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Het doet me veel plezier om in mijn 
hoedanigheid van voorzitter van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek deze 
bijzondere uitgave van De Boeken-
wereld te mogen inleiden. We vieren 
hiermee het tienjarig bestaan van 
de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 
een vereniging zonder winstoog-
merk die een netwerkorganisatie is 
van en voor erfgoedbibliotheken. 
De stichtende leden zijn de univer-
siteitsbibliotheken van Antwerpen, 
Gent en Leuven, de Antwerpse 
 Erfgoedbibliotheek Hendrik 
 Conscience, de Openbare Biblio-
theek Brugge en de Bibliotheek 
Hasselt Limburg. Onze rol is de 
ongeveer 175 erfgoedbibliotheken 
in Vlaanderen en Brussel te onder-
steunen, hun prachtige collecties in 
de kijker te zetten, de overheid te 
adviseren, en projecten uit te voeren 
die de professionalisering van 
 erfgoedbibliotheken bevorderen.

Dankzij de slimme inzet van mensen 
en middelen hebben we met een 
beperkt budget heel veel kunnen 
doen in die tien jaar: onderzoek, 
tentoonstellingen, methodieken, 
publicaties, beleidsontwikkeling, 
databanken en andere geslaagde 
projecten, altijd in samenwerking 
met uiteenlopende partners in 
Vlaanderen en Nederland. Dat de 
initiatieven van de Vlaamse Erf-
goedbibliotheek in de smaak vallen 
werd al duidelijk in 2013, toen we 
de Prijs van de Vlaamse Gemeen-
schap voor Cultureel Erfgoed in 
ontvangst mochten nemen. Een 
aantal van onze projecten stellen 
we in dit nummer aan u voor, maar 
het zijn er veel meer. Je zou er een 
boek over kunnen schrijven.

Professionalisering is belangrijk, al 
willen we niet alleen technische 

vooruitgang boeken. We willen ook 
het rijke bibliothecaire erfgoed 
 volop laten stralen. Sinds de Middel-
eeuwen is Vlaanderen een gerenom-
meerd centrum van het boek, eerst 
voor geïllumineerde handschriften 
en later omwille van de hoogstaande 
boekdrukkunst. Dat willen we aan 
het bredere publiek laten zien met de 
online erfgoed bibliotheek Flandrica.
be. Wetenschappers, liefhebbers en 
alle mogelijke snuisteraars kunnen 
daar letterschatten uit onze collec-
ties ontdekken, onderzoeken en 
bewonderen, inclusief 85 door de 
Vlaamse overheid erkende topstuk-
ken. Ook in dit nummer van De 
Boekenwereld stellen we van ons 
erfgoed trots het een en ander aan 
u voor.

Na tien jaar kijken we ook vooruit. 
Eind vorig jaar dienden we ons 
 derde beleidsplan in bij de Vlaamse 
overheid, voor de periode  2019- 
2023. Het omvat vier strategische 
domeinen:
Collectiebeleid. Onderzoek toont 

aan dat er nood is aan een meer 
strategische omgang met de col-
lecties. Daarom ontwikkelen we 
met onze sector een instrumen-
tarium voor het waarderen van 
bibliothecaire erfgoedcollecties 
en de opmaak van collectie-
beleidsplannen.

Ontsluiting. We moeten grote achter-
standen wegwerken om een 
professionele werking te kunnen 
garanderen en om de collecties 
tot bij de gebruikers te brengen. 
Het beter ontsluiten van Vlaam-
se manuscripten en oude druk-
ken (erfgoed van wereldklasse) 
en van kwetsbare historische 
kranten (van groot belang voor 
onze geschiedenis en cultuur) is 
daarbij een speerpunt.

Digitale collecties. De maatschappij 
en onze gebruikers zijn digitaal 
geworden, en hedendaags erf-
goed verdwijnt dagelijks. We 
zetten daarom in op het gecoör-
dineerd digitaliseren van het 
Vlaams bibliothecaire erfgoed, 
werken mee aan de bewaring 
van born-digital erfgoed en 
maken Vlaamse topstukken 
wereldwijd zichtbaar.

Conservering. In Vlaanderen zijn er 
veel bibliotheken zonder experts 
en middelen voor collectiezorg. 
Op het programma staan een 
instrumentarium voor het in 
kaart brengen van bewaar-
omstandigheden en de opmaak 
van conserveringsplannen, zodat 
de nodige kennis verspreid wordt 
en bedreigde collecties kunnen 
worden aangepakt.

Ten slotte willen we de participatie 
van alle Vlaamse erfgoedbibliothe-
ken verhogen, niet alleen bij onze 
initiatieven maar ook in het bestuur 
van onze organisatie. De genoemde 
acties zullen veel inspanning en meer 
middelen vereisen, maar we hebben 
een uitstekend centraal team, dat ik 
hierbij van ganser harte wil bedan-
ken voor de prettige samen werking 
gedurende de voorbije tien jaar. En 
we hebben enthousiaste partner-
bibliotheken die graag vooruit willen 
in de volgende periode. 

Ondertussen wens ik u veel 
leesplezier bij het avontuurlijke 
relaas van het eerste decennium 
van ons bestaan.

Antifonarium 

Tsgrooten, hand-
schrift uit 1522 
met gezangen 
voor het getijden-
gebed uit de abdij 
van Tongerlo. 
Universiteitsbi-
bliotheek Gent, 
permanent bruik-
leen van de 
Vlaamse gemeen-
schap. Foto:  
Stefan Tavernier.

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

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

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

 
Eindelijk erkenning

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

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

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

 
Remmende achterstand

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

Een nieuw  hoofd-
stuk voor erfgoed-
bibliotheken
Eva Wuyts

De feestelijke  
lancering van de 
Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek in 
2008. Foto: Stefan 
Tavernier.
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2013-2018: verdieping 

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

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

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

 
2009-2012: opstart

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

Netwerk van en voor 
erfgoedbibliotheken

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

De samenwerking startte niet 
van nul. Vijf van hen hadden eerder al 
projectmatig samengewerkt binnen 
het overlegplatform Erfgoed biblio-
theken Vlaanderen, dat getrokken 
werd door de toenmalige Antwerpse 
Stadsbibliotheek (nu Erfgoedbiblio-
theek Hendrik Conscience). Dit 
informele netwerk legde een goede 
basis voor meer structurele samen-
werking in de vorm van wederzijds 
vertrouwen, een ambitieuze agenda 

De centrale staf 
van de VEB in 2013, 
ter gelegenheid van 
de uitreiking van de 
Vlaamse Cultuur-
prijs. V.l.n.r.: Sam 
Capiau, Suzanna 
De Schepper, Eva 
Wuyts. Staande: 
David Coppoolse, 
naast de buste van 
de Antwerpse 
stadshistoricus 
 Pieter Génard. 
Foto: Mirjam De 
Vriendt.

Leden van de VEB 
op werkbezoek in 
Parijs.

Op elk overlegplat-
form van de VEB 
geven erfgoed-
beheerders uit het 
land hun mening.

10 jaar Vlaamse Erfgoedbibliotheek
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strategisch aan. Maar we zijn er nog 
lang niet, de achterstanden zijn niet 
weggewerkt en de wereld heeft ook 
niet stilgestaan. Naast de onver-
werkte stocks in krappe, onaange-
paste magazijnen moet de heden-
daagse bibliothecaris belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen zoals 
digitalisering, duurzaamheid, diver-
siteit en de vraag naar meer partici-
patie aanpakken. De Vlaamse Erf-
goedbibliotheek wil al deze uitda-
gingen – van acquisitie tot zorg – 
samen met de bibliotheken aangaan.

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

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

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

Wat brengt de  
toekomst?

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

Erfgoedbibliotheek!? Dat is Vlaams voor ….

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

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

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

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

1 Sam Capiau, Pierre Delsaerdt, David Cop-
poolse en Lieve Watteeuw, De wet van de rem-
mende achterstand. Preservering, conservering, 
ontsluiting en digitalisering in Vlaamse erfgoed-
bibliotheken. Antwerpen, Vlaamse erfgoed-
bibliotheek, 2012.

2 An Renard, Zorg voor boeken en documenten in 
Vlaanderen. Antwerpen, VVBAD, 1990 ; 
KPMG, Van Stadsbibliotheek Antwerpen naar 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Eindrapport. Ant-
werpen, 2002; Jeroen Walterus, Bewaar(de) 
bibliotheken in Vlaanderen. Eindrapport. Brussel, 
2003 ; Ludo Simons, Bewaarbibliotheken in 
Vlaanderen. Ideeën voor een beleid ter zake. 
Antwerpen, Culturele Biografie Vlaanderen, 
2005.

3 Sam Capiau, Deponering van digitale publicaties 
uit Vlaanderen. Een haalbaarheidsonderzoek 
door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in opdracht 

van de Vlaamse overheid. Antwerpen, Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek, 2015 ; Sam Capiau, Depo-
nering van digitale publicaties uit Vlaanderen. 
Deel 2: Studie naar een Belgisch kader door de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek in opdracht van de 
Vlaamse overheid. Antwerpen, Vlaamse Erf-
goedbibliotheek, 2016.

4 Het betreft de bibliotheek van het Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen, de Erfgoedbiblio-
theek Hendrik Conscience in Antwerpen, de 
Universiteitsbibliotheek Antwerpen, de Open-
bare Bibliotheek Brugge, de bibliotheek van het 
Conservatorium van Brussel, de Universiteits-
bibliotheek Gent, de Bibliotheek Hasselt 
 Limburg, KU Leuven Bibliotheken, KADOC 
Documentatie- en Onderzoekscentrum voor 
Religie, Cultuur en Samenleving in Leuven en de 
Erfgoedbibliotheek Westflandrica in Kortrijk.
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tie. Onder impuls van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek vindt bij de 
deelnemende instellingen een nieu-
we manier van beschrijven ingang, 
namelijk op het niveau van deelcol-
lecties. In een ‘collectiebeschrijving’ 
worden niet de afzonderlijke wer-
ken, maar de kenmerken van een 
samenhangend geheel beschreven. 
Er staat in waarom deze werken bij 
elkaar horen, wat hun gezamenlijke 
herkomst is en hun beheersgeschie-
denis, om wat voor soort docu-
menten het gaat, over welke 
onderwerpen ze gaan, wat het 
acquisitiebeleid voor de deelcollec-
tie is, in hoeverre de werken uit de 
collectie zijn gecatalogiseerd en 
gedigitaliseerd, wat de algemene 
fysieke staat van de materialen is  
en nog een hele reeks andere gege-
vens. In een ideale wereld zitten 
deze collectiebeschrijvingen in de 
onlinecatalogus en zijn ze gekop-
peld aan de relevante titelbeschrij-
vingen (en omgekeerd).

Collectiebeschrijvingen maken 
het voor erfgoedbeheerders en 
-gebruikers mogelijk om snel een 

globaal beeld te krijgen van het erf-
goed dat een bibliotheek in huis 
heeft. Ze kunnen verborgen gehe-
len zichtbaar maken door een digi-
tale ingang te bieden op deelcollec-
ties die nog niet zijn gecatalogiseerd 
of waarvan er alleen een papieren 
catalogus is. U denkt dat dat niet 
meer voorkomt? In 2011 wees 
onderzoek in opdracht van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek uit dat 
bij achttien van de vierentwintig 
onderzochte bibliotheken in Vlaan-
deren tenminste de helft van de 
erfgoedcollectie alleen vindbaar 
was via klassieke kaartenbakken.1

Collectiebeschrijvingen zijn ook 
uitermate nuttig om het beheer van 
collecties te helpen sturen. Verban-
den tussen collectie-onderdelen 
worden duidelijk, er kunnen priori-
teiten worden gesteld voor de ver-
schillende deelcollecties op het vlak 
van preservering, ontsluiting en 
digitalisering, en het collectiebeleid 
van een bibliotheek kan er op wor-
den gebaseerd. Collectiebeschrij-
vingen kunnen ook helpen om com-
plementariteit en overlap met 
andere bibliotheken te bepalen, 
zodat er afspraken kunnen worden 
gemaakt over acquisitiebeleid of 
andere soorten van samenwerking.

Collectiewijzer 
 Erfgoedbibliotheken

In de Vlaamse bibliotheekwereld 
deed de collectiebeschrijving haar 
intrede in 2006. De voorloper van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek begon 
toen op een gestandaardiseerde 
manier informatie te verzamelen 
over de bewaarcollecties van biblio-
theken. Daarbij vertrok men van  
de RSLP Collection Description, een 
model dat in het Verenigd Konink-
rijk was ontwikkeld om de eenvor-
migheid van collectie beschrijvingen 
in musea, archieven en bibliotheken 
te bevorderen. De Council for Muse-
ums, Libraries and Archives gebruikte 
de standaard om een online data-
base samen te stellen van 6000 col-
lecties in 2000 erfgoedinstellingen. 
Zoals dat maar al te vaak gaat: deze 
database ging in 2012 samen met de 
organisatie ter ziele. De gegevens 
over de Vlaamse bibliotheken von-
den daarentegen een thuis bij de 
nieuw opgerichte Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek en verschenen in 2010 
online in de Collectiewijzer Erf-
goedbibliotheken (www.collectie-

Wegwijs in 
Vlaamse 
biblio theek-
collecties
David Coppoolse

Kent u dat? Door de boeken de 
bibliotheek niet meer zien? De aard 
van een bibliotheek komt pas aan 
het licht als u inzicht kunt krijgen in 
de onderdelen waaruit de collectie 
is samengesteld. Dan blijkt hoe die 
bibliotheek meer is dan de som van 
de opgenomen titels. Zwaartepun-
ten worden duidelijk, waardevolle 
deelcollecties komen aan het licht, 
inspirerende bronnen voor nieuw 
onderzoek duiken op, u vindt mate-
rialen die u nooit in die bibliotheek 
zou hebben gezocht. Het beschrij-
ven van deelcollecties heeft ook 
allerhande voordelen voor het 
beheer van het erfgoed. Geen won-
der dus dat bibliotheken hier steeds 
meer op inzetten.

Collectiebeschrijving

Traditiegetrouw ontsluiten we een 
bibliotheek door boeken, kranten 
en tijdschriften op titelniveau te 
catalogiseren. Idealiter krijgt elk 
werk bij binnenkomst zijn digitale 
steekkaart waarmee we het ach-
teraf kunnen traceren in de collec-

Studenten aan de 
slag met de histori-
sche Leuvense col-
legedictaten in  
het kader van het 
Magister Dixit- 
project. KU Leuven 
Bibliotheken.  
Foto: Layla Aerts.
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collectiebeleid. Bij de Erfgoedbiblio-
theek Hendrik Conscience en de 
Universiteitsbibliotheek Antwerpen, 
beide partners in de gemeenschap-
pelijke Anet-catalogus, kwam het 
zelfs al tot een technische imple-
mentatie, waarbij het ook mogelijk 
is om collectie- en titelbeschrijvin-
gen onderling te koppelen. Dat 
biedt een heel nieuwe blik op de 
inhoud van deze bibliotheken.

Welke deelcollectie?

In een bibliotheekcontext is de 
invulling van het begrip ‘deelcollec-
tie’ trouwens wel wat problema-
tisch. Een verkenningsronde langs 
de partnerbibliotheken van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek wees 
uit dat de praktijk voor het segmen-
teren van bewaarcollecties van 
bibliotheken divers is, al is de indeling 
van deelcollecties in eerste instan-
tie meestal gebaseerd op materiaal-
type: manuscripten, incunabelen, 
oude drukken, moderne drukken, 
kranten, tijdschriften, plannen en 
kaarten, munten- en penningen.

Sinds enkele decennia is er 
groeiende aandacht voor her-
komstcollecties. Vroeger werden 
bij aankoop of schenkingen van ver-
zamelingen de afzonderlijke werken 
meestal geabsorbeerd door de 
instellingscollectie. Nu houdt men 
binnenkomende verzamelingen 
samen of zorgt men ervoor dat ze 
kunnen worden gereconstrueerd 
via de catalogus. Daarnaast komen 
thematische of genrematige deel-
collecties voor (bijvoorbeeld Lim-
burgensia of jeugdliteratuur). Soms 
zijn dat fysieke collecties (de wer-
ken zijn bijeen geplaatst), soms vir-
tuele (de items laten zich identifice-
ren via de catalogus).

Ten slotte laat een bibliotheek-
collectie het toe om op basis van 
aandachtsgebieden ‘deelcollecties’ 
af te bakenen. Maar dan spreken we 
beter van ‘zwaartepunten’. Derge-
lijke focusgebieden zijn vaak het 
resultaat van een historisch acquisi-
tiebeleid, waarbij de nadruk niet 
zozeer lag op het verzamelen van 
erfgoed als wel op het bijeenbren-
gen van informatie binnen bepaalde 
kennisdomeinen.

De manier om de erfgoedcollec-
tie te segmenteren wordt verder in 
elke bibliotheek gekleurd door de 
verschillende behoeften (rond 
onderzoek, beheer, conservering, 

digitalisering, etc.) en door wisse-
lende perspectieven op het gebruik 
van de collecties. Een collectie van 
een erfgoedbibliotheek kan dus op 
heel uiteenlopende manieren zijn 
onderverdeeld of ‘verkaveld’.

Collectiewijzer 2.0

Ook bij de Collectiewijzer Erfgoed-
bibliotheken geldt de wet van de 
remmende voorsprong. Was deze 
eerst een voorloper, inmiddels 
heeft hij een zekere achterstand. 
De gegevens zijn aan een grondige 
update toe. Het veranderde dis-
cours rond deelcollecties is er nog 
niet in gereflecteerd: de beschrij-
vingen blijven vaak hangen op het 
niveau van de volledige bibliotheek-
collectie. Dat is niet fijnmazig 
genoeg om de sector in staat te 
stellen het collectiebeleid onderling 
beter af te stemmen.

Het zou verder mogelijk moeten 
zijn om naast de deelcollecties ook 
de zwaartepunten van een biblio-
theek te beschrijven, al dan niet 
gekoppeld aan de deelcollecties die 
aan die zwaartepunten invulling 
geven. Het ontbreekt in de Collec-
tiewijzer verder aan een themati-
sche classificatie en aan voldoende 
kenmerken om op te filteren. Die 
zouden de databank ook veel nut-
tiger maken voor burgers en 
wetenschappers op zoek naar spe-
cifieke bronnen (die je niet altijd op 
de voor de hand liggende plaatsen 
vindt). Gegevens over de waarde-
ring van deelcollecties ontbreken, 
terwijl die noodzakelijk zijn om te 
bepalen wat de kern is van de 
‘Bibliotheekcollectie Vlaanderen’ 
en waar in de komende decennia de 
meeste middelen naartoe moeten 
gaan.

Om dat allemaal te ondervangen 
zijn investeringen nodig: in verbeter-
de technologie, in verdere bewust-
wording in de sector over het 
belang van deelcollectiebeschrijvin-
gen, in het waarderen van collecties 
in onderlinge samenspraak. Alle-
maal zaken waar de Vlaamse Erf-
goedbibliotheken op dit moment 
werk van maakt. Wordt vervolgd 
dus, met Collectiewijzer 2.0.

1 Sam Capiau, Pierre Delsaerdt, David Coppoolse 
en Lieve Watteeuw, De wet van de remmende 
achterstand. Preservering, ontsluiting en digitalise-
ring in Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Antwerpen: 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek 2012. www. vlaamse- 
erfgoedbibliotheek.be/bron/2544

wijzer.be). Daarin zitten vandaag 
177 instellingen die bibliothecair 
erfgoed beheren, met 291 (deel)
collectiebeschrijvingen.

In de aanloop naar de Collectie-
wijzer voerde de Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek overleg met andere 
spelers in de sector. Daaruit bleek 
dat er behoefte was om de 
bestaande praktijk van het inventa-
riseren van deelcollecties beter 
onderling af te stemmen. Op basis 
van feedback uit een sectorbrede 
werkgroep ontwikkelden FARO 
(het Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed), PACKED (het expertise-
centrum digitaal erfgoed) en de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek een 
model dat erfgoedbeheerders in 
staat stelt om gedegen, uitwissel-
bare collectiebeschrijvingen op te 
stellen. Het model, dat als ‘Cometa’ 
(van ‘collectiemetadata’) door het 
leven gaat, is een uitbreiding van de 
RSLP Collection Description, met aan-
dacht voor de specifieke behoeften 
van de Vlaamse erfgoedsector en 
de uitwisselbaarheid met gelijkaar-
dige standaarden. Zowel de aanpak 
als het gegevensmodel van Cometa 
hebben intussen ingang gevonden.

Ook in erfgoedbibliotheken 
begint het maken van deelcollectie-
beschrijvingen gangbaar te worden. 
Een paar jaar geleden startten de 
zes partnerbibliotheken van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek ermee, 
als onderdeel van een gezamenlijk 
traject voor de planning van het 

Deelcollectie met 
regionale audio- en 
video-opnames in 
de Bibliotheca 
Wasiana, Sint-
Niklaas. Foto: 
 Stefan Tavernier
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Voor deze editie van De Boeken-
wereld vroegen we aan de door de 
Vlaamse overheid erkende erfgoed-
bibliotheken om iets over een deel-
collectie te vertellen. De reacties 
zijn mooie illustraties van de enorme 
reikwijdte van het bibliothecaire 
erfgoed.

De Vliegende Bladen van  
de Universiteitsbibliotheek 
Gent-Boekentoren

Hendrik Defoort, 
collectiebeheerder

‘Vliegende Bladen’ is een van de 
topcollecties van de Gentse Uni-
versiteitsbibliotheek, een unieke 
verzameling efemere documenten 
die naar inhoud en vorm zeer 
divers zijn. Ze zijn van onschatbare 
waarde voor het onderzoek naar 
het dagelijks leven van de negen-
tiende en vroege twintigste eeuw, 
al gaan de oudste documenten 

plakkaten, maar er zijn ook persoon-
lijke brieven en documenten die 
vooral het dagelijkse leven belichten. 
Daarnaast zijn er heel wat archief-
stukken van gilden, verenigingen en 
tentoonstellingen, met onder andere 
begrotingen, proces-verbalen, 
menu’s voor feesten, brieven, 
inschrijvingen, ontvangstbewijzen, 
uitnodigingen. Maar ook politiek en 
religieus drukwerk, architectuur-
plannen, reclamefolders, flyers, ver-
pakkingen, visitekaartjes, reclame-
boekjes, rekeningen, aankondigingen, 
catalogi voor kleding, auto’s, meubels 
en alledaagse documenten zoals 
een tramticket, een treinrooster, 
een cinematicket, een programma 
voor een toneelvoorstelling. Af en 
toe curiosa zoals behangpapier, 
speldjes, luciferdoosjes, assignaten, 
met als exotische uitschieter een 
papegaaivleugel die door een 
negentiende-eeuwse ontdekkings-
reiziger werd opgestuurd ten bewij-
ze dat er leven was op het eiland 
dat hij exploreerde. Als materiaal-
soort gaat het vooral om drukwerk, 
foto’s, prentbriefkaarten, aquarellen, 
prenten, affiches, chromolitho’s, ex- 
libris, almanakken en manuscripten.

Het is onmogelijk om op dezelf-
de manier als Vander Haeghen ver-
der te verzamelen. De gedrukte 
productie is daarvoor veel te groot 
geworden en omdat er niets digi-
taals bewaard wordt, zou het tijds-
beeld vervormd zijn. We collectio-
neren wel heel voorzichtig verder, 
omdat het een fantastische manier 
is om wat anders verloren gaat toch 
te bewaren. Volgens Vander Haegen 
krijgt een document pas waarde na 
zeven jaar. Die zeven jaar gebruiken 
we nu als formule en we vragen om 
de zeven jaar aan zeven personen 
om hun eigen Vliegende Bladen te 
bewaren. Benieuwd wat dat na 
honderd jaar zal opleveren.

De Leuvense Collegedictaten 
van KU Leuven Bibliotheken - 
Bijzondere Collecties

Marleen Reynders, 
hoofd Bijzondere Collecties

In het premoderne Europa was de 
universiteit van Leuven een begrip 
en een internationaal knooppunt in 
het intellectuele netwerk. De toen-
malige lespraktijk van het dicteren 
leverde een groot aantal en een 
divers palet aan studentennotities 
of collegedictaten op. Omdat de 

terug tot begin twaalfde eeuw.
Het begon allemaal met het net-

werk en de verzamelwoede van één 
man, hoofdbibliothecaris Ferdinand 
Vander Haeghen (1830-1913). Veel 
van wat hij verzamelde had bij 
publicatie weinig historische waarde 
en was niet bedoeld om te bewaren. 
Dat maakt het nu uniek. De Vliegen-
de Bladen illustreren het dagelijks 
leven, de gebruiken en gewoontes 
en zijn qua rijkdom en diversiteit 
alleen te vergelijken met de John 
Johnson-collectie in Oxford.

Vander Haeghen nam het woord 
‘efemera’ zeer ruim, waardoor 
naast gelegenheidsdrukwerk heel 
wat andere stukken opgenomen 
zijn. Tezamen goed voor meer dan 
een miljoen stuks, wat overeenkomt 
met zo’n vijfhonderd lopende meter 
depot. Het gaat om rekeningen, 
testamenten met inboedelbeschrij-
vingen, stambomen, contracten, 

Deelcollecties 
van Vlaamse 
erfgoed- 
 biblio theken

Papegaaivleugel  
uit de collectie 
Vliegende Bladen. 
Collectie Univer-
siteitsbibliotheek 
Gent-Boekentoren.

rechtsonder
Een compact 
gebonden sermoe-
nenbundel met op 
het achterplat een 
‘fenestra’ (raam-
pje). Sermones 

dominicales et  

festivales, 14e eeuw. 
Openbare Biblio-
theek Brugge  
[ms. 286].
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studenten hun nota’s vaak voor-
zagen van emblemen en gravures, 
werden deze dictaten unieke per-
soonlijke documenten die een pro-
minente plaats kregen in de huis-
bibliotheek. Vele van deze college-
nota’s zijn verloren gegaan, maar 
andere vonden hun weg naar 
publieke en privé-bibliotheken.  
KU Leuven Bibliotheken heeft de 
afgelopen decennia enkele honder-
den collegedictaten opnieuw weten 
samen te brengen. Deze collectie 
weerspiegelt bij uitstek de levendige 
geschiedenis van de universiteit.

Het belang van dit corpus aan 
studentennotities uit de zestiende 
tot de achttiende eeuw reikt verder 
dan de geschiedenis van één instel-
ling. De collectie stelt ons namelijk 
in staat om uit de eerste hand infor-
matie te verwerven over de tenden-
sen die het toenmalige intellectuele 
milieu in de Lage Landen domineer-
den. De collegedictaten tonen hoe 
een instelling als de Leuvense uni-
versiteit zich steeds weer heroriën-
teerde volgens het wetenschappe-
lijke debat van de vroegmoderne 
periode. Aristoteles, Thomas van 
Aquino, Nicolaus Copernicus, René 
Descartes: ze lieten allen hun sporen 
na in de notitieboekjes van de Leu-
vense studenten. Deze manuscripten 
vormen uniek bronnenmateriaal 
van deze cruciale periode in de 
wetenschapsgeschiedenis, een tijd 
van grote culturele en intellectuele 
bloei van de Zuidelijke Nederlanden.

Het volstaat niet om deze fragiele 
en kostbare manuscripten te ver-
zamelen en ze met de beste zorgen 
te omringen. Lectio, het interdisci-
plinair onderzoekscentrum van  
KU Leuven, en de dienst Bijzondere 
Collecties vonden elkaar in een 
digitaliserings- en onderzoeks-
project rond de collegedictaten. 
Het kreeg de naam ‘Magister Dixit’, 
naar de manier waarop de studen-
ten werden onderwezen. Het pro-
ject is een mooi voorbeeld van een 
succesvolle samenwerking tussen 
onderzoekers en collectiebeheer-
ders, die toekomstgericht is en 
nieuwe actielijnen faciliteert rond 
wetenschappelijk onderzoek naar 
en valorisatie van collecties. Door 
het corpus te digitaliseren en als 
virtuele collectie online te ont-
sluiten, kunnen de collegedictaten 
wereldwijd geraadpleegd en ver-
geleken worden. 

Momenteel zijn alle Leuvense 

dictaten in de KU Leuven Bibliothe-
ken, het archief van de Université 
catholique de Louvain en het hand-
schriftenkabinet van de Koninklijke 
Bibliotheek van België online 
beschikbaar, in totaal 518 manu-
scripten en 204.569 digitale beelden. 
Het is de ambitie van het project-
team om alle Leuvense college-
dictaten, waar ook hun bewaar-
plaats, virtueel opnieuw samen te 
brengen. Het onderzoeksproject 
plaatst de collegedictaten dan weer 
in een breder Europees perspectief 
en brengt internationale experten 

inzake universiteitsgeschiedenis en 
intellectuele geschiedenis van de 
premoderne tijd samen.

De Collectie Handschriften 
van de Openbare Bibliotheek 
Brugge

Ludo Vandamme, weten schappelijk 
medewerker

Enkele bijzondere collecties maken 
de Openbare Bibliotheek Brugge 
tot een unieke erfgoedbibliotheek. 
Zwaartepunten zijn onder meer 
incunabelen, Brugse drukken 
 (Brugensia), en het archief en de 
bibliotheek van Guido Gezelle. 
Maar de onbetwistbare topcollectie 
van de bibliotheek is de verzame-
ling manuscripten. 

De handschriftenverzameling 
omvat grofweg drie deelcollecties. 
De manuscripten uit de middel-
eeuwse librije van de Vlaamse cister-
ciënzerabdij Ten Duinen komen op 
de eerste plaats. Ten Duinen (1134-
1795) was eeuwenlang een abdij van 
Europees formaat met een uitge-
sproken intellectuele belangstelling 
en bijgevolg een fraaie bibliotheek. 
Een verzameling gebedenboeken 
(13e-17e eeuw) brengt manuscripten 
uit de privésfeer samen, vaak fraai 
verlucht met miniaturen, randen en 
initialen. Ten slotte documenteren 
genealogische en heraldische manu-
scripten de rijke Brugse en Vlaamse 
geschiedenis. De bibliotheek slaagt 
er op regelmatige basis in de collectie 
nog te versterken met nieuwe 
manu scripten.

De Duinenhandschriften zijn in 
2015 erkend als Vlaamse topcol-
lectie. Bijzonder is dat een vrijwel 
complete middeleeuwse librije, bijna 
zeshonderd codices van de twaalfde 
tot de zestiende eeuw, nog steeds 
in situ wordt bewaard. ‘In situ’ 
betekent hier:  in Brugge, in de 
Openbare Bibliotheek (481 hand-
schriften) en in de bibliotheek van 
het Grootseminarie (101 hand-
schriften). Daarnaast verrast deze 
monastieke collectie door de brede 
inhoudelijke scope, met teksten uit 
alle middeleeuwse vakgebieden en 
van uiteenlopende auteurs als 
 Alhazen, Aristoteles, Bernardus van 
Clairvaux, Hippocrates en Valerius 
Maximus. De Duinenhandschriften 
zijn bovendien heel erg verweven 
met de geschiedenis van de Open-
bare Bibliotheek, die teruggaat tot 
de Franse Tijd.

Philosophia logicalis 
van Joannes Lom-
baerts (1513-1514) is 
het oudste college-
dictaat in de collec-
tie. Het is als top-
stuk erkend door de 
Vlaamse Gemeen-
schap. Bijzondere 
Collecties, KU Leu-
ven Bibliotheken 
[ms. 237, f. 44v].
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jaren 1940 in Vlaanderen veelvuldig 
gelezen. De beeldverhalen uit de 
Collectie Aegyptica van privéver-
zamelaar Eddy Kerssens zorgen 
voor een aanzienlijke uitbreiding in 
het talenaanbod, van Catalaans 
over IJslands tot Thais. Belangrijk is 
de opname van de productie van de 
Antwerpse Uitgeversfirma Opde-
beek. Hun uitgaven hebben, vooral 
door de samenwerking met  
Vlaamse illustratoren, een heel 
eigen karakter.

De collectie jeugdliteratuur van 
de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience vormt een mooie aan-
vulling op de collecties van de Ant-
werpse vakbibliotheek Iedereen 
Leest en de Universiteit Antwerpen, 
die zich vooral richten op recente 
publicaties. Met deze instellingen 

voor dit collectiedomein. Deze Ant-
werpse leraar, pedagoog en schrijver 
was een groot pleitbezorger voor 
degelijke jeugdliteratuur en verza-
melde tijdens zijn leven een omvang-
rijke collectie kinder- en jeugd-
boeken, die hij vanaf 1960 schonk 
aan de stad Antwerpen. Aangevuld 
met afgevoerde jeugdboeken uit de 
openbare bibliotheken kwam deze 
unieke verzameling terecht in de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Con-
science. De inventarisatie werd 
 voltooid in 2002.

De klemtoon van het literaire 
acquisitiebeleid ligt op werk van 
Vlaamse auteurs en illustratoren, 
maar bij jeugdboeken worden ook 
populaire vertalingen geselecteerd. 
Er zijn heel wat jeugdboeken in het 
Frans aanwezig: die werden tot in de 

Het middeleeuwse boek trekt zeer 
diverse belangstellenden, van de 
gespecialiseerde onderzoeker tot 
degene die meer algemeen gefasci-
neerd is door middeleeuwse kunst 
en cultuur. Uitwisseling tussen mid-
deleeuws erfgoed en het eigentijdse 
handmade-gebeuren is een ambitie 
die erg leeft in de Openbare Biblio-
theek Brugge. Twaalfde-eeuwse 
boekbanden, miniaturen, een middel-
eeuws schrift inspireren vandaag 
restauratoren, kalligrafen en boek-
kunstenaars. Zo participeert de 
Openbare Bibliotheek Brugge in 
Cores (een Brugs competentie-
platform voor conservatie en  
restauratie) en het in Brugge geves-
tigde European Lettering Institute. 
De bibliotheek dient zich aan als 
gastvrije instelling voor hedendaag-
se boekbinders en boekkunstenaars. 
Elk jaar maken tientallen groepen 
scholieren kennis met de Erfgoed-
koffer, een participatieve intro tot 
de wereld van het handgeschreven 
boek. En uiteraard genereert het 
middeleeuwse boek een onder-
zoeksgemeenschap van internatio-
nale vorsers en onderzoeksinstel-
lingen. Dat alles laat de nood voelen 
aan een hoogwaardig digitaal plat-
form waarin alle handschriften digi-
taal raadpleegbaar zijn. Dat is werk 
voor de nabije toekomst.

De Collectie Jeugdliteratuur 
van de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience 
 (Antwerpen)

Mieke Lietaer, diensthoofd 
catalografie en wettelijk depot 

De Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience beschikt met ongeveer 
vijftigduizend titels over een omvang-
rijke collectie jeugdliteratuur. Voor 
het overgrote deel gewone jeugd-
boeken en meer dan zesduizend 
strips bestemd voor een jong 
publiek. De collectie beperkt zich 
niet tot verhalen, poëzie, strips en 
prentenboeken, maar bevat ook 
boeken over wetenschap, spelletjes 
of taal en Vlaamse jeugdtijdschrif-
ten. Ook de secundaire literatuur 
over jeugdauteurs en het kinderboek 
behoort tot dit focuspunt. Alles 
tezamen een grote schat aan infor-
matie die interessante perspectieven 
biedt voor verder onderzoek.

De ontsluiting van de Collectie 
Hendrik Van Tichelen was het 
startpunt van een grotere aandacht 

De rijke verzame-
ling Winnips maakt 
deel uit van de 
 collectie jeugd-
literatuur van de 
Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience. 
Foto: Stefan  
Tavernier.

Een avant-gardis-
tisch kinderboek: 
Jan Peeters en 
 Floris Jespers (ill.), 
 Kinderlust. Antwer-
pen, Drukk. Reclam, 
[1923]. Erfgoed-
bibliotheek Hendrik 
Conscience, Ant-
werpen [C 50165].



11Deelcollecties van Vlaamse erfgoed biblio theken

ring gegeven bij de Bibliotheek van 
de Faculteit Godgeleerdheid van de 
Leuvense Universiteit, de huidige 
Maurits Sabbebibliotheek.

Wat de collectie zeer zeldzaam 
maakt, is de uitvoerige catalogus 
waarin ook de bibliotheek zelf wordt 
beschreven. Ze is een schoolvoor-
beeld van een achttiende-eeuwse 
bibliotheek die op professionele 
wijze werd ontwikkeld. Zowel de 
totstandkoming als de organisatie 
ervan zijn op uitstekende wijze 
gedocumenteerd. De collectie heeft 
ook op exemplaarniveau een grote 
cultuurwetenschappelijke waarde. 
Boekhistorisch gaat het om parels, 
want elk boek is ingebonden in een 
gepersonaliseerde lederen band 
met goudopdruk. Door de unifor-
me band is het corpus dan ook 
goed herkenbaar.

In 2016 werden meer dan 3000 
werken gerestaureerd met steun 
van het Fonds Baillet Latour. Het 
project werd binnen de KU Leuven 
ondersteund door het Book Heri-
tage Lab, het expertisecentrum voor 
onderzoek en conservatie van docu-
mentair erfgoed, in samenwerking 
met Illuminare – Studiecentrum voor 
Middeleeuwse Kunst en de Faculteit 
Theologie en Religiewetenschap-
pen. Sinds eind 2016 staat de biblio-
theek op de Topstukkenlijst, de lijst 
van beschermd roerend erfgoed van 
de Vlaamse Gemeenschap.

De Collectie Limburgensia 
van de Bibliotheek Hasselt 
Limburg

Karel Verhelst, diensthoofd Erfgoed 

De Collectie Limburgensia vormt 
het culturele geheugen van de regio 
Limburg en de stad Hasselt voor de 
periode van 1840 tot heden. De 
collectie bevat ongeveer 900.000 
tekst-, beeld- en geluidsdocumen-
ten en bestaat uit 22 deelcollecties. 
De boeken en brochures vormen 
de grootste deelcollecties. Andere 
belangrijke deelcollecties zijn de 
tijdschriften, de kranten en week-
bladen, het verkiezingsdrukwerk en 
het archief.

Al vóór de Tweede Wereldoorlog 
kocht het Limburgse provincie-
bestuur systematisch Limburgse 
tijdschriften en publicaties van Lim-
burgse schrijvers aan. In 1946 richtte 
het de Provinciale Wetenschappe-
lijke Bibliotheek op. De aangekochte 
publicaties en tijdschriften kwamen 

kardinaal verheven. D’Alsace stierf 
in 1759 en werd in de Mechelse 
kathedraal begraven. Zijn bibliotheek 
kan als de eerste semi-openbare 
bibliotheek van onze streken worden 
beschouwd. Ze was bedoeld ter 
ondersteuning van de clerus, met 
religieuze, maar ook literaire, histo-
rische, filosofische en wetenschap-
pelijke werken uit de achttiende 
eeuw en eerder. Ook heel wat 
 burgers uit de stad Mechelen hadden 
er toegang toe.

Door de Franse Revolutie raakte 
de uitzonderlijke collectie van 9400 

genummerde titels verspreid. 
Twee ëntwintig kisten werden door 
het Franse revolutionaire regime 
afgevoerd en kwamen terecht in 
bibliotheken in Parijs. Maar ook in 
de Koninklijke Bibliotheek van België 
en een paar andere bibliotheken 
zijn titels uit de collectie te vinden. 
Meer dan vijfhonderd volumes, 
vooral juridische titels, belandden 
in de bibliotheek van de stad 
Mechelen en worden nu door het 
Mechelse Stadsarchief bewaard in 
de Stedelijke Erfgoedbibliotheek.

De rest werd toegevoegd aan de 
bibliotheek van het Groot Seminarie 
van Mechelen. Dankzij de inspan-
ningen van onder andere emeritus 
hoogleraar Luc Dequeker werd de 
verzameling oude drukken van het 
Groot Seminarie, met inbegrip van 
een belangrijk deel van de biblio-
theek van d’Alsace, in 1969 in bewa-

bestaan dan ook afspraken op het 
vlak van collectievorming. Resultaat 
van deze inspanningen is een grote 
collectie jeugd  boeken die ook 
internationaal op de kaart staat. 
Daarom sloot de bibliotheek zich 
samen met ‘Iedereen Leest’ in 2016 
aan bij de Nederlandse databank 
Centraal Bestand Kinderboeken.1

Het verzamelen van jeugdlitera-
tuur past in een collectiebeleid dat 
zijn vaste vorm kreeg in de negen-
tiende eeuw. De imposante collectie 
Nederlandse letterkunde waarover 
de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience vandaag beschikt en die 
nog steeds een zwaartepunt is van 
het huidige collectiebeleid, dankt zij 
aan haar eerste bibliothecaris in het 
nieuwe België, Frans Hendrik Mer-
tens. Hij was als overtuigd cultuur-
flamingant een vurig promotor van 
de Nederlandse taal en letteren.

1  www.kb.nl/cbk.

De Bibliotheek Kardinaal 
d’Alsace van de Maurits 
 Sabbebibliotheek (KU Leuven 
Bibliotheken)

Yannick Van Loon & Hans Storme, 
collectie-experts erfgoed

Kardinaal d’Alsace werd als Thomas- 
Philippe d’Alsace de Boussu in 1679 
geboren in Brussel. In 1714 werd hij 
aangesteld als aartsbisschop van 
Mechelen en in 1719 werd hij tot 

De kalfslederen 
boekbanden van  
de Bibliotheek 
 Kardinaal d’Alsace. 
Collectie Maurits 
Sabbebibliotheek, 
KU Leuven Biblio-
theken. Foto: Lieve 
Watteeuw.
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handelen, die door Limburgers uit-
gegeven zijn en die in Limburg ver-
vaardigd zijn.

In 1995 centraliseerde het pro-
vinciebestuur alle documentatie-
centra en de collectie Limburgensia 
keerde terug naar de Provinciale 
Bibliotheek Limburg. Voortaan 
beheerde de Dienst Erfgoed de col-
lectie, samen met de Collectie Oude 
Drukken en Handschriften en de 
Cultuurhistorische Collectie. In 2007 
stelde de dienst een collectieplan 
op voor de Collectie Limburgensia. 
Ze bleef alle documenten uitgegeven 
tot 1950 verzamelen, maar voor de 
periode daarna hanteerde ze voor-
taan striktere selectiecriteria. De 
drie erfgoedcollecties maakten dat 
de Provinciale Bibliotheek Limburg 
voortaan niet alleen een openbare 
en wetenschappelijke bibliotheek 
was, maar ook een erfgoedbiblio-
theek. De bibliotheek trad in 2008 
toe tot de vzw Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek en kreeg in 2011 van de 
Vlaamse Gemeenschap het label 
van erkende erfgoedbibliotheek.

Bij de afslanking van de provincies 
droeg de provincie Limburg op  
1 januari 2018 de bibliotheek over 

werk van 1978. Het provinciebestuur 
vormde de bibliotheek om tot een 
Centrale Openbare Bibliotheek en 
bracht in 1982 het Fonds Limburgen-
sia over naar het nieuw opgerichte 
Provinciaal Archief- en Documenta-
tiecentrum. Dat breidde de collectie 
uit van de klassieke boekmaterialen 
naar alle soorten materialen. Het 
verzamelde alle documenten die 
over Limburg en de Limburgers 

in het Fonds Limburgensia terecht, 
dat vanaf dan aan systematische 
collectievorming over Limburg en de 
Limburgers deed. Toen de Provin-
ciale Wetenschappelijke Bibliotheek 
zich vanaf 1964 tot een openbare 
bibliotheek ontwikkelde, raakte deze 
collectie wat op de achtergrond.

Hierin kwam verandering met 
het Vlaamse decreet op het Neder-
landstalige openbare bibliotheek-

De Bibliotheek 
 Hasselt Limburg 
besteedt veel aan-
dacht aan persoon-
lijke begeleiding  
bij de raadpleging 
van de Collectie 
Limburgensia. 
Foto: Stefan 
 Tavernier.

Willem Seghers, 
‘Herinnering aan 
den nachtelijken 
aanval van 24-25 
Augustus 1914.’  
Antwerpen, A.  
Dermonde. Prenten-
kabinet Bijzondere 
Collecties, Univer-
siteit Antwerpen 
[tg:uapr:783].
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De Devotieprenten van  
het Ruusbroecgenootschap 
(Universiteit Antwerpen)

Erna Van Looveren, 
collectiebeheerder

in 1925 richtten vier jezuïeten in 
Antwerpen het Ruusbroecgenoot-
schap op. Bezield door hun passie 
voor de geschiedenis van de vroom-
heid brachten ze niet alleen een 
massa historische devotieliteratuur 
bijeen, maar ook een grote collectie 
devotieprenten. Die mag zonder 
overdrijven uniek genoemd worden. 
Want anders dan privéverzamelaars 
namen de stichters niet alleen de 
mooist bewaarde exemplaren op, 
maar alles wat ze konden krijgen. 
De collectie groeide in de loop der 
jaren aan tot een gevarieerde en 
representatieve collectie van zo’n 
40.000 exemplaren, onder meer 
door de schenking en verwerving 
van privécollecties. Nergens in 
Vlaanderen zijn zoveel devotie-
prenten uit de zeventiende en acht-
tiende eeuw in één collectie onder-
gebracht.

De belangrijkste fondsen zijn 
Engelen, heiligen en begenadigden  
(de omvangrijkste van de collectie), 
Suffragia, Plaatsgebonden devoties, 
Rijmgebeden, Zinnebeelden, Mariale 
devotieprenten en Evangelieprenten. 
Ze zijn gevormd op basis van icono-
grafische voorstellingen. Er zijn ook 
fondsen op basis van gemeen schap-
pe lijke technische kenmerken:  
Miniaturen, Snij-  knip- en  prikwerk, 
Antwerpse devotieprenten met rand-
versieringen, Beklede devotieprenten en 
Bidprentjes voor 1800. Deze fondsen 
bevatten meestal bijzonder kost-
bare exemplaren.

lijkheden. Ongeveer 85% van de 
collectie is gedigitaliseerd – te fra-
giele stukken of dubbele items 
 werden ongemoeid gelaten. Sinds 
augustus zijn de beelden bovendien 
beschikbaar als ‘open data’ via Wiki-
media Commons en mag iedereen 
ze vrij gebruiken.1

De prenten, prentreeksen en 
boekillustraties brengen vooral de 
geschiedenis van Antwerpen in 
beeld. Naast kaarten en plannen 
gaat het  vooral om afbeeldingen 
van bekende plaatsen en gebouwen, 
zoals de Grote Markt, de Beurs en 
het stadhuis, en uiteraard de haven 
en de kathedraal. Verder komen 
historische gebeurtenissen, straat-
scènes en portretten aan bod. 
Vooral prenten uit de tweede helft 
van de zestiende eeuw en de Napo-
leontische periode zijn goed verte-
genwoordigd. Bent u bijvoorbeeld 
benieuwd hoe de Meir, de grote 
winkelstraat van Antwerpen, eruit 
zag toen Belgische revolutionairen 
er de Nederlandse troepen aanvie-
len in 1830? Of wilt u weten wat het 
Prentenkabinet vertelt over de 
Duitse zeppelins van 1914 of over 
de wereldtentoonstelling van 1930? 
Neem dan zeker eens een kijkje in 
het (digitale) prentenkabinet van de 
Universiteit Antwerpen.2

1 www.commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Print_Room_of_the_University_
of_Antwerp

2  www.uantwerpen.be/nl/bibliotheek/collec-
ties/bijzondere-collecties/collectie/prenten-
kabinet

aan de stad Hasselt. Zoals de nieuwe 
naam aangeeft: de Bibliotheek Has-
selt Limburg blijft haar regionale 
taak op zich nemen en zet de wer-
king van de Collectie Limburgensia 
onverminderd voort. Hierbij krijgt 
de collectievorming over de stad 
Hasselt en de Hasselaren vanzelf-
sprekend de nodige aandacht.

Het Prentenkabinet van de 
Universiteit Antwerpen

Tom Deneire, conservator

Aan het einde van de jaren 1920 
kocht Ferdinand Peeters, lid van de 
Antwerpse jezuïetencommuniteit, 
een rijke collectie prenten over de 
stad Antwerpen. Oorspronkelijk 
waren ze bedoeld als opsmuk voor 
de gangen van de toenmalige Sint-
Ignatius Handelshogeschool, die 
enkele decennia later zou uitgroeien 
tot de UFSIA (Universitaire Facul-
teiten Sint-Ignatius Antwerpen), een 
van de voorlopers van de huidige 
Universiteit Antwerpen. De Sint-
Ignatius Handelshogeschool was 
sinds 1932 gevestigd in het pas geres-
taureerde Hof van Liere en ook nu 
nog siert een tachtigtal prenten 
daar de muren. Het gros van de 
verzameling wordt vandaag echter 
bewaard en beheerd door de 
 Bijzondere Collecties, een afdeling 
van de Universiteitsbibliotheek die 
zich bekommert om het biblio theek-
erfgoed, het kunstpatrimonium  
en het academisch erfgoed van de 
universiteit.

De collectie van het Prenten-
kabinet bestaat uit ongeveer 1350 
objecten, van zo’n zevenhonderd 
kunstenaars, uitgevers en drukkers. 
Het gaat vooral om houtsneden, 
gravures, etsen en litho’s, handge-
drukte grafiek dus, maar er zijn ook 
tekeningen, schilderijen en foto’s te 
vinden. De collectie bevat prenten, 
boekillustraties, reproducties en 
andere afbeeldingen van de vijftiende 
tot de eenentwintigste eeuw. Het 
oudste object is een houtsnede uit 
1493, het jongste een vlakdruk van 
Luc Tuymans uit 2010.

Om deze unieke collectie beter 
beschikbaar te maken voor onder-
zoekers en liefhebbers, startte de 
universiteitsbibliotheek in 2012 een 
project voor de conservatie, ont-
sluiting en digitalisering. Vandaag zijn 
de prenten voor het grote publiek 
toegankelijk via een online catalogus 
met heel wat zoek- en filtermoge-

Anonieme devotie-
prent in het kader 
van de Job-devotie 
in Antwerpen,  
[1750- 1800] . 
Verzame laars  merk 
Ferdinand Peeters. 
Fonds Plaatsgebon-
den devoties, Ruus-
broecgenootschap, 
Universiteit Ant-
werpen.
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bijzonder. Hij schreef verschillende 
publicaties over dat onderwerp en 
bezat zelf een uitgebreide collectie 
historische Brusselse kranten en 
tijdschriften.

Verbouwe is echter vooral 
bekend door zijn studie- en verza-
melwerk over de historisch-topo-
grafische iconografie van Vlaande-
ren. Hij maakte zijn levenswerk van 
de samenstelling van een omvang-
rijk repertorium van alle bekende 
topografische afbeeldingen van de 
Vlaamse gemeenten en gewesten.  
Om het resultaat van zijn jarenlange 
onderzoek in binnen- en buitenland 
niet verloren te laten gaan, besloot 
hij zijn bevindingen te bundelen. Hij 
publiceerde een reeks gewestelijke 
monografieën, te beginnen met zijn 
eigen regio, Brabant. Tussen 1938 
en 1953 verscheen een achtdelige 
iconografie van Vlaams-Brabant. 

In 1950 volgde met de Iconografie 
van het Arondissement Veurne een 
eerste West-Vlaams deel, niet toe-
vallig over de streek waarvan hij zelf 
afkomstig was. In 1954 kwam het 
arondissement Ieper en nog enkele 
jaren later dat van Oostende. Tijdens 
het onderzoek voor zijn iconogra-
fieën legde hij een uitgebreid steek-
kaartensysteem aan en verzamelde 
hij ook heel wat originele stukken: 
lithografieën, gravures, etsen, teke-
ningen, aquarellen. Stukken die in 
zijn gepubliceerde iconografieën  
de vermelding ‘Verz. A. Verbouwe’ 
meekregen. Om ervoor te zorgen 
dat de verzameling niet verspreid 

Dat deze rijke verzameling devotie-
prenten in één collectie is onderge-
bracht met talrijke devotieboekjes is 
uniek, en voor onderzoek een 
belangrijke meerwaarde. Een weten-
schappelijke confrontatie tussen de 
devotieliteratuur en de devotie-
prenten kan helpen om de mentale 
context en de emotionele cultuur 
waarin deze prenten gefunctioneerd 
hebben beter te doorgronden.

De Collectie Verbouwe van  
de Erfgoedbibliotheek West-
flandrica (Kortrijk)

Bart Schotte, collectiebeheerder 
(met dank aan Lieven Boes)

Met meer dan twee kilometer 
 boeken, brochures, tijdschriften, 
kranten, foto’s, dia’s, prenten en 
documenten bewaart de erfgoed-
bibliotheek Westflandrica – tot 
voor kort onder beheer van het 
provinciebestuur West-Vlaanderen 
en sinds januari 2018 overgedragen 
aan Stad Kortrijk – een belangrijke 
en zeer gevarieerde collectie over 
de provincie West-Vlaanderen en 
haar gemeenten.

De iconografische deelcollectie 
Verbouwe neemt binnen de West-
flandrica een bijzondere plaats in. 
Alexis Verbouwe (1872-1968) was 
een fotograaf en historicus/heem-
kundige uit Jette, oorspronkelijk 
afkomstig uit het West-Vlaamse 
Alveringem. Hij had interesse voor 
de geschiedenis van kranten en tijd-
schriften in België en Brussel in het 

De devotieprenten van het Ruus-
broecgenootschap bieden inzicht  
in de alledaagse geloofs praktijk van 
gewone mensen. In de voorbije 
eeuwen zijn immers miljoenen 
devotieprentjes onder de bevolking 
verspreid. Alleen al de jezuïeten in 
de Antwerpse Maria-sodaliteiten 
deelden in 1664 45.000 maandelijkse 
suffragia uit onder hun leden. Daar-
op stonden de naam, een afbeelding, 
de feestdag en een korte biografie 
van de heilige wiens deugden men 
moest navolgen. Het uitreiken van 
zulke ‘maandpatronen’ werd snel 
overgenomen door andere religieuze 
gemeenschappen. Er werden ook 
heel wat prenten verhandeld bij 
lokale devoties en in bedevaart-
plaatsen. Broederschappen ver-
spreidden jaarlijks een offerprent 
en in de zondagscholen werden kin-
deren beloond met devotieprenten.

Zulke prenten stelden de geeste-
lijkheid in staat om met hun ideeën-
goed door te dringen tot de onder-
ste lagen van de bevolking. Men 
hoefde immers niet te kunnen lezen 
om toch de boodschap te kunnen 
begrijpen. Moraliserende prenten 
spoorden aan tot het beoefenen 
van deugden. Ze verwezen naar de 
beloning die na een deugdzaam 
leven wachtte. Andere refereren 
naar de bemiddelende rol van Maria 
en de heiligen in allerhande nood-
situaties. Telkens werden de gelovi-
gen uitgenodigd om te kijken, te 
reflecteren en te streven naar ver-
vol making.

Ex libris van Alexis 
Verbouwe in het 
Album Pittoresque de 

Bruges van Octave 
Delepierre. Collectie 
Alexis Verbouwe, 
Erfgoedbibliotheek 
Westflandrica (Stad 
Kortrijk).

Luxe-banden uit 
Rossini’s persoon-
lijke bibliotheek. 
Rossini-collectie, 
Bibliotheek Konink-
lijk Conservatorium 
Brussel.
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inhoud: alternatieve versies van 
operascènes en ook versieringen of 
cadenza’s die Rossini zelf schreef 
voor zijn zangers. Onmisbaar mate-
riaal voor de historische uitvoe-
ringspraktijk.

Deze collectie lijkt ons de moraal 
voor te houden dat niet de verpak-
king het belangrijkste is, maar de 
inhoud. Ware schoonheid zit van 
binnen.

1  www.muziekcollecties.be/nl/museo_rossini

De Kloosterbibliotheek 
 Dominicanessen Engelendale 
van KADOC (KU Leuven 
Bibliotheken)

Carine Dujardin, expert erfgoed-
bibliotheek

Sinds eind 2017 bevindt de kern van 
de kloosterbibliotheek van Engelen-
dale zich in de erfgoedbibliotheek 
van KADOC, het documentatie- en 
onderzoekscentrum voor Religie, 
Cultuur en Samenleving van de KU 
Leuven. Voor de bibliotheek was 
geen plaats meer in het eigentijdse 
woonzorgcentrum waartoe het 

van het centinarium van Rossini’s 
overlijden in 1968 identificeerde de 
Amerikaanse musicoloog Philip 
Gossett een aantal autografische 
schetsen. In 1992, tweehonderd 
jaar na Rossini’s geboorte verhuisde 
de collectie naar de bibliotheek, die 
optimale bewaaromstandig heden 
en toegankelijkheid garandeert. In 
2018, honderdvijftig jaar na zijn 
overlijden, ging het digitale ‘Musée 
Rossini’ online.1

De visueel meest aantrekkelijke 
boeken komen uit Rossini’s per-
soonlijke bibliotheek. Historische 
banden, maar inhoudelijk niet uniek 
of bijzonder waardevol. Twee volu-
mes springen eruit: een rijk gedeco-
reerd plakboek met de initialen van 
de componist en de al even rijke 
fluwelen band met de initialen van 
Olympe Pélissier, zijn echtgenote. 
Naast de autograaf van de opera 
Matilde di Shabran bevat de collectie 
ongeveer tweehonderd muziek-
handschriften, meestal losse frag-
menten en schetsen. Ze missen alle 
charme van historische boekbanden, 
maar dat wordt ruimschoots 
gecompenseerd door hun unieke 

raakte, kocht het provinciebestuur 
van West-Vlaanderen in 1953 en 
1960 de steekkaarten en Verbouwes 
iconografische collectie.

Verbouwe is bijzonder grondig 
geweest in zijn verzamelwerk. De 
oudste prenten in de verzameling 
gaan terug tot de tweede helft van 
de zestiende eeuw en hij heeft geen 
enkele periode of type beeldmate-
riaal verwaarloosd. Het zwaarte-
punt van de collectie ligt weliswaar 
in de negentiende eeuw, maar biedt 
toch een bijzonder volledig en ver-
helderend historisch overzicht van 
de topografische beeldvorming in 
West-Vlaanderen.

De Rossini-collectie van het 
Koninklijk Conservatorium 
Brussel

Johan Eeckeloo, bibliothecaris

Rossini in Brussel? Inderdaad, de 
Italiaanse componist is er in juni 
1836 op bezoek geweest. Amper 
vijf dagen en bij die ene keer is het 
gebleven. Het klikte blijkbaar niet 
tussen de Italiaanse maestro en de 
Belgische hoofdstad, maar wie 
onderzoek doet naar hem kan niet 
om Brussel heen. Dat hebben we te 
danken aan Edmond Michotte 
(1831-1914).

Michotte trok op jonge leeftijd 
naar Parijs, ongetwijfeld aangetrok-
ken door het rijke artistieke leven 
aldaar. Hij kwam in contact met 
Rossini en ondanks hun leeftijds-
verschil van bijna veertig jaar groeide 
er een hechte vriendschapsband.  
In 1870 keerde Michotte terug naar 
België, met een rijke erfenis van 
rossiniana. Achttien jaar later schonk 
hij ‘une grande quantité d’oeuvres 
musicales, provenant de Rossini’ 
aan de bibliotheek van het Conser-
vatorium. In 1910 volgde een twee-
de deel, waarbij hij te kennen gaf 
dat hij eigenlijk droomde van een 
‘Musée Rossini’: hij vreesde dat zijn 
schenking een te verborgen bestaan 
zou leiden in een bibliotheek.  
Daarom werd de verzameling opge-
steld in het vergaderlokaal van de 
bestuurscommissie, er werden map-
pen met gouddruk besteld, afbeel-
dingen ingelijst en zelfs speciale 
vitrinekasten gemaakt. Het zag 
eruit als een echt museum, maar de 
toegankelijkheid was vrijwel nihil.

Jubilea waren belangrijke stimuli 
die de aandacht voor de collectie 
verhoogden. In de voorbereiding 

Gabrielle Fontaine, 
L’Enfant Jésus mira-

culeux de Prague, 
Brussel, Societé St. 
Augustin, [1896]. 
Papieren uitgevers-
band uit de Kloos-
terbibliotheek 
Dominicanessen 
Engelendale. 
KADOC / KU Leu-
ven Bibliotheken.
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Brugse klooster was verbouwd.  
De directie nam contact op met 
KADOC om te zoeken naar een 
oplossing voor de waardevolle col-
lectie. Het negentiende- en twintig-
ste-eeuwse deel van de collectie is 
overgedragen aan KADOC, waar 
de voorbije decennia al heel wat 
bedreigde kloosterbibliotheken zijn 
opgevangen. Oude drukken vóór 
1750 en doubletten zijn overgedra-
gen aan de Brugse Seminariebiblio-
theek, waar ze evenals in KADOC 
met een verwijzing naar de her-
komst zullen worden verwerkt.

De KADOC erfgoedbibliotheek 
besteedt bij de verwerking bijzon-
dere aandacht aan de boekhistoriek. 
Contextgerelateerde gegevens, 
zoals de geschiedenis van de religi-
euze instelling, biografische infor-
matie over de stichter(es) of de 
leden, het netwerk van activiteiten 
en relaties komen terecht in de 
onderzoeksdatabank ODIS. Om de 
samenhang van de collectie voor 
toekomstig onderzoek veilig te stel-
len wordt niet alleen de herkomst 
van de boeken nauwkeurig geregis-
treerd. Ook bestaande catalogi 
worden zorgvuldig bewaard, in dit 
geval twee onuitgegeven boekdelen 
(soms is het ook een heus meubel-
stuk met fichebakken). Zowel inhoud 
als vorm zijn voor toekomstig boek-
historisch onderzoek van belang. 
Schade en andere exemplaargerela-
teerde informatie, zoals een op-
dracht, een opmerkelijke boekband 
of een unieke editie, worden met 
zorg in de catalogus geregistreerd.

Inhoudelijk bevat de klooster-
bibliotheek van Engelendale inte-
ressante en vaak unieke informatie 
over de geschiedenis en de spirituali-
teit van het instituut: regel en consti-
tuties, geschiedenis en apostolaats-
werken (zieken-, gehandicapten- en 
weeshuizenzorg, onderwijs, missies 
in Congo en Ruanda). Maar het is 
vooral een devotionele biblio theek, 
met bijzondere aandacht voor 
vrouwe lijke religieuzen (zoals 
Catharina van Siëna, patrones van 
het instituut), dominicaanse heiligen, 
eigentijdse devoties (rozenkrans, 
mariadevotie, H. Hart, H. Sacra-
ment) en thema’s uit het dagelijkse 
leven (religieuze volmaaktheid, 
 goede dood). Qua vorm springen 
fraaie cartonnages en uitgevers-
bandjes in het oog. Ze zijn illustra-
tief voor de democratisering en 
industrialisering van het boeken-

bedrijf in de late negentiende en 
vroege twintigste eeuw en verdienen 
beslist een grondig wetenschappe-
lijk onderzoek.

De Bibliotheek Edouard 
 Grégoir van het Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen 
 Jan Dewilde, bibliothecaris

Bibliotheekcollecties zijn zelden of 
nooit het product van een consistent 
beleid op verzamelgebied, maar 
groei(d)en organisch doorheen de 
tijd. Schenkingen, bruiklenen en 
legaten bepalen in belangrijke mate 
mee wat er in de rekken staat. Dat 
is ook het geval in de Antwerpse 
Conservatoriumbibliotheek – en 
gelukkig maar: de meeste kostbare 
stukken werden niet aangekocht, 
maar zijn gekregen. De Dodecachor-
don van Henricus Glareanus (Bazel 
1547), die na onderzoek het geanno-
teerde werkexemplaar van de auteur 
bleek te zijn en zo een plaats op de 
Vlaamse Topstukkenlijst verdiende, 
werd door componist, musicoloog 
en collectioneur Léon de Burbure 
de Wesembeek (1812-1889) bij tes-
tament aan de bibliotheek geschon-
ken, samen met heel wat andere 
waardevolle werken. 

Ook zijn collega en tijdgenoot 
Edouard Grégoir (1822-1890) beslis-
te om ‘mijne muziekbibliotheek en al 
de boeken die de toonkunst betref-
fen, bestaande uit oude en nieuwe 
boeken de muziek rakende, mijne 
handschriften, rakende de toon-
kunst’ te schenken aan ‘de Muziek-
school te Antwerpen, ten dienste 
der professoren en leerlingen’. Naast 
zijn pianistencarrière was Grégoir 
erg begaan met het muziekonder-
wijs. Zo hield hij zich al vanaf 1844 
bezig met de hervorming van het 
muziekonderwijs in de lagere 
 scholen en gaf hij muziekles aan de 
Normaalschool van Lier. Naast een 
duizendtal eigen composities, in 
handschrift en in druk, en partituren 
allerhande, vermeldt de inventaris 
‘Bibliotheek Grégroire’ [sic] ook 931 
muziektheoretische werken, van 
Jacob Adlungs’ Anleitung zu der Musi-
kalischen Gelahrtheit (Erfurt 1758) 
tot Neue Grammatik der Tonsetzkunst 
(Leizpig 1853) van C.L.H. Wöltje.

Mede dankzij Grégoirs erfenis 
beschikt de Conservatoriumbiblio-
theek over een fraaie collectie 
muziektheoretische werken uit de 
zeventiende, achttiende en de negen-
tiende eeuw, waaronder enkele zeld-
zaamheden. De inventaris etaleert 
Grégoirs brede interesse voor 
muziektheorie, die bij hem begint 
bij de ‘antieke’ muziek. In zijn biblio-
theek bewaarde hij werken als Peter 
Joseph Schneiders studie Biblisch 
geschichtliche Darstellung der hebra-
ischen Musik (Bonn 1834), Die Ton-
leitern und Musiknoten der Griechen 
van Friedrich Bellermann (Berlijn 
1847) of Entretiens sur l’état de la 
musique grecque vers le milieu du qua-
trième siècle, avant l’ère vulgaire van 
Jean-Jacques Barthélemy (Amster-
dam 1777). Deze Franse literator, 
archeoloog en numismaticus verde-
digt in dit merkwaardige boekje een 
concept van muziek als symbiose 
van melodie, ritme, poëzie, gestiek, 
dans én wetenschap. En hij eindigt 
met een sprekende maxime die een 
leraar zijn leerling voor moet hou-
den, namelijk ‘que la musique nous 
appelle au plaisir, la philosophie à la 
vertu; mais que c’est par le plaisir  
& par la vertu que la Nature nous 
invite au bonheur’. Dankzij Grégoirs 
‘erflating’ kunnen niet alleen ‘pro-
fessoren en leerlingen’, maar alle 
gebruikers van de Conservatorium-
bibliotheek zich met dergelijke wijs-
heden verrijken.

Inventaris van  
de Bibliotheek 
 Grégoir, Biblio-
theek Koninklijk 
Conservatorium 
Antwerpen.
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Vlaanderen heeft een zeer rijke 
handschrifttraditie. In de veertiende 
eeuw behoorden de Vlaamse scri-
benten en miniaturisten tot de 
absolute wereldtop, zowel in kwali-
teit als kwantiteit. Van deze rijkdom 
bestaat jammer genoeg geen over-
koepelend overzicht en vele hand-
schriften, zeker die in kleinere erf-
goedinstellingen, zijn dan ook onbe-
kend en onbemind. Daarom werkt 
de Vlaamse Erfgoedbibliotheek aan 
een centrale toegang, zodat onder-
zoekers en een internationaal 
publiek van liefhebbers hun weg 
kunnen vinden naar al dat schoons. 
We lichten er alvast één tophand-
schrift uit en vertellen u en passant 
meer over een prangende middel-
eeuwse kwestie.

Handschriften  
in Vlaanderen

Middeleeuwse handschriften waren 
een opslagplaats van kennis en waar-
heid, geschreven op de huid van 
dieren en vaak verlucht met kost-
bare pigmenten. Handschriften 
waren zeer waardevolle objecten: in 
1277 gingen er in Doornik elf stuks 
van de hand voor een som die gelijk 
was aan de prijs van twee huizen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
ze met veel zorg werden omringd. 
In bibliotheken werden ze met 
 zware kettingen vastgeklonken aan 
tafels en wie toch overwoog een 
handschrift te stelen werd met de 
scherpste vervloekingen bedreigd:

Voor wie dit boek stal of het ontleende 
en niet terugbracht, dat het in zijn 
handen moge veranderen in een serpent 
en hem verscheuren, dat hij verlamme 
en dat al zijn lendenen verdorren, dat 
hij wegkwijne van de pijnen, roepend 
om medelijden, en dat er geen eind 
kome aan zijn foltering, totdat hij sterft. 
Laat boekenwurmen knagen aan zijn 
ingewanden ten teken van de Worm 
die nimmer sterft, en wanneer hij ten 
langen laatste naar zijn ultieme 
bestraffing gaat, laat de hellevlammen 
hem dan voor altijd verteren.1

Vanaf de tiende eeuw werd het jonge 
graafschap Vlaanderen een belang-
rijk centrum van handschriftpro-
ductie. In dit gebied waren namelijk 
enige belangrijke kloosters te vinden, 
zoals Sint-Baafs en Sint-Pieters in 
Gent, Sint-Winoksbergen, Sint-
Amands en Sint-Vaast. De scribenten 

Voor de prijs 
van twee huizen
Vlaanderen als centrum van de 
middeleeuwse handschriftproductie

Tjamke Snijders, Susanna De Schepper 
en Evelien Hauwaerts

Portret van een evangelist (Mattheus?) in 
het oudste verluchte handschrift van  
België, de Codex Eyckensis (ca. 760), f. 1v. 
Kerkschat van Maaseik.
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in deze kloosters behoorden tot  
de productiefste van heel Europa, 
samen met hun broeders in andere 
beroemde ‘Belgische’ kloosters 
zoals Lobbes, Sint-Truiden en Sint-
Laurent. Vanaf de dertiende eeuw 
kwamen bovendien wereldlijke 
schrijfateliers op, die weldra de 
luister van de oude kloosters eve-
naarden. Omgerekend vervaardig-
den de wereldlijke en de geestelijke 
scribenten in de dertiende eeuw 
gezamenlijk één handschrift per 900 
inwoners van ‘België’. Als je dat ver-
gelijkt met de dertiende-eeuwse 
productiecijfers in ‘Nederland’ (1 per 
34.000 inwoners), ‘Duitsland’ (1 per 
2800) of zelfs Frankrijk (1 per 2600), 
dan springen de Zuid-Nederlandse 
scribenten er duidelijk bovenuit. 
België was tussen 1000 en 1400 de 
onbetwiste wereldleider op het 
gebied van handschriftproductie.

Die leidende rol is bij velen onbe-
kend, omdat historici niet graag 
spreken over ‘middeleeuws België’. 
Onze moderne landsgrenzen hadden 
in de dertiende eeuw immers geen 
betekenis. Het middeleeuwse graaf-
schap Vlaanderen omvatte een flink 
stuk van het huidige Noord-Frank-
rijk, Antwerpen, Henegouwen en 
Zeeuws-Vlaanderen, en laat zich 
slecht vergelijken met het heden-
daagse Vlaanderen. Afgezien daarvan 
is het moeilijk uit te maken of een 
handschrift echt ‘Vlaams’ of ‘Bel-
gisch’ is. Het is vaak gokken waar 
een manuscript ontstond en boven-
dien kon het gemakkelijk verhuizen. 
Zo is het oudst bewaarde verluchte 
handschrift in België, de achtste-
eeuwse Codex Eyckensis, wellicht 
gemaakt in de abdij van Echternach 
en vervolgens overgebracht naar de 
abdij van Aldeneik in Maaseik.

Wie alle bewaarde Vlaamse 
handschriften wil bestuderen – de 
laatste telling kwam uit op 4735 
exemplaren – moet zich voorberei-
den op een wereldreis. De belang-
rijkste collecties bevinden zich wel in 
de buurt: in de erfgoedbibliotheken 
van Vlaanderen, de Koninklijke 
Bibliotheek in Brussel en in Noord-
Franse steden als Arras, Douai en 
Valenciennes. Omgekeerd bezitten 
de grote Vlaamse bewaarinstellingen 
een flink aantal buitenlandse hand-
schriften, die in de loop der eeuwen 
via gift, ruil, koop of diefstal naar 
Vlaanderen zijn gekomen. Als unieke 
getuigen van middeleeuwse kennis 
en kunst zijn deze handschriften 

alleen maar in waarde gestegen.2

Voor een dertiende-eeuws 
handschrift wordt al snel € 50.000 
tot € 100.000 op tafel gelegd, zodat 
een verzameling van elf stuks ook 
nu met gemak de prijs van twee 
huizen vertegenwoordigt. Hoewel 
de handschriften niet meer letterlijk 
aan de ketting liggen, worden ze nog 
steeds met de grootst mogelijke 
zorg omringd. Om deze waardevolle 
objecten zo goed mogelijk te 
beschermen en ze tevens voor zo 
veel mogelijk mensen toegankelijk 
te maken, zetten bibliotheken in op 
het digitaal beschikbaar stellen van 
hun handschriftencollecties.

Een scribent in 
actie: zelfportret 
van Lambert van 
Sint-Omaars, wer-
kend aan zijn ency-
clopedische Liber 

Floridus (1121),  
ff. 6v-13r. Univer-
siteits biblio theek 
Gent, Boeken toren 
[BHSL.HS.0092].

Introïtustekst van 
Pasen, met een 
miniatuur van de 
verrijzenis van 
Christus. Diederik 
van Breedzip, 
 Graduale van de 

abdij van Sint-Trui-

den (1540-1542),  
ff. 130v- 131r. Biblio-
theek Hasselt Lim-
burg [HS-X-0003].
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Handschriften  
op de kaart

Vlaamse erfgoedinstellingen bewa-
ren heel veel middeleeuwse manu-
scripten. Sommige daarvan zijn erg 
bekend, andere zijn verborgen 
parels. Als u geen expert bent, is 
het bijna onmogelijk om te weten 
te komen welke handschriften zich 
waar bevinden. Daarom coördineert 
de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de 
ontwikkeling van een nieuwe cen-
trale toegang, om onderzoekers en 
liefhebbers op een eenvoudige 
manier naar al dat moois te leiden.

We doen dat in drie stappen.  
In eerste instantie ontwikkelen we 
een model om handschriften in 
Vlaamse collecties op een uniforme 
manier te beschrijven. Daarna 
brengen we het handschriftenbezit 
in Vlaanderen in kaart: de grote 
collecties van bekende bibliotheken 
én collecties die klein, minder 
gekend of minder toegankelijk zijn. 
Ten slotte publiceren we deze gege-
vens online, niet alleen door ze op 
één plek doorzoekbaar te maken, 
maar ook door de (open) dataset 
beschikbaar te maken via zoveel 
mogelijk zoek- en onderzoek-
platforms in binnen- en buitenland.  
Zo vergroten we de vindbaarheid, 
de bekendheid en de internationale 
uitstraling van handschriften in 
Vlaamse erfgoedbibliotheken.

Handschrift in de kijker 

Als voorbeeld brengen we hier een 
fraai, relatief onbekend manuscript 
voor het voetlicht. In een dertiende- 
eeuws handschrift (Ms. 365) van de 
Openbare Bibliotheek van Brugge 
wordt een tekst bewaard over 
bloedverwantschap. Dat concept 
kreeg in de middeleeuwse samen-
leving vanuit juridische hoek veel 
aandacht. Van de graad van verwant-
schap hing namelijk veel af, bijvoor-
beeld of een huwelijk legitiem was, 
of een kind een bastaard was en 
wie in aanmerking kwam voor een 
erfenis.

Raimundus de Pennaforti (1175/ 
80-1275), een dominicaan en kerk-
jurist, wijdde een traktaat aan dit 
onderwerp. Hij definieerde het 
concept en gaf praktische richtlijnen 
om graden van verwantschap te 
berekenen. In het traktaat wordt 
uitvoerig aandacht besteed aan de 
legitimiteit van huwelijken vanuit het 

standpunt van verwantschappen. 
Ten tijde van Pennaforti was een 
huwelijk rechtsgeldig tot de vierde 
graad. Dat was zo bepaald tijdens 
het Vierde Lateraans Concilie in 
1215. Eerder gold een beperking tot 
de zevende graad, vastgelegd tijdens 
het Concilie van Rome in 1059. Die 
beperking was echter zo streng dat 
de toenmalige elite bij de meeste 
huwelijken genoodzaakt was de 
Kerk om een vrijstelling te vragen 
(en hiervoor te betalen). Dat werd 
aangevochten als een kerkelijk mis-
bruik en in 1215 werden de regels 
versoepeld tot de vierde graad. 

Wanneer de bepalingen niet werden 
gerespecteerd, was dat reden om 
het huwelijk nietig te verklaren, de 
partners te veroordelen en even-
tuele kinderen tot bastaard te ver-
klaren.

De praktische insteek van het 
werk wordt in de kopie in het Brugse 
handschrift versterkt door twee 
grote miniaturen die de theoretische 
uitleg overzichtelijk illustreren. Ze 
stellen een boom van bloedverwant-
schap (f. 2v) en een boom van ver-
wantschap (f. 3r) voor, met vakjes 
die uitnodigen om zelf aan de slag 
te gaan met een concrete familie.

De arbor affinitatis of boom van 
verwantschap illustreert de inge-
wikkelde structuur van verwant-
schap tussen de aangetrouwden van 
een broer en zus. Centraal staan 
dan ook de woorden frater en soror. 
Door huwelijk (of ‘vleselijke ver-
bintenis’) ontstond een bijzondere 
relatie met bloedverwanten van de 
aangetrouwde familie en met aan-
verwanten van eigen bloedverwan-
ten. Binnen deze primum genus affini-
tatis was het verboden te trouwen. 
Een vrouw kon bijvoorbeeld niet 
trouwen met haar schoonbroer, of 
met de echtgenoot van haar over-
leden dochter.

Het handschrift bevat verder 
twee basiswerken van het kerkelijk 
recht: de decretalenverzameling 
van paus Gregorius IX (circa 1230), 
gecompileerd door Raimundus de 
Pennaforti, en de constitutiones van 
paus Innocentius IV (circa 1250). 
Het maakte deel uit van de biblio-
theek van de cisterciënzerabdij van 
Ter Doest in Lissewege en werd 
daarna opgenomen in de bibliotheek 
van de Abdij Onze-Lieve-Vrouw 
Ten Duinen. Na de Franse Revolutie 
belandde het in de Brugse Open-
bare Bibliotheek. De volledige col-
lectie Duinenmanuscripten die daar 
is ondergebracht is erkend als 
Vlaams Topstuk.3

1 Maurits Smeyers, Vlaamse miniaturen van de 
8ste tot het midden van de 16de eeuw. Leuven 
1998, p. 12.

2 Albert Derolez e.a., Corpus catalogorum Belgii. 
The medieval booklists of the Southern Low Coun-
tries. Brussel 1997-2009.

3 Het handschrift is te bewonderen op Flandrica 
(www.flandrica.be/items/show/1048/) en 
digitaal raadpleegbaar via de catalogus van de 
bibliotheek (www.cabrio.bibliotheek.brugge.
be/browse/webgaleries/MS3650).

Vlaamse collecties 
bevatten ook vele 
manuscripten van 
elders, zoals deze 
tweedelige Wen-

ceslasbijbel (Praag 
1402-1403), vol. 1, f. 
6r. Museum Plantin-
Moretus, Antwer-
pen [M 15.1].

Raimundus de 
 Pennaforti, ‘Arbor 
affinitatis’ [boom 
van verwantschap], 
Libri Decretalium 

glosati, e.a., f. 3r. 
Openbare Biblio-
theek Brugge  
[Ms. 365].
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vliegt gestaag verder
Susanna De Schepper
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De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) is de bibliogra-
fie van het handgedrukte boek in Vlaanderen, de pendant 
van de Nederlandse STCN. Het ambitieuze project ging 
van start in 2000 en is sinds 2009 structureel ingebed in de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Momenteel bevat de databank 
zo’n 25.000 grondige en nauwkeurige titelbeschrijvingen. 
Daarvoor gingen meer dan 47.000 exemplaren letterlijk 
door de handen van de catalografen, want STCV- beschrij vin-
gen worden alleen gemaakt op basis van ‘het echte boek’. 
Zo maken we langzaam maar zeker een reconstructie van 
de boekproductie in Vlaanderen tot 1801.

Een belangrijke wetenschappelijke bron als STCV moet 
aangenaam bruikbaar zijn en bekendheid genieten bij 
onderzoekers en bibliothecarissen. Daarom hebben we 
de afgelopen jaren extra aandacht besteed aan het ver-
beteren van de databank, de nieuwe online catalogus en 
bijkomende hulpmiddelen en documentatie.

Langzaam haasten

Het STCV-project koos bij de start het drukkersmerk 
van de Leidse en Leuvense boekhandelaar Hendrick van 
Hastens (ca. 1565-1629) als logo. De vliegende schildpad 
draagt als motto ‘cunctando propero’, ofwel – in een 
woordspeling op Van Hastens naam – ‘ik haast me lang-
zaam’. De projectcatalografen van het eerste uur wisten 
dat er maar één manier was om de gigantische taak te 
volbrengen: gestaag doorwerken. Eerst met twee, later 
met maar één catalograaf. Omdat de STCV altijd op basis 
van bewaarde exemplaren werkt, verhuist de project-
medewerker op geregelde tijdstippen naar een andere 
locatie. Op die manier wordt de samenwerking tussen de 
STCV-catalograaf en de erfgoedbibliotheek in kwestie 
heel concreet.

Tegenwoordig groeit de STCV vooral in samenwer-
kingsverband, waarbij catalografen van de deel ne mende 
instellingen zelf de primaire invoer doen, ondersteund 
door de projectmedewerker bibliografische ontsluiting 
van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Die gezamenlijke aan-
pak werkt. Dagelijks worden beschrijvingen, exemplaren 
en verbeteringen toegevoegd. Het STCV-project bewijst 
dat samenwerking tussen bibliotheken tot heel waarde-
volle resultaten kan leiden.

Het gedetailleerde overzicht op onze website van 
alle verwerkte collecties en de locaties waar de STCV 
momenteel actief is, werken we maandelijks bij. Een aantal 
kleinere collecties is al in zijn geheel verwerkt, dat wil 
zeggen met alle Vlaamse drukken van vóór 1801. In grote 
collecties, waar het project in de loop der jaren vaak al 
een tweede keer is gepasseerd, gaat het meestal over de 
periode 1601-1701. 

Momenteel zijn er systematisch en planmatig exem-
plaren verwerkt uit 22 erfgoedbibliotheken in Vlaanderen. 
Die bevinden zich meestal in universiteitsbibliotheken, 
openbare bibliotheken, (stads)archieven en museum-
bibliotheken. Daarnaast zijn er in de catalogus exemplaren 
te vinden uit verschillende niet-Vlaamse en buitenlandse 
bibliotheekcollecties. Die zijn daar meestal aan toegevoegd 
door enthousiaste STCV-anciens, die ze tegenkwamen 
in het kader van eigen onderzoek. Een buitenlandse toe-
voeging op grotere schaal is de Folger Shakespeare Library 
(Washington, DC), waarvan in het kader van een samen-
werkingsproject alle 731 Vlaamse drukken uit de zeven-
tiende eeuw werden ingevoerd. We zouden in de toe-
komst graag ook andere belangrijke collecties Vlaamse 
drukken in het buitenland verwerken.

Inhoud

Wat zit er vandaag, heel concreet, in de catalogus? De 
focus van het project lag in de eerste tien jaar vooral op 
de zeventiende eeuw. De laatste jaren werden er echter 
ook enkele collecties in hun geheel verwerkt, waardoor 
vooral het aandeel van de achttiende eeuw sterk is toe-
genomen. Maar u vindt dus ook incunabelen (de vroegste 

links
Catalograaf in actie. Titelbeschrijvingen in 
de STCV worden alleen gemaakt op basis 
van een ‘autopsie’ van bewaarde exemplaren. 
Foto: Stefan Tavernier

De STCV registreert of er – zoals hier –  
een opdracht in het boek staat. KU Leuven 
Biblio theken, Maurits Sabbebibliotheek. 
Foto: Stefan Tavernier.
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beschrijving in de databank (A-beschrijving) wordt, met 
het boek erbij, nagekeken door een ervaren catalograaf 
(B-controle) en nadien weer gecorrigeerd door de oor-
spronkelijke beschrijver (C-correctie). Deze ABC-metho-
de garandeert de coherentie en kwaliteit van de data.

De gedetailleerde aanpak levert ook voor de 
 beherende instellingen vaak nieuwe informatie op. Wat 
schijnbaar dubbele exemplaren waren, blijken andere 
(en soms nieuwe) edities te zijn. Schijnadressen en fictieve 
namen van drukkers worden opgemerkt. Onbeschreven 
convoluutonderdelen krijgen voor het eerst een plaats 
in de eigen bibliotheekcatalogus.

Workshop

Hoe kan elke beschrijving nagekeken worden als er 
maar één projectcatalograaf is? Door samenwerking 
met andere ervaren catalografen. Vele instellingen heb-
ben echter geen expliciete ervaring met het beschrijven 
van oude drukken of die is beperkt tot één of enkele 
personeelsleden, part-time of projectmatig. Om tege-
moet te komen aan dat gebrek aan expertise en kennis-
deling in de sector enerzijds en aan de vereisten van het 
project anderzijds, begonnen we in 2010 met STCV-
workshops. 

gedrukte boeken) en zestiende-eeuwse drukken in de 
databank.

De piek in de late achttiende eeuw komt door  
de stroom van pamfletten die verscheen in die woelige 
periode. Het verzet tegen de Oostenrijkse regering,  
de Brabantse Omwenteling, de Franse verovering, de 
Boerenkrijg en de daarmee gepaard gaande politieke 
discussies zorgden voor een ware hausse in het aantal 
publicaties.

Al die publicaties werden gedrukt op verschillende 
plaatsen in Vlaanderen. Uit de statistieken blijkt wat de 
Vlaamse drukkerscentra zijn, met Antwerpen als uit-
schieter. Op sommige werken vinden we geen plaats van 
uitgave (weergegeven met ‘s.l.’ voor ‘sine loco’), maar 
hebben we een sterk vermoeden dat ze waarschijnlijk in 
Vlaanderen gedrukt werden. Dan worden ze ook opge-
nomen, net als titels die naast een drukkersadres buiten 
Vlaanderen ook een Vlaamse boekverkoper vermelden.

En dan is er nog het fenomeen van de schijnadressen. 
Sommige boeken werden in het buitenland gedrukt, 
maar vermelden een ‘Vlaams’ adres. Of er is sprake van 
een totaal fictief adres in een werk dat waarschijnlijk in 
Vlaanderen gedrukt werd. Ook die titels komen in de 
databank.

Methode

In de STCV krijgt elke editie een eigen beschrijving.  
Onder een editie verstaan we elke oplage die van een 
nieuw zetsel is gedrukt. Als we meer exemplaren van 
dezelfde editie in handen krijgen, voegen we die allemaal 
aan de zelfde beschrijving toe. Bij het opmaken van een 
beschrijving en het controleren van een exemplaar 
 worden de regels uit de gedetailleerde handleiding nauw-
gezet gevolgd. Het boek wordt integraal gecollationeerd 
en op zijn volledigheid gecontroleerd. We nemen foto’s 
van de titelpagina en andere relevante pagina’s. Elke 

De STCV neemt 
zoveel mogelijk 
afbeeldingen van 
drukkersmerken 
op. Afgebeeld is dat 
van de Antwerpse 
drukker Willem 
Lesteens (1619-1655). 
H.B. de Lanuza, 
Homiliae quadrage-

simales, Antwerpen, 
Lesteens, 1649.  
Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Consci-
ence, Antwerpen. 
[F 222167]. 
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We kozen voor een intensieve vierdaagse formule, 
waarbij de deelnemers volledig worden ondergedompeld 
in de wereld van de analytische bibliografie. Theorie  
(in de voormiddag) wordt afgewisseld met praktijk (in 
de namiddag), waarbij elke deelnemer een individueel, 
zorgvuldig geselecteerd pakket boeken op tafel krijgt 
om stap voor stap een beschrijving op te bouwen.

Soms leidt deelname aan zo’n workshop tot een 
latere projectsamenwerking. Dat versnelt en versoepelt 
het hele proces, aangezien de plaatselijke catalograaf al 
een groot deel van de nodige achtergrond en de beschrij-
vingsregels heeft meegekregen. In andere gevallen nemen 
de deelnemers hun verworven kennis mee en gebruiken 
ze die binnen hun eigen instelling. De STCV-beschrij vings-
regels en de onderliggende methodiek zijn immers toe-
pasbaar op alle oude drukken. 

Geleidelijk aan bouwen we zo een informeel net-
werk uit, waarbij collega’s elkaar weten te vinden bij 
vragen en problemen. Ook voor STCV-catalografen is 
dit erg nuttig: als er bij twijfel exemplaren in andere 
bibliotheken moeten worden nagekeken, kunnen ze hun 
vraag meteen heel gericht in ‘STCV-speak’ stellen.

Manual

Een goed regelwerk is niet alleen belangrijk voor de 
kwaliteit van een databank, maar levert ook een houvast 
aan catalografen bij vragen en moeilijke gevallen. Ieder-
een die bij STCV betrokken is (geweest), kent wel ons 
‘groene boekje’, de tweede editie van de handleiding uit 
2005. Naast een nieuwe jas voor de OPAC, kreeg ook 

‘Een bibliografie is iets heel anders 
dan een catalogus. Zo werd het ons, 
tijdens de opleiding, bij herhaling 
voorgehouden. Dat is buiten STCV 
gerekend. STCV catalogeert biblio-
theekbezit in Vlaanderen (en daar-
buiten) en bouwt zo gestaag aan een 
bibliografie van het handgedrukte 
boek in Vlaanderen. Bibliografie en 
catalogus in eenzelfde beweging, 
dit is de kracht van STCV. Oude 
drukken verdienen dit krachtige 
bibliografische instrument. Onder-
zoekers 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

‘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. De 
databank bevat tienduizenden 
foto’s, naast titelpagina’s ook van 
colofons, auteursportretten, druk-
kersmerken en sleutelbladzijden. 
Uiteraard linkt het project ook door 
naar gedigitaliseerde exemplaren. 
Enkele jaren geleden creëerde het 
project ook een apart veld voor de 
berekening van het aantal druk-
vellen per exemplaar, een cruciaal 
element voor de studie van de boek-
handel. Welke bibliografie volgt? 
Om de twee jaar leiden de project-
medewerkers samen met de oude 
garde nieuwsgierige catalografen en 
boekhistorici op in een vierdaagse 
workshop die steevast op bijval kan 
rekenen. De STCV heeft de studie 
van het oude boek in Vlaanderen 
stevig op de kaart gezet en de 
 analytische bibliografie opnieuw 
onder de aandacht gebracht.’

Goran Proot 
(Università di Udine)

De Vlaamse Erf-
goedbibliotheek 
organiseert om de 
twee jaar een vier-
daagse STCV-work-
shop, waarin de 
deelnemers worden 
ingewijd in de fines-
ses van de analyti-
sche bibliografie.

onder
KU Leuven  
Bibliotheken, 
Maurits Sabbe-
bibliotheek. Foto: 
Stefan Tavernier.
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heeft in het impressum, maar eigenlijk in Nederland 
werd gedrukt. Zo’n werk is ook opgenomen in onze 
Nederlandse zustercatalogus, de STCN.

Vroeger gaven we zulke verwijzingen aan met een 
annotatie. Sinds enige tijd is het mogelijk rechtstreekse 
links naar records van andere databanken te leggen, 
zodat u meteen kunt doorklikken naar een relevante 
beschrijving in een andere catalogus. We hebben voor 
catalogi als STCN, USTC, ISTC, GW en VD17 alle 
bestaande verwijzingen retroactief omgezet naar links.

Op de homepage van de nieuwe onlinecatalogus 
vindt u onder de heading ‘Op zoek naar gedigitaliseerde 
edities?’ een rechtstreekse link naar een lijst van alle 
STCV-records die tenminste één digitaal exemplaar ver-
melden. Momenteel zijn dat er zo’n 3000 (12%). Kent u 

onze handleiding (nu: ‘manual’) recent een grondige 
make-over. Ze is daardoor nóg bruikbaarder, niet alleen 
voor (project)catalografen, maar voor iedereen met een 
interesse in bibliografie en oude drukken die op zoek is 
naar informatie over transcriptie van titels, impressa, 
collatieformules, de vingerafdrukmethode, bibliografi-
sche formaten en nog veel meer.

Aangezien de redigeertaal van de STCV-databank 
Engels is, kozen we ervoor de nieuwe handleiding in het 
Engels op te stellen. De STCV Manual (manual.stcv.be)  
is opgebouwd in wiki-formaat. Ze volgt in grote lijnen de 
structuur van de vorige handleiding, maar laat toe om  
je op een meer intuïtieve manier een weg te banen door 
het uitgebreide regelwerk. We voegden interne links toe, 
afbeeldingen, een zoekmogelijkheid, handige ‘reference 
lists’ en de laatste nieuwe afspraken. Het blijft een ‘work 
in progress’ waarbij we geleidelijk nieuwe voorbeelden 
en afbeeldingen toevoegen.

Deze handleiding, die al achttien jaar lang verfijnd 
en aangevuld wordt, past in een beleid waar duurzaamheid 
en controleerbaarheid centraal staan. We documenteren 
de steeds groeiende kennis en kunde die voortvloeit uit 
het project en we stellen die ter beschikking aan mede-
werkers en gebruikers. Zo is de STCV meer dan een 
data bank: de aanpak is een voorbeeld binnen de inter-
nationale culturele sector.

Verbindingen

Gedigitaliseerde oude drukken vind je tegenwoordig 
overal en nergens. Dankzij de STCV wordt het steeds 
eenvoudiger om van Vlaamse oude drukken een online 
kopie te raadplegen. We bouwen de retrobibliografie 
immers verder uit als centrale ingang op de gedigitali-
seerde Vlaamse drukpersproductie van voor 1801.  
Om alle informatie over die drukken samen te brengen, 
nemen we sinds kort ook rechtstreekse links op naar 
records in andere bibliografische databanken.

Sinds 2012 voegen we aan titelbeschrijvingen in de 
STCV links toe naar digitale versies van fysieke exem-
plaren die we zelf beschreven hadden, zoals die van de 
Universiteitsbibliotheek Gent en de Universiteitsbiblio-
theek Antwerpen. De bibliotheken die meewerken aan 
de STCV digitaliseren zelf heel wat van hun boeken.  
We vragen ze daarom om ‘nieuwe’ online kopieën in te 
voeren in de STCV of die aan ons door te geven.

Eind 2015 hebben we de criteria voor het opne-
men van digitale exemplaren versoepeld. Daarom vindt 
u sindsdien nog meer links naar online kopieën, bij onder 
meer de HathiTrust, de Bayerische Staatsbibliothek en 
Google Books. Omdat we gegarandeerde beschikbaar-
heid belangrijk vinden, nemen we alleen url’s op naar 
stabiele digitale platforms. Als we het papieren origineel 
niet zelf in handen hebben gehad, nemen we van een 
online kopie wel de link op, maar registreren die niet als 
‘gezien exemplaar’. Want dat druist in tegen ons basis-
principe van ‘autopsie’. We controleren zo grondig 
mogelijk of het gedigitaliseerde exemplaar tot de editie 
behoort die een record beschrijft. Maar strikt genomen 
blijft dat een (gefundeerd) vermoeden.

De STCV staat in een lange traditie van short-title 
catalogi. Hoewel deze standaardbibliografieën elk een 
afgebakend gebied hebben, is er toch regelmatig overlap. 
Denk maar aan een boek dat een Vlaamse vermelding 

‘Het STCV-project heeft mijn 
 carrière gevormd op veel manieren. 
De duizenden boeken die ik als 
STCV-catalograaf onder ogen kreeg, 
inspireerden me tot een proefschrift 
over de Antwerpse drukkersfamilie 
Verdussen en een carrière als con-
servator. De STCV was een laat-
komer in de wereld van de STC’s en 
kon daarom leren van de ervaring 
van andere projecten. Het project 
was klein genoeg om flexibel te 
 blijven en om te blijven innoveren. 
De STCV heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de ontwikkeling van  
de boekgeschiedenis in Vlaanderen 
en maakt nieuwe vormen van onder-
zoek mogelijk. De bibliografen die 
er door de jaren heen aan mee-
werkten bleven actief in de boeken-
wereld in universiteiten, bibliothe-
ken, tijdschriften en verenigingen.’

Stijn van Rossem 
(John Carter Brown Library)

‘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 hypo-
thesen op te bouwen of te toetsen. 
Vage indrukken kunnen snel worden 
bevestigd, genuanceerd of zelfs 
tegen gesproken. Door met de moge-
lijkheden van de elektronische 
omgeving aan de slag te gaan, kunnen 
gebruikers waar en wanneer ze maar 
willen antwoorden vinden op nieuwe 
onderzoeksvragen. En dat is maar 
goed ook, want ondanks meer dan 
honderd jaar boekhistorisch onder-
zoek zijn er nog tal van fundamen-
tele vragen die moeten worden 
beantwoord.’

Steven Van Impe  
(Erfgoedbibliotheek Hendrik Con-
science)

KU Leuven  
Bibliotheken, 
Maurits Sabbebi-
bliotheek. Foto: 
Stefan Tavernier.
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Bijvoorbeeld ‘Exacte wetenschappen: Geneeskunde’  
of ‘Religie: Bijbel en bijbelexegese’. De trefwoorden 
onder ‘Publicatietypes’ omvatten zaken als ‘biografieën’, 
‘emblematabundels’, ‘overheidspublicaties’, ‘toneelstukken’ 
of ‘woordenboeken’. Bij ‘Parateksten’ geven we aan of 
er een opdracht, een privilege (wereldlijke goedkeuring) 
of een approbatie (religieuze goedkeuring) aan het boek 
is toegevoegd.

‘Typografie’ dient om de vormgeving van het boek 
te beschrijven, zoals lettertypes, het soort titelpagina 
(gegraveerd of typografisch bijvoorbeeld), of er een 
drukkersmerk aanwezig is, of er in meerdere kleuren is 
gedrukt, of waar er illustraties zijn. Deze categorie leent 
zich heel goed tot specifieke zoekopdrachten en maakt 
statistisch onderzoek naar ontwikkelingen binnen de 
boekproductie mogelijk. 

STCV, wat kun je ermee?

Hoewel volledigheid nog lang niet in zicht is, bevat de 
databank na achttien jaar beschrijvingsarbeid al zo’n 
25.000 verschillende edities en meer dan 47.500 exem-
plaren. Door dat grote aantal kan de STCV dienen als 
instrument voor boekhistorisch onderzoek en diverse 
andere takken zoals economische en sociale geschiedenis, 
literatuuronderzoek, geschiedenis van taal en tekst, 
cultuur geschiedenis, enzovoort.

De komende jaren gaan we extra inzetten op het 
ontsluiten van zoveel mogelijk Vlaamse incunabelen. 
Voor de zeventiende eeuw, jarenlang de hoofdfocus van 
STCV, is de databank nu al representatief en uitermate 
geschikt voor statistisch onderzoek. Bovendien is het 
beschrijvingsmodel van STCV nagenoeg hetzelfde als dat 
van zusterproject STCN en zijn de databanken comple-
mentair. De gegevens kunnen dus perfect gecombineerd 
worden.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek zet actief in op 
open data. Ons bestuur besloot in 2017 om onze data-
banken beschikbaar te maken als open data, zodat de 
gegevens volledig vrij herbruikbaar worden. We deelden 
onze drukkersgegevens al met de CERL Thesaurus, een 
overkoepelende databank van Europese boekhistorische 
gegevens. De titelbeschrijvingen zijn ook opgenomen in 
UniCat, de overkoepelende wetenschappelijke catalogus 
voor België en ViFa, de Virtuelle Fachbibliothek Benelux. 
We plannen verder een nieuw, online adresboek van  
de drukkers, uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen  
op basis van deze authority records, zodat deze gegevens 
beter gestructureerd kunnen worden aangeboden. 

Bovendien bieden we de hele STCV-databank aan 
als downloadbaar pakket zodat onderzoekers en veel-
gebruikers er hun eigen gang mee kunnen gaan. Nu is dat 
nog in een eigen XML formaat, maar binnenkort voegen 
we daar MARCXML, een internationale bibliotheek-
standaard, aan toe. Zo wordt gegevensuitwisseling en 
her gebruik van deze hoogwaardige dataset nog gemakke-
lijker.

aanvullende digitale kopieën of bibliografische referen-
ties? Dan kunt u ons dat heel gemakkelijk laten weten via 
de feedbackknop op elke pagina van de online catalogus.

Zoeken en vinden

De informatie in de STCV is heel rijk, maar het nut ervan 
valt of staat bij de manier waarop je gegevens kunt vinden 
en weergeven. De afgelopen jaren hebben we daarom 
een hele rij verbeteringen aangebracht aan de online 
catalogus. Het is mogelijk snel te zoeken op z’n Googles 
via de homepage van stcv.be. Daarnaast is er een formu-
lier voor geavanceerd zoeken, waarin zoektermen heel 
precies kunnen worden gespecificeerd met verschillende 
indexen, booleaanse operatoren en de nodige filters. 
Ten slotte kunt u de indexen ook opvragen als lijst. U 
geeft bijvoorbeeld voor de index ‘Uitgever/Drukker’ de 
term ‘Verdussen Hieronymus’ in en u krijgt ze van I tot 
en met VII op het scherm, met weduwen en al en inclusief 
het aantal gekoppelde edities. Klik op de [i] voor een 
naam en u ziet waar en wanneer uw Hieronymus actief 
was, inclusief uithangborden en beroepen. Want ook 
dat soort gegevens nemen we op in de STCV.

De beschrijvingen zijn voorzien van trefwoorden 
in vier categorieën. Die maken het mogelijk om werken 
te vinden op basis van inhoudelijke of vormelijke ken-
merken. U kunt door de trefwoorden bladeren of erop 
zoeken. Bij alle trefwoorden geven we trouwens een 
woordje uitleg en een illustratie.

Onderwerpstrefwoorden duiden grote thematische 
domeinen aan, die hier en daar nog zijn onder verdeeld. 

KU Leuven  
Bibliotheken, 
Maurits Sabbe-
bibliotheek. Foto: 
Stefan Tavernier.
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Nieuw leven voor 
oud nieuws
Abraham en het behoud van ons 
kranten erfgoed

Susanna De Schepper en David Coppoolse

Op zoek naar de wedstrijduitslagen 
van uw favoriete voetbalploeg in 
1916? Of naar de politieke verhou-
dingen tijdens het interbellum? Wilt u 
weten hoe de Belgen in 1880 dachten 
over een onderwerp? Grote kans 
dat u antwoorden vindt in een oude 
krant. Gelukkig treft u die niet alleen 
aan achter het behang of in een oude 
doos bij oma op zolder. Bij honderd 
instellingen in Vlaanderen en Brussel 
kunt u terecht voor samen bijna 
achtduizend historische kranten-
titels. Wie wat waar bewaart? Vraag 
dat aan Abraham: een hulpmiddel 
bij de preservering van historische 
nieuwsbladen, maar ook een over-
koepelende catalogus van het Vlaam-
se krantenbezit en een centrale 
ingang op gedigitaliseerde Belgische 
kranten.

Onmisbare bron

Kranten zijn een belangrijk en onver-
vangbaar onderdeel van ons cultu-
reel erfgoed. Niet alleen de tekst, 
maar ook de opmaak, advertenties 
en foto’s geven informatie over cul-
turele, economische, politieke en 
maatschappelijke aspecten van onze 
samenleving, nu en in het verleden. 
De bekende nationale titels, maar 
net zo goed minder bekende regio-
nale en (heel) lokale kranten, zijn 
bij veel historisch onderzoek ver-
plicht leesvoer. Ze zijn een primaire 
bron voor onderzoek naar de pers 
en de media, de publieke opinie en 
de tijdgeest. Dankzij nieuwsbladen 
kunnen we nagaan hoe gebeurtenis-
sen ervaren en becommentarieerd 
werden. Historische kranten zijn 
ook erg in trek bij het grote publiek, 
om informatie te vinden over de 
familiegeschiedenis, de eigen straat 
of gemeente. Ze bieden dus voor 
elk wat wils.

Kwetsbare documenten

Kranten zijn helaas kwetsbare docu-
menten, want krantenpapier is dun 
en goedkoop. Het is niet gemaakt 
voor de eeuwigheid: de krant van 
vandaag dient morgen om de vis mee 
in te pakken. De kranten uit de late 
negentiende en de vroege twintigste 
eeuw zijn extra kwetsbaar, omdat 
het papier waarop ze zijn gedrukt 
van slechte kwaliteit is. Daardoor 
verzuurt het snel en verpulvert het, 
ook als de kranten onder goede 
omstandigheden worden bewaard. 

Nieuwe Vlaamsche Illustratie. Antwerpen,  
17 september 1905. Erfgoedbibliotheek 
 Hendrik Conscience, Antwerpen [B 190111:A]. 
© VIAA.
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doeleinden is het belangrijk om 
precies te weten welke edities van 
een krant een bewaarinstelling 
bezit. Vaak is er overlap, maar vaker 
nog hebben instellingen unieke 
exemplaren in huis. Daarom wordt 
veel zorg besteed aan het zo gede-
tailleerd mogelijk invoeren van de 
bezitsgegevens. Het laat toe om 
collectievorming, microfilmen en 
digitalisering van krantencollecties 
naadloos onderling af te stemmen.

Krantencatalogus

De rijke gegevens in Abraham zijn 
niet alleen van nut gebleken voor 
erfgoedbeheerders. De databank 

staat vanaf het begin online en is 
door iedereen vrij te gebruiken.  
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek, die 
Abraham sinds 2010 beheert en 
verder ontwikkelt, zet de kranten-
catalogus in om erfgoedcollecties in 
Vlaanderen breed te ontsluiten.  
Er is de afgelopen jaren dan ook niet 
alleen geïnvesteerd in gegevens-
invoer, maar ook in de promotie 
van de databank en het verbeteren 
van de onlinecatalogus (een nieuwe 
versie staat op stapel).

Zoekt u een specifieke krant? 
Dan vindt u in Abraham snel op 
welke plaatsen u de gewenste jaar-
gangen kan raadplegen. Daar staat 
bij of dat op papier, op microfilm of 
via een digitale kopie is. Weet u nog 
niet precies wat u zoekt? Abraham 
bevat geografische trefwoorden die 
het doelgebied aanduiden: de plaats 
of streek waarop een krant gericht 
was. Dat is vaak nuttiger om op te 
zoeken dan op plaats van uitgave.  
U kunt ook bladen vinden via een 
reeks trefwoorden die de insteek 
van een krantentitel aanduidt. 
Denk aan sportbladen, advertentie-
bladen of satirische pers. Of kran-
ten met een ideologische strekking: 
anarchistisch, vlaamsgezind, ultra-
montaans. Er zijn verschillende 
manieren van zoeken: uit de losse 
pols, heel gericht of bladerend door 
indexen of trefwoorden.

Op deze manier is Abraham al 
tien jaar het ideale startpunt voor 
wie op zoek is naar Belgische kran-

Een krant uit 1890 is vaak donker-
geel, heeft bruine randen en is heel 
bros. Hij loopt tijdens het door-
bladeren onvermijdbare schade op, 
doordat het papier gemakkelijk 
scheurt en afbrokkelt. In extreme 
gevallen (en dat zijn er meer dan u 
denkt) kun je zelfs de band van een 
legger niet openen zonder averij.

Conversie naar een andere drager 
is op termijn het enige redmiddel. 
De papieren originelen kunnen dan 
op de plank blijven liggen, waardoor 
hun leven gerekt wordt. En daarna 
is er nog de kopie. Lange tijd was 
microfilmen de enige optie. Tegen-
woordig is digitalisering de voor-
dehandliggende keuze. Mooie, maar 
ook dure oplossingen.

Preservering

Enkele grote bibliotheken en archie-
ven namen in 2007 onder leiding 
van de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience de preservering van 
bedreigde Vlaamse en Brusselse 
krantencollecties ter hand. De 
bedoeling was het in kaart brengen 
van het gezamenlijke bezit aan 
nieuwsbladen, uitgegeven in België 
en in het buitenland voor een Bel-
gisch publiek (zoals koloniale kranten 
uit Congo of bladen voor Belgische 
emigranten). De focus lag op de 
‘moeilijke’ periode van 1830 tot 1950. 
De databank die hiervoor werd 
opgezet kreeg de naam van de Ant-
werpse uitgever Abraham Verhoeven 
(1575-1652), die in 1605 een van de 
allereerste kranten ter wereld uit-
gaf, de Nieuwe Tijdinghen.

Kranten bleken te vinden bij alle 
soorten erfgoedinstellingen: open-
bare en wetenschappelijke bibliothe-
ken, stads- en gemeentearchieven, 
musea en heemkringen. Uiteindelijk 
leverden meer dan honderd organi-
saties gegevens aan. De dekkings-
graad is dus groot. Abraham bevat 
intussen meer dan 7850 titelbe-
schrijvingen. Grootbezitters zijn de 
universiteitsbibliotheken van Leuven 
en Gent en de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience. Ze hebben elk 
tussen de 2500 en 4500 Belgische 
titels in huis (en nog niet alles zit in 
Abraham).

Daaronder zijn natuurlijk de 
 landelijke titels, maar ook veel regi-
onale en lokale kranten. En speci-
mina, bladen waarvan vaak maar 
één of enkele exemplaren bewaard 
zijn gebleven. Voor preserverings-

Het beeldmerk 
van Abraham.

Digitalisering van 
kranten vraagt  
een gedetailleerde 
inventarisatie. 
Universiteits-
bibliotheek Gent, 
Boekentoren. 
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ten als historische bron. De data-
bank is ook een steeds vollediger 
repertorium van de Belgische pers 
tussen 1830 en 1950. In de komende 
jaren wil de Vlaamse Erfgoedbiblio-
theek het historisch bereik van 
Abraham uitbreiden naar de periode 
van 1801 tot nu, aansluitend op de 
Short Title Catalogus Vlaanderen, die 
tot en met 1800 loopt en de vroeg-
ste krantentitels bevat. De pers van 
de Zuidelijke Nederlanden wordt 
zo volledig in kaart gebracht.

Digitale draaischijf

Abraham heeft zijn nut inmiddels 
meer dan bewezen bij ‘Nieuws van 
de Groote Oorlog’, een grootschalig 
digitaliseringsproject voor kranten 
uit de Eerste Wereldoorlog van 
het Vlaamse Instituut voor Audio-
visuele Archivering (VIAA) en de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek. De 
nieuwsbladen uit deze bewogen 
periode in de Belgische geschiedenis 
werden dankzij het project veilig-
gesteld voor toekomstige genera-
ties. De heel brede collectie bestaat 
enerzijds uit ‘legale’ publicaties die 

uitgegeven werden met toestem-
ming en onder censuur van de bezet-
tende Duitse overheid. Anderzijds 
bevat hij illegale publicaties, front-
bladen en producten van de vluchte-
lingenpers. Er zijn kranten, week- 
en maandbladen, pamfletten en 
vlugschriften.

Abraham stond aan de basis van 
het project. De databank maakte het 
mogelijk om op een vlotte manier 
na te gaan welke instellingen kranten 
uit deze periode bezaten, hoe vol-
ledig hun reeksen waren en welke 
overlap er al bestond met andere 
digitaliseringsinitiatieven. De gedigi-
taliseerde kranten uit de Eerste 
Wereldoorlog zijn sinds 2015 
publiek toegankelijk via Het Archief  
(hetarchief.be): 270.399 pagina’s, 
verspreid over 52.336 edities van 
904 titels. De papieren exemplaren 
kunnen nu goed verpakt in hun 
magazijnen blijven liggen en komen 
alleen nog van de plank voor een 
tentoonstelling of voor specifiek 
historisch onderzoek. Zo worden 
ze zowel digitaal als op papier duur-
zaam bewaard voor de toekomst. 
De samenwerking tussen de zeven-
tien deelnemende organisaties is een 
succes gebleken en mag als voor-
beeld dienen voor toekomstige 
(digitaliserings)projecten.

Het digitale krantenarchief van 
‘Nieuws van de Groote Oorlog’ en 
Abraham zijn trouwens onderling 
gelinkt. Vanuit Abraham klikt u 
rechtstreeks door naar gedigitali-
seerde edities van een krant en 
omgekeerd kunt u vandaaruit de 
beschrijving van de krant in Abra-
ham opvragen. De kranten van 
‘Nieuws van de Groote Oorlog’ zijn 
in Abraham bovendien te vinden via 
een kaart. Daarop zijn de plaats van 
uitgave en de plaats waarvoor de 
krant bestemd was aangeduid.

Daarmee zijn we bij de derde rol 
die de krantendatabank inmiddels 
heeft. Erfgoedinstellingen investeren 
de laatste jaren veel in het digitali-
seren van kranten om ze duurzaam 
te bewaren en beter te ontsluiten. 
Die digitale kopieën belanden in 
allerlei digitale archieven en beeld-
banken en dat maakt het lastig ze te 
vinden. Abraham fungeert daarbij 
als centrale toegang, door bij de 
titelbeschrijvingen rechtstreekse 
links naar online beschikbare exem-
plaren op te nemen. Momenteel 
vindt u al links bij zo’n 1300 kranten-
titels. Happy reading!

De levensduur  
van kranten wordt 
verlengd door ze 
liggend en in zuur-
vrije verpakking te 
bewaren. Collectie 
Vervliet-Henderick, 
KU Leuven Biblio-
theken. Foto: 
 Stefan Tavernier.

Het Vaderland.  
Ant werpen,  
15 december 1918. 
Erfgoed bibliotheek 
Hendrik Conscience, 
Antwerpen  
[B 75520]. © VIAA.
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De Digitale Bibliotheek voor de 
Nederlandse Letteren (DBNL) zag 
het levenslicht in 1999 en heeft zich 
in twee decennia ontwikkeld tot dé 
databank voor literaire en cultuur-
historische teksten. In die tijd is er 
heel wat veranderd. Het beheer is nu 
toevertrouwd aan een commissie 
waarin de Taalunie, de Vlaamse Erf-
goedbibliotheek en de Nederlandse 
Koninklijke Bibliotheek zetelen.  
De website kreeg een make-over en 
de komende jaren wordt er meer 
ingezet op Vlaamse teksten en her-
gebruik. Tijd dus om de DBNL te 
(her)ontdekken!

DBNL.org stelt Nederlandstalige 
teksten in hoge kwaliteit beschik-
baar via het internet. De collectie is 
representatief voor de letterkunde, 
taalkunde en de bredere cultuur-
geschiedenis van het hele Neder-
landse taalgebied: Nederland, België, 
Suriname, de Nederlandse Antillen 
en Zuid-Afrika. Naast bekende 
Vlaamse en Nederlandse auteurs 
als Elsschot en Vondel vindt u er dus 
evengoed teksten van R. Dobru of 
Rappa. Zo draagt de DBNL bij aan 
het behoud van Nederlandstalig 
cultureel erfgoed en het versterken 
van de  positie van de Nederlandse 
taal en cultuur.

De DBNL richt zich in de eerste 
plaats op literatuur- en taalweten-
schappers, (cultuur)historici, docen-
ten en studenten. Een tweede doel-
groep bestaat uit liefhebbers van 
literatuur en de Nederlandse taal. 
Daarom is er veel aandacht voor 
het faciliteren van onderzoek, zowel 
voor verdieping als voor plezier. De 
DBNL is bovendien een rijkgevulde 
schatkamer: de collectie bestaat 
momenteel uit 15.000 volledige, op 
hoofdstuk ontsloten teksten, samen 
goed voor 4,2 miljoen pagina’s. 

voor haar rekening. Ze zorgt onder 
meer voor de digitaliseringsstroom, 
het beheer en de duurzame opslag 
van de collectie en de bijbehorende 
metadata, en de promotie van de 
DBNL in Nederland. Binnen de KB 
is een dienstcoördinator DBNL, die 
verantwoordelijk is voor het functi-
oneren van de digitale bibliotheek. 
Ze coördineert de lopende proces-
sen en is het centrale aanspreekpunt 
voor gebruikers en betrokken 
organisaties.

Als Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
nemen we initiatieven die het aan-
deel Vlaamse teksten en het gebruik 
van de DBNL in Vlaanderen ver-
hogen. Sinds medio 2017 is hiervoor 
een projectmedewerker aangesteld. 
Die ondersteunt communicatie- 
initiatieven en de aanlevering van 
titels uit de Vlaamse collecties, werkt 
mee aan het regelen van de Vlaamse 
auteursrechten en stimuleert het 
(her)gebruik van DBNL-teksten en 
-data in Vlaanderen.

Krachtlijnen voor de 
toekomst

In 2018 is een nieuwe beleidsperiode 
van start gegaan, waarin de focus 
ligt op het vergroten van de maat-
schappelijke impact van de DBNL. 
We streven naar een optimaal 
gebruik van de DBNL in Nederland, 
Vlaanderen en ver daarbuiten. Die 
visie laat zich herleiden tot vier 
krachtlijnen. Ten eerste wil de 
DBNL ‘terugkeren tot de kern’, de 
collectie van in zeer hoge kwaliteit 
gedigitaliseerde literaire teksten. 
Het collectiebeleid is in de loop der 
jaren aan schommelingen onder-
hevig geweest, waardoor de collectie 
her en der te breed uitwaaiert.  
Ten tweede beogen we een groter 
bereik. Het is de wens om vanuit 
externe bronnen, zoals catalogi en 
websites, meer links naar de DBNL 
te laten leggen. Tegelijk stimuleren 
en faciliteren we het hergebruik van 
de DBNL-collectie via andere kana-
len, zoals digitale onderzoeksplat-
forms voor de geesteswetenschap-
pen. ‘Samenwerking en uitwisseling’ is 
een derde speerpunt. We willen in 
de toekomst meer samenwerkings-
verbanden opstarten met diverse 
actoren. Denk aan onderzoekers, 
auteurs en collectiebeherende, 
 culturele en wetenschappelijke 
organisaties.

De vierde krachtlijn, ‘meer Vlaan-

Vlaams-Nederlandse 
samenwerking

De Taalunie, de Nederlandse 
Konink lijke Bibliotheek en de Vlaam-
se Erfgoedbibliotheek zijn gezamen-
lijk verantwoordelijk voor het 
beleid en de collectievorming van 
de DBNL. De Taalunie financiert het 
project om de beschikbaarheid van 
het Nederlandstalig literair erfgoed 
te bevorderen. Als beleidsorganisatie 
behartigt de Taalunie het belang van 
de DBNL ook bij de Nederlandse en 
de Vlaamse overheid. De KB in Den 
Haag neemt het grootste deel van 
de uitvoerende werkzaamheden 

Lof der digitale 
letteren
Sarah Fierens

Guido Gezelle, 
 Vlaemsche dicht-

oefeningen. Roese-
lare, Stock-Wer-
brouck, 1858. Tekst 
in de DBNL, afbeel-
ding in Flandrica.be. 
Openbare Biblio-
theek Brugge, Guido 
Gezellearchief 
[GGA 0056-1].
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deren in DBNL, meer DBNL in Vlaan-
deren’, speelt in op de vaststelling 
dat de DBNL in Vlaanderen minder 
wordt gebruikt dan in Nederland 
(18% van de bezoekers komt uit 
Vlaanderen, 68% uit Nederland). 
Relatief gezien is er ook minder 
Vlaams materiaal beschikbaar op de 
DBNL. Om dat onevenwicht te cor-
rigeren is een Vlaamse inhaaloperatie 
van start gegaan. Naast het promo-
ten van de zichtbaarheid en het 
gebruik van de DBNL in Vlaanderen, 
worden er meer Vlaamse teksten 
gedigitaliseerd. De Vlaamse Erfgoed-

maar recent materiaal is daardoor 
moeilijker te vinden.

Collectievorming

De online bibliotheek bevat Neder-
landstalige teksten van de vroegste 
tijd tot het heden. Ze huisvest boe-
ken en tijdschriften, proza en poëzie, 
werken voor jongeren en volwas-
senen, fi ctie en non-fi ctie, primaire 
en secundaire literatuur. De DBNL 

zit uiteraard vol met bekende lite-
raire werken als Willem Elsschots 
Kaas en Hadewijchs Brieven. Maar 
ook minder bekende schatten uit de 
letterkundige en taalkundige 
geschiedenis vinden hun weg naar 
de online bibliotheek. Elke maand 
worden zeer uiteenlopende werken 
in de DBNL-nieuwsbrief belicht 
door een kenner of liefhebber van 
het werk. Recent waren dat het 
gedicht Annas verwarde schoon (Con-
stantijn Huygens), de roman Elias of 
het gevecht met de nachtegalen 
(Maurice Gilliams), de tijdschriften 
Indische Letteren en Gezelliana, het 
politieke essay Het burgerlick leven 
(Simon Stevin) en het Homo-erotisch 
woordenboek (Arendo Joustra).

De collectie is voortdurend in 
ontwikkeling en maandelijks worden 
nieuwe werken online beschikbaar 
gemaakt (een lijst met aanwinsten 
vindt u in elke nieuwsbrief). Onlangs 
nog werden er bijvoorbeeld heel 
wat werken van Felix Timmermans 
toegevoegd. De werken van deze 
Vlaamse schrijver behoren sinds 
januari 2018 tot het publiek domein, 

bibliotheek speelt in de aanlevering 
door Vlaamse instellingen een 
coör dinerende rol. Het beschikbaar 
maken van Vlaams materiaal op de 
DBNL-website is mede lastig door 
auteursrechtelijke beperkingen. 
Voor de Nederlandse titels heeft 
de KB een overeenkomst gesloten 
met auteursrechtenorganisatie Lira. 
Voor Vlaamse titels waarop nog 
intellectueel eigendom rust, bestaat 
zo’n overkoepelende regeling niet 
en die laat wellicht ook nog even op 
zich wachten. Daarom klaren we de 
rechten voor de Vlaamse titels nog 
afzonderlijk, wat een arbeidsintensief 
proces is. Rechtenvrije werken uit 
de canon, zoals Vanden Vos Reynaerde 
of Het vader-huis van Karel van de 
Woestijne staan wel in de DBNL, 

Stand van zaken in 
de DBNL.

Hendrik de Marez 
(ed.), Beatrijs. 
 Antwerpen, Busch-
mann, 1901, met 
illustraties van 
Charles Doudelet. 
Tekst in de DBNL, 
afbeelding van 
deze fraaie editie 
in Flandrica.be. 
 Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience, 
Antwerpen 
[C229308].

Karel van de Woes-
tijne, Het vader-huis. 
Haarlem, Veen, 
1903. Eerste bundel 
van de dichter. Tekst 
in de DBNL, afbeel-
ding in Flan drica.be. 
KU Leuven Biblio-
theken [R4A2493].
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wat inhoudt dat de auteursrechten 
zijn vervallen. Voor de DBNL is 
dat mooi nieuws, omdat bekende 
werken zoals Pallieter, Schoon Lier 
en De zeer schone uren van Juffrouw 
Sym forosa, begijntje nu vrij beschik-
baar zijn.

Voor de invulling van de collectie-
vorming is een werkgroep in het 
leven geroepen, die wordt onder-
steund door een groep wetenschap-
pelijke experts. De werkgroep 
advi seert welke titels en oeuvres 
gedigitaliseerd moeten worden, 
rekening houdend met de beschik-
bare middelen. Bij de ontwikkeling 
van het literaire gedeelte van de 
collectie baseren we ons op de 
canon van de Nederlandstalige 
letter kunde. De Taalunie-reeks 
Geschiedenis van de Nederlandse 
 literatuur dient daarbij als uitgangs-
punt. Representativiteit voor het 
hele taalgebied is een belangrijk 
 criterium voor de collectievorming. 
Extra aandacht is er voor werken 
die niet meer in de handel verkrijg-
baar zijn. Heeft u zelf een suggestie 
voor een nieuw te digitaliseren 
titel? Dan kunt u die altijd indienen 
via het formulier op DBNL.org.

Elk jaar voegen we zo’n 200.000 
pagina’s toe en steeds met een 
indrukwekkende 99,995% correct-
heid, wat de DBNL onderscheidt 
van andere digitaliseringsprojecten. 
Hoe wordt deze nauwkeurigheid 
bereikt? Vroeger door teksten 
meermaals te laten overtypen en 
via vergelijking de fouten eruit te 
halen. Tegenwoordig worden scans 
van de teksten met behulp van auto-
matische tekstherkenning (OCR) 
omgezet naar computerleesbare 
tekst, die daarna met de hand 
wordt gecorrigeerd. Daarnaast 
worden in de tekst codes aange-
bracht om de tekststructuur (zoals 
hoofdstukken, paragrafen, noten) 
en inhoudelijke elementen (zoals 
auteurs namen, boektitels, datums) 
aan te duiden. De verrijkte teksten 
worden omgezet naar XML, een 
opmaaktaal die het moge lijk maakt 
om die bijkomende informatie in de 
tekst te bewaren. Zo’n XML-
bestand kan worden omgezet naar 
meer toegankelijke formaten zoals 
een webpagina, een pdf of een 
e-boek. Deze heel grondige fulltext-
digitalisering is het fundament van 
de DBNL.

Lezen en leren

De DBNL is meer dan een databank 
met literaire teksten. Wist u bijvoor-
beeld dat de DBNL verschillende 
dwarsdoorsneden uit de collectie 
aanbiedt, naar thema of tekstfor-
maat? Of dat het Algemeen Letter-
kundig Lexicon meer dan 4500 lite-
raire termen toelicht? Het Calenda-
rium kan u dan weer vertellen dat 
zowel Felix Timmermans als de 
Vlaamse expressionistische kunst-
schilder Constant Permeke in juli 
1886 werden geboren. De Atlas voor 

Nu ook in de DBNL: 
Felix Timmermans, 
Pallieter, voor het 
eerst verschenen 
in 1916. Afgebeeld 
is de 45e druk, 
 Antwerpen 2016. 

Een voorbeeld van 
een Vlaams cul-
tuurhistorisch werk 
in de DBNL: Het 

nieuw natuerlyk 

toover-boek, ofte 

den nieuwen ver-

meerderden sak der 

konsten. Antwer-
pen, Franciscus 
Ignatius Vinck, 
1768. UB Antwer-
pen [MAG-P 
11.1165].

de Nederlandse taal en literatuur geeft 
informatie over meer dan 1100 
plaatsen in Nederland en Vlaanderen 
en hoe die zich verhouden tot de 
Nederlandstalige literatuur. Zulke 
ingangen doen misschien wat ludiek 
aan, maar ze faciliteren wel degelijk 
het wetenschappelijk onderzoek. 
De synergie tussen de academische 
wereld en de DBNL is nog duide-
lijker bij de n-gramviewer, die de 
 frequentie van een Nederlandstalig 
woord door de eeuwen heen weer-
geeft.

De tools, de teksten en de meta-
data maken dankzij de nauwkeurige 
digitalisering tekst- en datamining 
mogelijk. Momenteel leveren we al 
DBNL-teksten en -metadata recht-
streeks aan onderzoekers, als de 
reguliere bestandformaten niet vol-
staan voor hun onderzoek. Ook is 
het volledige corpus van de DBNL 
opgenomen in het onderzoeksplat-
form Nederlab. Op termijn zouden 
we graag de XML-bestanden recht-
streeks op de website aanbieden. 
Daarnaast gaan we onderzoekers 
aanmoedigen om fi nanciering te 
voorzien voor de digitalisering van 
hun corpus, dat dan vervolgens 
beschikbaar kan worden gesteld via 
de website. Om via deze kruisbe-
stuiving niet alleen de DBNL te ver-
rijken, maar ook het onderzoek naar 
onze rijke taal en literatuur te ver-
diepen.
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‘Wow, wie zouden dat boek alle-
maal in handen gehad hebben?’  
Tieners zijn actieve sociale mediage-
bruikers, maar niet per se tentoon-
stellingsbezoekers of boekenliefheb-
bers. Gelukkig zijn ze wel nog ver-
rast wanneer ze in real life een boek 
van vijfhonderd jaar oud zien. Bij de 
Bibliotheek Hasselt Limburg ont-
wikkelden we een educatief format 
om leerlingen uit het middelbaar 
onderwijs de expositie Conn3ct. 
Impact van drukpers en sociale media 
zo betrokken mogelijk te laten bele-
ven en om ze mediawijzer te maken 
aan de hand van thema’s daaruit.

Oude boeken, nieuwe 
media

De reizende tentoonstelling Conn3ct 
was een initiatief van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek en de Neder-
landse Koninklijke Bibliotheek, naar 
aanleiding van het Vlaams-Neder-
landse gastlandschap op de Frank-
furter Buchmesse. De expo was te 
zien in Göttingen, Den Haag,  
Antwerpen en ten slotte bij ons, in 
de Bibliotheek Hasselt Limburg. 
Conn3ct zette de sociale media van 
vandaag tegenover gedrukte boe-
ken uit de zestiende eeuw en toon-
de de impact van een nieuw medi-
um op mensen en hun omgeving. 
Bezoekers van Conn3ct legden een 
parcours af tussen historisch druk-
werk en hedendaagse multimedia. 
Verschillende communicatiemidde-
len, door vijf eeuwen van elkaar 
gescheiden, werden er bij elkaar 
gebracht om te onderzoeken wat 
de revolutie van de sociale media te 
maken heeft met de omwenteling 
die de uitvinding van de boekdruk-
kunst teweegbracht.

De impact van sociale media is 
enorm en heeft de wereld heel 

media een geslaagd huwelijk aangin-
gen. Een aantal van onze pakketten 
in het permanente aanbod voor het 
middelbaar onderwijs gebruikt ook 
met succes nieuwe media om de 
betrokkenheid en de leerwinst te 
verhogen.

Conn3ct, waarin allerlei aspecten 
van sociale media in de kijker wer-
den gezet, leende zich uitstekend 
voor educatie-initiatieven rond 
mediawijsheid. Mediawijsheid is het 
geheel van kennis, vaardigheden en 
attitudes waarmee mensen zich 
bewust en kritisch kunnen bewegen 
in een complexe, veranderende en 
gemediatiseerde wereld. Het is het 
vermogen tot een actief en creatief 
mediagebruik, gericht op maat-
schappelijke participatie. Mediawijs-
heid is een belangrijke eindterm in 
het Vlaams middelbaar onderwijs, 
die binnen alle vakken aan bod 
moet komen.

Voor het educatieve luik van  
Conn3ct werkten we op twee sporen. 
Het eerste was de ontwikkeling van 
een educatief format voor een klas-
bezoek aan de tentoonstelling. Het 
tweede bestond uit lespakketten 
over de verschillende expositie-
thema’s die leerkrachten in de klas 
konden inzetten. Deze online pak-
ketten zouden ook na afloop van 
Conn3ct beschikbaar blijven.

Focus op inzetbaarheid

In juni 2016 waren de eerste versie 
van de educatieve format voor een 
klasbezoek en de online modules 
bij drie thema’s klaar. We wilden 
dat het aanbod goed inzetbaar was 
en daarom was het tijd om feedback 
te vragen aan de doelgroep: leer-
krachten in het middelbaar onder-
wijs. Uit gesprekken en een online 
bevraging kwam naar voren dat de 
docenten de uitgewerkte thema’s 
beschouwden als ‘zeer actueel’, 
‘dicht bij de leefwereld van de leer-
lingen’ en ‘nauw aansluitend bij de 
eindtermen’.

De enquête wees verder uit dat 
leraren zeker zouden overwegen 
om met de klas naar de tentoon-
stelling te komen, als we interac-
tieve werkvormen en een format 
van maximaal negentig minuten 
zouden aanbieden. Voor de online 
lesmodules gaven de leerkrachten 
aan dat ze zo kant-en-klaar moge-
lijk moesten zijn, met duidelijk 
getimede voorbereiding en concre-

klein gemaakt. Sociale media zijn de 
culminatie van een fenomeen dat 
begon met de uitvinding van de 
drukpers: het gedrukte boek was 
het eerste massamedium. Door 
grotere oplages konden meer men-
sen kennis nemen van dezelfde tek-
sten. In de zestiende eeuw ontwik-
kelde het boek zich snel tot het 
belangrijkste medium voor ideeën-
vorming, propaganda en polemiek. 
Vandaag nemen sociale media deze 
rol op zich. In de expo Conn3ct ont-
dekte de bezoeker op een speelse 
manier de link tussen boek en soci-
ale media, tussen Luther en Twitter.

Mediawijs erfgoed

Het was een logische keuze dat het 
team achter Conn3ct aan de Biblio-
theek Hasselt Limburg vroeg een 
bijpassend educatief luik uit te wer-
ken. De medewerkers van de biblio-
theek kunnen namelijk bogen op 
heel wat ervaring in erfgoededucatie. 
Zo ontwikkelden we bij de tentoon-
stellingen Bewogen (2014) en Napo-
leon (2016) mediawijze educatieve 
formats waarbij apps en nieuwe 

Oude boeken en 
mediawijsheid
Met 41 klassen 
naar de erfgoed bibliotheek

Erwin Marcisz

Het campagne-
beeld van Conn3ct: 
een twitterende 
Erasmus.
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te oefeningen, voldoende beeldma-
teriaal en de mogelijkheid om ze 
naar eigen behoefte te ‘remixen’.

De ‘buzz’ in het netwerk rond 
Conn3ct zorgde voor kansen om 
partners te betrekken bij de uitwer-
king van zinvolle educatieve modu-
les. Zo leverde de samenwerking 
met de lerarenopleiding van de Uni-
versity Colleges Leuven-Limburg en 
het Provinciaal Steunpunt Limburg-
se Bibliotheken drie modules in 
coproductie op. Met Mediawijs, het 
Vlaams kenniscentrum voor media-
wijsheid, werkten we nauw samen 
bij het uitwerken van een module 
over nepnieuws. Mediawijs gaf ook 
heel nuttige reacties op de andere 
educatieve modules.

Apestaartjaren

Het definitieve format van het klas-
bezoek bestond uit drie onderdelen: 
er was een interactieve ijsbreker 
gebaseerd op cijfers uit Apestaart-
jaren, een tweejaarlijks onderzoek 
over mediagebruik en -bezit bij jon-
gerenen, gevolgd door een korte 
intro bij het tentoonstellingsbezoek. 
Tijdens het bezoek zelf moesten 
leerlingen in groepjes van twee 
opdrachten oplossen, om via een 
rebusformule de hint voor een 
wachtwoord te vinden. Ten slotte 
was er een klassikale afsluiter waar-
bij de groep goed moest samen-
werken om met de gevonden tips 
het wachtwoord te zoeken, om 
daarmee een tegenprestatie van de 
leerkracht te unlocken.

Docenten konden zelf in de klas 
aan de slag met zeven thema’s die 
aansloten bij de tentoonstelling: 
Chat (over kritisch mediagebruik), 
Community (over online privacy), 
Control (over censuur en vrije 
meningsuiting), Delete (over de 
duurzaamheid van informatie), Fol-
low (over nepnieuws), Start-up 
(over reclamewijsheid) en Status 
(over online reputatie). Per thema 
zijn er een uitgewerkt lesscenario, 
een digitaal bordboek en de nodige 
aanvullende materialen, die ook 
vandaag nog kunnen worden 
gedownload via de website  
conn3ct.media.

#wecrackedthecode

Bij de opening van Conn3ct in  
Hasselt in oktober 2017 ging ook 
het educatieve format voor een 
klasbezoek in première. Het vijfde 
jaar van de Hasseltse Topsport-
school beet met veel plezier de 
spits af. Als eerste klas slaagden ze 
er in de code van de dag – ‘Face-
book’ – te kraken. Nog acht klassen 
van deze school volgden later in het 
schooljaar hun voorbeeld. De Top-
sportschool was daarmee de mid-
delbare school die Conn3ct het 
vaakst bezocht.
 
In totaal bezochten 41 groepen de 
tentoonstelling via het educatieve 
format: 34 klassen uit het middel-
baar onderwijs, zes groepen uit het 
hoger onderwijs en één uit het vol-
wassenenonderwijs. Mooie cijfers, 
die aantonen dat het thema van de 
sociale media leeft in het middel-
baar onderwijs. En die ook laten 
zien dat het inspelen op de didacti-
sche en praktische overwegingen 
van leerkrachten bijdraagt tot een 
hoog rendement van het educatieve 
aanbod in een erfgoedinstelling.

Conn3ct wist jonge-
ren te interesseren 
voor historische 
boeken. © Biblio-
theek Hasselt Lim-
burg / Karolien 
Coenen.

Mediawijsheid in 
actie: de meningen 
die leerlingen ken-
baar maken op 
interactieve con-
soles zijn zichtbaar 
op alle schermen in 
de expositie. © 
Bibliotheek Hasselt 
Limburg / Karolien 
Coenen.
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Achterstand

Tien jaar geleden was de omgang met digitalisering in 
Vlaamse erfgoedbibliotheken nogal afwachtend. Er 
 werden wat topstukken gedigitaliseerd en enkele veel 
geraadpleegde kwetsbare werken. De expertise en infra-
structuur waren beperkt, er was geen digitaliserings-
beleid en er waren bijna geen financiële middelen. Garan-
ties voor kwaliteit, kostenefficiëntie en duurzaamheid 
ontbraken.1 Dat was in die tijd trouwens ook het geval 
bij de meeste andere instellingen in de erfgoedsector.

Het Vlaams regeerakkoord van 2009 maakte 
 expliciet melding van een noodzakelijke inhaalbeweging. 
Het was dan ook logisch dat de pas opgerichte Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek van digitalisering een van haar speer-
punten maakte en een deel van haar structurele subsidie 
besteedde aan een personeelslid en een project voor 
digitalisering. Het project moest digitalisering bij de 
partnerbibliotheken stimuleren en zorgen voor expertise-
deling. De realisatie van een virtuele Vlaamse erfgoed-
bibliotheek was de geplande kers op de taart.

Expertiseverwerving

Voor enkele partnerbibliotheken was het project een 
belangrijke hefboom om hun overheden te overtuigen 
dat investeringen in digitalisering nu echt noodzakelijk 
waren. Die waren trouwens aanzienlijk. Niet alleen van-
wege de aankoop van scanapparatuur, maar ook door  
de personeelsinzet. Volgens een bescheiden schatting 
besteedden de partners samen vier voltijdse equivalenten 
aan het project. Allemaal kosten waarin de Vlaamse 
 Erfgoedbibliotheek maar voor een fractie kon voorzien. 
Maar na afloop waren alle partnerbibliotheken in staat 
om in eigen huis professioneel te digitaliseren, zij het in 
bescheiden volumes. De beginners staken daarbij heel 
wat op van de meer gevorderden in de klas.

Als gezamenlijk resultaat kwam er Flandrica.be, 

Flandrica.be: 
letterschatten van 
vroeger voor 
vandaag en morgen
David Coppoolse

Wilt u op een prettige manier kennismaken met de letterschatten uit 
Vlaamse erfgoedbibiotheken? Dan is Flandrica.be uw ideale startpunt. 
Hoogtepunten en exemplarische werken worden er stuk voor stuk geïllus-
treerd en toegelicht. De collectie wordt ook regelmatig uitgebreid. De 
online erfgoed bibliotheek is het resultaat van een project dat de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek en haar partners uitvoerden om digitalisering van 
bibliothecair erfgoed te stimuleren.

Reclamecampag-
ne voor Flandrica.
be met de slogan 
‘Oud is in’. Erf-
goed in een heden-
daagse context: 
de gitariste speelt 
uit een oud mis-
saal. Foto: Stefan 
Tavernier.
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een online staalkaart van wat er in de rijke Vlaamse 
bibliotheekcollecties te vinden is. Voor sommige deel-
nemende bibliotheken blijft Flandrica.be de belangrijkste 
tool om hun erfgoed digitaal op de kaart te zetten, voor 
andere is het inmiddels maar een van de ingangen naar 
hun collectie.

Kernopdracht

Ondertussen heeft in de Vlaamse erfgoedsector een 
cultuuromslag plaatsgevonden. Collecties digitaal ont-
sluiten is een kernopdracht geworden. Tien jaar geleden 
heerste nog een ‘reproductiecultuur’ rond digitale 
 beelden. Er was aarzeling over het ‘zomaar gratis’ online 
zetten van beelden in hoge resolutie, zonder watermerk 
nog wel. Onder invloed van het opendata-discours stellen 
vandaag de dag steeds meer bibliotheken hoogkwalita-
tieve beelden en metadata vrij ter beschikking, via tech-
nologie die onderzoek en hergebruik zo goed mogelijk 
faciliteert.

De angst om door digitalisering overbodig te worden 
blijkt ongegrond. De zorg voor de fysieke collecties valt 
hoe dan ook niet weg (al is het daarvoor mooi mee-
genomen dat gedigitaliseerde materialen nauwelijks meer 
van de plank hoeven te komen). En digitalisering helpt 
juist om historische bibliotheekcollecties relevant te 
houden in tijden waarin digitale informatie de norm is en 
analoge dragers vaker over het hoofd worden gezien. 
Het wordt steeds moeilijker om de kloof tussen digitaal 
en papier te overbruggen met de online catalogus alleen.

Digitalisering is geen lapmiddel, maar brengt de 
intrinsieke rijkdom van erfgoedcollecties aan het licht. 
Hun beschikbaarheid wordt immers onnoemelijk ver-
groot. Onderzoekers van overal ter wereld kunnen veel 
sneller en veel meer documenten raadplegen. Technieken 
als data-mining maken onderzoek mogelijk dat vroeger 
onhaalbaar veel middelen vergde. Zo worden letter-
schatten van vroeger nog relevanter voor vandaag en 
morgen. Door digitalisering worden erfgoedbibliotheken 
juist veel actueler. Jammer dus dat structurele middelen 
om grootschalig te digitaliseren in Vlaanderen nog steeds 
beperkt zijn. Een programma als het Nederlandse Meta-
morfoze blijft een droom.

Staalkaart

De verzamelde digitale collecties van de erfgoedbiblio-
theken zijn inmiddels veel groter dan wat er in Flandrica.
be te vinden is. Wie daarin verloren loopt, nemen we op 
Flandrica.be aan de hand. Want voor Flandrica.be kozen 
we bewust niet voor kwantiteit. Via iconische of exem-
plarische werken kunt u er kennis maken met wat er 
zoal aan bibliothecair erfgoed te vinden is. Flandrica.be 
vertelt het verhaal van het hoe, wat of waarom van elk 
boek, geïllustreerd met enkele zorgvuldig geselecteerde 
pagina’s.

Ook wie niet zo thuis is in de wereld van het boek 
kan er aangenaam vertoeven. U kunt gewoon wat snuis-
teren of deelnemen aan een van de rondleidingen. Die 
brengen u van Antwerpen naar Antarctica, naar ver-
dwenen plekken of naar de wereld van de Bourgondiërs. 
De Flandrica-collectie bevat vooral publicaties die in 
Vlaanderen zijn geproduceerd. Ook unica uit het Vlaamse 
patrimonium, zoals handschriften, zitten erin.

U vindt er vijfentachtig door de Vlaamse overheid 
erkende topstukken, maar ook boeken van alledag: 
almanakken, kookboeken, een raadselboek, catechis-
mussen, handboeken voor werktuigbouw, vroedkunde 
en boekhouden, verkoops- en bibliotheekcatalogi. Intri-
geert een werk u? Dan kunt u het van kaft tot kaft door-
bladeren via de digitale platforms van de deelnemende 
bibliotheken.

Sinds Flandrica.be in 2012 online kwam, vult een 
team van curatoren de collectie regelmatig aan. We 
vroegen elk van hen om hun favoriete werk uit Flandrica.
be te lichten, als voorproefje. Maar stel ook zeker eens 
uw eigen menu samen op www.flandrica.be.

1 Sam Capiau, Pierre Delsaerdt, David Coppoolse en Lieve Watteeuw, 
De wet van de remmende achterstand. Preservering, ontsluiting en digitalise-
ring in Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Antwerpen, Vlaamse Erfgoedbiblio-
theek, 2012. www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/2544

‘Oud is in’: een  
in leder gebonden 
foliant als bed-
lectuur. Foto: 
 Stefan Tavernier.
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De keuze van 
de curatoren

Petrus Angeli, Preparationes 

ante missam dicendae a sacer-

do tibus seu laicis secundum con-

suetudinem Romanae Ecclesiae 

cum piis orationibus ex fontibus 

Sacrae potissium Scripturae 

excerptis. Leuven 1582

KU Leuven Bibliotheken,  Bijzondere 
Collecties [Ms. 1993] 
www.flandrica.be/items/show/1690

Het ‘Celestijns gebedenboek’, zoals 
wij dit handschrift noemen, is een 
prachtig staaltje van miniatuurkunst 
op een moment dat de boekdruk-
kunst al bijna een eeuw oud was. 
De heldere en ongewone kleuren 
zijn een lust voor het oog en zorgen 
ervoor dat je er nooit genoeg van 
krijgt om (digitaal) door dit hand-
schrift te bladeren. Bovendien werd 
het handschrift vervaardigd in het 
vroegere celestijnenklooster van 
Heverlee bij Leuven, waardoor het 
een belangrijke plaats verdient in 
onze collectie.

An Smets, conservator Bijzondere 
Collecties bij KU Leuven Bibliotheken

Officium B. Mariae virginis, 

nuper reformatum, et Pii V pont. 

max. jussu editum. Antwerpen, 
Christoffel Plantijn, 1573

Museum Plantin-Moretus,  
Antwerpen [4 228] 
www.flandrica.be/items/show/1843

Christoffel Plantijn maakte van de 
breviaria die hij in de jaren 1570 
drukte luxueuze gebedenboeken, 
die in elk detail perfect waren uit-
gevoerd. Als een van de eerste 
drukkers illustreerde hij zijn boeken 
met verfijnde gravures van de beste 
kunstenaars. In deze editie van 1573 
is bovendien elke pagina geïllus-
treerd met een gegraveerd kader. 
Een prachtige boekband maakt het 
geheel compleet.

Dirk Imhof, conservator van de 
bibliotheek van het Museum 
 Plantin- Moretus in Antwerpen
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[J.B. Dupuis], Leévens-beschry-

ving van Joannes-Baptiste Dupuis, 

geboórtig van Antwerpen, inhou-

dende zyne zeven- en- twintig en 

half jaerige gevangenis, in han-

den der barbaeren en tot Algiers. 
Antwerpen, C. Parys, 1818

Erfgoedbibliotheek Hendrik 
 Conscience, Antwerpen [A 30214] 
www.flandrica.be/items/show/651

Naast kostbare, zeldzame en prach-
tig uitgevoerde boeken bezitten erf-
goedbibliotheken ook een enorme 
verscheidenheid aan werken die er 

op het eerste gezicht gewoontjes 
uitzien. Zoals dit boekje: klein, dun 
en op goedkoop papier gedrukt. 
Maar zelfs die ‘onbelangrijke’ boe-
ken kunnen een boeiend verhaal 
vertellen. Dit is de autobiografie van 
de Antwerpenaar Joannes Baptiste 
Dupuis, die als soldaat door Europa 
zwierf, gevangen genomen werd en 
gedurende 27 jaar als slaaf in Noord- 
 Afrika leefde. Na zijn terugkeer in 
Antwerpen verkocht hij exemplaren 
van zijn ‘leévens-beschryving’ om 
rond te komen. Een erg persoonlijke 
getuigenis van een weinig bekende 
episode van de geschiedenis.

Steven Van Impe, conservator Oude 
Drukken bij de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience in Antwerpen

Abraham Ortelius, Theatrum 

orbis terrarum. Antwerpen,  
Jan I Moretus, 1601

Universiteitsbibliotheek 
 Antwerpen, Bijzondere Collecties 
[MAG-P 15.101] 
www.flandrica.be/items/show/716

Hoe vaak ik er ook in blader, ik raak 
nooit uitgekeken op deze prachtige 
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een uitzonderlijk mooie band van 
schildpad en is versierd met zilveren 
sloten en scharnieren, vervaardigd 
door Josias van Asperen in Amster-
dam. Het boek is geïllustreerd  
door de Antwerpse graveur Petrus 
Balthasar Bouttats. Samen met de 
andere twintig edities van Het 
Hemels palm-hof in onze collectie 
weerspiegelt het de lange populariteit 

atlas van pionier Abraham Ortelius. 
Niet alleen door de heldere kleuren 
en prachtige lijnen, maar ook door 
de creativiteit en fantasie van de 
ontwerpen. Dat laatste zie je vooral 
in de zeeën die vol groteske monsters 
zitten of in de heerlijke fantastie-
landschappen zoals de Tempe-vallei, 
achteraan in het boek.

Tom Deneire, conservator Bijzondere 
Collecties bij de Universiteit Ant-
werpen

Wilhelm Nakatenus, Het 

hemels palm-hof, beplant met 

godtvruchtige oeffeningen, van 

kerckelijcke getijden, litanien, 

gebeden, ende meditatien, &c. 

Amsterdam, F. van Metelen en  
J. Stichter, 1683 

Collectie Ruusbroecgenootschap, 
 Universiteit Antwerpen  
[RG 3046 B 9] 
www.flandrica.be/items/show/1321

Het hemels palm-hof, een vertaling 
van Das himmlisch Palm-Gärtlein 
(1660) van de Keulse jezuïet 
 Wilhelm Nakatenus, is een van de 
meest succesvolle gebedenboeken 
uit ons taalgebied en werd herdrukt 
tot ver in de negentiende eeuw. 
Deze zeldzame eerste druk heeft 

van dit gebedenboek en is het een 
belangrijke bron voor onderzoek.

Erna Van Looveren en Daniël 
Ermens, collectiebeheerders van de 
bibliotheek van het Ruusbroec-
genootschap, Universiteit Antwerpen

Johannes Josephus van den 
 Elsken, Omstandig verhaal van 

de injurieuse gevangenisse van 

den eerweerdigen heere J.J. van 

den Elsken op den 14 junius 

MDCCLXXXIX. voorgevallen 

buyten, en des selfs ontzet binnen 

de stad Sint Truyden. Brussel, 
Drukkerij der vrije Brabantse  
provinciën, 1790

Bibliotheek Hasselt Limburg  
[OD-E-0033.3] 
www.flandrica.be/items/show/594

Het ‘omstandig verhaal’ speelt zich 
af tijdens de Brabantse Revolutie en 
is meer dan tweehonderd jaar oud. 
Het heeft een paar verrassende 
parallellen met het hedendaagse 
Midden-Oosten. Het vertelt hoe 
een buitenlandse mogendheid op 
het grond gebied van een andere 
mogendheid een persoon ontvoert 
en hoe een toeloop van plaatselijke 
inwoners erin slaagt hem te bevrij-
den. De ingevoegde prenten brengen 
de belangrijkste gebeurtenissen in 
beeld en doen denken aan een 
hedendaags stripverhaal.

Karel Verhelst, diensthoofd Erfgoed 
bij de Bibliotheek Hasselt Limburg
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Maria Theresia by der gratie 

godts, rooms-keyserinne [...] 

zynde tot onse kennisse 

 gekomen, dat [...] veele goudt 

ende silver-smeden van onse 

Nederlanden, sigh ’t sedert langhe 

jaeren niet behoorelijck gequeten 

en hebben van hunne plichten 

aengaende de wercken van goudt 

ende silver. Brussel,  Georgius 
Fricx II, 1749

DIVA [OD-3009] 
www.flandrica.be/items/show/1366

Laat u niet afschrikken door de 
 eerste regels van deze ‘droge’ wet-
tekst, een monotone opsomming 
van de veertig titels van Maria 
 Theresia van Oostenrijk. Deze 
ordonnantie heeft namelijk voor een 
Copernicaanse omwenteling gezorgd 
in de edelsmeedkunst. Het ambacht 
werd er ingrijpend door geherstruc-
tureerd. Enerzijds door de verkoop 
van goud- en zilverproducten te 
reguleren en anderzijds door een 
betere opvolging van de productie 
aan de hand van de verplichte regis-
tratie van meestermerken. Onder-
zoekers en zilverliefhebbers gebrui-
ken die meestermerken nog steeds 
voor de identificatie van objecten 
en edelsmeden.

Giacomo Visini, consulent bij de 
bibliotheek van DIVA. Museum 
voor Edelsmeedkunst, Juwelen en 
Diamant in Antwerpen

Antonius Sanderus, Flandria 

 illustrata, sive Descriptio comi-

tatus istius per totum terrarum 

orbem celeberrimi, III tomis 

absoluta. Keulen,  Cornelius ab 
Egmondt, 1641-1644

Universiteitsbibliotheek Gent-
Boeken toren [BIB.G.005840]
www.flandrica.be/items/show/765

Vooral de ingekleurde versie van 
Sanderus’ Flandria illustrata geeft aan 
hoe complex de aanmaak van dit 
soort luxueus drukwerk was. Het 
toont ook de duurzaamheid ervan. 
Met name de iconografie (kaarten, 
tekeningen) maakt dat de twee 
boekdelen – het derde volume is 
helaas nooit verschenen – tot op 
vandaag intensief gebruikt worden 
voor alle mogelijke erfgoedtoepas-
singen. Hoe zagen Vlaamse steden 
eruit toen ze van Vlaanderen even 
het centrum van de wereld maakten? 
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bevindt een groot deel van de boe-
kerij van de latere kardinaal zich  
in de Sabbebibliotheek, tevens de 
theologische faculteitsbibliotheek 
van de KU Leuven. Verder zijn de 
publicaties gemaakt in de sfeer van 
de jezuïeten: de eerste is van de hand 
van leerlingen van het Mechelse 
jezuïetencollege, de tweede komt 
van de Vlaamse jezuïetenprovincie. 

Absolute topper is de afbeelding 
van de Beurs van Brugge. Het werk 
is ook illustratief voor de relativiteit 
van kennis. Onderzoek heeft duide-
lijk gemaakt dat Sanderus heel veel 
romantiseerde. Precies daarom is 
het belangrijk dat erfgoedbiblio-
theken zo maximaal mogelijk ieders 
waarheid of perspectief bewaren.

Hendrik Defoort, collectiebeheerder 
van de Universiteitsbibliotheek 
Gent-Boekentoren

Publius Ovidius Naso,  
Métamorphoses. Brugge,  
Colard Mansion, 1484

Openbare Bibliotheek Brugge [3877] 
www.flandrica.be/items/show/894

Colard Mansion was de belangrijkste 
boekenondernemer in het laat-
middeleeuwse Brugge en de drukker 
van de meest weelderige incunabelen 
in de Nederlanden. Deze adelbrieven 
steunen onder meer op deze geïl-
lustreerde wiegendruk met de Meta-
morfosen van Ovidius, bewerkt en 
vertaald door Mansion (links). 
Deze incunabel uit 1484 kreeg 
daarom een bijzondere plaats in de 
tentoonstelling ‘Haute Lecture by 
Colard  Mansion: vernieuwing van 
tekst en beeld in middeleeuws 
Brugge’. Deze expositie over leven 
en werk van Mansion in de Bour-
gondische boekenwereld was eerder 
dit jaar in Brugge te zien.

Ludo Vandamme, wetenschappelijk 
medewerker bij de Openbare 
Bibliotheek Brugge

Gymnasium Mechliniense 
Societatis Jesu, Illustrissimo  

ac reverendissimo Domino  

D. Thomæ Philippo de Alsatia,  

de Boussu  [...] Mechliniensium 

archi-epis copo  primati Belgii, 

&c. recens inaugurato [...] 
 gratulatur et applaudit Gymna-

sium Societatis Jesu  Mechliniæ  

Martii M. D. CC. XVI. Mechelen, 
Laurentius Vander Elst, 1716

Maurits Sabbebibliotheek / KU 
 Leuven Bibliotheken [P270.163.1] 
www.flandrica.be/items/show/530

Tussen deze mooi geïllustreerde 
achttiende-eeuwse inhuldigings-
werkjes voor aartsbisschop Thomas-
Philippe d’Alsace en de Maurits 
Sabbebibliotheek bestaan twee bij-
zondere verbanden. Tegenwoordig 

De Maurits Sabbebibliotheek bezit 
een van de uitgebreidste jesuitica-
collecties ter wereld en de in depot 
gegeven bibliotheek van de Vlaamse 
jezuïeten is een van haar basis-
collecties.

Yannick Van Loon en Hans Storme, 
collectie-experts erfgoed bij de 
Maurits Sabbebibliotheek / KU 
 Leuven Bibliotheken

Tom Lanoye, Neon! Een elegies 

rockgedicht. Gent, Lanoye, 1981

Erfgoedbibliotheek Hendrik 
 Conscience [729724] 
www.flandrica.be/items/show/632

Bibliothecair erfgoed is verrassend 
veel meer dan verluchte hand-
schriften en oude drukken. Dit stuk-
je grijze literatuur uit de collectie 
van de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience stamt uit een tijd dat 
self-publishing gekoppeld was aan 
typemachine, kopieerapparaat en 
‘fonetiese’ spelling. Het is een prille 
uitgave van een van de meest veel-
zijdige en meest gelezen auteurs van 
zijn generatie, die ook als twintiger 
al stevig aan de weg timmerde.

David Coppoolse, stafmedewerker 
bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek
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Erfgoed is onbetaalbaar. Curatoren 
die er een bedrag op moeten plakken 
voor een verzekering weten dat 
maar al te goed. Wat is de vervan-
gingswaarde van unieke stukken en 
verzamelingen? De prijs is slechts 
één aspect, het waarderen van erf-
goed is niet hetzelfde als het bepalen 
van financiële waarde. Waarderen 
is een proces van onderzoeken, 
benoemen en documenteren van 
verschillende erfgoedwaarden, zoals 
de historische of maatschappelijke 
waarde van een collectie. Dat 
gebeurt op een rationele en gestruc-
tureerde manier, samen met interne 
en externe belanghebbenden. 
Wereldwijd wordt geëxperimen-
teerd met het waarderen van erf-
goed, wat in sommige gevallen resul-
teerde in waarderingsmethodes.  
In Vlaanderen proberen musea, 
archieven en erfgoedbibliotheken 
methodes te vinden die werken voor 
hun specifieke collecties.

Waarom waarderen?

Stel u voor dat u beheerder bent 
van een erfgoedcollectie – manu-
scripten, incunabelen, oude druk-

ken, kranten, monografieën en wat 
dies meer zij. Alle collectieonder-
delen vragen om uw aandacht en 
zorg. Waar gaat u beginnen? Waar-
dering is in zo’n situatie vooral zinvol 
op het niveau van grotere gehelen: 
deelcollecties of zwaartepunten 
binnen de collecties. Met uitzonde-
ring van topstukken wordt het 
belang van een erfgoedcollectie 
namelijk bepaald door de samen-
stelling en uniciteit van haar onder-
delen. Het heeft in zo’n kader 
meestal weinig zin om de erfgoed-
waarden van één object na te gaan.

Bijvoorbeeld: wat is de waarde 
van een losse historische kranten-
editie? Die vraag is nauwelijks te 
beantwoorden. Het papier is waar-
deloos. De inhoud zal voor sommi-
gen heel interessant zijn en voor 
anderen totaal niet. Bij de editie van 
de dag erna is het misschien omge-
keerd, omdat net op die dag een 
belangrijke onthulling werd gedaan 
die verstrekkende politieke gevolgen 
had. De waarde van een kranten-
collectie daarentegen kunnen we 
bepalen op basis van de samenstel-
ling. Bevat ze volledige reeksen die 
elders niet of nauwelijks bewaard 

zijn? Biedt ze een representatief 
overzicht van de pers uit een regio 
of van een maatschappelijke strek-
king? Vormen de kranten gezamen-
lijk een bron voor een belangrijke 
gebeurtenis? Zijn ze samengebracht 
door een verzamelaar vanuit een 
gerichte optiek? Illustreren ze op 
een mooie manier de ontwikkeling 
van het medium tijdens een bepaalde 
periode?

Waarderen vertrekt het best 
vanuit een reële behoefte en een 
bijbehorende vraagstelling. Welke 
collectie-onderdelen krijgen prio ri-
teit bij digitalisering? Welke deel-
collecties hebben expositiepoten-
tieel? Aan welke kavels gaan we 
onze beperkte middelen voor con-
ser  vering besteden? Wat zijn de 
kern collecties die we verder willen 
 ontwikkelen? En wat zouden we 
even tueel kunnen afstoten? De 
 achterliggende vraagstelling bepaalt 
in hoge mate hoe de waarderings-
oefening zal verlopen.

Waarderen levert een erfgoed-
beheerder diepere kennis op van 
de eigen collectie. De kans bestaat 
evenwel dat een andere bibliotheek 
een gelijkaardige collectie in haar 
bezit heeft. Dat is nu eenmaal de 
aard van gedrukt erfgoed: met wat 
geluk hebben meerdere exemplaren 
de tand des tijds doorstaan. Gelijk-
aardige collecties worden dan in 
meerdere instellingen bewaard om 
verschillende redenen.

Als bibliotheken zich engageren 
voor een gezamenlijk waarderings-
traject, heeft dit dus bijkomende 
voordelen. Het is een ideale gelegen-
heid om over de grenzen van de 
eigen collectie heen te kijken en col-
lectiebeleid onderling af te stemmen. 
In vakjargon heet dat ‘cross-collectie 
waarderen’. Zo kan bijvoorbeeld 
blijken dat collectie- onderdelen 
beter in een andere instelling passen 
en kan er misschien worden nage-
dacht over verplaatsing. Of er kan 
gewerkt worden aan een gezamen-
lijk digitaliseringsproject op basis 
van de uitkomst van een waarde-
ringstraject.

Het belang van een 
gemeenschappelijke 
methodologie

Bibliotheken waarderen vaak al 
impliciet hun collecties, maar het 
volstaat niet meer dat een beheer-
der de eigen collectie of een object 

Collecties op 
de weegschaal
Erfgoedbibliotheken en waardering

Melissa Hodza en Tom Deneire

Waarderen heeft 
vooral zin wanneer 
gelijkaardige deel-
collecties van ver-
schillende erfgoed-
bibliotheken, hun 
beheerders en hun 
gebruikers worden 
samengebracht. 
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waardering van een collectie.
Wat omvatten die erfgoedwaar-

den? Historische waarde is gebaseerd 
op de ouderdom en de mate waarin 
er een verband is met belangrijke 
historische personen, gebeurtenis-
sen, plaatsen, perioden, thema’s of 
gemeenschappen. Denk bijvoorbeeld 
aan kranten die gepubliceerd zijn 
rond 1830, primaire bronnen die 
getuigen van het ontstaan van België. 
Bij de esthetische waarde gaat het 
om een evaluatie van de kunstzinnig-
heid, de creativiteit, de originaliteit 
in idee, vorm of functie. Die aspecten 
kunnen bijvoorbeeld opvallen bij 
boekbanden van oude drukken of 
verluchtingen in manuscripten. De 
maatschappelijke waarde omvat het 
belang dat groepen in de samenleving 
aan het erfgoed hechten, een draag-
vlak dat kan worden vastgesteld 
door met hen in dialoog te gaan.  
Zo kunnen bijvoorbeeld genealogen 
veel belang hechten aan een kranten-
collectie die wetenswaardigheden 
over hun voorouders bevat. De 
informatieve waarde heeft betrekking 
op de inhoud van erfgoed als bron 
van onderzoek of op erfgoedobjec-
ten als informatiedrager. Hiervan 
zijn kranten een goed voorbeeld. 
Niet alleen het binnen- en buiten-
landse nieuws, maar ook advertenties 
en aankondigingen bieden een schat 
aan informatie.

Naast de verschillende waarden 
beschrijven de methodieken ook 
kenmerken of eigenschappen van het 
erfgoed. Zo is er de zeldzaamheid: 
de deelcollectie kan bijzonder zijn 
omwille van het lage aantal verge-
lijkbare deelcollecties of haar unieke 
samenstelling. Als we aan kranten 
denken, is dat zeker niet altijd het 
geval. De mate waarin een deelcol-
lectie een geheel is, de compleetheid, 
is een tweede kenmerk. Het gaat 
om een toetsing met alle gekende 
werken die tot de deelcollectie 
zouden moeten behoren op het 
moment van de waardering, dus 
uitgezonderd verloren werken. 
 Bijvoorbeeld: hoe compleet is de 
deelcollectie humanistische publi-
caties? Complementariteit geeft de 
mate aan waarin een deelcollectie 
aanvullend is aan (of overlapt met) 
gelijkaardige deelcollecties. Het 
gaat om de dekkingsgraad van de 
deelcollectie ten opzichte van 
andere instellingen binnen de waar-
deringsoefening. 

Het kenmerk herkomst hangt 

andere bibliotheken. Zo werken we 
samen met de sector aan een duide-
lijk kader, een gemeenschappelijk 
discours en een gedeelde termino-
logie voor waarderen.

Naast deze praktijkvoorbeelden 
realiseert de projectgroep de tools 
(methode, handleiding, infrastruc-
tuur) om een waarderingstraject tot 
een goed einde te brengen. Daarom 
wordt ook de Collectiewijzer Erf-
goedbibliotheken vernieuwd, die 
een overzicht biedt van de Vlaamse 
bibliothecaire erfgoedcollecties. 
Deze databank met beschrijvingen 
van erfgoedbibliotheken en hun 
collecties is een noodzakelijk instru-
ment om bij waarderen gelijkaardige 
collecties te kunnen identificeren 
én voor het duurzaam bewaren en 
distribueren van waarderingsresul-
taten.

Erfgoedwaarden en  
kenmerken van biblio-
thecair erfgoed

De waarde van een erfgoedcollectie 
kan dus gebaseerd zijn op heel ver-
schillende aspecten. De methodieken 
waardoor we ons laten inspireren, 
onderscheiden meestal een histori-
sche, esthetische, sociaal-maatschap-
pe lijke en informatieve waarde. 
Door verschillende visies samen te 
brengen, deze waarden te onder-
zoeken en de verkregen informatie 
te bundelen, komen we tot een 
gedragen en zo rationeel mogelijke 

daaruit belangrijk vindt. Een meer 
methodische aanpak is aangewezen, 
waarbij vanuit een vraagstelling 
gericht informatie wordt verzameld 
en collectie-onderdelen zo ratio-
neel en objectief mogelijk worden 
geëvalueerd. En niet alleen met 
inbreng van de collectiebeheerder, 
maar in samenspraak met mensen 
die zich om uiteenlopende redenen 
betrokken voelen bij of kennis heb-
ben van het erfgoed in kwestie. Het 
wegen van (deel)collecties op basis 
van vastgelegde criteria en binnen 
een participatief proces is nieuw in 
de Vlaamse erfgoedsector, waar 
vooralsnog een gebrek is aan erva-
ring, beproefde modellen en prakti-
sche tools.

Een verkenningsronde langs 
 buitenlandse methodieken heeft 
uitgewezen dat de modellen uit de 
museum- of archiefwereld niet 
 zonder meer toepasbaar zijn op 
erfgoedbibliotheken. Ze zijn even-
min voldoende geschikt om ‘cross-
collectie’ te waarderen. Daarom 
heeft de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
ervoor gekozen om middels een 
projectgroep een eigen methodiek 
uit te werken. In concreto brengen 
we geïnteresseerde instellingen 
samen om onder begeleiding een 
waarderingstraject uit te voeren. 
Een eerste toepassing omvat de 
deelcollectie historische kranten 
van vijf erfgoedbibliotheken. In een 
volgend traject experimenteren we 
met uiteenlopende collecties van 

Waarderen helpt 
ons te bepalen  
welk erfgoed we 
het meest moeten 
koesteren. Collec-
tie Stichting de 
Bethune-Marke.  
Foto: Stefan  
Tavernier.
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het gebruik van de collectie? En hoe 
zit het met de vermeende zeldzaam-
heid? Om een antwoord op die 
 vragen te vinden, werd de collectie 
onderworpen aan een waarderings-
oefening.

Daarbij kwam via een steekproef 
aan het licht dat ongeveer 70% van 
de collectie nog zonder problemen 
raadpleegbaar is. Verder bleek dat 
de boeken sinds 2010 gemiddeld 
goed zijn voor ongeveer 20% van de 
magazijnaanvragen uit de Bijzondere 
Collecties. Inhoudelijk sluiten ze 
trouwens goed aan bij het collectie-
profiel van de universiteit, die onder 
andere ontstond uit twee hoge-
scholen voor de handel.

De zeldzaamheid werd op twee 
manieren onderzocht. Uit de geza-
menlijke catalogus van de biblio-
theken die zijn aangesloten bij het 
netwerk van Anet – goed voor zo’n 
2.500.000 titels – konden we afleiden 
dat 77% van de publicaties daarin 
uniek is. Een experiment met een 
geautomatiseerde check van alle 
titels in UniCat, de overkoepelende 
wetenschappelijke catalogus van 
België die ongeveer 16.000.000 titels 
uit Belgische universiteitsbiblio-
theken en de Koninklijke Bibliotheek 
groepeert, lijkt dit te bevestigen.

Deze informatie uit de waarde-
ringsoefening kan meteen vertaald 
worden naar het concrete collectie-
beleid. Gezien de redelijke conditie 
van de boeken en de behoorlijke 
interesse in de collectie zal ze in de 
toekomst (indien mogelijk) niet meer 
in de leeszaal Bijzondere Collecties 
geraadpleegd worden, maar in de 
algemene leeszaal om mogelijke 
drempels bij studenten en onder-
zoekers weg te nemen. Haar hoge 
uniciteit leidde dan weer tot een 
verschuiving in de digitaliserings-
prioriteiten van de universiteits-
bibliotheek, die meteen startte  
met de digitalisering van de oudste 
 volumes van de collectie (vanaf 
1831). Waardering blijkt de ideale 
tool om het potentieel van deze 
collectie beschadigde boeken niet 
alleen correct in te schatten, maar 
ook meteen te maximaliseren.

samen met de vorige eigenaars en 
ontleent betekenis aan de mate 
waarin deze gekend zijn en aan het 
belang van deze eigenaars. De con-
ditie van de collectie wordt ook 
nagegaan tijdens een waarderings-
oefening. Dit betreft de staat van 
zowel de drager als de inhoud. 
Onder andere ingrijpende restau-
ratie kan de authenticiteit (en dus 
ook de waarde) van de collectie-
onderdelen aantasten. Ontsluiting 
heeft betrekking op de beschikbare 
beschrijvingen van en toegang tot de 
deelcollectie, gebruik op de effec tieve 
raadpleging. Dat een collectie toe-
gankelijk is, betekent immers niet 
zonder meer dat deze ook intensief 
gebruikt wordt.

Genoeg theorie, laten we eens 
kijken hoe het waarderen van een 
collectie in een erfgoedbibliotheek 
in zijn werk kan gaan.

De bibliotheek van  
de Antwerpse Rijks-
handelshogeschool

Behalve oude drukken en moderne 
kostbare werken bevat het magazijn 
voor de Bijzondere Collecties van 
de Universiteitsbibliotheek Ant-
werpen een collectie die er op het 
eerste zicht uitspringt. Het gaat om 
ongeveer 12.000 brittle books (broze, 
zwaar verzuurde boeken). Ze zijn 
afkomstig uit de voormalige Ant-
werpse Rijkshandelshogeschool  
en kwamen na een aantal omzwer-
vingen in 2006 naar de Bibliotheek 
Stadscampus.

De collectie werd van meet af 
aan apart beheerd, vanwege haar 
slechte conditie, maar ook omdat 
men vermoedde dat de boeken vrij 
zeldzaam zijn. De meeste publicaties 
zagen het licht tussen 1900 en 1950 
en gaan vooral over economische 
ontwikkeling en handel; andere 
thema’s zijn scheepvaart, geografie, 
toerisme en reisverhalen, België, 
Frankrijk, Congo en Duitsland. Qua 
publicatietypes treffen we behalve 
monografieën ook veel tijdschrift-
nummers, naslagwerken en congres-
verslagen aan.

De collectie is op stukniveau en 
op deelcollectieniveau ontsloten in 
de bibliotheekcatalogus, waardoor 
de elementaire metadata beschik-
baar zijn. Maar tegelijk misten we 
heel wat cruciale informatie om de 
collectie naar waarde te schatten. 
Hoe beschadigd is ze echt? Wat is 

Een ‘brittle book’: 
Imperial reciprocity. 
London, Daily 
Telegraph, ca. 
1903. Bibliotheek 
v.m. Antwerpse 
Rijkshandelshoge-
school / Universi-
teitsbibliotheek 
Antwerpen  
[MAG-CMI-B 272].

F.W. Stern, Vom 

Stift zum Handels-

herrn: ein deutsches 

Kaufmannsbuch. 
Stuttgart, Union 
deutsche Verlags-
gesellschaft, 1910. 
Bibliotheek v.m. 
Antwerpse Rijks-
handelshogeschool 
/ Universiteits-
bibliotheek  
Antwerpen  
[MAG-CMI-F 221].
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Voorkomen is beter dan genezen. 
Wie ooit geconfronteerd werd met 
een schimmeluitbraak in zijn biblio-
theek weet dat. Maar hoe ontdek je 
tussen die vele duizenden werken de 
exemplaren met inktvraat of rode 
rot? Hoe herken je als leek foxing, 
vervilting of plaagdierschade? En 
wanneer zijn beschadigingen ernstig 
genoeg om een werk van de plank te 
halen voor verzorging? Om deze uit-
daging aan te gaan ontwikkelde de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek de  
Universal Procedure for Library Assess-
ment (UPLA), een methode voor het 
uitvoeren van een schade-inventari-
satie op collectieniveau. Daarmee 
kunnen bibliotheken zelfstandig de 
fysieke staat van hun collecties 
onderzoeken, als opmaat naar een 
realistisch behoudsplan.

In veel erfgoedbibliotheken ont-
breekt het aan een overzicht van de 
materiële toestand van de collecties. 
Even vaak is er gebrek aan expertise 
om schade te herkennen en te remi-
diëren. Dat maakt het moeilijk om 
een professionele werking op het 
gebied van behoud en beheer uit te 
bouwen. Voor die erfgoedbeheer-
ders is UPLA een eenvoudige tool 
die snel betrouwbare informatie 
levert over de staat van een collec-
tie, op basis van een representatieve 
steekproef op collectieniveau.

Bij de ontwikkeling van UPLA 
baseerden we ons op de Universal 
Procedure for Archive Assessment 
(UPAA), die in het begin van de 
jaren negentig in Nederland werd 
ontwikkeld door de toen malige 
Rijksarchiefdienst. Tussen UPAA  
en UPLA bestaan echter verschil-
punten. UPAA focust op papier  
en schenkt weinig aandacht aan de 
band. UPLA houdt wél rekening 
met schade aan de boekband en 
-constructie, en met materialen als 

linnen, leer en perkament. Bij 
UPAA wordt de ernst van de schade 
zuiver bepaald door de invloed die 
consultatie op de conditie van het 
document zal hebben. In UPLA 
scheiden we dit. In een eerste stap 
beoordelen we de omvang van de 
schade. In een tweede stap kijken 
we of het waarschijnlijk is dat bij 
normaal gebruik de schade zal  
toenemen. Die aanpak maakt  
de beoordeling gemakkelijker, 
betrouw baarder en genuanceerder. 
Verder heeft UPLA extra aandacht 
voor de ‘stabiliteit’ van de collectie. 
Schadesoorten die los van consul-
tatie zorgen voor de verslechtering 
van de materiële toestand (verzu-
ring, inkt- en kopervraat, biologische 
schade, rode rot) vragen immers 
vaak om dringende preserverende 
maatregelen.

Pragmatisch, efficiënt 
en uniform

De basisprincipes van UPLA  
kunnen worden samengevat in drie 
trefwoorden.

Pragmatisch. Een UPLA-
screening kan worden uitgevoerd 
met de inzet van eigen personeel. 
Externe deskundigen kunnen wel 
worden ingezet voor gespeciali-
seerde onderdelen. Het aantal 
schadesoorten is beperkt gehou-
den om geen onnodige gegevens te 
verzamelen.

Efficiënt. De tijdsinvestering is 
relatief klein in verhouding tot het 
rendement. Behalve in een inzichte-
lijk rapport over de staat van de  
collectie resulteert het onderzoek 
ook in expertise op het vlak van 
schadesoorten en een hernieuwde 
kennismaking met de eigen collectie.

Uniform. De richtlijnen en de 
ondersteunende schadeatlas zijn 
eenduidig en niet te gecompliceerd, 
zodat variaties in de manier waarop 
schade wordt beoordeeld klein zijn. 
Dat maakt het mogelijk om het 
onderzoek op termijn te herhalen 
en zo het voortschrijden van schade 
in de collectie te monitoren. De 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek is van 
plan om de resultaten van UPLA-
onderzoeken te bundelen in een 
Vlaams schaderegister. Dankzij de 
gelijkvormigheid van de resultaten 
zal dat kunnen dienen als richtlijn 
voor individuele instellingen en als 
basis voor beleidsaanbevelingen voor 
het behoud van Vlaams patrimonium.

Van rode rot  
tot remedie
Schade-inventarisatie als startpunt  
voor behoud en beheer

Marijn de Valk, Sam Capiau en Eva Wuyts

Boekenleed in al 
zijn trieste 
schoonheid. Om 
de Schadeatlas 

bibliotheken te 
illustreren foto-
grafeerde Ivo 
Wennekes schade 
in Vlaamse en 
Nederlandse col-
lecties. © Vlaamse 
Erfgoedbiblio-
theek / Bureau 
Metamorfoze.
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Fase 1: 
Steekproef

Een UPLA-onderzoek verloopt in 
meerdere fasen. In de eerste fase 
zetten we een steekproef uit. Die is 
vastgesteld op driehonderd items 
(meestal banden) per collectie. De 
gevolgde methode zorgt voor een 
zeer zuivere steekproef, wat resul-
teert in een hoge nauwkeurigheid 
van de onderzoeksresultaten (95%). 
Voorafgaand aan de schade-inven-
tarisatie vullen we ook een vragen-
lijst in over de bewaaromstandig-
heden van de collectie. Deze schept 
de mogelijkheid om in een later 
 stadium verbanden te leggen tussen 
de gesignaleerde schades en de 
bewaaromstandigheden.

Fase 2: 
Schade-inventarisatie

In een tweede fase screenen we de 
driehonderd geselecteerde items 
minutieus op schade. Daarbij bekij-
ken we het boek van buiten naar 
binnen: eerst de band, dan de con-
structie en vervolgens het boek-
blok. Biologische schadevormen 
kunnen bij alledrie voorkomen.

UPLA vertrekt van 22 schadebeel-
den, verdeeld in vier groepen (zie de 
afgedrukte tabel). Voor elke schade-
vorm verloopt de beoordeling in 
dezelfde drie stappen. Bij de eerste 
stap bepalen we het soort schade. 
Een belangrijk hulpmiddel daarbij is 
de Schadeatlas bibliotheken (zie 
kader). Daarin is bij elke schadevorm 
vermeld hoe we die kunnen herken-
nen, wat de mogelijke oorzaken zijn 
en welke gevolgen de schade kan 
hebben voor het boek als geheel.

In de tweede stap bekijken we 
de omvang van de schade en bepa-
len we of die matig is of ernstig. In 
de schadeatlas zijn daarvoor nauw-
keurige criteria opgenomen. Foto’s 
illustreren daarbij het verschil. Ten-
slotte beoordelen we of het boek 
risico loopt op bijkomende schade 
bij raadpleging.

Fase 3: 
Gegevensverwerking

De gegevens van de screening wor-
den per item geregistreerd in een 
spreadsheet dat de data verwerkt 
tot tabellen met de uitkomsten van 
het onderzoek. Los van gedetail-
leerde statische informatie over de 

kenmerken van de items, de voor-
komende schadevormen, de mate 
van de schade en de impact op de 
raadpleegbaarheid zijn er rappor-
ten over de collectie als geheel: het 
percentage items met matige of 
ernstige schade, de mate van auto-
noom verval en biologische schade, 
het percentage items waarbij de 
schade toe zal nemen bij gebruik. 
Afhankelijk van de noden van de 
bibliotheek kan de data in nog meer 
detail worden geanalyseerd. Elk 
UPLA-traject resulteert in een 
wetenschappelijk onderbouwd  
rapport dat collectiebeheerders 
een instrument in handen geeft om 
niet alleen een conserveringsbeleid 
op maat te ontwikkelen, maar ook 
om hun beleidsmakers warm te 
maken om hierin te investeren.

Aan de slag met UPLA

UPLA werd in 2013 getest op de 
collectie van het Ruusbroecgenoot-
schap (Universiteit Antwerpen). 
Collectiebeheerder Erna Van 
Looveren liet na afloop weten dat 
het onderzoek ‘een enorme meer-
waarde is, en de sleutel vormt tot 
inzicht op de lange termijn’. Sinds-
dien ging een tiental Vlaamse biblio-
theken met UPLA aan de slag,  
telkens met het gewenste resultaat: 
cijfermatig inzicht in de staat van de 
collectie, meer interne expertise 
rond schadebeelden en een betere 
collectiekennis.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Schadeatlas bibliotheken

Een belangrijk hulpmiddel bij UPLA is de Schadeatlas bibliotheken.1 We ontwikkelden  
dit instrument in samenwerking met het Nederlandse Bureau Metamorfoze, dat eerder 
de Schadeatlas archieven uitgaf. De Schadeatlas bibliotheken beschrijft elk van de schade-
vormen van de UPLA-methode, samen met criteria om de ernst van de schade en het 
 risico op schade bij raadpleging te bepalen. Ook los van een UPLA-onderzoek is de atlas 
een nuttig naslagwerk voor beheerders van bibliothecaire collecties. Van de Schadeatlas 
bibliotheken verschijnen dit jaar een tweede herziene editie en een Engelse vertaling. 
 Collectiebeheerders kunnen een gratis exemplaar bestellen bij de Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek (voor België) of bij Bureau Metamorfoze (voor Nederland).  
U kunt het boek ook gratis downloaden.

1  Marijn de Valk, Schadeatlas bibliotheken. Hulpmiddel bij het uitvoeren van een schade-
inventarisatie. Antwerpen, Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2014.

De schadevormen 
die binnen het 
UPLA-model aan 
bod komen.
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stelt UPLA gratis ter beschikking 
via www.upla-model.be en voorziet 
de nodige omkadering: een goed 
gedocumenteerd stappenplan, een 
workshop rond materiaalkennis, 
boekterminologie en het herken-
nen van schadevormen volgens het 
model, en de mogelijkheid om 
(tegen betaling) een beroep te 
doen op Vlaamse en Nederlandse 
boekrestauratoren met UPLA-
ervaring. Dat laatste is vooral nuttig 
bij het vlot en correct uitzetten van 
de steekproef, om bibliotheekme-
dewerkers op weg te helpen bij de 
schadebeoordeling en voor de ver-
werking van de gegevens in een 
eindrapport. Op basis daarvan kan 
de deskundige desgewenst ook aan-
bevelingen formuleren voor het 
behoud en beheer van de collectie.

Bibliotheken die aan de slag gaan 
met UPLA zetten een eerste stap 
richting een beter behoud en 
beheer van hun erfgoedcollecties. 
UPLA is geen gedetailleerde 
 doorlichting van de hele collectie 
op stukniveau, noch levert het een 

Boekensteun: geef om boeken 

Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen heb-
ben hoge noden en kleine budgetten, ook 
op het vlak van behoud en beheer. Om 
die situatie te verbeteren werkt de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek op drie spo-
ren. We doen beleidsaanbevelingen naar 
de overheid. Met UPLA helpen we biblio-
theken om de schaarse middelen zo doel-
treffend mogelijk in te zetten. En we 
 proberen bij een breed publiek draagvlak 
te creëren voor de bewaring van 
 bibliothecair erfgoed.

Sensibilisering was een belangrijke 
doelstelling van ons project ‘Boeken-
steun’, naast het werven van fondsen 
voor de conservering van bibliotheek-
erfgoed. Met Boekensteun deden we als 
een van de eersten in Vlaanderen heel 
wat ervaring op met crowdfunding. Voor 
de deelnemende bibliotheken was het 
een proeftuin om de haalbaarheid van 
crowdfunding uit te testen en ervaring op 
te doen bij fondsenwerving.

Via Boekensteun haalden elf projecten 
samen 34.290 euro op, 110% van het tota-
le doelbedrag. Hoewel niet alle  projecten 
hun doelbedrag haalden,  konden alle con-
serveringsprojecten toch worden uitge-
voerd, soms met andere vormen van 
financiering die dankzij de verkregen visi-
biliteit konden worden aangeboord. Die 
visibiliteit ging soms heel ver. Wat begon 
als een inzameling voor de restauratie 
van een zeldzaam  Hawaïaans muziekma-
nuscript uit de Damiaancollectie van de 
Paters van de Heilige Harten (Leuven), 
eindigde in een deskundige conservatie- 
en restauratiebehandeling, de digitalise-
ring van het handschrift, een concert en 
professionele opnames van de muziek, 
een tentoon stelling en wetenschappelijk 
onderzoek rond het manuscript. En dat 
alles met de nodige persaandacht.

Om de verkregen expertise te ver-
duur zamen maakten we ‘Vele  kleintjes’, 
een online toolbox voor crowd funding in 
de culturele sector (www.velekleintjes.
be). Die bevat achtergrondinformatie, de 
casus Boekensteun, projectvoorbeelden 
en een praktisch stappenplan waarmee 
erfgoedinstellingen meteen aan de slag 
kunnen.

Crowdfunding. De 
Openbare Biblio-
theek Brugge 
zamelde geld in 
voor de restauratie 
van een van haar 
topstukken, een 
ingekleurd exem-
plaar van de Cosmo-

graphia  universalis 

(Bazel 1552) van 
 Sebastian Münster.

Uitzetten van de 
steekproef voor 
UPLA. Ruusbroec-
genootschap, 
 Universiteit Ant-
werpen. Foto: 
Marijn De Valk.

kant-en-klaar plan van aanpak. Het 
is wel de aangewezen manier om als 
erfgoedbibliotheek grip te krijgen 
op de collectie en de soms onbe-
kende of overweldigende uit-
dagingen waarmee deze wordt 
geconfronteerd. En dat zowel voor 
grote als kleine bibliotheken.
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Cornelis Jan Aarts leverde in plaats van zijn personalia een 
twistgesprek in met zijn echtgenote: 
Mijn vrouw zei: ‘Waarom staat daar “mijn vrouw” in plaats 
van gewoon Marijke?’
‘Omdat Sytze zei dat jij dan anders uit de lucht komt vallen.’
‘Jij zegt nooit “mijn vrouw”. Ik ben ook niet “jouw vrouw”.  
Ik heet Marijke.’
‘Sytze zal het wel beter weten. Hij is eindredacteur.’
‘Maar jij bent de auteur.’
‘Een eindredacteur is belangrijker dan een auteur.’
‘Maar ik ben belangrijker dan een eindredacteur. Ik ben jouw 
vrouw!’
‘Oké, je hebt gelijk.’

Alex Alsemgeest (1980) is boekhistoricus en bibliograaf. 
Hij publiceert over onderwerpen op het gebied van natuurlijke 
historie, Zweeds-Nederlandse boekgeschiedenis en analyti-
sche bibliografie. Voor de STCN beschreef hij onder meer de 
collecties van Naturalis, de Bibliotheek van het Vredes paleis 
en de Tweede Kamer. Momenteel werkt hij in Zweden aan ‘The 
Library at Leufstabruk’, een gezamenlijk project van Uppsala 
Universiteitsbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek rondom 
de bibliotheek van de 18e-eeuwse Zweeds-Nederlandse 
entomo loog en industrieel Charles De Geer.

Sam Capiau is historicus en studeerde Informatie- en Biblio-
theekwetenschap aan de Universiteit Antwerpen. Tot 2016 
was hij actief bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, sindsdien is 
hij aan de slag bij de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
(Stad Antwerpen) als beleidsmedewerker.

Mel Collier is voorzitter van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 
en professor emeritus en ere-hoofdbibliothecaris van de  
KU Leuven. Hij was directeur van de Universiteitsbibliotheken 
van Tilburg en De Montfort (Verenigd Koninkrijk) en een 
voortrekker van bibliotheekautomatisering en de digitale 
bibliotheek in Europa.

David Coppoolse studeerde Theater- en Muziekweten-
schap aan de Universiteit van Amsterdam en Informatie- en 
Bibliotheekwetenschap aan de Universiteit Antwerpen. Hij 
werkte als systeembeheerder en informatiespecialist voor 
collaboratieve toepassingen en documentbeheersystemen  
bij bedrijven en overheden. Sinds 2010 is hij als stafmedewerker 
bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek verantwoordelijk voor 
 initiatieven op het vlak van informatiebeheer, digitale collecties 
en ontsluiting.

Hendrik Defoort is collectiebeheerder van de Universiteits-
bibliotheek Gent - Boekentoren. Hij is doctor in de Geschie-
denis.

Tom Deneire is conservator Bijzonder Collecties bij de Uni-
versiteitsbibliotheek Antwerpen. Hij staat in voor het beheer 
van het papieren erfgoed (oude drukken, grafiek, kostbare 
werken), het academisch erfgoed en het kunstpatrimonium. 
Hij is doctor in de taal- en letterkunde en doet onderzoek in 
boekgeschiedenis, neolatijn en digital humanities.

Susanna De Schepper is master in de Taal- en Letterkunde 
Engels-Duits (KU Leuven), in Book and Digital Media Studies 
(Universiteit Leiden) en doctor in Renaissance Studies (Uni-
versity of Warwick). Ze is sinds 2012 projectmedewerker 
Bibliografische Ontsluiting bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Jan Dewilde is bibliothecaris van het Koninklijk Conser-
vatorium Antwerpen (Artesis Plantijn Hogeschool), waar hij 
de onderzoeksgroep Labo XIX&XX leidt. Als coördinator 
van het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek is hij gespeciali-
seerd in Vlaamse muziek uit de negentiende en twintigste 
eeuw. Hij is editor van de partiturenreeks ‘The Flemish Music 
Collection’ (Musikproduktion Höflich, München).

Carine Dujardin is historica en studeerde hedendaagse 
geschiedenis en American Studies aan de KU Leuven, en Ame-
rikaanse en Latijns-Amerikaanse geschiedenis aan de Univer-

Personalia

Personalia sity of Kansas (USA). Ze behaalde een doctoraat aan de 
 Leuvense Universiteit met een proefschrift over de missione-
ring van de Belgische minderbroeders in China (1872-1940). 
Ze is expert erfgoedbibliotheek bij KADOC - Documentatie- 
en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving 
(KU Leuven) en vertegenwoordigt OLAV (Overleg Landelijke 
Archieven Vlaanderen) in de SARC (Strategische Adviesraad 
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed). Ze publiceert rond religie, cultuur en samenleving 
(religieuze instituten, missiegeschiedenis, kunst, wetenschap) 
boekgeschiedenis en erfgoedgerelateerde thema’s.

Johan Eeckeloo studeerde muziek aan de Conservatoria van 
Gent en Maastricht, musicologie aan de KU Leuven. Het 
onderwerp van zijn doctoraatsverhandeling was de collectie-
vorming van de Brusselse Conservatoriumbibliotheek. Hij is 
verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Brussel, School 
of Arts Erasmushogeschool, als docent muziekgeschiedenis 
en als bibliothecaris.

Marco Entrop studeerde Nederlandse taal- en letterkunde 
aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie was hij 
werkzaam in de journalistiek en actief als freelance publicist 
en literair onderzoeker. Hij publiceert over literatuur-, kunst- 
en theater-historische onderwerpen, onder andere in De 
Parelduiker, waarvan hij redacteur is. In 1993 verscheen van 
hem Onbekwaam in het compromis, een biografie van de beel-
dend kunstenaar, schrijver en verzetsstrijder Willem Arondéus. 
Tevens bezorgde hij Arondéus’ nagelaten gedichten: Afzijdige 
strofen (2000). 

Daniël Ermens is secretaris/assistent conservator van het 
Ruusbroecgenootschap en conservator Academisch Erfgoed 
aan de Universiteit Antwerpen. Hij is doctor in de taal- en 
letterkunde (Universiteit Utrecht) en doet onderzoek naar 
Middelnederlandse handschriften en boekbanden.

Sarah Fierens studeerde Taal- en Letterkunde Nederlands-
Engels aan de Universiteit van Antwerpen, waar ze eveneens 
de master Literatuur van de moderniteit en de master Engels 
behaalde. Na haar opleiding werkte ze als navorser/digital 
editor bij het Centre for Manuscript Genetics (Universiteit 
Antwerpen). Sinds april 2018 werkt ze als projectmedewerker 
DBNL bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Evelien Hauwaerts is sinds 2008 wetenschappelijk mede-
werker handschriften bij de Openbare Bibliotheek Brugge.  
Ze is master in de Taal- en Letterkunde (KU Leuven), in 
Medieval and Renaissance Studies (KU Leuven), in Civilisation 
médiévale (Centre d’études supérieures de civilisation médié-
vale, Université de Poitiers) en doctor in Langues et littératu-
res anciennes (idem).

Melissa Hodza studeerde Kunstwetenschappen aan de 
 Universiteit Gent en behaalde er ook haar diploma van leraar. 
Ze heeft ervaring opgedaan als projectmedewerker bij de 
Koninklijke Bibliotheek van België en het Vlaams Instituut 
voor Archivering (VIAA) en is nu projectmedewerker Waar-
dering bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Wim Huijser (Ridderkerk, 1960) is schrijver/publicist op  
het snijpunt van cultuurhistorie, literatuur en landschap, en 
biograaf van de Dordtse dichter C. Buddingh’.

Dirk Imhof is conservator van de bibliotheek van het 
 Museum Plantin-Moretus (Stad Antwerpen).

Marsha Keja inventariseerde het archief van Boekhandel, 
Antiquariaat en Uitgeverij C.P.J. van der Peet voor de Bijzon-
dere Collecties van de UvA. Als freelancer werkt ze op ver-
schillende manieren met archieven: als bezorger van onder 
andere verschillende brievenedities, als schrijver van literair-
historische artikelen, als ontsluiter van archieven en als ten-
toonstellingsmaker. Ze is redacteur van De Parelduiker en 
eindredacteur van de websites www.mennoterbraak.nl en 
www.eduperron.nl . In 2014 was ze gastconservator van de 
Arnon Grunberg-tentoonstelling bij de Bijzondere Collecties.

Ina Kok studeerde Nederlands en daarna Boek- en en Biblio-
theekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Ze 
promoveerde in 1994 op De houtsneden in de incunabelen van de 
Lage Landen 1475-1500. Inventarisatie en bibliografische analyse 
(twee delen). In 2013 verscheen de herziene en geheel geïllus-
treerde Engelstalige editie van haar proefschrift in vier delen: 
Woodcuts in incunabula printed in the Low Countries, waarvoor 
zij in 2015 de Menno Hertzbergerprijs ontving en in 2017 de 
ILAB Breslauer Prize for Bibliography. Van 1985 tot 2017 was 
zij conservator handschriften en oude drukken aan de Stads- 
en Athenaeumbibliotheek te Deventer. Zij publiceert onder 
andere over de vijftiende-eeuwse boekillustratie. Ze bereidt 

een uitgave voor van de briefwisseling tussen de houtsneden-
deskundige William Martin Conway (1856-1937) en zijn leer-
meester, de vermaarde bibliograaf Henry Bradshaw (1831-1886).

Lisa Kuitert is als hoogleraar Boekwetenschap verbonden 
aan de Universiteit van Amsterdam. 

Ad Leerintveld was tot 21 november 2017 conservator 
moderne handschriften in de Koninklijke Bibliotheek te Den 
Haag. Hij publiceert regelmatig over boekhistorische onder-
werpen en over Constantijn Huygens.

Mieke Lietaer studeerde kunstgeschiedenis (KU Leuven) en 
Informatie- en Bibliotheekwetenschap (Universiteit Antwer-
pen). Ze coördineerde het Overlegplatform Bewaarbiblio-
theken, de voorloper van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Ze 
is diensthoofd catalografie en wettelijk depot bij de Erfgoed-
bibliotheek Hendrik Conscience (Stad Antwerpen).

Mathieu Lommen is publicist op het gebied van de moderne 
grafische vormgeving, met name letter- en boekontwerp, en 
conservator bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit 
van Amsterdam. Van zijn hand verscheen onder meer The book 
of books: 500 years of graphic innovation (2012, ook in Neder-
landse, Duitse en Franse editie uitgegeven), Irma Boom: Johan-
nes Vermeer Prijs 2014 (2014) en Dutch alphabets: new examples 
of writing & lettering (2016, i.s.m. Peter Verheul). Hij stelt ver-
der tentoonstellingen samen, zoals in 2017 bij de Bijzondere 
Collecties de dubbeltentoonstelling ‘Modernism: in print’ / 
‘Hansje van Halem: in patterns’. Momenteel doet hij onderzoek 
naar Nederlandse lettermodelboeken uit de negentiende en 
twintigste eeuw, dat in 2020 in boekvorm zal verschijnen.

Hans Oldewarris studeerde bouwkunde aan de Technische 
Hogeschool in Delft. Hij was mede-oprichter en directeur van 
de in architectuur en toegepaste kunst gespecialiseerde uit-
geverij 010 (1983-2013) en is momenteel redacteur van Eigen-
bouwer. Tijdschrift voor de goede smaak. In 2017 verscheen de 
rijk geïllustreerde handelseditie van zijn proefschrift Liefde 
voor de Hollandse bouwkunst. Architectuur en toegepaste kunst bij 
Uitgeversmaatschappij Kosmos 1923-1960 (nai010, Rotterdam). 
Hij publiceert regelmatig over uitgeverijen en bereidt mono-
grafieën voor over de ontwerper en cultureel entrepeneur 
Lambertus Zwiers en de uitgever Andries Blitz.

Joseph Plateau grafisch ontwerpers is gevestigd in 
 Amsterdam en bestaat sinds de oprichting in 1989 uit Eliane 
Beyer, Wouter van Eyck, Peter Kingma en Rolf Toxopeus. Het 
bureau heeft een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers, 
van wie het merendeel afkomstig is uit sectoren als kunst, 
 cultuur en beleid. Sinds 2012 verzorgt Joseph Plateau de vorm-
geving van De Boekenwereld.

Rudolf Rasch studeerde muziekwetenschap aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Van 1977 tot 2010 doceerde hij muziek-
wetenschap aan de Universiteit Utrecht; hij is thans nog aan 
de universiteit verbonden als gastonderzoeker. Zijn interesses 
liggen vooral bij de Nederlandse muziekgeschiedenis van de 
zeventiende en achttiende eeuw, bij muziektheoretische 
vraagstukken en bij het werk van componisten als Arcangelo 
Corelli, Antonio Vivaldi, Francesco Geminiani en Luigi 
 Boccherini. Hij publiceerde verschillende boeken, artikelen en 
muziekuitgaven in samenhang met deze onderwerpen, onder 
meer Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn 
Huygens (2007). In november 2018 zal verschijnen Muziek in de 
Republiek. Muziek en maatschappij in de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden, een overzichtswerk van de Nederlandse 
muziekgeschiedenis in de zeventiende en achttiende eeuw.

Vic van de Reijt is de auteur van Elsschot. Leven en werken van 
Alfons De Ridder (2011). Hij was ruim dertig jaar werkzaam in 
het uitgeversvak en stelde bloemlezingen en cd-boxen samen 
uit het Nederlandse light verse en het Nederlandse, Franse, 
Duitse en Italiaanse lied. Recentelijk publiceerde hij twee boe-
ken uit de Arnon Grunberg-archieven: Aan nederlagen geen 
gebrek (Privé Domein, 2016) en De dagen van Leopold Mangel-
mann (2017).

Marleen Reynders studeerde Musicologie en Egyptologie 
aan KU Leuven en de Westfälische Wilhelmsuniversität zu 
Münster. Ze had leidinggevende functies bij diverse erfgoed-
instellingen (Resonant, Alamire Foundation, Monumenten-
wacht Vlaams-Brabant) en was managing director van Lectio, 
het interdisciplinaire onderzoekscentrum van de KU Leuven 
voor de intellectuele geschiedenis van de premoderne tijd. 
Sinds 2016 is ze hoofd Bijzondere Collecties bij KU Leuven 
Bibliotheken.

Hugo Rijpma studeerde kunstgeschiedenis en boekweten-
schap aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna 
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bij Antiquariaat A.G. van der Steur. In 2012 studeerde hij af op 
de Nederlandse schilderkunst in de eerste helft van de negen-
tiende eeuw. In het kader van zijn masterscriptie deed hij 
onder meer onderzoek bij het Scheepvaartmuseum in 
Amsterdam, waaraan hij als fellow was verbonden. Sinds maart 
2017 werkt hij bij het Rijksmuseum als catalograaf van de oude 
Duitse prenten.

Bart Schotte is collectiebeheerder van de Erfgoedbiblio-
theek Westflandrica (Stad Kortrijk).

Henk Slechte is historicus. Hij werkt als gastconservator en 
redacteur van tentoonstellingen en catalogi, en publiceert 
daarnaast over lokaal-, economisch- en cultuurhistorische 
onderwerpen. In De Boekenwereld heeft hij onder meer artikelen 
gepubliceerd over makers van politieke prenten, bijzondere 
en onbekende bibliotheken, en verzamelaars van boeken en 
prenten. In 2010 verschenen van hem Marius Bauer als kritisch 
kunstenaar en de Geschiedenis van Deventer. In 2013 was hij 
mederedacteur en mede-auteur van de bundel Twee eeuwen 
Nederlanders in Sint-Petersburg. De Hollandse kerk als sociaal en 
religieus middelpunt.

An Smets studeerde Romaanse talen en Middeleeuwse 
 studies aan de KU Leuven en de Université de Poitiers. In  
2003 behaalde ze haar doctoraat in de Taal- en Letterkunde - 
Romaanse talen aan de KU Leuven. Sinds 2007 werkt ze bij de 
KU Leuven Bibliotheken. Ze is conservator bij de Bijzondere 
Collecties, waar ze aanspreekpunt is voor de handschriften-
collectie. Daarnaast legt ze zich toe op collectiebeleid en 
(digitale) ontsluiting.

Tjamke Snijders doctoreerde in 2009 aan de Universiteit 
Gent op een onderzoek naar middeleeuwse handschriften. 
Vervolgens werkte ze als FWO-postdoc aan de Universiteit 
Gent en als gastdocent aan de KU Leuven. Sinds 2017 is ze 
collectie-expert boekgeschiedenis bij KU Leuven Bibliothe-
ken - Bijzondere Collecties.

Hans Storme is doctor in de Geschiedenis en collectie-
expert erfgoed bij de Maurits Sabbebibliotheek (KU Leuven 
Bibliotheken).

Marijn de Valk is zelfstandig boekconservator-restaurator 
in Middelburg. Na de bibliotheekacademie in Tilburg volgde ze 
in Gent een opleiding tot boekrestaurator en een postgraduaat 
codicologie. Van 1990 tot 2000 werkte ze als archiefrestaurator 
voor het toenmalige Rijksarchief in Zeeland. In 1992 begon ze 
daarnaast ook als zelfstandig boekrestaurator en vanaf 2000 
maakte ze volledig de overstap naar het eigen bedrijf. Ze richt 
zich enerzijds op de conservering van afzonderlijke (top)stuk-
ken en anderzijds op projectmanagement bij de eerstelijns-
conservering van grote collecties (‘Boeken-EHBO’). In 
opdracht van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontwikkelde ze 
de Universal Procedure for Library Assessment en de Schade-
atlas bibliotheken.

Ludo Vandamme beheert als wetenschappelijk medewerker 
de collecties handschriften, oude drukken en historische 
kranten van de Openbare Bibliotheek Brugge. Hij is voorzit-
ter van CORES (Competentieplatform voor conservering en 
restauratie van boeken en archief, Brugge) en hoofdredacteur 
van het erfgoedtijdschrift Biekorf: Als historicus gaat zijn belang-
stelling uit naar de geschiedenis van boek-en bibliotheek, 
Brugge en de zestiende eeuw.

Sytze van der Veen is historicus en eindredacteur van  
De Boekenwereld. Hij promoveerde op Een Spaanse Groninger  
in Marokko. De levens van Johan Willem Ripperda (Amsterdam 
2007), de biografie van een opmerkelijke avonturier uit de 
achttiende eeuw. Van zijn boek Groot-Nederland en Groot-
Colombia 1815-1830. De droom van Willem I (Hilversum 2015) 
verschijnt in november een Spaanstalige editie.

Steven Van Impe is master in de geschiedenis (Universiteit 
Gent) en in de Informatie- en Bibliotheekwetenschap (Uni-
versiteit Antwerpen). Hij werkte als bibliograaf bij de Short 
Title Catalogus Vlaanderen, voor hij in 2007 conservator oude 
drukken en handschriften werd bij de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience (Antwerpen). Momenteel werkt hij in z’n 
vrije tijd aan een doctoraat over de Gazette van Antwerpen in 
de achttiende eeuw.

Yannick Van Loon is master in de geschiedenis (KU Leuven) 
en behaalde een master-na-master in Archivistiek en heden-
daags documentbeheer (Vrije Universiteit Brussel). Hij werkt 
als collectie-expert erfgoed en jesuitica bij de Maurits Sabbe-
bibliotheek (KU Leuven Bibliotheken) en coördineert er het 
Jesuitica-project.

Erna Van Looveren studeerde Geschiedenis aan de Univer-
siteit van Antwerpen en Leuven en werkt sinds 2003 als col-
lectiebeheerder bij de bibliotheek van het Ruusbroecgenoot-
schap (Universiteit Antwerpen).

Karel Verhelst is licentiaat moderne geschiedenis en houder 
van het Diploma van Middeleeuwse Studies (KU Leuven). Hij 
is diensthoofd Erfgoed in de Bibliotheek Hasselt Limburg.

Giacomo Visini studeerde Godgeleerdheid aan de KU Leu-
ven en Informatie- en Bibliotheekwetenschap aan de Universi-
teit Antwerpen. Momenteel werkt hij als consulent bij de 
bibliotheek van het DIVA Diamond Museum (Antwerpen).

Eva Wuyts studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Gent 
en Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Ze 
werkte voor een museum, een kunst- en erfgoedtijdschrift en 
als coördinator van Erfgoedcel Ieper/CO7. Sinds 2009 is ze 
coördinator van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.
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