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23 mei 2008 was een historische datum in de prille ontstaans
geschiedenis van het cultureelerfgoedbeleid in Vlaanderen, en 
al zeker voor de erfgoedbibliotheken2 in Vlaanderen: het nieuwe 
Cultureelerfgoeddecreet 3 voorzag immers in de erkenning van 
“een samenwerkingsverband van een representatieve groep van 
erfgoedbibliotheken, hierna de Vlaamse Erfgoedbibliotheek te 
noemen”. Deze erkenning is het (voorlopige) eindpunt van een 
beleidsontwikkeling die pakweg zeven jaar duurde en uitmond
de in de erkenning van het samenwerkingsverband in het Cultu
reelerfgoeddecreet. Op 1 januari 2009 ging de eerste beleids
periode van start en op 11 juni 2010 lanceerde de vzw de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek zich op een druk bijgewoond publieks
moment. Reden genoeg om in dit themanummer deze ‘erfgoed
gemeenschap van erfgoedbibliotheken’ de extra aandacht te 
geven die ze verdient. 

For the record / oFF the record 
Het startte allemaal met de beproefde methode van verken
nende studies4 met aanbevelingen voor het beleid. De op
drachten waarop eerst J. Walterus (2003) en daarna L. Simons 
(2005) zich plichtsbewust hebben toegelegd, resulteerden in 
diverse aanbevelingen. Een van de meest concrete aanbevelin
gen was om een overlegplatform op te zetten om deze ‘sector’ 
een draagvlak en meer zichtbaarheid te geven, door diverse 
(publieks)activiteiten te organiseren. Mede onder impuls van 
An Renard, directeur van de toenmalige Stadsbibliotheek van 

Antwerpen (nu Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience), werd 
in 2005 het ‘Overlegplatform Bewaarbibliotheken Vlaanderen’, 
later ‘Erfgoedbibliotheken Vlaanderen’, opgericht. Gedurende 
drie jaren werkte dit platform met projectsteun van de Vlaam
se overheid aan diverse initiatieven om de sector op de kaart 
te zetten. De reizende tentoonstelling ‘Het dagelijks boek’5 was 
een van die succesrijke activiteiten. In de loop van 2008 werd 
de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek6 opgericht met zes stich
tende leden, en werd een erkenningsaanvraag met een be
leidsplan ingediend bij de Vlaamse overheid. Vervolgens kreeg 
de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een erkenning en subsidiëring 
als samenwerkingsverband. Op 1 januari 2009 startte haar 
werking, en werd de zetel gevestigd in een locatie bij de Erf
goedbibliotheek Hendrik Conscience. Het projectmatige over
legplatform evolueert naar een permanent platform of een 
open forum voor de dialoog met en tussen de Vlaamse erf
goedbibliotheken, dat regelmatig door de Vlaamse Erfgoed
bibliotheek zal worden georganiseerd. Tot zover de korte histo
riek van een succesvolle entree van de erfgoedbibliotheken in 
het cultureelerfgoedveld.

De regelgever heeft dus in het Cultureelerfgoeddecreet een 
plaats voorzien voor ‘erfgoedbibliotheken’. Erfgoedbiblio
theken worden vermeld naast de archiefinstellingen (reeds 
erkend via het Archiefdecreet van 2002) en de musea (erkend 
via het Museumdecreet en later geïntegreerd in het Erfgoed
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decreet van 2004). Het decreet verzoent de aloude driedeling 
archievenmuseabibliotheken in het concept ‘collectie
beherende erfgoedinstelling’. Desondanks is de parallel tussen 
de drie types erfgoedinstellingen beleidsmatig niet volledig 
doorgetrokken: erfgoedbibliotheken kunnen immers als col
lectiebeherende instelling wel erkend worden (en een kwali
teitslabel behalen) onder het Cultureelerfgoeddecreet, maar 
geen landelijke werkingssubsidies ontvangen. Enkel het 
samen werkingsverband Vlaamse Erfgoedbibliotheek wordt 
gesubsidieerd. Voor sommigen is hiermee het glas halfvol, 
voor anderen is het halfleeg. Duidelijk is dat we aan het begin 
staan van een nieuwe, institutionele evolutie. Misschien is de 
erkenning van een samenwerkingsverband in dit stadium een 
beter antwoord op de behoeften van de erfgoedbibliotheken? 
De regelgever oordeelde in elk geval van wel. De vraag of de 
erkenning en subsidiëring van individuele instellingen dan 
wel van netwerkstructuren de beste ondersteuning vormt 
voor een bepaalde erfgoedgemeenschap of een bepaald sub
veld is overigens zeer actueel. Een gelijkaardige discussie rond 
clustering en netwerking wordt vandaag ook voor andere sub
velden gevoerd, zoals bijvoorbeeld voor het veld van organisa
ties volkscultuur.

De pioniersstudie Bewaar(de)bibliotheken in Vlaanderen (Wal
terus, 2003) schetste al een zeer divers beeld van het veld van 
de erfgoedbibliotheken in Vlaanderen, waarin heel veel ver
schillende organisatievormen en institutionele entiteiten ac
tief zijn. Deze diversiteit is evenwel ook voor de museum en 
archiefsector kenmerkend, maar is daar in de loop der jaren al 
beter afgelijnd en gestructureerd. Het werd ook duidelijk dat 
het zwaartepunt in dit subveld ingenomen wordt door ener
zijds bibliotheken in het domein onderwijs en wetenschap (bij 
universiteiten, hoger onderwijsinstellingen, conservatoria, 
academies, wetenschappelijke instellingen, enz.), en ander
zijds door andere erfgoedinstellingen zoals archieven en mu
sea, die ook bewaarbibliotheken of collecties beheren. Het 
veld of de erfgoedgemeenschap van erfgoedbibliotheken is 
dus een huis met vele kamers, een boom met vele vertakkin
gen. Vandaar dat de keuze voor een netwerkformule als beste 
oplossing voor de ondersteuning van het veld in de huidige 
situatie zeker effectief kan zijn. Dit hoeft geen eindpunt te zijn. 
Het beleidskader evolueert voortdurend. De erfgoedgemeen
schap van erfgoedbibliotheken zal een fase van ‘identiteits
constructie’ doorlopen, en kan zich in zelforganisatie verder 
‘uitclusteren’. In dat proces kunnen de diverse ‘institutionele 
spagaten’ binnen het veld dankzij de activiteiten van het net
werk overbrugd worden. Maar de mate van institutionalise
ring en professionalisering verschilt zo sterk tussen de ver
schillende onderdelen van het veld dat het zelfs voor een 
flexibel en dynamisch netwerk moeilijk wordt aan alle behoef
ten tegemoet te komen.

Momenteel is de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een samenwer
kingsverband tussen zes Vlaamse erfgoedbibliotheken: de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Universiteits
bibliotheek Antwerpen, de Stadsbibliotheek Brugge, de 
Univer si teitsbibliotheek Gent, de Universiteitsbibliotheek Leu
ven en de Provinciale Bibliotheek Limburg. Onder het motto: 
‘bien étonné de se retrouver ensemble’, beheren deze partners 
samen de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Ze zullen op zoek 
moeten gaan naar de magische formule of het bindmiddel om 
alle verschillende belangen en opdrachten te verzoenen. De 
regelgever heeft deze partnerselectie (niet) gemaakt, en be
schouwt het als een representatieve (kern)groep. Wellicht zal 
deze constellatie zeker voor de lopende beleidsperiode (2009–
2012) zo blijven. Deze samenwerkingsvorm is in het decreet 
niet uniek: ook de Archiefbank Vlaanderen of de Vlaamse 
Kunstcollectie zijn erkende structurele samenwerkings
verbanden met rechtspersoonlijkheid. Zo’n netwerkformule 
heeft vanuit beleidsperspectief immers interessante voor
delen, zoals het realiseren van crosssectorale projecten of het 
aansturen van allerlei boveninstitutionele ontwikkelingen. Ze 
versterken (het netwerk van) ‘de bovenbouw’, en werken daar
voor nauw samen met het steunpunt (FARO), zoals ook in het 
decreet wordt bepaald. Netwerken zijn in diverse opzichten 
nuttig om een divers veld zoals het cultureelerfgoedveld ef
fectief te ondersteunen, zeker als de middelen relatief schaars 
zijn … Dat is de pragmatische versie van het verhaal. Netwer
ken zijn soms ook notoir moeilijk te beheren, zeker als de part
ners onvoldoende common ground delen.

Vraag blijft hoe de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in de verdere 
toekomst (na 2012) zal evolueren: zal het netwerk in een groei
scenario uitgebreid worden en zal dit zich vertalen in een toe
name van de middelen? Momenteel voorziet het decreet mini
maal 300.000 euro (maar na de besparingen is daar al een 
stuk van afgeschaafd). Het kan als een soort opstartsubsidie 
voor de werking van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in de lo
pende beleidsperiode beschouwd worden, maar voor het 
daadwerkelijk ondersteunen van het veld van erfgoedbiblio
theken zullen op termijn meer middelen geïnvesteerd moeten 
worden. Het instrument van het ‘kwaliteitslabel’, dat in het 
nieuwe decreet werd gelanceerd, kan in de reconstructie van 
bewaarbibliotheken tot erfgoedinstellingen een belangrijke 
hefboomfunctie vervullen: als erfgoedbibliotheken een kwali
teitslabel verdienen, is de overheid ook beleidsmatig aan zich
zelf verplicht om voor dit veld de voorwaarden te creëren om 
een kwaliteitsvolle werking te ontplooien. In tussentijd kan de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek zich ontwikkelen als een net
werkstructuur (opletten voor middelpuntvliedende krachten) 
en zich daarbij plichtsbewust concentreren op het uitvoeren 
van de zeven expliciet in het Cultureelerfgoeddecreet om
schreven hoofdopdrachten. Maar hopelijk zal de Vlaamse 

Y Grote leeszaal van de Universiteitsbibliotheek van Leuven.
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier
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Erfgoed bibliotheek ook buiten de lijntjes kleuren en allerlei 
creatieve netwerkprojecten opzetten, matching funds verwer
ven, kortom, doen wat een dynamische netwerkorganisatie 
geacht wordt te doen ... De plannen van de Vlaamse Erfgoed
bibliotheek worden in de bijdrage van Eva Wuyts, coördinator 
van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, uit de doeken gedaan.

Publieke PercePtie: “erFgoedbibliotheek zei u?”
In 2005 werd de film The Librarian: Quest for the Spear gere
leased, in 2007 gevolgd door The Librarian II: Return to King 
Solomon’s Mines.7 Alle clichés van het genre worden in deze 
licht parodiërende avonturenfilms gerespecteerd. De biblio
thecaris is een nerd en een kneusje, die niets liever doet dan 
lezen en studeren. Tot hij een brief ontvangt waarin hem de 
baan van ‘The Librarian’ wordt aangeboden bij een geheime 
bibliotheek die ‘schatten’ herbergt die wij enkel kennen van 
mythen en legenden, zoals het zwaard Excalibur, de Ark van 
het Verbond en de doos van Pandora. Uiteraard gaat een ge
heim broederschap aan de haal met de Speer van het Lot ... 
Zoals we weten, bepalen de populaire massamedia bij uitstek 
de historische beeldvorming. Als we aan de doorsneeVlaming 
zouden vragen wat een erfgoedbibliotheek is, of wat hij met 
deze term associeert, is de kans groot dat hij (in het beste ge
val) over oude, vergulde boeken en handschriften begint in 
duistere, stoffige magazijnen die baden in een mystieke sfeer 
en het aroma van oude manuscripten … iets dat ze (her)ken
nen uit films of avonturenromans. Hollywood bepaalt (mee) 
het beeld van de erfgoedbibliotheek, samen met populaire ro
manschrijvers zoals Dan Brown. De meer gecultiveerde  Vlaming 
zal misschien spontaan denken aan het (verfilmde) boek van 
Umberto Eco: De naam van de roos, waarin dezelfde clichés in
telligent worden gecombineerd met historische inzichten. 
Als dit de perceptie is, why not? Zo’n imago kan met succes 

uitgespeeld worden, net zoals het Louvre een kunstwerk als de 
Mona Lisa ongegeneerd exploiteert, met dank aan Dan Brown.8 
Wat we willen zeggen is dat het belang van de schatten of de 
‘topstukken’ in de beeldvorming bij het grote publiek nu een
maal zeer groot is. Het zijn de publiekstrekkers, de bestsellers 
van het documentair patrimonium. Momenteel zijn 24 top
stukken ‘documentair en archivalisch erfgoed’ door de Vlaam
se overheid officieel op de lijst van erkende topstukken ge
plaatst.9 Voormalig minister Bert Anciaux kocht met middelen 
van het Topstukkenfonds het Antifonarium Tsgrooten, dat vol
ledig werd gedigitaliseerd en online ontsloten.10 Ook de ‘Anjou
bijbel’ figureert op de Vlaamse topstukkenlijst (zie ook de bij
drage van Lieve Watteeuw elders in dit nummer). Zijn 
erfgoedbibliotheken dan enkel schatkamers? Uiteraard niet, 
maar als publiek uithangbord misstaat een mooie leeszaal (bv. 
de Nottebohmzaal in Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
of de leeszaal van de Centrale Bibliotheek in Leuven) of een 
schitterende architectuur (bv. de Boekentoren van de Universi
teit Gent) zeker niet. De topstukken en de prestigelocaties zijn 
een selling proposition, zij spelen in op en bepalen mee de per
ceptie en de beeldvorming. Dat de maatschappelijke rol van 
erfgoedinstellingen verder mag gaan dan die van schat
bewaarder is duidelijk, zoals ook blijkt uit de bijdrage van Hen
drik Defoort verder in dit nummer.

AlexAndrinA, euroPeAnA, gAllicA, belgicA, 
FlAndricA … 
De erfgoedbibliotheken mogen dan al schatkamers zijn, ze 
moeten stevig met hun beide benen in de 21e eeuw staan. De 
digitale informatievoorziening is voor elke bibliotheek cru
ciaal, en zo mogelijk voor erfgoedbibliotheken nog meer. Het is 
een buitengewone kans om de deuren van de magazijnen vir
tueel wagenwijd open te zetten. Het is een kans voor onder
zoekers om delicate geschriften in detail te bestuderen van op 
duizenden kilometers afstand en om collecties virtueel samen 
te brengen uit tien verschillende bibliotheken over heel de we
reld. Vandaar dat overal digitale bibliotheken worden gevuld 
met terrabytes aan ingescande documenten en boeken. Voor
al oude documenten, waarop geen auteursrechten meer be
rusten en die zich in bewaarcollecties bevinden. Een kans voor 
erfgoedbibliotheken … Het is dan ook zeker geen toeval dat 
vele van deze digitale portals zich in hun naamgeving aan de 
legendarische Bibliotheca Alexandrina11 spiegelen. Men geeft 
graag Latijnse namen aan digitale verzamelingen of portaal
sites, omdat bibliotheken vroeger vaak Latijnse namen kregen, 
als tempels van eruditie en kennis: Bibliotheca Alexandrina, 
Europeana, Gallica, Belgica, Flandrica … De namen klinken tijd
loos, internationaal (niet gebonden aan één taal), catchy en 
dus gemakkelijk te onthouden: alle kenmerken van een goeie 
merknaam. Ook dit vormt onderdeel van de beeldvorming 
rond erfgoedbibliotheken. 

Titelhoes van de Italiaanse dvd 
van De naam van de roos.
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Deze boot mag de Vlaamse Erfgoedbibliotheek zeker niet mis
sen: we kijken dus met spanning uit naar de Bibliotheca Flan
drica ... Toch een kant tekening: net als Paul Otlet met zijn 
droom van het Mundaneum, cultiveren de beleidsmakers en 
managers het tot nader order utopische idee dat een virtuele 
 universele ‘Bibliotheca’ binnen handbereik ligt. “De doorsteek 
van de 19eeeuwse universele kennisutopie van Otlet naar de 
21e eeuw is niet moeilijk te maken. Europeana, en ook Google 
kunnen worden beschouwd als een soort virtueel Munda
neum.”12 Of zoals de Europese Commissie stelt: “In ancient 
times, the library of Alexandria was said to contain up to 70 % of 
all human knowledge. The challenge for the digital age is to do 
even better than that – and make the result last longer.”13 Dit 
bekt goed in een strategischpolitiek discours, maar het is wel 
heel erg ambi tieus. De uitdagingen en kosten verbonden aan 
het realiseren van digitale duurzaamheid zijn moeilijk in te 
schatten. Het bewaren en toegankelijk houden van de digitaal 
toegankelijke universele kennis in grote digitale bibliothe
ken ‘voor de eeuwigheid’ heeft zijn prijs. De duurzaamheid is 
niet een probleem dat door Europeana of de Europese Com
missie zal opgelost worden, maar is in de eerste plaats een 
verant  woor delijkheid voor de instellingen zelf. 
 
nog meer uitdAgingen
Alsof het voorgaande nog niet genoeg is, zal de Vlaamse Erf
goedbibliotheek, met haar weliswaar gemotiveerd maar klein 
kernteam en met een bescheiden werkingsbudget, nog enkele 
andere opdrachten moeten zien te klaren. Naast de reeds ver
melde identiteitsconstructie en de professionalisering van de 

erfgoedgemeenschap, de publieke zichtbaarheid en de maat
schappelijke rol van erfgoedbibliotheken, de verdere institu
tionele en decretale verankering en uitbouw als sector, en de 
evolutie naar de virtuele bibliotheek, zijn er nog andere uitda
gingen. Zo bijvoorbeeld de realisatie van een coördinatiebeleid 
voor (passieve) collectievorming en bewaring, of de conserve
ring van de waardevolle collecties en collectiestukken. Dennis 
Schouten zal in zijn bijdrage uitgebreid ingaan op het master
plan conservering waar de komende jaren aan gewerkt wordt. 
En dan is er ook nog het pijnpunt van de opleiding van erf
goedprofessionals voor het beheer van erfgoedbibliotheken: 
in zijn bijdrage zal Pierre Delsaerdt reflecteren over deze pro
blematiek en zal Jacqueline van Leeuwen de stand opmaken 
van het huidige opleidingsaanbod. Dit past in het traject ‘Erf
goedgeleerden’ van FARO, i.s.m. partners. 

En dan rest er nog het dossier ‘BHV’ van het Vlaams biblio
theekwezen: de realisatie van een decretaal (wettelijk) Vlaams 
depot voor Flandrica.14 De Vlaamse Erfgoedbibliotheek zal 
in het laatste jaar van deze periode dit ‘historisch dossier’ 
bestuderen en een aantal ontwikkelingspistes uittekenen. Een 
gedistribueerd regionaal model, zoals ook in de studie van 
L. Simons (2005) wordt voorgesteld, is daarbij een strategisch 
vertrekpunt. Maar op kortere termijn kan geëxperimenteerd 
worden met een vrijwillig depot, gebaseerd op onderlinge af
spraken tussen de zwaartepuntbibliotheken. 

De bibliotheek van de Abdij van Averbode. 
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier
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Ten slotte zijn er ook de zes partners van de Vlaamse Erfgoed
bibliotheek, de kernspelers in het huidige veld van erfgoed
bibliotheken. In essentie zijn zij het die dit netwerk moeten 
(uit)dragen en verder ontwikkelen. Hun rol is essentieel in het 
slagen van het samenwerkingsverband. Het is duidelijk dat 
het beleid hoopt op een ‘multiplicatoreffect’: de inzet op het 
netwerk levert meer op dan de inzet op één of enkele ‘institu
ten’. De formule zal zichzelf moeten bewijzen, maar de be
zorgdheid is er of de overheid niet net wat te laag heeft inge
zet om dit groeiproces te laten slagen. De besparingsronde(s) 
beperken verder de slagkracht van de Vlaamse Erfgoedbiblio
theek en ook die van de partners. De inzet van de partners is 
na tuurlijk niet enkel een onbaatzuchtig labour of love. De 

 gevraagde matching moet hen op langere termijn concrete 
perspectieven bieden. Het draagvlak om snel tastbare resulta
ten te realiseren voor de brede erfgoedgemeenschap van erf
goedbibliotheken is immers momenteel relatief smal. Extra 
ademruimte of draagkracht kan er op korte termijn komen 
door bijvoorbeeld de partners van de Vlaamse Erfgoedbiblio
theek (die geen subsidies ontvangen) toegang te geven tot 
projectmiddelen in het decreet. Vanaf 2012, als de Vlaamse Erf
goedbibliotheek haar nieuwe beleidsplan voorlegt, zal de ver
wachting leven dat de overheid naar de geest van het decreet 
het engagement naar deze nieuwe subsector van collectiebe
herende erfgoedinstellingen waarmaakt. 

1 Dr. Jeroen Walterus is stafmedewerker bij FARO. Hij volgt diverse projecten op m.b.t. digitaal erfgoed, erfgoedbibliotheken e.a. 

2 Wie de term ‘erfgoedbibliotheek’ voor het eerst heeft gebruikt, is stof voor historisch onderzoek. We geven ter informatie twee omschrijvingen mee:

 Een erfgoedbibliotheek (bibliothèque patrimoniale, heritage library) is een bibliotheek met als primaire opdracht (of missie) de langetermijnbewaring van documentair 

erfgoed. In de Vlaamse context wil een erfgoedbibliotheek het collectieve geheugen en het intellectuele patrimonium van Vlaanderen in al zijn diversiteit optimaal 

bewaren voor de volgende generaties. ( j. Walterus, 2003, p. 21)

 Een bewaarbibliotheek is een bibliotheek die een cultureel en/of wetenschappelijk belangrijk documentair patrimonium van geschreven, gedrukte, gedigitaliseerde 

en elektronische publicaties en publicaties op andere dragers bewaart (en eventueel aanvult), beheert, bibliografisch ontsluit en (in mindere of meerdere mate) 

beschikbaar stelt. Ook bibliotheken met slechts een of enkele van de hier genoemde documentsoorten kunnen bewaarbibliotheken zijn. Deze functie kan ofwel de 

uitsluitende opdracht van de bibliotheek zijn (bewaarbibliotheken stricto senso), of een gedeelte van de opdracht van de bibliotheek (bibliotheken die ook een 

bewaarcollectie beheren). (L. Simons, 2005, p. 3)

3 Cultureelerfgoeddecreet, Afdeling III: Het subsidiëren van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, BS, 4/8/2008, p. 40785 

4 j. Walterus, Bewaar(de)bibliotheken in Vlaanderen, Brussel, VCV, 2003 (te downloaden op de website: www.faronet.be/edocumenten/bewaardebibliotheken

vlaanderen).

 L. Simons, Bewaarbibliotheken in Vlaanderen. Ideeën voor een beleid ter zake, Antwerpen, CBV, 2005 (te downloaden op de website: www.faronet.be/edocumenten/ 

bewaarbibliothekenvlaanderenideeenvooreenbeleidterzake)

5 De tentoonstelling ‘Het dagelijks boek’ is nog steeds online toegankelijk op www.hetdagelijksboek.be/. 

6 Zie: www.vlaamseerfgoedbibliotheek.be

7 TNT: www.tnt.tv/title/?oid=543783

8 D. Brown, The Da Vinci Code, New York, Anchor Books, 2003.

9 Zie: www.kunstenenerfgoed.be/ake/view/nl/509228Topstukkenlijst.html

10 Zie: www.antifonariumtsgrooten.be/

11 Zie de nieuwe bibliotheek van Alexandrië: www.bibalex.org 

12 j. Walterus, Van Mundaneum tot Europeana: erfgoed en utopie, In: faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, juni 2009, p. 56–63.

13 Zie: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

14 “Flandrica zijn alle publicaties die in Vlaanderen of door Vlamingen in het buitenland worden uitgegeven, evenals alle relevante buitenlandse publicaties die in 

hoofdzaak over Vlaanderen handelen.” (Zie Cultureelerfgoeddecreet, Art 2, 11°)
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