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Who’s afraid of the 
digital age? 
Y	 Erfgoedbibliotheken als antidotum voor collectieve amnesie

Erfgoedbibliotheken zijn de bewaarplaats van het collectieve 
geheugen ofte de schriftelijke cultuur, het zijn de “behoeders 
van ons intellectuele patrimonium”.2 De proliferatie van het 
aantal en de soorten bemiddelaars tussen heden en verleden 
zorgt voor een heuse toename van de opdracht. Daarbij komt 
nog de explosieve groei die de hele digitale revolutie met zich 
brengt. De uitdaging daar is niet zozeer de digitalisering van 
de bestaande collecties, maar vooral ook de bewaring van vir
tuele productie en digital born material voor de lange termijn. 
De hoofdbibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Nijme
gen vond het onlangs aangewezen even te benadrukken dat 
er nog steeds papieren boeken en tijdschriften gekocht en be
waard worden!3 
Naast musea en archieven kregen ook bewaarbibliotheken er
kenning en een plek in het erfgoedveld in Vlaanderen. Laer
mans en Gielen verwijzen inzake de ‘vererfgoeding’ naar de 
cruciale rol van het Erfgoeddecreet van 2004, ondertussen ver
vangen door het meer overkoepelende decreet van 2008.4 In 
de memorie van toelichting bij dit decreet wordt expliciet aan
gegeven dat de sector van de erfgoedbibliotheken verwant is 
“met de sector van de culturele archiefinstellingen. Het Ar
chiefdecreet van 2002 nam, in theorie, ook deze sector mee. Er 
werd echter nooit een volwaardig beleid ontwikkeld. […]. De 
achterstanden zijn dus enorm.” Benadrukkend dat er effectief 
sprake is van “topcollecties met een internationale faam” werd 
aangestipt dat er in dit decreet enkel sprake is van een “eerste 
aanzet” van beleid. Concreet creëerde men de Vlaamse Erf
goedbibliotheek als netwerkorganisatie. Die kreeg decretaal 
maar liefst zeven doelstellingen opgelegd, waar een jaarlijkse 
werkingssubsidie van 285.000 euro werd tegenover geplaatst. 
Laat het duidelijk zijn: het is mooi dat een eerste stap werd 
gezet! ‘Van iets naar ergens is makkelijker dan van niets’, hield 
de socialistische arbeidersbeweging in de 19e eeuw haar vaak 
ontgoochelde achterban geregeld voor. 

Ondanks deze aanzetten is er tot op heden nog onvoldoende 
besef en bewustzijn van het belang van de bewaarbibliotheek 
als erfgoedspeler. Hoewel erfgoedbibliotheken zowat overal 
behoorlijk druk geconsulteerd worden en bovendien geen ech
te tegenstanders kennen, lijken ze bij velen (zowel in de media, 

bij politici en andere beleidsmakers) toch niet “top of mind”. 
Een extreem voorbeeld: de berichtgeving rond de vernietiging 
van de nationale en universiteitsbibliotheek Vijecnica in Sara
jevo anno 1992. Bij de brand van het gezichtsbepalende, neo
Moorse gebouw gingen maar liefst drie miljoen handschriften 
en publicaties – het erfgoed van moslims, Serviërs, Kroaten, jo
den en andere bevolkingsgroepen in BosniëHerzegovina – 
verloren. Onder bibliotheken kwamen wel internationale soli
dariteitsacties op gang en het Joegoslaviëtribunaal had er wel 
enige aandacht voor, maar in de rest van Europa en de wereld 
ging het haast onopgemerkt voorbij.5 In Vlaamse kranten 
werd bijvoorbeeld wel opgemerkt dat het door brand verniel
de gebouw ook de Nationale Bibliotheek huisvestte, maar 
enige informatie over de collecties die daarbij verloren gingen, 
was er niet. Het gebouw ging met de weinige aandacht lopen. 
Het Nederlandse NRC Handelsblad had wel een streepje aan
dacht voor de verloren collecties, maar ook daar stond vooral 
het gebouw in de schijnwerper: “De bibliotheek was de trots 
van Sarajevo, met haar indrukwekkende stucwerk en architec
tonische speelsheid, en de vernietiging van het gebouw bete
kent een zware psychologische slag voor de belegerde inwo
ners van de stad.”6 Jammer, want het verhaal van de bibliotheek 
uit Sarajevo reveleerde ook zeer duidelijk dat het hoegenaamd 
niet vrijblijvend is wat er bewaard wordt. De operatie mislukte, 
maar er werden wel pogingen ondernomen om vooral de isla
mitische teksten uit de bibliotheek te redden. Vreemd dat bi
bliotheekcollecties als “tastbare en in vele gevallen ook de 
unieke getuigen van onze geschiedenis en onze cultuur” altijd 
weer in het niets zinken tegenover historische monumenten 
en gebouwen.7 

Meer	dan	alleen	een	boekentoren	of	MonuMent:	
cultureel	erfgoed!
Vandaar ook dat bijvoorbeeld de fantastische architectuur van 
de Gentse universiteitsbibliotheek veel meer en makkelijker 
mediaaandacht genereert dan de nochtans absolute topcol
lecties die worden beheerd in de Gentse Boekentoren. 
Hieraan valt enkel te remediëren door steeds weer nieuwe in
valshoeken te kiezen om de rijkdom van die collecties onder de 
aandacht te brengen. De talloze rondleidingen in de Boeken
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toren trekken steeds weer een ander publiek dat niet nood
zakelijk interesse heeft voor het roerend patrimonium, maar 
altijd wordt er al dan niet aan de hand van voorbeelden gewe
zen op de historiek en de rijkdom van de collecties. Zowat alle 
erfgoedbibliotheken zetten sinds een aantal jaren steeds ac
tiever hun patrimonium in bij allerlei publieke manifestaties, 
want onbekend is onbemind. 
Elke zichzelf respecterende erfgoedbibliotheek participeert 
aan of organiseert zelf erfgoed, open monumenten en ar
chitectuurdagen, rondleidingen, lezingencycli, studiedagen, 
tentoonstellingen, publicaties, educatieve pakketten, thema
tische websites … In de loop van 2009 werden door de Gentse 
Universiteitsbibliotheek bijvoorbeeld maar liefst 456 collec
tiestukken in bruikleen gegeven aan twintig verschillende 
tentoonstellingen van New York en Lissabon tot Nijmegen en 
Herford, maar bovenal in Gent waar sinds jaar en dag met 
alle erfgoedspelers een zeer goede samenwerking bestaat. 
Een ‘rapport’ dat zowel kwantitatief als kwalitatief de verge
lijking met veel landelijk erkende musea in Vlaanderen kan 
doorstaan. 

Aangezien de leeszalen jaarlijks door meer dan 200.000 men
sen wordt ‘bezocht’, wordt ook in het gebouw zelf vaak een 
opstelling gemaakt waarin een aspect van de collecties wordt 
uitgelicht. In 2009 was er bijvoorbeeld een presentatie rond 
Henri Pirenne en diens ‘Mahomet et Charlemagne’hypothese, 
was er een opstelling rond vriendschap in de fotografische col
lecties van de UB, een over het archief van Willy Roggeman 

alsook eentje over de vriendschap tussen de architecten Henry 
Van de Velde, Huib Hoste en Raphaël Verwilghen met name in 
hun brieven. Samenwerking en partnerschap is bij de creatie 
van dergelijke presentaties altijd cruciaal. Zo waren de laatste 
drie voorbeelden niet mogelijk geweest zonder de actieve 
samen werking met en vooral inzet van respectievelijk de vak
groep Middeleeuwse geschiedenis, de vakgroep Neder
landse literatuur en het Vlaams Architectuur Instituut (VAi). 
Niet alleen moet de bibliotheek erop toezien dat er een meer
waarde is voor de eigen collectiebeherende opdracht, maar 
bovenal moet erover gewaakt worden dat de reguliere taken 
van de bibliotheek er niet onder lijden. In het beste geval wordt 
de werking er wel door geleid. Dat is uiteraard niet eenvoudig, 
vooral omdat – het aandachtsregiem, weet u wel – het werken 
aan publiekspresentaties vaak als meer uitdagend wordt erva
ren dan boek nummer 15.000 van dit jaar uit het magazijn 
 halen voor lezer nummer 3.000, dan ervoor te zorgen dat data
banken x, y en z goed werken, dat het interbibliothecair 
leenverkeer vlot loopt, … 
Om die extra culturele werking ook daadwerkelijk als een posi
tieve motor aan te kunnen wenden voor de reguliere werking, 
opteerde de Universiteitsbibliotheek Gent er in 2005 voor om 

Leeszaal van een erfgoedbibliotheek: de Bibliotheca Wittockiana 
in Brussel.
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier
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te werken vanuit en met een inhoudelijke focus. De samen
werkingsformule waarbij de bibliotheek de collecties inbrengt, 
het bibliotheekteam onderzoeksondersteunend en facilite
rend werkt en de vakgroepen onderzoek en inhoud brengen, 
bleek de ideale manier van werken. Niet in het minst dankzij 
de bijzonder stimulerende en versterkende samenwerking 
met de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de UGent 
werd de focus op architectuur een succes. Eigen lof stinkt na
tuurlijk, maar de visuele presentatie van de resultaten van vijf 
jaar Architectuurfocus spreekt boekdelen.8 De meest zichtbare 
uitschieters waren ongetwijfeld ‘Recollecting Landscapes’ en 
Pira nesi’. De esthetisch mooie en interessante tentoonstellin
gen in het S.M.A.K. en het Museum voor Schone Kunsten trok
ken elk meer dan 20.000 bezoekers, maar zijn niet meer. In de 
erfgoedbibliotheek kan men uiteraard nog steeds terecht voor 

De grote leeszaal van de Gentse Boekentoren. 
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier
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de publicaties Recollecting Landscapes: herfotografie, geheugen 
en transformatie: 1904–1980–2004 en Piranesi. De prenten
collectie van de Universiteit Gent, die i.s.m. A&S Books werden 
gerealiseerd. Tot op vandaag halen ook de projectwebsites 
www.recollectinglandscapes.be en http://adore.ugent.be/pi
ranesi aardige bezoekcijfers. Dit zijn uiteraard zeer mooie re
sultaten, maar cruciaal is dat die werking een grote dynamiek 
teweegbracht waarbij tal van collectiestukken een conserva
torische behandeling kregen of gerestaureerd werden, waarbij 
we expertise opbouwden inzake het digitaliseren, waarbij een 
nieuw publiek de bibliotheek leerde kennen, waarbij inhoude
lijke gehelen werden gevormd in de collectie9, waarbij … 
Bepaalde lijnen die werden uitgezet worden verder uitge
bouwd, maar de focus is een vorm van projectwerking en dus 
per definitie beperkt in de tijd. Daarom ging de Architectuur
focus eind 2009 over in een Stadsfocus, niet het minst om in 

de komende periode te werken rond en met de bijzonder rijke 
collecties Gandavensia en vliegende bladen. 
Wat het palmares wordt van de ‘Stadsfocus’ is op dit ogenblik 
nog niet duidelijk, maar de collecties van de Universiteits
bibliotheek Gent zullen alvast bijzonder goed vertegenwoor
digd zijn in de opstelling van het nieuwe Stadsmuseum STAM, 
dat begin oktober de deuren opent op de Gentse Bijlokesite, 
alsook in de verschillende publicaties die naar aanleiding hier
van over Gent verschijnen.10 

Andere zekerheid is dat in de komende periode heel sterk gefo
cust zal worden op het behoud en beheer van de collectie. De 
collectie is in de Boekentoren decennialang blootgesteld aan 
stof en een ongunstig klimaat. De verhuis naar een nieuw de
pot en de grondige restauratie van het architecturaal patrimo
nium zullen van de Boekentoren de meest zichtbare bouw
werf van de stad maken. Dit alles kan alleen maar dankzij forse 
investeringen van diverse overheden, niet in het minst van de 
Universiteit Gent zelf. Harde bewijzen zijn er natuurlijk niet, 
maar het is meer dan twijfelachtig of al die investeringen 

Zuurvrij herverpakken van efemera.
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier

ju
n

i 2
01

0

43



 effectief zouden zijn vastgelegd indien de Universiteits
bibliotheek niet permanent haar collecties en haar gebouw in 
de kijker had gewerkt.11 De eerste voorwaarde was uiteraard 
het kwaliteitsvol opnemen van de dienstverlenende taak 
voor het onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Gent, 
maar zonder de culturele werking waren de noodzakelijke 
structurele investeringen er misschien nooit gekomen. Die 
investeringen zullen de werking in de diepte en de breedte 
op termijn ook faciliteren.
Dit geldt uiteraard niet alleen voor de casus Boekentoren, waar 
we de kracht van het gebouw ook kunnen aanwenden om de 
collecties onder de aandacht te brengen. Dit laatste dient met 
zoveel mogelijk collecties van erfgoedbibliotheken te gebeu
ren. Veelheid, diversiteit, heterogeniteit en verdieping zijn de 
kernbegrippen van hun collecties. De publiek toegankelijke 
collecties van erfgoedbibliotheken vormen dan ook het per
fecte antidotum voor de door Pascal Gielen en Rudi Laer mans 
gevreesde “erfgoedblik” die soms neigt naar “een homoge
nisering die de complexe mix van vele geschiedenissen en de 
heterogeniteit van zowel verleden als heden op een onverant
woorde manier uitvlakt.”12 De erfgoedbibliotheek biedt haast 
onbeperkte mogelijkheden tot verdieping. Precies die eigen
schap van de erfgoedbibliotheek maakt dat de toekomst er 
stralend uitziet. In deze digitale tijden, waarin informatie in 
overvloed aanwezig is en steeds meer loskomt van materiële 
dragers, worden spelers die gebruikers wegwijs maken in de 
veelheid en die de kwaliteit van informatievoorziening bewa
ken alsmaar belangrijker. Bovendien heeft de erfgoedbiblio
theek alle troeven in huis om de meest fantastische plek te zijn 
waar tijd is voor bezinning, reflectie en zelfstudie.13 De Erf
goedbibliotheek is niet bang van, maar koestert Virginia Woolf. 

erfgoedbibliotheken Rembert Dodoens, Cruijdeboeck, Antwerpen: 
Jan vander Loe (1554) en facsimile (1974) in de collectie 

van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. 
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier
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