
24

ONS PAPIEREN GEHEUGEN EN
HOE HET TE ONDERHOUDEN

DE START VAN DE VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK

De situatie van de Vlaamse bibliotheken die de zorg voor het geschreven erfgoed op-

nemen, wordt getekend door tegenstrijdigheid. Iedereen is ervan overtuigd dat de oude

boeken, kranten en handschriften bepalend zijn voor onze identiteit en dat bibliothe-

ken ze dus zorgvuldig moeten bewaren voor de toekomstige generaties. Maar ander-

zijds lijkt niemand echt wakker te liggen van de omstandigheden waarin bibliothe-

ken die taak in werkelijkheid uitvoeren. Althans, dat was tot voor kort het geval. De

oprichting van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek maakt het mogelijk om daar verande-

ring in te brengen.

HIGHLIGHTS EN FOUNDING FATHERS

De laatste vijf jaar pakten enkele grote bibliotheken in Vlaanderen en Brussel uit met

hun erfgoedcollecties. Ze deden dat in oogstrelende albums met een panorama van

de juwelen uit hun verzameling. Richtinggevend voor dit specifieke genre was het

prachtboek Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek, waarmee de nationale

bibliotheek van Nederland in 1994 een waaier van haar bezit aan boeken, prenten en

handschriften presenteerde voor een internationaal publiek. De formule was eenvou-

dig en daardoor zeer aantrekkelijk: de highlights werden gereproduceerd en door een

schare deskundige auteurs voorzien van een historisch commentaar. Een tiental jaren

later volgden soortgelijke overzichten van de rijkdommen van de Koninklijke Biblio-

theek van België, de Antwerpse Stadsbibliotheek en enkele van de rijkste abdijbiblio-

theken van het land. Sommige instellingen gooiden het over een andere boeg en stel-

den even mooi verzorgde overzichten van hun geschiedenis samen. In 2004 belichtte
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de Openbare Bibliotheek Brugge haar Founding Fathers, die na de Franse Revolutie een

herbestemming zochten voor het boekenbezit van de opgeheven kloosters en abdijen.

De Leuvense universiteitsbibliotheek deed een heus statement door haar eeuwenlan-

ge geschiedenis te beschrijven in een synthese die verpakt werd als een monumen-

taal koªetafelboek. En ook de Koninklijke Bibliotheek in Brussel publiceerde een

overzicht van de bibliofiele privécollecties die er in de negentiende eeuw via schen-

king of aankoop terechtkwamen. Prachtige visitekaartjes dus, die duidelijk moeten

maken dat deze bibliotheken een respectabele traditie kennen, en die het publiek uit-

nodigen om er met de bronnen van onze cultuur aan het werk te gaan. Maar achter

de glans van de miniaturen en de verfijning van de marokijnen banden schuilt een

werkelijkheid die minder rooskleurig, en zelfs ronduit zorgwekkend is.

BEWAREN IS PROBLEMATISCH

Elke bibliotheek met patrimoniale collecties worstelt met problemen van beveiliging,

luchtvervuiling, klimaatbeheersing en beschadiging van boeken door intensief of ver-

keerd gebruik. De negentiende- en vroeg-twintigste-eeuwse documenten – met name

de kranten, die op houthoudend papier gedrukt zijn – vergaan zelfs wanneer ze vol-

gens de regels van de kunst worden bewaard, onttrokken aan licht en lezers en in een

streng geregeld klimaat. Soms zijn de overgeleverde verzamelingen zo omvangrijk dat

ze niet beschreven worden en dus onbekend en ongebruikt in de magazijnen blijven

liggen. De roep om die zo boeiende collecties te digitaliseren en ze voor een ruim

publiek beschikbaar te maken, kan momenteel door geen enkele bibliotheek adequaat
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worden beantwoord. En naast de bibliotheken van de centrumsteden zijn er (letterlijk)

honderden kleinere instellingen die belangrijke patrimoniale collecties bewaren, maar

die er door hun kleinschaligheid niet in slagen om de problemen het hoofd te bieden.

Over de gemeenschappelijke zorgen van deze “bewaarbibliotheken” wordt te weinig

overleg gepleegd, en bij gebrek aan een solide platform en aan grootschalige publieks-

initiatieven komen ze evenmin op de agenda van de politieke wereld te staan. De sec-

tor is niet zichtbaar, onder meer omdat er in Vlaanderen zo goed als geen bibliotheken

zijn die hun aandacht exclusief op het beheer van hun erfgoedcollecties kunnen toe-

spitsen. De al genoemde Openbare Bibliotheek Brugge huisvest weliswaar een rijke

collectie handschriften uit de oude Duinenabdij van Koksijde – om maar iets te noe-

men – maar zij is eerst en vooral een openbare bibliotheek, en heeft dus de lectuur- en

informatievoorziening van de stedelijke gemeenschap als voornaamste taak. De uni-

versiteitsbibliotheken van Antwerpen, Gent en Leuven bezitten zeer belangwekkende

historische documenten en stellen die beschikbaar voor professoren, onderzoekers en

studenten in historisch gerichte vakgebieden; maar zij moeten de volledige academi-

sche gemeenschap bedienen, en daarom zijn het meestal heel andere bekommernis-

sen die het gros van hun middelen opslorpen.

In vele ons omringende landen neemt de nationale bibliotheek een voortrekkers-

rol op zich, ook met betrekking tot de conservering, digitalisering en bekendmaking

van het documentaire erfgoed. De British Library aan St.-Pancras in Londen richtte

Het scanatelier met overheadscanner in de Openbare Bibliotheek Brugge, 
Foto Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan Tavernier.
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onlangs een spraakmakend Preservation Advisory Centre op: het onderzocht de conser-

veringsnoden die bibliotheken in het hele land ondervinden en ontwikkelde voor hen

een ambitieus aanbod van trainingen en opleidingen. De Koninklijke Bibliotheek in

Den Haag is de thuisbasis van het Nederlandse centrale programma voor het behoud

van het papieren erfgoed: onder de naam Metamorfoze zet het sterk in op digitalise-

ring als middel om de oorspronkelijke documenten te sparen en ze tegelijk bij een

breed publiek bekend te maken. De Bibliothèque nationale de France is al eeuwenlang

de spil van het Franse patrimoniale bibliotheekwezen; er lopen voortdurend tentoon-

stellingen die een breed publiek aanspreken, van de erotica uit de Hel van de biblio-

theek (de afdeling met de boeken die slechts onder strikte controle gelezen kunnen

worden) tot de gewijde Livres de Parole... Niet zo in België. De Koninklijke Bibliotheek

op de Brusselse Kunstberg bezit de rijkste erfgoedcollecties van het land. Met haar

personeelsformatie en haar toplocatie in het centrum van de hoofdstad van Europa

heeft ze een enorm potentieel. Vandaag ontplooit ze echter amper initiatieven die af-

stralen op het bredere bibliotheekveld. Het lijkt er sterk op dat ze geen coördineren-

de of stimulerende rol meer wenst te spelen.

EEN NIEUW PERSPECTIEF

In 2008 legde de Vlaamse overheid de decretale basis voor een nieuwe aanpak, die niet

alle knelpunten de wereld uit zal helpen, maar die het toch mogelijk maakt om in te

spelen op de problematiek van bibliotheken met een bewaarfunctie. Het Cultureel-erf-

goeddecreet van 23 mei 2008 riep de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in het leven, een

structureel samenwerkingsverband van zes representatieve bewaarbibliotheken in de

Vlaamse provinciehoofdsteden. Daarmee werden de zogenaamde erfgoedbibliothe-

ken definitief op de kaart gezet naast de archieven en musea, waarvoor vroegere decre-

ten al belangrijke voorzieningen hadden getro¤en. Na twee jaar voorbereidend werk

werd de Vlaamse Erfgoedbibliotheek op 11 juni 2010 feestelijk gelanceerd. Anders dan

haar naam doet vermoeden is de Vlaamse Erfgoedbibliotheek geen bibliotheekgebouw

met een eigen collectie – al kreeg ze in 2008 een door de overheid aangekocht topstuk

toegewezen, het zogenaamde Antifonarium Tsgrooten, een zestiende-eeuws handge-

schreven koorboek dat gedeponeerd werd in de Gentse Universiteitsbibliotheek en

daar meteen werd gedigitaliseerd. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is dus geen ‘natio-

nale bibliotheek voor Vlaanderen’, maar een organisatie die alle erfgoedbibliotheken

in Vlaanderen wil helpen om de voornaamste uitdagingen van de eenentwintigste

eeuw aan te gaan. Dat is redelijk revolutionair en ambitieus, en de levensvatbaarheid

van het project moet nog worden bewezen. Maar de nieuwe speler komt niet onvoor-

bereid het veld op. Enkele initiatieven uit het recente verleden hebben het pad voor

haar geë¤end.
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VLAAMSE DRUKPERSPRODUCTIE ONLINE

Het is moeilijk te geloven, maar aan het begin van de eenentwintigste eeuw beschik-

ken we nog altijd niet over een volledig overzicht van alle boeken die ooit in de Zuide-

lijke Nederlanden van de pers gekomen zijn. De vijftiende en de zestiende eeuw zijn

weliswaar nauwkeurig beschreven in betrouwbare naslagwerken, online of op papier.

Maar niemand weet precies wat er in de zeventiende en de achttiende eeuw allemaal

gepubliceerd is. Geen enkele bibliograaf of bibliothecaris kon voor dit reuzenwerk de

nodige energie opbrengen. Het gaat dan ook om enorme aantallen drukwerken, uit

een tijd die de onderzoekers duidelijk minder aansprak dan de eeuwen van Dirk Mar-

tens, Erasmus en Plantin. In 2000 namen enkele Vlaamse wetenschappelijke biblio-

theken daarom het voortouw in de samenstelling van een hoogwaardige ‘nationale’

bibliografie van die vergeten eeuwen, met steun overigens van de Nederlandse Taal-

unie en van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Deze “Short Title

Catalogus Vlaanderen”, een databank die vandaag voor iedereen toegankelijk is op het

web (www.stcv.be), verplichtte verschillende erfgoedbibliotheken in ons land voor het

eerst tot structurele samenwerking. Dat gebeurde in nauw overleg met Nederland,

waar al veel langer (naar Engels voorbeeld) gewerkt werd aan de samenstelling van 

de Short Title Catalogue Netherlands (STCN). Ook voor dat project was samenwerking

De Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience in Antwerpen, Foto Vlaamse

Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan Tavernier.
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tussen verschillende partnerbibliotheken essentieel, onder de stuwende leiding van de

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De STCN werd onlangs voltooid verklaard (al weet

ieder zinnig mens dat een soortgelijke inventaris nooit helemáál af zal zijn); zijn

Vlaamse evenknie is nog lang zo ver niet, maar toch telt de STCV-databank momenteel

niet minder dan 13.000 beschrijvingen van gedrukte publicaties uit ons typografische

ancien régime. Het project presenteerde zich in 2007 voor het eerst aan het grote

publiek door een reizende tentoonstelling onder de titel Het dagelijks boek. Zeventiende-

eeuwse lectuur anders bekeken. De aandacht ging nu eens niet naar de juwelen van de

oude boekproductie, maar naar publicaties waarvan aangenomen werd dat ze dichter

aanleunden bij de dagelijkse leefwereld van zeventiende-eeuwse lezers: een krant, een

kookboek, een schoolboek, een leerboek voor vroedvrouwen... Ook deze tentoonstel-

ling vormde een interessante proeftuin voor samenwerking tussen bibliotheken die

voordien grotendeels op zichzelf waren aangewezen.

Tentoonstelling met historische documenten in
de Provinciale Bibliotheek Limburg in Hasselt,
Foto Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan

Tavernier.
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BELEIDSVOORBEREIDING

Parallel met deze ontwikkelingen kwam een reeks goed onderbouwde beleidsverken-

nende teksten tot stand. De aanleiding daartoe vormden de plannen van de Antwerp-

se Stadsbibliotheek om het statuut van “Vlaamse Erfgoedbibliotheek” te verwerven. Zij

bezit inderdaad veelzijdige collecties die de reikwijdte van haar statuut van stedelijke

instelling ruim overstijgen. Haar historische fonds gaat terug tot het begin van de

zeventiende eeuw. Rond thema’s als de Nederlandse literatuur, de kunst- en cultuur-

geschiedenis van de Nederlanden, de geschiedenis van de Vlaamse Beweging en de

volkscultuur in Vlaanderen ontwikkelde ze een standvastig collectiebeleid. Rond 2000

boog het Antwerpse stadsbestuur zich over de vraag welke kerntaken een stedelijke

instelling als de oude bibliotheek aan het Hendrik Conscienceplein op zich kon nemen

ten gunste van de hele Vlaamse gemeenschap – en hoe zij daarvoor bijkomende mid-

delen kon aantrekken. Een extern onderzoeksbureau analyseerde verschillende scena-

rio’s en stelde voor om de Antwerpse Stadsbibliotheek de rol te laten vervullen van

“Vlaamse erfgoedbibliotheek”: zij was immers de enige zelfstandige bewaarbiblio-

theek in Vlaanderen en zou oªcieel als depotbibliotheek en als nationaal en interna-

tionaal coördinator voor Vlaanderen kunnen fungeren. 

Op verzoek van de minister van Cultuur hield de bibliotheekwetenschapper Je-

roen Walterus de Antwerpse ambities kritisch tegen het licht. Hij plaatste ze in het

bredere perspectief van een reeks maatregelen die de hele sector van de bewaarbiblio-

theken ten goede zou komen. Die sector was immers groter dan men ooit had kun-

nen vermoeden: Walterus telde meer dan 250 Vlaamse bibliotheken met bewaarcol-

lecties. In zijn rapport Bewaar(de)bibliotheken in Vlaanderen (2003) pleitte hij voor

een volwaardig Vlaams conserveringsbeleid en voor aanvullend onderzoek naar een

Vlaamse regeling voor het deponeren van publicaties. De bewaarbibliotheken zelf be-

val hij aan om werk te maken van een overlegplatform voor de uitwisseling van erva-

ring en voor de ontwikkeling van expertise rond conservering. Die coördinerende rol

zag hij bij uitstek weggelegd voor de Antwerpse Stadsbibliotheek. In de daaropvol-

gende jaren werd deze laatste inderdaad de spil van een overlegplatform dat met pro-

jectgelden uiteenlopende initiatieven nam: de reeds genoemde tentoonstelling Het

dagelijks boek, maar ook studiedagen, praktische handleidingen en een ruime inven-

tarisering van de vele erfgoedcollecties die in Vlaamse bibliotheken liggen opgeslagen.

De activiteiten werden begeleid door een stuurgroep waarin naast alle grote bewaar-

bibliotheken ook verschillende steunpunten, de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-,

Archief- en Documentatiewezen (VVBAD), de Koninklijke Bibliotheek, de Vlaamse ad-

ministratie en het kabinet van de minister van Cultuur vertegenwoordigd waren. Stil-

aan werden de erfgoedbibliotheken zichtbaar, met hun rijke diversiteit maar ook hun

eigen noden en behoeften. Toen dan Ludo Simons – als emeritus hoogleraar boek- en
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bibliotheekwetenschap en als gewezen hoofdbibliothecaris een gezaghebbende stem

in het Vlaamse bibliotheekwezen – de reeks beleidsverkennende onderzoeken afrond-

de met het rapport Bewaarbibliotheken in Vlaanderen. Ideeën voor een beleid ter zake (2005),

beschikte de overheid over voldoende informatie om er haar beleid op af te stemmen.

Simons herhaalde de behoefte aan een netwerkstructuur en knoopte daar de oprich-

ting van een coördinatiecentrum binnen de Antwerpse Stadsbibliotheek aan vast. Dit

centrum zou instaan voor de verdere bibliografische ontsluiting van het Vlaamse

documentaire erfgoed, het zou worden uitgerust met een restauratieatelier, en voor

de digitalisering van bibliotheekcollecties zou het een sturende rol vervullen.

EEN NETWERKORGANISATIE

De Vlaamse overheid nam niet al deze voorstellen over, maar het Cultureel-erfgoed-

decreet van 2008 ging toch op vele beleidsadviezen in. De artikelen 38 tot 43 hande-

len expliciet over “het subsidiëren van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek”, wat een grote

stap vooruit betekent voor een sector die in het Archiefdecreet van 2002 en in het

Erfgoeddecreet van 2004 grotendeels buiten beschouwing gebleven was. Opmerke-

lijk is wel dat de nieuwe organisatie niet verbonden wordt met één enkele instelling:

het decreet definieert de Vlaamse Erfgoedbibliotheek als “een samenwerkingsverband

De Belvédère in de Boekentoren van de Gentse Universiteitsbibliotheek, Foto Vlaamse Erfgoedbibliotheek –

Fotografie: Stefan Tavernier.



32

van een representatieve groep van erfgoedbibliotheken”. Voor het geheel van zijn

werking kan het een jaarlijkse subsidie ontvangen op basis van een beheersover-

eenkomst met de Vlaamse regering. De opdrachten van de nieuwe organisatie zijn

talrijk. Er is sprake van onderlinge afstemming van de collecties van de betrokken

bibliotheken, van het uitbouwen van “een actief collectiebeleid voor Flandrica” (ver-

sta: het actief opsporen en verwerven van alles wat ooit in of over Vlaanderen gepu-

bliceerd is), van het opbouwen en verspreiden van kennis over conservering en digi-

talisering, van de uitvoering van concrete digitaliseringsprojecten en van de organi-

satie van publieksinitiatieven die de rijkdom van de verzamelingen zichtbaar maken...

Zes erfgoedbibliotheken verenigden zich daarop in een vzw “Vlaamse Erfgoedbiblio-

theek”. Ze liggen mooi verspreid over de Vlaamse provincies: het gaat om de univer-

siteitsbibliotheken van Antwerpen, Gent en Leuven, de Openbare Bibliotheek Brug-

ge, de Provinciale Bibliotheek Limburg in Hasselt en... de Antwerpse Stadsbiblio-

theek. Deze laatste instelling werd dus niet als dé Vlaamse Erfgoedbibliotheek er-

kend, maar toch waren alle betrokken partners het erover eens dat de zetel van de

nieuwe organisatie dáár gevestigd moest worden. De Stadsbibliotheek gaat voortaan

door het leven als “Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience”. Zonder haar krachtda-

dige directeur An Renard zouden noch deze instelling, noch de vzw Vlaamse Erfgoed-

Een incunabel op een leeskussen in de Antwerpse Universiteitsbibliotheek, 
Foto Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan Tavernier.
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bibliotheek staan waar ze nu staan. De raad van bestuur van het netwerk bestaat uit

de directeuren c.q. hoofdbibliothecarissen van de zes partnerbibliotheken en uit ver-

tegenwoordigers van de VVBAD en de vakgroep Informatie- en Bibliotheekwetenschap

van de Universiteit Antwerpen. Ook het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

Faro is nauw bij de werking betrokken.

De reeds eerder gegroeide samenwerking en de grote eensgezindheid over de

meest dringende noden verklaren de snelheid waarmee de Founding Fathers (het wa-

ren eigenlijk overwegend Mothers) hun eerste beleidsplan samenstelden. Als grote

actieterreinen zagen ze de collecties zelf (collectievorming, conservering en preser-

vering, bibliografische beschrijving, digitalisering), de ontwikkeling en verspreiding

van expertise (opleiding, training, ontwikkeling van best practices) en de publiekswer-

king (bekendmaking van de collecties, maar ook educatie en sensibilisering). Op de

achtergrond speelden de principes mee die in de missie van de organisatie als volgt

verwoord werden: 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek gelooft dat goed bewaarde en toegankelijk ge-

maakte erfgoedcollecties een essentiële bouwsteen vormen voor een zelfbewuste,

kritische maatschappij. Ze is het ankerpunt voor de volledige erfgoedgemeenschap

rond geschreven, gedrukte en digitale collecties bewaard in Vlaamse erfgoedbiblio-

theken en versterkt deze erfgoedgemeenschap door communicatie op alle niveaus,

door de ontwikkeling van expertise en door de realisatie van projecten rond deze

collecties. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is ervan overtuigd dat deze opdrachten

slechts door onderlinge samenwerking kunnen worden gerealiseerd.

Twee jaar na de uitvaardiging van het Cultureel-erfgoeddecreet begint de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek op kruissnelheid te draaien. Haar kleine ploeg enthousiaste mede-

werkers heeft een stevige organisatiestructuur opgezet en wordt steeds vaker uitgeno-

digd om deel te nemen aan het intensieve overleg rond het cultureel erfgoed in Vlaan-

deren. De website www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be maakt de gedachte van het

overlegplatform tastbaar en zal gauw uitgroeien tot een eersterangsbron voor al wie

vragen heeft over het professionele beheer van erfgoedcollecties in bibliotheken. De

Short Title Catalogus Vlaanderen is in de structurele werking opgenomen en groeit

elke dag verder met kwalitatieve beschrijvingen van ons typografische erfgoed. Een

databank van Vlaamse krantencollecties is in opbouw. Als Abraham online zal die

onder meer kunnen worden ingezet om de zo dringende digitalisering van de bladen

te sturen. Er wordt werk gemaakt van een masterplan voor conservering en preserve-

ring, dat de overheid zal kunnen vertellen hoeveel ze moet investeren om ons geheu-

gen in stand te houden. Verschillende plannen voor tentoonstellingen en andere



De grote leeszaal van de Centrale Bibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven, 
Foto Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan Tavernier.
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publieksmomenten staan op stapel... En zoals dat dan gaat, groeit er ook buiten het

strikte kader van de organisatie een nieuwe dynamiek. De opname in het samenwer-

kingsverband is voor de Provinciale Bibliotheek Limburg een bijkomende reden

geweest om “HIP Limburg” op te zetten, het Historisch Informatiepunt Limburg, dat

de “erfgoedgemeenschap” ertoe aanzet om kennis te nemen van de rijke collecties 

Limburgensia en oude drukken. De Gentse Universiteitsbibliotheek richt state of the

art magazijnen in om er haar rijke historische collecties in onder te brengen, waarna

met de restauratie van de Boekentoren van Henry van de Velde kan worden begonnen.

En de universitaire opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap in Antwerpen

introduceerde een nieuw keuzevak dat (huidige en toekomstige) bibliothecarissen pro-

fessioneel leert te denken over en om te gaan met erfgoedbeheer. Het zou overdreven

zijn om deze en andere acties voor te stellen als een rechtstreeks gevolg van het nieu-

we overheidsinitiatief. Maar de Vlaamse Erfgoedbibliotheek verleent deze ontwikke-

lingen een coherentie die er voordien niet was, en voorziet ze van bijkomende energie.

GEHEUGEN, HERINNERING, AUTHENTICITEIT

Zal de Vlaamse Erfgoedbibliotheek erin slagen haar opdrachten waar te maken? Zal

ze haar plaats kunnen veroveren te midden van de vele steunpunten, expertisecentra,

erfgoedcellen en culturele thema-archieven die in Vlaanderen het licht zagen in het

spoor van het nieuwe erfgoedregime? Vanzelfsprekend is dat niet. Nieuwe organisa-

ties zijn kwetsbaar en komen bij een besparingsronde als eerste onder druk te staan.

Het bestuur van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek berust bij instellingen met heel uit-

eenlopende achtergronden: drie universiteiten (die in andere contexten als concur-

renten met elkaar omgaan), twee steden, één provincie... Het is niet vanzelfsprekend

dat al die neuzen in dezelfde richting wijzen. De middelen zijn uiterst minimaal: een

jaarlijkse subsidie van 300.000 euro dwingt om de ambities in te tomen, en dat valt

niet mee wanneer het de nationale bibliotheken van onze buurlanden zijn die als

benchmark gelden. Alleen al voor het inlopen van de structurele achterstand inzake

digitalisering is een dergelijk bedrag ontoereikend. Hetzelfde geldt voor een andere

dringende behoefte: het inrichten van een gedegen opleiding voor professionele con-

serveringsdeskundigen, opdat de zeer kostbare expertise tijdig zou kunnen worden

doorgegeven aan nieuwe generaties – op dit terrein kan Vlaanderen momenteel niet

veel laten zien.

Nu iedereen het gevoel krijgt geen bibliotheek meer nodig te hebben omdat infor-

matie de huiskamer rechtstreeks binnenkomt via een draadloos netwerk, nu e-boeken

ons worden aangeprezen als zoveel handigere informatiedragers dan de zware en

milieubelastende papieren volumes, worden bibliotheken verplicht om grondig na te

denken over hun bestaansrecht. Eén van de sterkste argumenten is dat ze samen met
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enkele andere instituties de oorspronkelijke bronnen van onze cultuur (en vaak ook

die van andere culturen) bewaren. De troeven die ze hebben, zijn geheugen, herinne-

ring en authenticiteit, én de eeuwenlange ervaring in het beschrijven, het kenbaar

maken en het ter beschikking stellen van de documenten waarin dat geheugen ligt

opgeslagen. Het digitale tijdperk – moet het nog gezegd? – verandert daar niets essen-

tieels aan. Om vele redenen maakt de digitalisering van boeken de oorspronkelijke

objecten niet overbodig. Zelfs als boeken in de toekomst alleen nog in digitale vorm

verspreid zouden worden, zullen erfgoedbibliotheken dit digitale erfgoed op een ade-

quate manier moeten bewaren, conserveren, kenbaar maken en doorgeven aan de toe-

komstige generaties. Als we ook in de verre toekomst een kritische en zelfbewuste

maatschappij mogelijk willen maken, zullen tekst, beeld en geluid uit het verleden

beschikbaar moeten zijn. De toekomst van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek lijkt

gewaarborgd.
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