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In april 2011 sloegen de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en FARO de 
handen in elkaar om een reflectietraject op te starten over de 
toekomst van erfgoedbibliotheken. De centrale vraagstelling 
luidt: hoe kunnen we het maatschappelijk draagvlak voor 
erfgoedbibliotheken in onze samenleving versterken? We lieten 
ons hierbij inspireren door de doorbraken van het CultuurForum 
2020 die we aftoetsten aan een toekomstvisie voor erfgoed
bibliotheken. Deze denkoefening leidde tot een aantal visies en 
krachtlijnen die verder verfijnd en omgezet zullen worden in 
concrete beleidsaanbevelingen.

Reflecties oveR de toekomst van bibliotheken
Toen singer/songwriter Pat MacDonald tijdens de koudeoor-
logsjaren zijn bekende popsong The Future’s So Bright, I Gotta 
Wear Shades componeerde over de veelbelovende toekomst 
van een jonge pas afgestudeerde atoomwetenschapper, wilde 
hij een bitterzoete commentaar leveren op de dreiging van een 
kernoorlog: de toekomst is zo helder (de flits van een atoomont-
ploffing) dat we een stevige zonnebril nodig zullen hebben. 
Maar iedereen interpreteerde het liedje als een vrolijke gradu
ation theme song, niemand had oog voor de onderliggende 
kritische boodschap.2 Wat is de link met de toekomstperspec-
tieven van bibliotheken? Geen, op het eerste gezicht, behalve 
dan dat we ernstig en kritisch moeten nadenken en ons daarbij 
goed bewust moeten zijn van de strategische kansen, maar ook 
van de bedreigingen, voor erfgoedbibliotheken in de nabije 
toekomst. Het hoeft geen klaagzang te worden, maar een 
pragmatische en nuchtere vaststelling dat het ‘flink verandert’, 
zoals John Mackenzie Owen het kernachtig formuleert: “Tussen 
de bibliotheek van vroeger en de bibliotheek van de toekomst 
bestaan grote verschillen. (…) Allerlei ontwikkelingen in de 
samenleving leiden noodzakelijkerwijs tot flinke veranderingen 
in de functie en organisatie van de bibliotheek.”3

Een eenvoudige zoekopdracht op het internet levert een rijke 
oogst aan meningen, visies en standpunten op – ook in Vlaan-
deren – over allerlei ‘existentiële vragen’ over de toekomst van 
bibliotheken: is er nog plaats voor bibliotheken als erudiete 
kennis(centra) in onze digitale samenleving? Kan het papieren 
erfgoed gered worden? Is er nog toekomst voor het boek als 
gedrukt medium? Zijn er nog lezers in 2020? Wat kost het 

allemaal en moet de samenleving hier nog voor opdraaien? 
Enzovoort. Een groot deel van deze toekomstreflecties handelt 
uitsluitend over – in de brede zin van het woord – de digitale 
bibliotheek. Als er een toekomst is voor de bibliotheek dan lijkt 
die vooral digitaal te zijn. In 2002 vond in Antwerpen een collo-
quium plaats onder de titel: Welke toekomst voor wetenschap
pelijke bibliotheken en documentatiecentra?! 4 Het gros van de 
lezingen en interventies ging over de diverse digitale 
uit dagingen en de nood aan organisatieverandering om hierop 
in te spelen. Deze thematiek domineert al vele jaren het debat 
en het is duidelijk dat de rol van de bibliotheek en de bibliothe-
caris sterk verandert dankzij de mogelijkheden van de digitale 
bibliotheek: dit is een zekerheid voor de toekomst. 

Maar het is meer dan dat. In 2010 blies in Nederland het kruim 
van de bibliotheek/erfgoedsector verzamelen voor een confe-
rentie over de toekomst van de gespecialiseerde wetenschap-
pelijke bibliotheek5: “een gedachte-uitwisseling over de te 
vervullen functies van een wetenschappelijke erfgoedbiblio-
theek in de komende 10 jaar”, zoals te lezen staat op de eerste 
pagina van het conferentieverslag. De opzet, een initiatief van 
NCB-Naturalis, stelt niet teleur. Er werd diepgaand en vooral 
ook breed nagedacht over de toekomstige uitdagingen voor het 
beheer van erfgoedcollecties, meer bepaald ook over de case 
van de ‘biobibliotheek’ van NCB-Naturalis zelf. (Is het toeval dat 
een instelling die als kerntaak heeft om het onderzoek naar de 
zwaar bedreigde biodiversiteit te ondersteunen en te documen-
teren zo’n initiatief neemt?) De dag werd afgesloten met een 
discussie over drie stellingen die ‘boekdelen spreken’:

— Hebben wetenschappers nog een bibliothecaris nodig? Het 
vak is meer dan ooit springlevend, stelt de discussiegroep: 
“De rol van de bibliothecaris ligt in het assisteren bij het 
vinden van bronnen/begeleiden bij zoekresultaten, en het 
investeren in onderwijs/trainingen.” Een rol als informatie-
specialist dus.

— Hebben papieren erfgoedcollecties nog toekomst? Iedereen 
was het erover eens dat papieren erfgoed toekomst heeft. De 
discussiegroep verwacht dat papier (voornamelijk in 
boekvorm) de eerstkomende tijd zal blijven bestaan en in een 
behoefte voorzien: “Beheer en behoud in de specialistische 
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bibliotheek zal zich daarbij met name richten op grijze 
literatuur/historische bronnen/erfgoedmateriaal.”

— Is er nog toekomst voor een allround wetenschappelijke 
erfgoedbibliotheek? Misschien niet: enerzijds pleit men 
ervoor om collecties samen te houden, anderzijds ijvert men 
voor meer afstemming en specialisatie door te focussen op 
de eigen niche: “Ontzamel waar nodig en acquireer (sic) 
alleen dat wat anderen laten liggen”, stellen de nuchtere 
Hollandse bibliothecarissen.

In de conclusies van het verslag wordt onder meer sterk de 
klemtoon gelegd op het belang van ontsluiting of beschik-
baarheid (toegang) in combinatie met de focus op de gebruikers:

— “De taak van de bibliotheek verbreedt zich van het ontsluiten 
en beschikbaar stellen steeds meer naar het verrijken van 
data in samenwerking met de gebruiker. Informatiespecia-
listen ondersteunen de publicatiestrategie van weten-
schappers en treden zo in het primaire proces (bibliotheek 
als digitale uitgever). Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de 
competenties van de medewerkers.

— Zoek de gebruikers op. De gebruikers definiëren steeds meer 
de dienstverlening: one stop searching, instant satisfaction, 
optimaal gebruiksgemak, training en brede digitalisering 
zijn trefwoorden.

— Het gaat steeds minder om de eigendom en het beheer van 
de wetenschappelijke bibliotheekcollectie, maar veeleer om 
de ontsluiting, de beschikbaarheid en de (digitale) toegang 
tot de (bibliotheek)collecties. Niet bezit maar gebruik telt.”6

Tot slot vermelden we nog het denkwerk dat werd verricht op 
een sessie tijdens De Staat van het Boek over ‘de bibliotheek in 
2020’.7 Alhoewel deze sessie het over de toekomst van openbare 
bibliotheken had, viel op dat men ook een rol zag voor deze 
bibliotheken in een conserverende functie die “een verdiepende 
waarde heeft.” De groep ging dus akkoord met de stelling dat 
“bibliotheken zich richten op het bewaren van gedrukte 
materialen. Niet de actualiteit, maar juist de langere beschik-
baarheid is hun meerwaarde. Verdieping is de slagzin.”8 (Laat dit 
nu juist een van de kernfuncties van erfgoedbibliotheken zijn.)

knelpunten en uitdagingen
De vermelde denkoefeningen leren ons dat als bibliotheca-
rissen nadenken over de toekomst van hun instellingen, zij 
daarbij rekening moeten houden met de volle impact van de 
digitale bibliotheek, met de snel evoluerende competenties in 
het beroep, met de verhouding tot de directe stakeholders en 
de gebruikers, met een duidelijke focus op de kernopdrachten 
en dat ze zich ten volle bewust moeten zijn van het constante 
veranderingsproces. Dit vormt op zich al een enorme uitdaging, 
maar voor erfgoedbibliotheken zal dat niet volstaan. Nog meer 

dan andere types van bibliotheken zullen zij proactief op zoek 
moeten gaan naar meer maatschappelijk draagvlak voor de 
nicheopdrachten van erfgoedbibliotheken in onze (toekom-
stige) samenleving. Zij zullen een toekomstvisie moeten 
ontwikkelen die de samenleving aanspreekt en overtuigt van 
de culturele, historische en intrinsieke ‘waarde’ van (de collecties 
van) erfgoedbibliotheken en die het beleid aanzet tot (meer) 
investeringen. Daarom moeten de erfgoedbibliotheken niet 
alleen (zelf)bewuster naar buiten treden met hun collecties en 
diensten, ze zullen zichzelf ook duidelijker moeten positioneren 
– als bewaarders van dit erfgoed én als beleidsdomein. Wie een 
blik werpt op dit erg diverse en moeilijk af te bakenen veld weet 
dat dit geen eenvoudige opdracht is: het gaat niet alleen over 
openbare of wetenschappelijke bibliotheken, maar ook over 

Y	Gedenktekening ter gelegenheid van 
de schier gulden bruiloft van baron 

Jean-Baptiste Bethune met mevrouw 
Emilie van Outryve d’Ydewalle, 1885. 

Stichting de Bethune – Marke. 
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 

Foto: Stefan Tavernier.
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musea, archieven, kloosters, onderwijsinstellingen, enzovoort. 
Elk van hen durft andere criteria te hanteren om een collectie 
al dan niet te bestempelen als erfgoed, de mate van professio-
nalisering varieert en erfgoedbeheer behoort niet altijd tot de 
kernopdracht van de instelling waar de collectie wordt bewaard. 
Toch zijn er de voorbije jaren al belangrijke stappen gezet in de 
profilering en de bewustwording van deze ‘jonge’ sector. 

Toen de Antwerpse Stadsbibliotheek, zoals de Erfgoedbiblio-
theek Hendrik Conscience toen nog heette, in 2000 het 
startsein gaf voor een studie naar de heroriëntering van deze 
instelling tot een erfgoedbibliotheek voor Vlaanderen, 
opereerden bewaarbibliotheken nog in de schaduw. Noch het 
Archief decreet van 2002 noch het Erfgoeddecreet van 2004 

plaatsten bewaarbibliotheken – ondanks de omvang en 
culturele waarde van hun collecties – expliciet op de agenda. 
Eén decennium, enkele verkennende onderzoeken en een 
nieuw Vlaams decreet later is het begrip ‘erfgoedbibliotheek’ 
ruimer ingeburgerd en is er eindelijk een aanzet tot de ontwik-
keling van een structureel Vlaams beleid voor deze sector. 
Het Cultureel-erfgoed decreet van 23 mei 2008 voorziet daartoe 
twee instrumenten: het kwaliteitslabel als ‘erkende erfgoed-
bibliotheek’ (dat inmiddels aan acht bibliotheken werd 

Grote Leeszaal. Zicht vanop de eerste galerij noordkant 
Universiteitsbibliotheek Leuven – Centrale Bibliotheek. 
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Foto: Stefan Tavernier.
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toegekend) en de subsidiëring 
van een Vlaamse Erfgoedbi-
bliotheek ter ondersteuning 
van de zorg voor en de 
ontsluiting van cultureel 
erfgoed van bibliotheken. De 
creatie van dit nieuwe 
beleidsinstrument en de 
daaropvolgende oprichting 
eind 2008 van de vzw 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
was een rechtstreeks gevolg 
van enkele onderzoeksrap-
porten uit 2003 en 2005 die 
aantoonden dat de noden en 
de behoeften bij dit type 
bewaarinstelling op alle 
vlakken enorm zijn.9 De eerste 
resultaten van een lopend 
onderzoek van de Universiteit 
Antwerpen10 in opdracht van 
de Vlaamse Erfgoedbiblio-
theek naar de preservering/conservering, digitalisering en 
ontsluiting van bewaarcollecties bij 27 erfgoedbibliotheken 
bevestigen en illustreren dit beeld.11 Zo zijn er grote achter-
standen op het vlak van registratie en online ontsluiting, en 
kunnen de ambities op het vlak van digitalisering niet worden 
vervuld wegens gebrek aan expertise, middelen en een globaal 
kader. Het conserveringsbeleid beperkt zich vaak – noodge-
dwongen – tot kleinschalige ingrepen of ad-hocmaatregelen.

Om hier enigszins aan tegemoet te komen, zijn de opdrachten 
die de Vlaamse Erfgoedbibliotheek volgens het Cultureel-
erfgoeddecreet moet vervullen erg ruim opgesteld. Doelstel-
lingen zijn onder meer het ontwikkelen van een actief 

collectiebeleid voor Flandrica (kort gesteld de publicaties over 
of gepubliceerd in Vlaanderen), het opbouwen en verspreiden 
van expertise in verband met de preservering en conservering, 
het bibliografisch ontsluiten en digitaliseren van erfgoedcol-
lecties en het organiseren van en meewerken aan communi-
catie- en publieksinitiatieven om de zichtbaarheid van Vlaamse 
erfgoedbibliotheken te vergroten. Aangezien deze uitdagingen 
met bescheiden middelen moeten worden aangegaan, wordt 
er stapsgewijs gewerkt en werd de rol van Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek niet toegekend aan één instelling, maar aan een 
samenwerkingsverband van een representatieve groep 
erfgoedbibliotheken: de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
in Antwerpen, de Openbare Bibliotheek Brugge, de Provinciale 

De Openbare Bibliotheek Brugge 
bezit de papieren nalatenschap 
van Guido Gezelle (1830–1899). 

Bijzonder merkwaardig 
is Gezelles ‘woordentas’, 

tientallen dozen met ongeveer 
150 000 steekkaarten met 

taalaantekeningen, door hem en 
een grote groep verzamelaars 

(‘zanters’) samengebracht. 
De taalgeleerde en de dichter 

Gezelle hebben uitgebreid 
van deze ‘woordentas’ 

gebruik gemaakt.
Openbare Bibliotheek Brugge. 

© Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 
Foto: Stefan Tavernier.
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Bibliotheek Limburg en de universiteitsbibliotheken van 
Antwerpen, Gent en Leuven. De zes partners binnen dit netwerk 
willen samen hun kennis, expertise en middelen inzetten om 
deze doelstellingen te realiseren en aldus een meerwaarde te 
genereren voor het brede veld van erfgoedbibliotheken. Als 
ankerpunt voor de cultureel-erfgoedgemeenschap rond het 
typografisch erfgoed vervult de vzw immers een trekkersrol 
voor de verdere professionalisering van erfgoedbibliotheken in 
Vlaanderen en Brussel. Daartoe zal de Vlaamse Erfgoedbiblio-
theek de komende jaren diverse samenwerkingsinitiatieven en 
-trajecten initiëren of ondersteunen. Die beperken zich niet tot 
de partnerbibliotheken binnen het netwerk, maar staan 
evengoed open voor andere erfgoedbibliotheken, organisaties 
en experts uit het bredere erfgoedveld én daarbuiten.

ideeën vooR de toekomst van eRfgoed
bibliotheken
In april 2011 sloegen de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en FARO 
de handen in elkaar om een reflectietraject op te starten over 
de toekomst van erfgoedbibliotheken. De centrale vraagstelling 
luidt: hoe  we het maatschappelijk draagvlak voor erfgoed-

bibliotheken in onze samenleving kunnen versterken. We 
organiseerden in mei een brainstorm12 voor een panel samen-
gesteld uit de leden van de algemene vergadering van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek. De conclusies uit deze brainstorm zullen door 
de Vlaamse Erfgoedbibliotheek verder uitgewerkt worden tijdens 
een beleidsdag in september. Daarnaast werkt de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek ook aan de Masterplannen preservering/
conservering en ontsluiting en digitalisering die de toekomstvisie 
mee zullen onderbouwen. Al deze beleidsvoorbereidende 
trajecten worden dan verder geïntegreerd in het beleidsplan 
2013–2017 van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Het reflectie-
traject over een toekomst voor erfgoedbibliotheken sluit naadloos 
aan bij het PRISMA-onderzoeksproject13 waarin door FARO een 
globale veld- en toekomstanalyse wordt gemaakt voor het 
erfgoedveld. De (tussentijdse) resultaten van het reflectietraject 
over een toekomst voor erfgoedbibliotheken zullen we dan ook 
verwerken in de conclusies en aanbevelingen van PRISMA. 

Het uitgangspunt van het reflectietraject zijn de resultaten van 
het CultuurForum 202014 van minister van Cultuur Joke Schau-
vliege, dat in 2010 werd opgestart met als titel: Cultuurbeleid in 
perspectief 2020. Hiermee wenst de minister het debat aan te 
zwengelen over hoe het cultuurbeleid er in 2020 zou moeten 
uitzien in Vlaanderen. Het vertrekpunt van het CultuurForum is 
de Beleidsnota Cultuur 2009–2014, waarbij voor elk van de zeven 
strategische doelstellingen van deze nota een aantal ‘doorbraken’ 

De 3D-opstelling van de tentoonstelling ‘Adrien de Gerlache: zijn tijd en 
zijn Belgica’. Provinciale Bibliotheek Limburg – Hasselt. © Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek – Foto: Stefan Tavernier.
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werden geformuleerd: “Doorbraken zijn fundamentele omwen-
telingen die een grote stap voorwaarts betekenen voor Vlaan
deren.”15 Als voorbereiding op de brainstorm hebben we deze 
doorbraken gescreend op hun impact en relevantie voor het veld 
van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen.16 Uit deze screening 
hebben we dan vier strategische vragen of thema’s afgeleid die 
we aan het panel hebben voorgelegd:

— Welk investeringspotentieel hebben erfgoedbibliotheken en 
hoe overtuigen we onze stakeholders hiervan?

— Hoe kunnen erfgoedbibliotheken samenwerken en synergie 
tot stand brengen met de private sector?

— Hoe kunnen we de internationale rol en positie van erfgoed-
bibliotheken versterken?

— Welke troeven kunnen erfgoedbibliotheken uitspelen m.b.t. 
de verbreding van hun draagvlak bij (cultureel en etnisch) 
diverse publieksgroepen?

De leden van de algemene vergadering van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek werden in vier panels verdeeld en behan-
delden alle thema’s. Daarna hebben ze zich uitgesproken over 
twaalf stellingen (vier per thema). De resultaten van deze brain-
storm vatten we hierna in een aantal punten samen.17 

het investeRingspotentieel aantonen
— De unique selling proposition van erfgoedbibliotheken ligt 

vooral in de maatschappelijke en historische waarde van 
hun unieke collecties. Deze collecties mogen geen ‘dode’ 
collecties of louter bewaarcollecties zijn, maar vormen een 
inspiratiebron voor hergebruik. Door het ontsluiten van 
collecties en een actieve bemiddeling tussen gebruikers en 
collecties zorgen erfgoedbibliotheken voor de borging van 
kennis en voor hergebruik. Ze dragen op een unieke manier 
bij aan het geheugen van de cultuurgemeenschap, door op 
een democratische wijze toegang te verlenen tot de bronnen 
van ons cultuurhistorisch verleden. Daarbij moet ook ingezet 
worden op de duurzame langetermijnbewaring en 
ontsluiting van digitale bronnen. Ook de erfgoedbiblio-
theken zijn vragende partij voor de organisatie van een 
digitaal depot en hebben hierin een rol te spelen. 

— De eigen expertise is een belangrijke troef. Erfgoedbiblio-
theken focussen op documentair en typografisch erfgoed 
als betekenisdrager en zij zijn hiervoor binnen het 
erfgoedveld het best geplaatst. Dit betekent ook dat zij 
hierin moeten blijven investeren. Daarbij liggen er nog 
kansen weggelegd in een grotere wisselwerking met het 
onderwijs. Voor universiteitsbibliotheken of gespeciali-
seerde erfgoedbibliotheken biedt de uitbouw van een 
‘laboratorium voor onderzoek’ een unieke meerwaarde. 

— De zichtbaarheid van erfgoedbibliotheken kan nog drastisch 
verbeterd worden. Er moet doelgroepgericht gewerkt worden 

Aan de slag in het museum: opdrachten uitvoeren. Museum Plantin-
Moretus/Prentenkabinet Antwerpen. © Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 
Foto: Stefan Tavernier.
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en er moet nog meer aandacht besteed worden aan openheid, 
aan het tonen van de collecties. Zij moeten met andere 
woorden naast hun educatieve, onderwijsondersteunende of 
wetenschappelijke functies ook een cultuurhistorische en 
museale toonfunctie ontwikkelen voor een breder publiek.

samenweRking met de pRivate sectoR stimuleRen
— Erfgoedbibliotheken leveren diensten of content aan de 

private sector. Bij digitalisering (van kranten, boeken maar 
bv. ook van muziekbestanden) ligt ‘de winst’ voor de 
betrokken erfgoedbibliotheek in de ruime ontsluiting voor 
een breder publiek. De commerciële partij kan met de 
content additionele, commerciële diensten ontwikkelen. Het 
is belangrijk dat bij dergelijke samenwerking, die vaak 
rechtenvrije collectie-items tot voorwerp heeft, geen nieuwe 
drempels of bijkomende rechten ontstaan (bv. enkel toegang 
tegen betaling). De erfgoedbibliotheken moeten de vrije 
basistoegang tot de digitale bronnen en de daarmee 
verbonden metadata zoveel mogelijk blijven garanderen. 
Goede afspraken en waterdichte contracten kunnen deze 
risico’s beperken.

— Bedrijven kunnen bepaalde taken via outsourcing aan 
erfgoedbibliotheken uitbesteden of men kan een publiek-
private samenwerking opzetten (PPS). In de eerste plaats 
wordt gedacht aan de bewaarfunctie. Het is denkbaar dat 
bedrijven de bewaring van hun waardevolle collecties tegen 
betaling uitbesteden aan een erfgoedinstelling. Dit kan 
enkel wanneer de over te nemen collectie past binnen het 
vastgelegde collectiebeleid van de erfgoedbibliotheek in 
kwestie en aansluit bij de missie van de bibliotheek. 
Bedrijven moeten wel bereid zijn om de werkelijke kostprijs 
van de dienstverlening te betalen.

— Wat het mecenaat betreft is het nodig erfgoedbibliotheken 
sterker te profileren, zodat ze interessante partners worden. 
Men spreekt bv. wel van prestigieuze ‘topmusea’, maar veel 
minder van ‘topbibliotheken’. Ervaring leert dat de private 
sector vooral bereid is om ondersteuning te bieden aan 
initia tieven die duurzaam zijn, die een zeker prestige hebben 
en die leiden tot een positieve herkenbaarheid voor de 
sponsor. Om de erfgoedbibliotheken te motiveren om 
inspanningen te doen voor het aantrekken van alternatieve 
financiering is het ook noodzakelijk dat ze zelf de vruchten 
van die inspanningen kunnen plukken en dus (minstens 
gedeeltelijk) de opbrengsten in de eigen werking kunnen 
herinvesteren.

— De band met privéverzamelaars blijft complex: concurrenten 
in de acquisitie, maar tegelijkertijd vaak trouwe leden van 
vriendenkringen, belangrijke mecenassen en bereidwillige 
bruikleengevers bij tentoonstellingen. Om schenkingen via 
erfenisregelingen te stimuleren, zijn erfgoedbibliotheken en 
privéverzamelaars vragende partij voor een transparante, 

gunstige fiscale regeling voor erfgenamen/donateurs. Op 
die manier wordt het mogelijk dat privéverzamelingen bij 
een erfenisregeling samenblijven in de vorm van een 
schenking, terwijl de fiscale compensatieregeling de erfge-
namen tevreden houdt.

— Ten slotte kan een erfgoedbibliotheek een privépartner 
betrekken bij de uitbating van aanvullende ‘franchiseactivi-
teiten’ zoals bv. een boeken- en souvenirwinkel, een 
horecazaak of een leescafé. Allerlei vormen van merchan-
dising kunnen uitgroeien tot een vast onderdeel van de 
publiekswerking van de erfgoedbibliotheken en de status 
van de instelling verhogen: bij merchandising lijkt immers 
vaak te gelden dat de merchandising niet uit de status volgt, 
maar eerder de status maakt.

inteRnationale Rol en positie veRsteRken
— De positie en de belangen van de erfgoedbibliotheken in 

internationale professionele netwerken moet sterker 
worden, desnoods door een eigen internationaal ‘forum’ 
op te richten voor erfgoedbibliotheken. Maar het is in de 
eerste plaats cruciaal om meer te wegen op de agenda 
van bestaande internationale bibliotheekorganisaties en 
-netwerken, alhoewel sommigen aangeven dat de 
thema’s en belangen van deze organisaties soms nog erg 
ver staan van de concrete noden en behoeften van 
erfgoedbibliotheken. 

— Door de topstukken in de collectie als ambassadeur te 
gebruiken, kunnen erfgoedbibliotheken het rijke historische 
verleden slim inzetten om zich internationaal te promoten. 
Vlaanderen ligt in het hart van Europa en deze Europese 
geschiedenis liet veel sporen na in de collecties die op 
buitenlandse interesse kunnen rekenen.

— Digitalisering biedt kansen om collecties via internet 
wereldwijd aan te bieden. Dit kan interesse en zichtbaarheid 
op een grotere schaal voor de eigen collecties en dus – 
collectief – voor het bibliotheekerfgoed in Vlaanderen 
opleveren. Dat gebeurt echter niet vanzelf, daar moeten een 
strategische visie en aanpak tegenover staan. Ook de 
meertaligheid is een uitdaging.

— De samenwerking met Nederland en binnen de Nederlandse 
taalgemeenschap moet versterkt worden, mits actieve 
steun van de Nederlandse Taalunie of het Cultureel Verdrag 
Vlaanderen-Nederland.

— Door internationale uitwisseling op te zetten rond speer-
puntexpertises kunnen erfgoedbibliotheken een innova-
tierol spelen. Het komt erop aan om te kiezen op welke 
terreinen ze in de voorhoede willen meespelen (focus). Maar 
er liggen ook kansen voor samenwerking met ontwikke-
lingslanden, die nood hebben aan expertise en kennis. 
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veRbReding dRaagvlak bij diveRse 
publieksgRoepen
— Via de collectievorming kunnen erfgoedbiblio-

theken de cultuurproductie van subculturen 
in de samenleving actief verzamelen. Een 
gezond evenwicht tussen de ‘dominante 
cultuur’ en de subculturen is een noodzake-
lijke voorwaarde voor de verbreding van de 
belangstelling. 

— Bij de ontsluiting en het presentatiebeleid 
moet gezocht worden naar goede inhoude-
lijke raakvlakken met de doelgroepen die 
erfgoedbibliotheken willen bereiken. Dit kan 
vanuit de collectie (bv. de aanwezigheid van 
Armeense poëzie kan een brug slaan naar een 
Armeense gemeenschap), maar ook vanuit 
het verhaal van de groepen zelf die zij willen 
bereiken of via laagdrempelige thema’s zoals 
reizen of koken. Via slimme ontsluitingstools 
kunnen zij specifieke groepen stimuleren om 
zelf de collecties te interpreteren door tags en 
inhoud toe te voegen. 

— Vanuit hun rol van maatschappelijke dienst-
verlener moeten erfgoedbibliotheken inves-
teren in bottom-upsamenwerking met de 
diverse groepen om zo de betrokkenheid van 
deze groepen te vergroten. Dit betekent naar 
de lokale gemeenschappen stappen, in plaats 
van te verwachten dat zij zelf de eerste stap 
zullen zetten. Daarbij kunnen zij werken via de 
lokale netwerken van culturele verenigingen 
van verschillende etnisch-culturele minder-
heden of via intermediairs. 

— In de context van erfgoededucatie moet samenwerking 
gezocht worden met het lager en middelbaar onderwijs. In 
Antwerpen bijvoorbeeld is 50 % van de lagere schoolkinderen 
moslim. Hoe vinden zij de weg naar de erfgoedbibliotheken?

— Erfgoedbibliotheken kunnen ook een rol spelen om onze 
eigen cultuur te duiden door linken te leggen tussen onze 
cultuur en de cultuur van andere groepen. In het kader van 
integratie en inburgering wordt het erfgoedaspect soms 
vergeten, terwijl het juist heel belangrijk is.

kRachtlijnen
Het ontwikkelen van een toekomstvisie is en blijft een constant 
work in progress. Maar we kunnen vanuit het ‘perspectief 2020’ 
reeds enkele krachtlijnen distilleren uit de reacties en visies die 
het panel over de thematische stellingen formuleerde:

— de maatschappelijke positie van erfgoedbibliotheken als 
behoeders van het geheugen van de cultuurgemeenschap 

moet breed maatschappelijk gedragen worden. Daartoe 
zullen de identiteit, zichtbaarheid en samenhang van de 
sector van erfgoedbibliotheken als ‘cultureel erfgoed’ verder 
versterkt worden;

— de zorg voor het documentair erfgoed en een dynamisch 
collectievormingbeleid blijven de essentiële kerntaken van 
waaruit erfgoedbibliotheken de andere opdrachten en 
uitdagingen aanvatten. Daarbij zal bijzondere aandacht 
moeten gegeven worden aan de bewaar- en/of depot-
functie, ook voor digitale documenten;

— de ondersteunende rol van erfgoedbibliotheken voor het 
onderwijs en het onderzoek blijft van groot belang. De 
band met de onderzoeksgemeenschap(pen) wordt verder 
aangehaald;

— de maatschappelijke rol zal actiever ingevuld worden door 
het brede publiek aan te spreken met een aangepast 
cultuurhistorisch aanbod, waarbij grote inspanningen 
worden geleverd om bijzondere doelgroepen en etnisch-

Aan de slag in het museum: voorlezen aan 
kleuters tijdens Krokuskriebels. Museum 

Plantin-Moretus/Prentenkabinet.
Antwerpen. © Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 

Foto: Stefan Tavernier.
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cultureel diverse gemeenschappen te betrekken;
— een doeltreffend gebruik van de collectie door verschillende 

gebruikersgroepen staat in de toekomst nog meer centraal. 
Het potentieel dat collecties dankzij hun diversiteit en 
uniciteit bezitten om nieuwe publieksgroepen aan te 
trekken, moet maximaal worden ingezet om een bredere 
community of interest te ontwikkelen;

— de internationale uitstraling van de collecties en de interna-
tionale samenwerking moet extra stimulansen krijgen. De 
samenwerking met Nederland kan versterkt worden;

— het digitaliseren van de collecties is een krachtig middel om 
de andere doelstellingen te bereiken, terwijl het gebruik van 
multimediale ontsluitingstechnologieën een evidentie zal 
worden;

— de samenwerking met private partners kan in een weder-
zijdse win-win verder uitgebouwd worden, in de eerste plaats 
om de collecties en het aanbod (nog) beter te valoriseren.

Deze krachtlijnen zullen (door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 
verder verfijnd en omgezet worden in concrete beleidsaan-
bevelingen. Uiteraard is een erkenning door decision makers en 
overheden van de rol en de functies van erfgoedbibliotheken in 
onze samenleving een noodzakelijke voorwaarde om de 
toekomst veilig te stellen. Het is daarbij belangrijk dat de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek als beleidsinstrument stevig op de 
kaart wordt gezet. Zij moet namelijk de doelen voor de hele 
sector van erfgoedbibliotheken mee dragen en realiseren. De 
uitdagingen zijn groot, en het is hoog tijd dat er in het cultureel-
erfgoedbeleid duurzame perspectieven geboden worden voor 
de verdere ontwikkeling van deze sector. Maar we realiseren 
ons dat het wellicht nooit voldoende zal zijn. Als in de (nabije) 
toekomst onze overheden, zoals in Nederland of Groot-
Brittannië, bijkomende cultuurbesparingen in petto hebben, 
dan maakt deze kwetsbare sector weinig kans op een mooie 
toekomst: the future’s so bright … 
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