
In 1990 publiceerde de VVBAD de verhandeling waarmee An Renard haar studie 

Informatie- en Bibliotheekwetenschap afrondde. Zorg voor boeken en documen-

ten in Vlaanderen, luidde de titel. De conclusies van haar schriftelijke rondvraag bij 

Vlaamse bibliotheken en enkele federale instellingen logen er niet om. De aandacht 

voor conservering en restauratie bleek eerder samen te hangen met de toevallige 

interesse van de betrokken beheerders dan met een weloverwogen beleid.

De ondertoon in vele antwoorden werd getekend door defaitisme, gebrek aan ver-

trouwen in de overheid en afkeer van bureaucratie.

Slechts bitter weinig instellingen waren in staat om een doelmatig conserveringsbe-

leid te ontwikkelen; de sector zelf schreef dit toe aan een gebrek aan middelen en 

personeel. Meer dan twintig jaar later organiseerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

een nieuwe bevraging, waarvan de resultaten onlangs werden gepubliceerd. Dit arti-

kel brengt een overzicht van de voornaamste vaststellingen en conclusies.

De wet van de remmende 
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INTEGRALE 
BENADERING
Als netwerkorganisatie wil de 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

de sector van de erfgoedbi-

bliotheken in kaart brengen 

en de specifieke noden ervan 

op de agenda van de over-

heid plaatsen. Vorig jaar gaf 

ze de vakgroep Informatie- en 

Bibliotheekwetenschap van 

de Universiteit Antwerpen de 

opdracht om bij een repre-

sentatief aantal instellingen 

met erfgoedcollecties te pei-

len naar de ervaringen op 

het gebied van preservering 

en conservering. Inmiddels 

wordt de bibliotheekprak-

tijk meer dan vroeger inte-

graal benaderd. De Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek werkt 

trouwens niet alleen rond de 

conserveringsproblematiek. 

Daarom werd de vragenlijst 

uitgebreid met even substanti-

ele luiken over bibliografische 

ontsluiting en digitalisering. 

De conclusies van de bevra-

ging zouden als uitgangspunt 

dienen voor beleidsadviezen 

aan de Vlaamse overheid en 

als bijkomende input voor het 

nieuwe beleidsplan van de 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Bij de uitwerking van het 

onderzoek werden 25 instel-

lingen geselecteerd die in 

hun diversiteit (naar type, 

omvang, organisatorische en 

regionale inbedding) repre-

sentatief te noemen zijn voor 

de sector als geheel. In de lijst 

verschijnen openbare en uni-

versiteitsbibliotheken, hoge-

schoolbibliotheken (inclusief 

conservatoriumbibliotheken), 

documentatiecentra, muse-

umbibliotheken, klooster- en 

abdijbibliotheken, bibliothe-

ken van stadsarchieven en 

wetenschappelijke verenigin-

gen, en de bibliotheek van een 

private stichting. Tussen haak-

jes gezegd: de opsomming 

illustreert hoe divers de sec-

tor is. Bovendien legt ze er de 

achilleshiel van bloot: er zijn 

in Vlaanderen amper biblio-

theken die uitsluitend als erf-

goedbibliotheek actief zijn; de 

meeste combineren verschil-

lende functies, waardoor het 

werk met de erfgoedcollecties 

in de verdrukking geraakt. Hoe 

dan ook, in de lente en zomer 

van 2011 kregen deze instel-

lingen een lijst met 60 vra-

gen aangereikt, die ze onder 

begeleiding van de projectme-

dewerker beantwoordden. De 

vragen hadden een overwe-

gend open karakter en boden 

de mogelijkheid om meer 

te vernemen over achterlig-

gende motivaties en overtui-

gingen. De selectie en de vra-

genlijst kwamen tot stand in 

dialoog met een klankbord-

groep van deskundigen op de 

betrokken terreinen. Voor de 

problematiek van conserve-

ring en preservering kon het 

project bovendien een beroep 

doen op de expertise van 

Lieve Watteeuw (KU Leuven, 

Studiecentrum Illuminare), 

terwijl David Coppoolse (staf-

medewerker van de Vlaamse 

Erfgoedbibl iotheek) de 

do mei nen ontsluiting en digi-

talisering mee begeleidde.

Enkele respondenten toonden 

zich sceptisch over de impact 

van deze zoveelste bevraging, 

maar uiteindelijk ging ieder-

een toch op de uitnodiging in. 

Nogal wat gesprekspartners 

waren opgetogen dat ze de 

gelegenheid kregen om hun 

verhaal te doen. Het resultaat 

is een omvangrijk dossier met 

de uitgeschreven antwoorden 

van de 25 instellingen, waar-

uit een samenvattend rapport 

werd gedistilleerd. Het kreeg 

een titel die niet bepaald vro-

lijk stemt: De wet van de rem-

mende achterstand. De titel 

verwijst naar het fenomeen dat 

zich vandaag bij vele Vlaamse 

erfgoedbibliotheken voordoet: 

ze slagen er niet in om op de 

boot van goede praktijken 

en nieuwe ontwikkelingen te 

springen, blijven verweesd aan 

wal en zien de boot wegvaren 

tot hij aan de einder verdwijnt. 

Enkele zeldzame instellingen 

beantwoorden aan internati-

onale benchmarks op het vlak 

van preservering en conserve-

ring, bibliografische ontslui-

ting of (hoewel in veel min-

dere mate) digitalisering. Maar 

de grote meerderheid is niet 

bij machte om mee te roeien 

en lijdt aan een verlammende 

kramp. Het onderzoeksverslag 

werd inmiddels gepubliceerd 

als derde nummer in de reeks 

Armarium. Publicaties voor 

erfgoedbibliotheken. Het roept 

het beeld op van een slechts 

stilaan ontwakende sector die 

de voorbije decennia geen of 

onvoldoende aandacht heeft 

gekregen en daardoor op vele 

vlakken een grote achterstand 

heeft opgelopen. Die zal niet 

ingehaald kunnen worden 

zonder een bewustmaking 

van de erfgoedbibliotheken 

zelf, de besturen waaronder ze 

ressorteren, het publiek dat ze 

al dan niet bedienen, en last, 

not least, de Vlaamse overheid.

ONVEILIGHEID, 
ACHTERSTANDEN, 
TWIJFELS
Een greep uit de vaststelling en 

bewijst dat de titel van het 

rapport niet overdreven is. 

Zo moeten de meeste res-

pondenten toegeven dat hun 

gebouwen en magazijnen niet 

aangepast zijn aan de heden-

daagse normen voor bewa-

ring en preservering. Er is een 

groot probleem van beveili-

ging tegen diefstal, brand en 

waterschade: meer dan twee 

derde van de instellingen 

beoordeelt de huidige voor-

zieningen als onvoldoende. 

De helft van de bibliotheken 

heeft te kampen met plaats-

gebrek en slechts vier instellin-

gen hebben één of meer vol-

tijdse equivalenten in huis om 

uitvoerende taken van preser-

vering en conservering op zich 

te nemen.

De bibliografische ontslui-

ting van de collecties wordt 

dan weer geplaagd door een 

reusachtige achterstand, die 

maar niet ingehaald lijkt te 

kunnen worden. In 22 van 

de bevraagde bibliotheken 

zijn de collecties niet vol-

ledig online ontsloten. In 

twee derde van de instel-

lingen is slechts minder dan 

de helft van de erfgoedcol-

lecties online ontsloten. Ook 

partnerbibliotheken van de 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

beschikken over te weinig 

personeel om catalografische 

achterstanden weg te werken. 

Erfgoedcollecties in biblio-

theken zijn vaak het resultaat 

van een verzamelbeleid dat in 

een ver verleden startte. Dat 

het onmogelijk is om over-

heidssubsidies aan te vragen 

voor het wegwerken van de 

achterstanden, wordt alge-

meen als een groot gebrek 

ervaren. Zonder bijkomende 

impulsen kunnen grote col-

lectieonderdelen niet in een 

moderne online omgeving 

worden gebracht. Zeer veel 

documenten leiden daardoor 

“ZE SLAGEN ER 

NIET IN OM OP DE 

BOOT VAN GOEDE 

PRAKTIJKEN 

EN NIEUWE 

ONTWIKKELINGEN 

TE SPRINGEN, 

BLIJVEN 

VERWEESD AAN 

WAL EN ZIEN DE 

BOOT WEGVAREN 

TOT HIJ AAN 

DE EINDER 

VERDWIJNT.”

Foto p. 8: Digitalisering vraagt een 

investering in infrastructuur, tijd 

en kennis die niet iedereen kan 

opbrengen. 

© Vlaamse Erfgoedbibliotheek,  

Foto: Stefan Tavernier.
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een verdoken bestaan, wat 

een edciënte bedrijfsvoering 

en een gezond ‘rendement’ 

van de collecties in de weg 

staat.

Inzake digitalisering nemen 

erfgoedbibliotheken een over-

wegend afwachtende houding 

aan. Voor ze op grotere schaal 

beginnen te digitaliseren (als 

ze het al kunnen, want de 

benodigde investeringen in 

apparatuur en personeel zijn 

enorm), willen ze zekerheid 

over drie voorwaarden: dat 

wat ze doen kwalitatief in orde 

is, dat ze op een kostenedci-

ente manier werken, en dat 

er wordt geïnvesteerd in iets 

duurzaams. Als die garanties 

ontbreken omdat er onvol-

doende expertise is, omdat 

er geen overkoepelend pro-

gramma is of omdat de mid-

delen te schaars zijn, beperkt 

men zich liever tot een een-

voudige vorm van scanning 

on demand of tot de digita-

lisering van enkele topstuk-

ken. Duurzame bewaring van 

de gedigitaliseerde bestanden 

wordt door slechts één instel-

ling volledig gewaarborgd. De 

overige instellingen zijn aan-

gewezen op het gebruik van 

documentenservers en zelfs 

dragers als cd of dvd. Op het 

vlak van digitalisering is er 

een duidelijke vraag naar een 

gecoördineerde visie en een 

proactieve houding van de 

Vlaamse overheid en naar een 

infrastructuur voor het duur-

zaam stockeren en beschik-

baar stellen van digitale con-

tent.

TWEE SNELHEDEN
De resultaten van de bevra-

ging worden gekenmerkt 

door een grote consisten-

tie. Wie een structurele wer-

king ontplooit op basis van 

uitgeschreven beleidsnota’s, 

beschikt vaak over aparte 

afdelingen voor behoud en 

beheer, ontsluiting en digi-

talisering, en maakt hiervoor 

afzonderlijke budgetten vrij. 

Maar deze gunstige combi-

natie komt slechts bij een 

zeer beperkte subgroep voor, 

en ook die moet het met bit-

ter weinig mensen en mid-

delen stellen. Er gaapt een 

diepe en brede kloof tus-

sen deze kleine kopgroep en 

de grote meerderheid van 

instellingen die niet beleids-

matig tewerk (kunnen) gaan 

noch over geoormerkte bud-

getten en aparte afdelingen 

beschikken. De ontwikke-

ling van de erfgoedbibliothe-

ken verloopt in Vlaanderen 

volgens twee snelheden. De 

kloof is op enkele uitzonde-

ringen na terug te brengen tot 

een kloof tussen de zes part-

nerbibliotheken van de vzw 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

en de andere instellingen. De 

‘koplopers’ (een begrip dat 

hier met zeer veel reserve te 

hanteren is) mogen in hun 

werking niet worden geremd, 

maar op middellange ter-

mijn moet het beleid erop 

gericht zijn om de bestaande 

kloof te verkleinen. Vooral bij 

klooster- en abdijbibliothe-

ken zijn de noden in deze tijd 

van ontkerkelijking erg drin-

gend. Het weinige dat zij met 

hun erfgoedcollecties kun-

nen bereiken staat in schril 

contrast met het cultuurhis-

torisch belang en de diversi-

teit van hun collecties. Deze 

verzamelingen zijn amper 

online ontsloten. Samen met 

de problematische of ont-

brekende beveiliging tegen 

brand, waterschade en dief-

stal maakt dit het fysieke 

voortbestaan van deze boe-

ken- en handschriftencollec-

ties uiterst precair.

PRIORITERING
Voor de zo gewenste inhaalbe-

weging bestaan geen wonder-

middelen, en het is onwaar-

schijnlijk dat alle problemen 

op korte termijn en gelijktijdig 

een oplossing zullen krijgen. 

Een prioritering dringt zich op, 

maar ook het vastleggen van 

de prioriteiten is een complexe 

zaak. Een simplistische logica 

zou erin kunnen bestaan om 

er eerst voor te zorgen dat de 

bibliotheekcollecties veilig en 

duurzaam gestockeerd zijn, 

om ze nadien integraal te cata-

logiseren in online bibliotheek-

systemen en ze ten slotte, ver-

trekkend van kwaliteitsvolle 

metadata, te digitaliseren. Zo 

eenvoudig is de realiteit van-

zelfsprekend niet: de intuïtieve 

volgorde wordt doorkruist 

door andere overwegingen. In 

een integrale benadering van 

preservering kan digitalise-

ring bijvoorbeeld een cruciale 

rol spelen; digitalisering moet 

dus van bij de aanvang mee-

genomen worden in de uitte-

kening van het preserverings-

beleid. Een goed doordachte 

aanpak van conservering is 

slechts mogelijk wanneer de 

te behandelen collecties goed 

in kaart zijn gebracht. En het is 

wel duidelijk dat bibliotheken 

nu op de trein van de digitali-

sering moeten springen als ze 

bij publiek en overheid aan-

dacht willen losweken voor 

de andere aspecten van hun 

werking.

Hoewel de sector zelf — net 

als in 1990 — geneigd is de 

problemen uitsluitend toe 

te schrijven aan een gebrek 

aan middelen en personeel, 

toont de bevraging aan dat 

er veel meer pijnpunten zijn. 

Sommige daarvan behoren 

tot de eigen verantwoordelijk-

heden van de instellingen en 

moeten door henzelf worden 

“DE 

ONTWIKKELING 

VAN DE ERFGOED-

BIBLIOTHEKEN 

VERLOOPT IN 

VLAANDEREN 

VOLGENS TWEE 

SNELHEDEN.”
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geremedieerd. Voor andere 

problemen is er geen oplos-

sing mogelijk zonder externe, 

door de overheid geïnitieerde 

impulsen: financiële middelen, 

een omvattende beleidsvisie 

of de beschikbaarstelling van 

een centrale infrastructuur.

ZWAKKE OPSTELLING
Laat ons eerlijk zijn: weinig 

erfgoedbibliotheken treden 

expansief en zelfbewust naar 

buiten. Ze slagen er onvol-

doende in om het cultuurhis-

torische belang van hun col-

lecties te expliciteren — iets 

wat absoluut noodzakelijk is 

om met enige overtuigings-

kracht te pleiten voor bij-

komende investeringen in 

middelen en personeel. Het 

ontbreekt vele bibliotheken 

— of althans hun institutionele 

overheden — aan visie en 

bewustzijn, en wel op de drie 

terreinen van conservering, 

ontsluiting en digitalisering. 

De erfgoedwerking speelt 

zich af in de marge van de 

reguliere werking of is slechts 

zeer recent als een bijkomend 

aandachtsveld opgedoken. 

Daarom is er tot nu toe onvol-

doende of helemaal niet nage-

dacht over, bijvoorbeeld, de 

meerwaarde van een beleids-

matige aanpak van behoud en 

beheer, over het nut van een 

collectiegestuurde aanpak 

van bibliografische ontslui-

ting of over de verschillende 

doelstellingen die door digita-

lisering kunnen worden nage-

streefd. Erfgoedbibliotheken 

stellen zich ook onvoldoende 

voluntaristisch op. Ze verto-

nen de neiging om de omvang 

van hun problemen te mini-

maliseren omdat ze hun erf-

goedfuncties combineren 

met andere, vaak meer priori-

tair geachte opdrachten. Het 

resultaat is vaak een nefaste 

vorm van berusting: het kan 

nog altijd slechter, we zullen 

maar dankbaar zijn om wat wij 

tenminste nog kunnen doen — 

het beperkte budget kan altijd 

nog geschrapt worden.

TE WEINIG 
BELEIDSPLANNING
De bevraging leidt ook tot 

de vaststelling dat beleids-

planning te weinig deel uit-

maakt van de bedrijfscultuur 

van erfgoedbibliotheken. Er 

wordt te veel ad hoc gewerkt. 

Zo wordt een professionele 

werking op het gebied van 

preservering en conservering 

in vele gevallen onmogelijk 

gemaakt omdat de instellin-

gen niet beschikken over een 

overzicht van de fysieke toe-

stand waarin hun collecties 

zich bevinden. De onmogelijk-

heid om een trefzekere diag-

nose te stellen remt de sense 

of urgency af en staat a for-

tiori een remediëring van de 

problemen in de weg. Geen 

enkele van de 25 bevraagde 

instellingen beschikt over een 

volwaardig conserverings-

plan waarin de doelstellingen, 

methodes en prioriteiten van 

de instelling op het gebied van 

behoud en beheer uiteengezet 

worden. Erfgoedbibliotheken 

hebben onvoldoende zicht 

op de omvang van hun cata-

lografische achterstanden en 

werken slechts bij hoge uit-

zondering met een registra-

tieplan. Geen enkele instel-

ling werkte in 2011 met een 

formeel, gestandaardiseerd 

systeem van beschrijving op 

het niveau van de deelcol-

lecties. Eén van de gevolgen 

hiervan is dat prioriteit gege-

ven wordt aan de ontsluiting 

van documenten die nieuw in 

de bibliotheek toekomen door 

schenking of aankoop, terwijl 

de reeds lang aanwezige items 

onbeschreven blijven. Geen 

enkele instelling heeft een 

omvattend digitaliseringsplan 

uitgewerkt. De uitbouw van 

een gestructureerd en geco-

ordineerd digitaliseringsbe-

leid (in de eerste plaats voor 

documenten bedreigd door 

autonoom verval en inten-

sieve gebruiksschade) ont-

breekt volledig. Zo blijft mas-

sadigitalisering grotendeels 

dode letter, ook al omdat de 

De sector van de erfgoedbibliotheken heeft een grote achterstand opgelopen. © Vlaamse Erfgoedbibliotheek, Foto: Stefan Tavernier.
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LIJST VAN BEVRAAGDE BIBLIOTHEKEN

Stedelijke, provinciale en openbare bibliotheken

Antwerpen

Bibliotheken voor onderwijs

Universiteitsbibliotheken

 

en Sociale Wetenschappen

Ruusbroecgenootschap

wetenschappen, Maurits Sabbebibliotheek

Hogeschoolbibliotheken

Koninklijk Conservatorium

Bibliotheek

Muziek en Dramatische Kunst

Departement Sint-Lucas Beeldende Kunst,  

Gent, Bibliotheek 

Speciale bibliotheken

Museumbibliotheken

Bibliotheek

Klooster- en abdijbibliotheken

Bibliotheek

Bibliotheek

Gent, Bibliotheek

Bibliotheken van wetenschappelijke verenigingen

 

en Letterkunde, Bibliotheek, Gent

Documentatiecentra

Stadsarchieven

Stadsbibliotheek Taxandria

Bibliotheken van private stichtingen

aangekochte apparatuur zel-

den geschikt is voor digitali-

sering op grote schaal en aan 

hoge snelheid.

GEBREK AAN 
COÖRDINATIE
Het is inmiddels bekend: de 

sector van de erfgoedbiblio-

theken is divers en wordt 

geplaagd door versnippering. 

Er bestaat daarom een grote 

behoefte aan een organisatie 

of instelling met een mandaat 

om inzake conservering, ont-

sluiting en digitalisering geva-

lideerde informatie aan te leve-

ren, goede praktijken aan te 

reiken, standaarden en bench-

marks aan te bevelen, en con-

crete projecten op te zetten. 

In vele landen neemt de nati-

onale bibliotheek deze coör-

dinerende, centraliserende 

rollen op zich; de Koninklijke 

Bibliotheek van België vol-

doet in dit opzicht duidelijk 

niet aan de verwachtingen 

van de bevraagde erfgoed-

bibliotheken in Vlaanderen. 

Hoewel aan de 25 bibliothe-

ken niet werd gevraagd om 

zich hier verder over uit te 

spreken, lijkt het vanzelfspre-

kend te zijn om de logica van 

het recente overheidsbeleid 

door te trekken en de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek in staat te 

stellen zich te profileren als 

een slagkrachtige organisatie. 

De taken en verantwoorde-

lijkheden die het Cultureel-

erfgoeddecreet aan de 

Vlaamse Erfgoed bibliotheek 

opdraagt, behoren tot het 

traditionele kerntakenpak-

ket van nationale bibliothe-

ken. In een land waar cultuur, 

onderwijs en wetenschap al 

lang tot de bevoegdheid van 

de gemeenschappen behoren, 

moet dringend werk worden 

gemaakt van een herverde-

ling van de middelen, en moet 

het mandaat van de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek duidelijker 

worden gepositioneerd. Alleen 

dan zal deze organisatie tege-

moet kunnen komen aan de 

grote vraag naar coördinatie, 

sturing, inspiratie en advies.

ONVOLDOENDE 
DESKUNDIGHEID
Nogal wat problemen hebben 

te maken met de vaststelling 

dat er in de bibliotheken zelf 

onvoldoende kennis aanwe-

zig is, en dit op elk niveau. Het 

aanbod aan geaccrediteerde 

opleidingen, permanente 

vormingen en bijscholingen 

(inclusief workshops, sum-

mer schools, expert classes...) 

is zonder meer onvoldoende. 

Bibliotheken schenken ook te 

weinig aandacht aan het vol-

gen van de internationale lite-

ratuur, ongetwijfeld omdat hun 

krappe personeelsformaties al 

Knaagdieren hebben zich tegoed gedaan aan het papier van deze oude druk. © 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek, Foto: Stefan Tavernier.
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worstelen met hun tijd om de 

meest prioritaire taken uit te 

voeren.

Er is bovendien een duidelijke 

nood aan een breed gedragen, 

geaccrediteerde opleidings-

structuur voor alle aspecten 

van preservering en conser-

vering. Slechts één bevraagde 

instelling heeft een gediplo-

meerde conservator-restau-

rator in huis. Ook zelfstandige 

en erkende conservatoren-res-

tauratoren zijn in Vlaanderen 

niet dik gezaaid. Instellingen 

die een beroep willen doen 

op externe deskundigen moe-

ten rekening houden met een 

lange wachtlijst of zien zich 

verplicht om zich te richten 

tot buitenlandse specialisten. 

Momenteel zijn er weliswaar 

enkele nuttige initiatieven voor 

de opleiding van uitvoerende 

‘behoudsmedewerkers erf-

goed’, maar die hebben een 

sterk sui generis-karakter en 

vormen slechts één antwoord 

op de vele noden van het veld. 

Eén van de voordelen van een 

goed uitgewerkte opleidings-

structuur is dat ze de brood-

nodige integratie van innove-

rend onderzoek op dit terrein 

mogelijk maakt.

ENKELE POSITIEVE 
RESULTATEN
Het is niet ál kommer en kwel. 

Op enkele gebieden kondigen 

er zich verbeteringen aan. Ze 

lijken het gevolg te zijn van 

een nieuw bewustzijn sinds het 

Cultureel-erfgoeddecreet van 

2008, de oprichting van de 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

en de invoering van het label 

van erkende erfgoedbiblio-

theek. Een significant aantal 

bibliotheken gaf in 2011 aan 

dat ze in de nabije toekomst 

beleidsplannen rond conser-

vering-preservering zouden 

uitschrijven en hierbij zouden 

vertrekken van de resultaten 

van een schade-inventarisa-

tie. Stilaan overweegt men 

om collectieprofielen uit te 

schrijven en neemt men ini-

tiatieven om catalografische 

achterstanden aan te pakken. 

Nieuwe samenwerkingsver-

banden rond de Short Title 

Catalogus Vlaanderen hebben 

een positieve invloed op de 

kwalitatieve ontsluiting van 

de Vlaamse drukpersproduc-

tie. Een systematische klimaat-

monitoring en het zuurvrij 

verpakken van welbepaalde 

collectieonderdelen worden 

op vele plaatsen gemeen-

goed. Van de samenwerking 

tussen de partnerbibliotheken 

in het kader van Flandrica.be 

mogen veel nuttige impulsen 

op het vlak van digitalisering 

worden verwacht. Op al deze 

gebieden kan een aanmoedi-

gingsbeleid met relatief wei-

nig middelen een substantiële 

meerwaarde realiseren.

BELEIDS-
AANBEVELINGEN
Het verslag van de bevra-

ging werd in het voorjaar van 

2012 aan de opdrachtgever 

overhandigd. In de maanden 

die daarop volgden heeft de 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

intensief nagedacht over een 

vertaling van de conclusies in 

beleidsaanbevelingen voor de 

Vlaamse overheid. Het docu-

ment Erfgoedbibliotheken 

in actie. Aanbevelingen voor 

een performante sector in 

2020 werd inmiddels voor-

gelegd aan de minister van 

Cultuur. Voor de vele pro-

blemen reikt het een consis-

tente set van oplossingen 

(of aanzetten daartoe) aan; 

de nadruk ligt op de haal-

baarheid van de scenario’s. 

Centraal staat de aanbeveling 

om een waarderingssysteem 

voor individuele deelcollec-

ties in erfgoedbibliotheken 

op te zetten. Dat moet het 

mogelijk maken om vertrek-

kend van objectieve criteria 

(deel)verzamelingen van nati-

onaal en internationaal belang 

te identificeren. Met deze col-

lecties kunnen dan enerzijds 

vernieuwende pilootprojecten 

worden opgezet, waarvan de 

resultaten uitmonden in meer 

structureel opgevatte kader-

programma’s. De Vlaamse 

overheid wordt gevraagd om 

voor deze innovatieve pro-

jecten aparte subsidies te 

voorzien. Anderzijds moeten 

bibliotheken, ongeacht de 

omvang van de erfgoedcol-

lecties en de slagvaardigheid 

van de erfgoedwerking, de 

kans krijgen om voor welbe-

paalde collecties zogenaamde 

impulssubsidies aan te vra-

gen. Die worden ingezet voor 

de uitvoering van meer klas-

sieke beheerstaken die bij 

gebrek aan eigen middelen 

steeds weer op de lange baan 

belanden. Alle genoemde pro-

jecten zijn exclusief gericht 

op collecties van nationaal 

of internationaal belang, en 

komen door samenwerking 

tussen verschillende biblio-

theken tot stand; de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek wordt bij 

elk project betrokken om de 

samenwerking te coördine-

ren of de resultaten ervan een 

duurzaam karakter te geven. 

Als de Vlaamse overheid zich 

dan ook bekommert om de 

versterking van de biblio-

theekopleidingen en om de 

vorming van deskundige con-

servatoren-restauratoren, kan 

de wet van de remmende ach-

terstand worden omgebogen. 

In 2020 zullen de Vlaamse erf-

goedbibliotheken met zin voor 

initiatief beter in staat zijn om 

hun maatschappelijke en intel-

lectuele opdrachten waar te 

maken. 

> Sam Capiau, Pierre Delsaerdt, David 

Coppoolse, Lieve Watteeuw, De 

wet van de remmende achterstand. 

Preservering, conservering, ont-

sluiting en digitalisering in Vlaamse 

erfgoedbibliotheken. Antwerpen: 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2012 

(Armarium. Publicaties voor erf-

goedbibliotheken, 3). Te bestellen 

bij Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

vzw, p/a Hendrik Conscienceplein 

4, BE-2000 Antwerpen. Ook online 

beschikbaar op http://www.vlaamse-

erfgoedbibliotheek.be/bron/2544.
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