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Achterstand

Tien jaar geleden was de omgang met digitalisering in 
Vlaamse erfgoedbibliotheken nogal afwachtend. Er 
 werden wat topstukken gedigitaliseerd en enkele veel 
geraadpleegde kwetsbare werken. De expertise en infra-
structuur waren beperkt, er was geen digitaliserings-
beleid en er waren bijna geen financiële middelen. Garan-
ties voor kwaliteit, kostenefficiëntie en duurzaamheid 
ontbraken.1 Dat was in die tijd trouwens ook het geval 
bij de meeste andere instellingen in de erfgoedsector.

Het Vlaams regeerakkoord van 2009 maakte 
 expliciet melding van een noodzakelijke inhaalbeweging. 
Het was dan ook logisch dat de pas opgerichte Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek van digitalisering een van haar speer-
punten maakte en een deel van haar structurele subsidie 
besteedde aan een personeelslid en een project voor 
digitalisering. Het project moest digitalisering bij de 
partnerbibliotheken stimuleren en zorgen voor expertise-
deling. De realisatie van een virtuele Vlaamse erfgoed-
bibliotheek was de geplande kers op de taart.

Expertiseverwerving

Voor enkele partnerbibliotheken was het project een 
belangrijke hefboom om hun overheden te overtuigen 
dat investeringen in digitalisering nu echt noodzakelijk 
waren. Die waren trouwens aanzienlijk. Niet alleen van-
wege de aankoop van scanapparatuur, maar ook door  
de personeelsinzet. Volgens een bescheiden schatting 
besteedden de partners samen vier voltijdse equivalenten 
aan het project. Allemaal kosten waarin de Vlaamse 
 Erfgoedbibliotheek maar voor een fractie kon voorzien. 
Maar na afloop waren alle partnerbibliotheken in staat 
om in eigen huis professioneel te digitaliseren, zij het in 
bescheiden volumes. De beginners staken daarbij heel 
wat op van de meer gevorderden in de klas.

Als gezamenlijk resultaat kwam er Flandrica.be, 
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Wilt u op een prettige manier kennismaken met de letterschatten uit 
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een online staalkaart van wat er in de rijke Vlaamse 
bibliotheekcollecties te vinden is. Voor sommige deel-
nemende bibliotheken blijft Flandrica.be de belangrijkste 
tool om hun erfgoed digitaal op de kaart te zetten, voor 
andere is het inmiddels maar een van de ingangen naar 
hun collectie.

Kernopdracht

Ondertussen heeft in de Vlaamse erfgoedsector een 
cultuuromslag plaatsgevonden. Collecties digitaal ont-
sluiten is een kernopdracht geworden. Tien jaar geleden 
heerste nog een ‘reproductiecultuur’ rond digitale 
 beelden. Er was aarzeling over het ‘zomaar gratis’ online 
zetten van beelden in hoge resolutie, zonder watermerk 
nog wel. Onder invloed van het opendata-discours stellen 
vandaag de dag steeds meer bibliotheken hoogkwalita-
tieve beelden en metadata vrij ter beschikking, via tech-
nologie die onderzoek en hergebruik zo goed mogelijk 
faciliteert.

De angst om door digitalisering overbodig te worden 
blijkt ongegrond. De zorg voor de fysieke collecties valt 
hoe dan ook niet weg (al is het daarvoor mooi mee-
genomen dat gedigitaliseerde materialen nauwelijks meer 
van de plank hoeven te komen). En digitalisering helpt 
juist om historische bibliotheekcollecties relevant te 
houden in tijden waarin digitale informatie de norm is en 
analoge dragers vaker over het hoofd worden gezien. 
Het wordt steeds moeilijker om de kloof tussen digitaal 
en papier te overbruggen met de online catalogus alleen.

Digitalisering is geen lapmiddel, maar brengt de 
intrinsieke rijkdom van erfgoedcollecties aan het licht. 
Hun beschikbaarheid wordt immers onnoemelijk ver-
groot. Onderzoekers van overal ter wereld kunnen veel 
sneller en veel meer documenten raadplegen. Technieken 
als data-mining maken onderzoek mogelijk dat vroeger 
onhaalbaar veel middelen vergde. Zo worden letter-
schatten van vroeger nog relevanter voor vandaag en 
morgen. Door digitalisering worden erfgoedbibliotheken 
juist veel actueler. Jammer dus dat structurele middelen 
om grootschalig te digitaliseren in Vlaanderen nog steeds 
beperkt zijn. Een programma als het Nederlandse Meta-
morfoze blijft een droom.

Staalkaart

De verzamelde digitale collecties van de erfgoedbiblio-
theken zijn inmiddels veel groter dan wat er in Flandrica.
be te vinden is. Wie daarin verloren loopt, nemen we op 
Flandrica.be aan de hand. Want voor Flandrica.be kozen 
we bewust niet voor kwantiteit. Via iconische of exem-
plarische werken kunt u er kennis maken met wat er 
zoal aan bibliothecair erfgoed te vinden is. Flandrica.be 
vertelt het verhaal van het hoe, wat of waarom van elk 
boek, geïllustreerd met enkele zorgvuldig geselecteerde 
pagina’s.

Ook wie niet zo thuis is in de wereld van het boek 
kan er aangenaam vertoeven. U kunt gewoon wat snuis-
teren of deelnemen aan een van de rondleidingen. Die 
brengen u van Antwerpen naar Antarctica, naar ver-
dwenen plekken of naar de wereld van de Bourgondiërs. 
De Flandrica-collectie bevat vooral publicaties die in 
Vlaanderen zijn geproduceerd. Ook unica uit het Vlaamse 
patrimonium, zoals handschriften, zitten erin.

U vindt er vijfentachtig door de Vlaamse overheid 
erkende topstukken, maar ook boeken van alledag: 
almanakken, kookboeken, een raadselboek, catechis-
mussen, handboeken voor werktuigbouw, vroedkunde 
en boekhouden, verkoops- en bibliotheekcatalogi. Intri-
geert een werk u? Dan kunt u het van kaft tot kaft door-
bladeren via de digitale platforms van de deelnemende 
bibliotheken.

Sinds Flandrica.be in 2012 online kwam, vult een 
team van curatoren de collectie regelmatig aan. We 
vroegen elk van hen om hun favoriete werk uit Flandrica.
be te lichten, als voorproefje. Maar stel ook zeker eens 
uw eigen menu samen op www.flandrica.be.
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