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Volg ons via uw favoriete kanaal 

� www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be 

� facebook.com/vlaamse.erfgoedbibliotheek 

� twitter.com/erfgoedbib 

@ vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/nieuwsbrieven 

� vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/webfeeds 

Kent u onze online diensten al? 

 � collectiewijzer.be Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken 

 flandrica.be Flandrica.be. Erfgoedbibliotheken online 

 hetdagelijksboek.be Het dagelijks boek. 17de-eeuwse lectuur anders bekeken  

 krantencatalogus.be Abraham. Catalogus van Belgische kranten 

 stcv.be STCV. De bibliografie van het handgedrukte boek in Vlaanderen 

  velekleintjes.be Vele kleintjes. Helpende hand bij crowdfunding in de culturele sector 
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ONZE MISSIE 

“De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is het ankerpunt voor de volledige erfgoedgemeenschap 

rond geschreven, gedrukte en digitale collecties, bewaard in erfgoedbibliotheken in 

Vlaanderen en in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.  

Ze is een kwaliteitsvolle netwerkorganisatie en kennismakelaar, die de erfgoedbiblio-
theeksector versterkt vanuit een constructieve en projectmatige samenwerking met haar 

partners. Samen ontwikkelen ze een collectiebeleid rond Flandrica, zetten ze in op de 

duurzame zorg voor erfgoed en verhogen ze de toegang tot en de zichtbaarheid van 

deze collecties.  

Via transparante en open communicatie deelt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de zo 

verworven expertise en instrumenten met de ruimere bibliotheeksector. Zo draagt ze bij 

aan de kritische maatschappelijke reflectie en ondersteunt ze de brede erfgoed-

gemeenschap bij het waarderen en doorgeven van het bibliotheekerfgoed.” 

Naamloos-4   2 10/11/2015   13:36:36



JAARVERSLAG 2014  VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK 5 

VOOR HET OUDE BOEK EN DE NIEUWE MEDIA 

De meeste mensen hebben een onvolledig beeld bij wat erfgoedbibliotheken zijn. Inderdaad: samen met 

archieven en musea zorgen ze voor ons intellectuele patrimonium. Ze koesteren verluchte manuscripten, 

eeuwenoude boeken en historische kranten. Zo blijven deze publicaties ook voor toekomstige generaties 

een bron van kennis en innovatie.  

Maar vaak vergeet men dat erfgoedbibliotheken niet alleen met vroeger bezig zijn. Ze verzamelen vandaag 

het erfgoed van morgen. En vandaag is digitaal het nieuwe normaal. Mensen zoeken hun informatie op het 

net en publicaties die vroeger in het boekenrek belandden zijn nu born-digital. Een erfgoedbibliothecaris 

mag zich daarom niet alleen over oude boeken ontfermen. Het borgen en beschikbaar houden van digitale 
informatiebronnen behoort net zo goed tot de kerntaken van zijn bibliotheek. Dat is niet langer de kers op 

de taart. Toch zijn er in Vlaanderen nauwelijks initiatieven of programma’s om deze fundamentele omslag 

te ondersteunen.  

Steeds meer erfgoedbibliotheken beginnen aan de digitalisering van hun collecties, al dan niet gesponsord 

door een gulle crowd van boekenliefhebbers. Dat is mooi, maar het online brengen van enkele topstukken is 

nauwelijks een oplossing voor het werkelijke probleem: een zwart gat in ons collectief geheugen. Dat gat 

zal gestaag blijven groeien zolang er geen gecoördineerde aanpak is voor het systematisch verzamelen van 
digitale publicaties uit Vlaanderen.  

We zijn dan ook blij dat de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in 2014 de opdracht kreeg om een haalbaarheids-

studie te doen naar zo’n kader. Daaruit bleek dat niet alleen onze geheugeninstellingen zich zorgen maken. 

Ook de creatieve industrie is ongerust, en bereid om mee te werken aan een oplossing. In andere landen is 
gebleken dat een deponeringskader voor digitale publicaties een proces van lange adem is. Laat ons dus niet 

langer talmen.  

Anderzijds mag de slinger niet alleen de digitale kant uitslaan. Doordat zoveel informatie online te vinden 
is, vergeet men wel eens dat er in onze bibliotheken nog perkamenten en papieren schatten liggen. Dikwijls 

in te kleine, onaangepaste ruimtes of zonder preventieve maatregelen die bijvoorbeeld autonoom verval 

kunnen tegenhouden. Voor die collecties is de tijd een tijdbom. Maar hoe pak je dit aan? 

Met de ontwikkeling van het schaderegistratie-model UPLA en de uitgave van de Schadeatlas bibliotheken in 

2014 biedt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek hiervoor een belangrijk instrument aan. UPLA geeft de 

bibliothecaris betrouwbaar cijfermateriaal over de schade aan zijn collectie. De verzamelde gegevens van 

diverse erfgoedbibliotheken kunnen het Vlaamse beleid ook inzichten aanreiken voor een gecoördineerde 

aanpak van de conserveringsnoden van bibliotheken.  

Duurzaamheid mag geen modewoord zijn. Het wordt tijd dat we hier samen met alle betrokkenen een 

concrete invulling aan geven. Via een solide, toereikende infrastructuur met de nodige omkadering. Zowel 

voor de geschreven en gedrukte bronnen, als voor de digitale. Zodat erfgoedbibliotheken hun fundamen-
tele rol kunnen vervullen: die van deskundige kennismakelaar en betrouwbare curator, ten dienste van de 

superdiverse maatschappij. 

Eva Wuyts, coördinator Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
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ONZE ORGANISATIE 

Wie zijn we? 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van erfgoedbibliotheken dat eind 2008 is opgericht door zes 

partnerorganisaties. Deze bibliotheken bewaren samen bijna de helft van het bibliotheekerfgoed in 

Vlaanderen.  

Wat doen we? 

Via projecten en onderzoek ontwikkelen we expertise rond de bewaring, ontsluiting en digitalisering van 

bewaarcollecties van bibliotheken. We doen dat vooral door samenwerkingsprojecten tussen onze partner-

bibliotheken. De resultaten vertalen we in documenten en tools waarmee andere bibliotheken hun 
voordeel kunnen doen. De Vlaamse overheid wil namelijk dat onze samenwerking ten goede komt aan de 

hele sector van de Vlaamse erfgoedbibliotheken. 

De historische documenten in onze erfgoedbibliotheken stellen mensen in staat om kennis te vergaren 

over ons verleden of om plezier te beleven aan verhalen uit vervlogen tijden. Daarom proberen we ook het 

publiek bewust te maken van het rijke bibliotheekerfgoed dat in Vlaanderen en Brussel aanwezig is.  
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ONS TEAM IN 2014 

 

 
Eva Wuyts 
Coördinator 

 
Susanna De Schepper 
Projectmedewerker 

bibliografische 
ontsluiting 

 
Tuur Van Hove 
Projectmedewerker 

digitalisering 

 
David Coppoolse 
Stafmedewerker  

ontsluiting en  
digitale collecties 

 
Sam Capiau 
Projectmedewerker 

conservering en 
preservering 

Nicolas Janssen 
Assistent 

 Eind 2014 bestond de staf van de Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek uitzonderlijk uit zes personen (omgerekend 

5,15 VTE). Sam Capiau kon in dienst blijven als 

onderzoeker voor de studie over de deponering van 
digitale publicaties in opdracht van de Vlaamse overheid. 

Assistent Nicolas Janssen nam tijdelijk zijn administratieve 

taken over. Het loon van Tuur Van Hove werd vergoed 
door VIAA in het kader van het digitaliseringsproject 

‘Nieuws van de Groote Oorlog’. 
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BIB WEB AWARD 

Verdienstelijke websites binnen de Vlaamse bibliotheek-, documentatie- en informatiesector in de 
bloemetjes zetten: dat deed de Gentse Bibliotheekschool in 2014 alweer voor de derde keer. Meer dan 

zevenduizend mensen brachten voor de Bib Web Awards hun stem uit, in zes categorieën.  

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek kreeg twee nominaties: voor de online erfgoedbibliotheek Flandrica.be en 

voor het crowdfundingsplatform Boekensteun. Ook andere erfgoedbibliotheken, zoals de Koninklijke 

Bibliotheek van België, het Poëziecentrum en de Bibliotheek Chris Lambert ontvingen nominaties. 

In de volle aula van de Bibliotheekschool werden op 8 december de resultaten van de publieksstemming, 

de keuzes van de vakjury en die van de bibliotheekstudenten bekend gemaakt. Het was Kamagurka die op 

geheel eigen wijze de publieksprijs bekend mocht maken.  

Boekensteun ging als innovatief project aan de haal met de prijs van de bibliotheekschool, één van drie 
speciale prijzen. Flandrica.be eindigde op een verdienstelijke vijfde plaats in de categorie ‘Groot Gezien’. 

Behalve de eer en een oorkonde kregen we een originele Kamagurka om ons kantoor op te vrolijken. 

Eva Wuyts en David Coppoolse nemen in Gent de  
Bib Web Award voor Boekensteun in ontvangst. 
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I. AANSPREEKPUNT

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is hét 
aanspreekpunt voor de erfgoed-
bibliotheken in Vlaanderen en Brussel. 

We nemen deel aan relevante fora, 
organiseren sectoroverleg en 
verspreiden nieuws en informatie. 

Brainstormen over het imago van erfgoedbibliotheken 
op het Overlegplatform voor Erfgoedbibliotheken. 
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OVERLEGPLATFORM VOOR ERFGOEDBIBLIOTHEKEN 

 2.2 – Sectoroverleg*

 2.3 – Sectorinformatie

Overlegplatform 2014 

Op 19 november was het Overlegplatform voor Erfgoedbibliotheken een hele dag te gast bij de Provinciale 
Bibliotheek Limburg in Hasselt. Vijftig medewerkers van zeer uiteenlopende instellingen en organisaties 

schreven zich in voor het sectorevenement. 

Plaatsbezoek 

Vóór het overlegplatform organiseerde de Provinciale Bibliotheek Limburg drie rondleidingen. Deelnemers 
konden kiezen uit een kennismaking met het mediawijs educatief pakket ‘Erfgoed in interactie met nieuwe 

media’, een bezoek aan het magazijn en het erfgoeddepot, of een bezoek aan de tentoonstelling ‘Bewogen: 

Limburg onder indruk van De Groote Oorlog’.  

Presentaties en workshop 

Eigen medewerkers en gastsprekers presenteerden recente ontwikkelingen in de bibliotheek- en 

erfgoedsectoren: 

Wissel van de wacht? FARO, erfgoedbibliotheken en 
depotbeleid: continuïteit en nieuwe uitdagingen 

Jürgen Vanhoutte  FARO 

Erfgoedbibliotheken verhuizen: expertisedeling Hendrik Defoort  Universiteitsbibliotheek Gent 

CERL: een internationaal platform voor samenwerking 
tussen erfgoedbibliotheken 

Pierre Delsaerdt Universiteit Antwerpen, 
Bestuurslid CERL 

Boekensteun: een terugblik en lessen voor de toekomst Eva Wuyts 
Sam Capiau 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Schadeatlas bibliotheken: een nieuw instrument voor 
erfgoedbibliotheken 

Eva Wuyts 
Marg van der Burgh 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
Bureau Metamorfoze 

Zoals altijd was er ook een interactief moment. Voor het imago-onderzoek van de VVBAD leidde Bruno 

Vermeeren een interactieve sessie over het gewenste imago van erfgoedbibliotheken.  

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek organiseert samen met de VVBAD jaarlijks het Overlegplatform voor Erfgoed-
bibliotheken. Via deze bijeenkomst houden we voeling met wat er leeft binnen onze cultureel-erfgoedgemeen-

schap. Het overlegplatform is een open vergadering die kan worden bijgewoond door alle medewerkers van 

erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel.  
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Evaluatie 

De VVBAD organiseerde een evaluatie van de 

bijeenkomst via een online enquête. Zeventien 

deelnemers vulden de bevraging in. De resul-

taten zijn overwegend positief. Alleen de 

interactieve sessie voor het imago-onderzoek 

werd niet door iedereen gesmaakt.  

Hoewel het programma dit jaar bewust lichter 

was gehouden, vonden sommige deelnemers 

het tempo nog altijd wat hoog. Er blijft vraag 

naar meer tijd voor onderlinge gesprekken en 

discussie. Ook voor een plaatsbezoek mag er 

meer tijd zijn.  

Brainstormen over het imago van erfgoedbibliotheken 
op het overlegplatform in de Provinciale Bibliotheek Limburg. 

“Diverse inhoud die bovendien actueel was: in korte 

tijd zijn we op de hoogte gebracht van recente 

ontwikkelingen.” 

“Goede gesprekken met collega's uit andere 

bibliotheken.” 

“De afwisseling van lezing en praktijk was erg 

interessant.” 

“Mooi overzicht van de stand van zaken.” 

— Deelnemers overlegplatform  

Interactieve sessie

Lezingen (gemiddeld)

Sfeer

Vorm

Inhoud

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Overlegplatform: Deelnemersevaluatie
Uitstekend Goed Matig Zwak Slecht
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NIEUWS- EN INFORMATIEVOORZIENING 

 2.2 – Sectorinformatie
 7.2 – Instrumenten publiekswerking

Website 

In 2014 publiceerden we op onze organisatiewebsite 219 

nieuws- en agendaberichten. Er verschenen 52 nieuwe 

informatiepagina’s, waaronder twaalf activiteitenfiches 
met beschrijvingen van projecten en initiatieven waaraan 

we (mee)werken. We maakten ook een Engelstalige versie 

van het fotoalbum ‘Een ABC van erfgoedbibliotheken’. De 

ruim tweehonderd bestaande informatiepagina’s hielden 

we up-to-date. 

Het documentatieluik van de website vulden we aan met 
34 titels. In totaal zijn er nu 668 bibliografische referenties 

te vinden naar boeken, brochures, artikelen, rapporten, 

presentaties en websites die relevant zijn voor medewer-

kers van erfgoedbibliotheken. Daarbij voorzien we altijd 

samenvattingen en zo veel mogelijk links en downloads. 

Het gebruik van de website stabiliseert 
zich. In de afgelopen drie jaar meten we 

per maand gemiddeld dertienduizend 

paginaweergaves tijdens vijfduizend 

bezoeken. Ook de herkomst van de 

bezoekers is al drie jaar constant: 80% 
komt uit België en 11% uit Nederland. 

Van de Belgische bezoekers heeft 2% 

een Franstalige browserinstelling. Hun 

gedrag (aantal pagina’s, bezoekduur, 
terugkeer, ...) wijkt niet af van de rest 

van de bezoekerspopulatie.  

Het aantal terugkerende bezoekers is 

in 2014 aan de lagere kant: 30% van de 

bezoeken tegenover 35% in de voor-

gaande jaren. Ook kwamen relatief  
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Website: Pagina's per type

Nieuws Agenda Documentatie Info

We houden we de sector op de hoogte van onze activiteiten en van de professionele actualiteit via onze website 

en flankerende kanalen, zoals sociale media en onze nieuwsbrief. De website dient ook als platform voor 

kennisborging. 

2.900
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8.900
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Website: Gemiddeld bezoek per maand
Bezoeken Paginaweergaves Pagina's per bezoek
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meer bezoekers naar de website via zoekmachines dan via websites, sociale media en nieuwsbrieven. Dat 

laat zich verklaren door de lagere actualiteitswaarde van de site. In 2014 werden 219 nieuws- en agenda-

berichten gepubliceerd, tegenover 376 in 2012 en 287 in 2013. Bij het opnemen van berichten zijn we 

selectiever geworden en beoordelen we strikter de relevantie voor het eigen doelpubliek. 

 vlaamse-erfgoedbibliotheek.be

Sociale netwerken 

Sociale netwerken zetten we vooral in als extra kanalen 
voor onze nieuws- en agendaberichten. Die verschijnen 

daar automatisch na publicatie op onze website. Het 

aantal volgelingen van onze organisatie op Twitter, 

Facebook en LinkedIn bleef stijgen (zie grafiek).  

 facebook.com/vlaamse.erfgoedbibliotheek

 twitter.com/erfgoedbib

 linkedin.com/company/vlaamse-erfgoedbibliotheek

Nieuwsbrief 

Via een elektronische nieuwsbrief brengen we de actualiteiten op onze website en onze dienstverlening 

extra onder de aandacht. In 2014 brachten we tien edities uit. Alle 52 edities sinds 2010 zijn terug te vinden 

op onze website. 

Geïnteresseerden kunnen zich via de 
organisatiewebsite abonneren op de 

nieuwsbrief. De verzendlijst heeft 

zich in de afgelopen jaren gestabi-

liseerd op iets meer dan duizend 

geadresseerden. Daarvan doet zo’n 
43% daadwerkelijk de nieuwsbrief 

open. In 2014 klikten ze per editie 

gemiddeld 373 keer door naar een 

pagina op de website. 

Naast de reguliere nieuwsbrieven 
waren er twee speciale berichten ter 

gelegenheid van nieuwjaar. Hierin 

vestigden we de aandacht op aspec-

ten van onze werking: de online 

erfgoedbibliotheek Flandrica.be (in 
januari) en de Schadeatlas bibliotheken 

(in december). Deze berichten 

werden ruim verspreid binnen onze cultureel-erfgoedgemeenschap. Het laatste bericht zorgde bovendien 

op korte tijd voor meer dan vijftig bestellingen van de (gratis) Schadeatlas bibliotheken (zie ook pagina 28). 

 vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/nieuwsbrieven
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VERTEGENWOORDIGING 

 2.1 – Sectorvertegenwoordiging

BoekenOverleg 

Het BoekenOverleg is een structureel overlegorgaan voor alle partijen die zich bezig houden met het boek, 

literatuur en lezen. Doel van het platform is een overkoepelend langetermijnbeleid, gesteund op gemeen-

schappelijke belangen.  

Namens de Vlaamse Erfgoedbibliotheek neemt voorzitter Pierre Delsaerdt of coördinator Eva Wuyts deel 

aan de vergaderingen van de kerngroep van het BoekenOverleg. We vertegenwoordigen er niet alleen de 

sector van de erfgoedbibliotheken, maar ook de cluster ‘Erfgoed van Boek en Letteren’.  

Eva Wuyts gaf op het BoekenOverleg een presentatie over de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse 

letteren (DBNL). Sam Capiau presenteerde op het symposium ‘De staat van het boek’ (een initiatief van het 

BoekenOverleg) onze haalbaarheidsstudie naar een deponeringskader voor digitale publicaties uit Vlaan-

deren (zie ook pagina 38). 

Cultureel-erfgoedoverleg 

Het Cultureel-erfgoedoverleg is een open overlegstructuur van organisaties en instellingen die een over-

koepelende rol spelen binnen de cultureel-erfgoedsector, onafhankelijk van de steunpunten voor cultu-

reel erfgoed en lokaal cultuurbeleid. Eva Wuyts neemt voor de erfgoedbibliotheken deel aan dit overleg.  

We werkten actief mee aan het opstellen van het memorandum Cultureel erfgoed is meer waard!  en aan een 

nota met beleidsprioriteiten. Die ging Eva samen met enkele collega’s uit de sector voorstellen op het 
kabinet van de nieuwe minister van Cultuur. Het memorandum ijvert onder meer voor de inschaling van 

erfgoedbibliotheken op landelijk niveau en voor meer middelen voor de basistaken van bewaarinstellingen.  

 Cultureel erfgoed is meer waard! Op weg naar 2020: De tussenstand? Aanbevelingen vanuit het

Cultureel-Erfgoedoverleg. Cultureel-Erfgoedoverleg 2013. 

vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/3016

Werkgroep Belangenbehartiging 

Het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet van 2012 maakt het mogelijk om binnen de cultureel-erfgoedsector 

een gesubsidieerde belangenbehartigingsorganisatie op te richten. Partijen uit de diverse subsectoren door-

lopen samen een traject om  de mogelijkheden hiervoor te verkennen. Voor de erfgoedbibliotheken neemt 

Eva Wuyts deel aan dit overleg. 

Commissie DBNL 

In september 2013 installeerde de Nederlandse Taalunie de Commissie DBNL. Deze commissie staat de 

komende jaren in voor de beleidsontwikkeling en -opvolging van de Digitale Bibliotheek voor de Neder-

landse Letteren (zie ook vanaf pagina 36). De Commissie DBNL bestaat uit vertegenwoordigers van de 

Taalunie, de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. In 2014 kwam de 

Commissie DBNL vijf keer bijeen, afwisselend in Antwerpen en Den Haag. 
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Eva Wuyts en An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) zijn lid van de Commissie DBNL. Ze 

vertegenwoordigen ook andere betrokken Vlaamse spelers, zoals Bibnet en de KANTL. Met deze twee 

partijen overleggen we regelmatig apart om belangrijke punten af te stemmen. David Coppoolse is 

secretaris van de werkgroep Content, een adviesorgaan dat de Commissie DBNL adviseert over de 

collectievorming.  

In 2014 maakten we een reeks banieren om de instrumenten die 
we ontwikkelen voor de sector te promoten op evenementen. 
Voor internationaal relevante tools is er een Engelse variant. 
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EN OOK… 

Lidmaatschappen 

 2.1 – Sectorvertegenwoordiging

 2.3 – Sectorinformatie

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is lid van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en van twee internatio-

nale bibliotheekorganisaties: 

– Het Consortium of European Research Libraries (CERL) is een netwerk van meer dan vijftig weten-

schappelijke bibliotheken en ruim 120 groepen van bibliotheken. CERL wil het behoud, de

ontsluiting en het gebruik van het gedrukte Europese erfgoed bevorderen.

– De Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER) is een netwerk van wetenschappelijke

bibliotheken. Ruim vierhonderd instellingen uit vijfenveertig landen binnen en buiten Europa maken

deel uit van deze internationale belangenbehartigingsorganisatie.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wordt in deze organisaties vertegenwoordigd door Eva Wuyts, voorzitter 
Pierre Delsaerdt of secretaris-penningmeester An Renard. Pierre Delsaerdt zetelt bovendien in de Board of 

Directors van CERL. 

Doordat we lid zijn van deze organisaties en deelnemen aan hun activiteiten, kunnen we (internationale) 

expertise over oude drukken en wetenschappelijk bibliotheekwerk naar Vlaanderen halen en onze kennis 

delen in een breder netwerk. In 2014 namen we ook het engagement op om de Annual Meeting van CERL in 

Antwerpen te organiseren, samen met de Universiteit Antwerpen.  

Deelname aan evenementen 

 2.1 – Sectorvertegenwoordiging

Onze personeels- en bestuursleden namen in 2014 deel aan uiteenlopende evenementen in de 

bibliotheek- en erfgoedsector, zoals:  

Congres SHARP 

Cultuurforum 2020 

De Staat van het Boek 

Doctoraatsverdediging Stijn Van Rossem 

Het Groot Onderhoud 

Masterproef Cultuurmanagement Frieda Wyns 

Mireauslezingen  

Opening van de tentoonstellingen ‘Heilige Boeken, Heilige Plaatsen’ 

Uitreiking van de Bib Web Awards 

Viering 40 jaar Maurits Sabbebibliotheek 
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II. COLLECTIEBELEID

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek werkt 
aan de afstemming van het collectie-
beleid van onze partnerbibliotheken. 

In een begeleidingstraject stelt elk van 
onze partnerbibliotheken een eigen 
collectieplan op. We ondersteunen 
erfgoedbibliotheken bij het in kaart 
brengen van hun collecties. 

Ook schenkingen kosten geld: wieden van dubbele 
exemplaren in de Maurits Sabbebibliotheek (KU 
Leuven). Het best bewaarde exemplaar blijft in de 
collectie, het dubbel krijgt een herbestemming. 
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TRAJECT COLLECTIEPLAN 

 3.1 – Expertise collectiebeleid

Methodiek 

Onze partnerbibliotheken volgden zes stappen die leiden tot een gefundeerd collectieplan voor hun 

erfgoedcollectie: 

1. Bepalen van de context, het doel en het bereik van het collectieplan

2. Beschrijving van de collectie 

3. Huidig collectievormingsprofiel 

4. Gebruik, gebruikers, gebruiksfuncties van de collecties 

5. Prioriteiten van het collectiebeleid 

6. Samenwerking 

Twee medewerkers van elke bibliotheek namen deel aan het traject. Bij elke bijeenkomst gingen we 

uitgebreid in op één stap. Daarna was er telkens een aantal maanden tijd om die stap verder uit te werken 

binnen de eigen instelling. Op de volgende vergadering presenteerden we dan de resultaten aan elkaar en 

wisselden we ervaringen uit.  

Vorderingen 

De collegagroep Collectieplan kwam in 2014 drie keer samen om de stappen vier, vijf en zes uit te werken. 

De handreiking voor elke stap en de uitwerking van de bibliotheken deelden we via ons online samenwer-

kingsplatform Atrium.  

Het traject was voor alle bibliotheken een goede stimulans om verder te blijven werken aan een collectie-

plan. Niet alle bibliotheken haalden de eindstreep al. Ze werken hun plan na het traject in eigen tempo af.  

We sluiten het traject begin 2015 af. Elke bibliotheek stelt dan haar collectieplan voor op een bijeenkomst 
met de leden van de collegagroep en de directeurs. Dit moment dient als opmaat voor het vervolgtraject 

waarbinnen de bibliotheken overkoepelende collectieafspraken kunnen vastleggen. 

In de periode 2013-2014 maakte elk van de zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek werk 

van een collectieplan. Ze deden dit via een collegagroep onder leiding van FARO en de Vlaamse Erfgoed-

bibliotheek. De expertise die we binnen dit traject verzamelen, delen we later met de hele sector. 
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EN OOK… 

Werkgroep Collectiebeleid 

 3.2 – Afstemming collectiebeleid

Sinds 2010 waakt een werkgroep over de uitvoering van een protocol rond de bewaring van kranten. Deze 
afspraken vormen de eerste aanzet tot een gezamenlijk collectiebeleid van de partners van de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek. In 2014 waren die aan een herziening toe. De aanpassingen hielden onder meer een 

verbreding in tot periodieken. Ze werden begin 2015 bekrachtigd door onze raad van bestuur.  

Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken 

 3.2 – Afstemming collectiebeleid

Met de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken brengen we op een gestandaardiseerde manier informatie over 

de erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel in kaart. In 2014 voerden we op vraag van collectie-

beheerders enkele kleine data-updates uit. Ook dachten we na over een updateproject voor de databank en 

de gegevens. In 2015 werken we hiervoor een plan uit. 

 collectiewijzer.be

Cometa 

 3.2 – Afstemming

collectiebeleid
 5.3 – Duurzame digitale

toegankelijkheid 

Samen met PACKED,  FARO en 

Archiefbank Vlaanderen ontwik-

kelen en promoten we het 

Cometa-model. Dat is bedoeld  
om cultureel-erfgoedorganisaties 

in Vlaanderen te helpen bij het in 

kaart brengen van erfgoed-

collecties. David Coppoolse gaf  
in september in Brussel een half 

daagse vorming over het gebruik van Cometa. Die stond geprogrammeerd binnen het vormingstraject 

‘Duurzaam Digitaal Beheren’ van FARO en PACKED.  

We werkten in samenwerking met de andere promotoren aan een update van het model. Versie 1.1 van 

Cometa staat gepland voor 2015.Voor de documentatie de nieuwe versie hebben we binnen onze web-

omgeving een wiki opgezet. De Cometa-handleiding hebben we omgezet naar een wiki-formaat (zie 

afbeelding). Dit moet de bruikbaarheid en vindbaarheid van de handleiding op internet verbeteren.  

 cometamodel.be

De Cometa-wiki maakt het mogelijk om met meerdere  
organisaties te werken aan de nieuwe versie van het model. 

Naamloos-4   22 10/11/2015   13:36:39



III. BEHOUD EN BEHEER

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
ontwikkelt expertise over de bewaring 
van fysieke erfgoedcollecties van 
bibliotheken.  

We maken een model voor statistisch 
schadeonderzoek met bijbehorende 
schadeatlas en werken mee aan een 
vormingstraject.  

Verpakkingsmateriaal is een belangrijke 
factor bij het behoud van collecties. Hier 
krijgen de ‘vliegende bladen’ van de 
Gentse universiteitsbibliotheek een 
zuurvrije jas. 
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UPLA 

 4.1 – Expertise bewaring
 4.2 – Instrumenten bewaring

Achtergrond 

Sinds eind 2012 werken we samen met boekrestaurator Marijn De Valk en een klankbordgroep van 

deskundigen aan de ontwikkeling van UPLA. Na een test in de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap 

(Universiteit Antwerpen) werd het model in januari formeel opgeleverd. 

Omkadering 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek stelt UPLA vrij en kosteloos ter beschikking aan erfgoedbibliotheken uit 
Vlaanderen en Brussel. Om de kwaliteit van de screening te verhogen werkten we dit jaar aan de nodige 

omkadering:  

– Een tweedaagse UPLA-workshop, inclusief een uitgebreide handleiding voor medewerkers van

erfgoedbibliotheken. Daarin besteden we aandacht aan materiaalkennis, boekterminologie en het

herkennen van schadebeelden. In het voorjaar van 2015 organiseren we de eerste workshop.

– Een pool van UPLA-deskundigen. We bieden erfgoedbibliotheken de mogelijkheid een deskundige

in te huren om (een deel van) de screening uit te voeren of te begeleiden. Om de deskundigen te
selecteren verspreidden we in juli een vacature. Dertien kandidaten meldden zich aan. De jury

(bestaande uit Eva Wuyts, Elke Van Herck en Sam Capiau) selecteerde vijf deskundigen: Marijn de

Valk, Guy De Witte, Hilde Schalkx, Sven Poupaert en Liv Tubeeckx. Ze krijgen van ons in 2015 een

opleiding.

– Een registratiekoffer. Erfgoedbibliotheken kunnen van ons een koffer lenen die alle hulpmiddelen

bevat voor de uitvoering van een UPLA-screening. Deze set bevat ook insectenvallen en een

broedstoof met schimmelmonsters waarmee actieve schimmel meteen kan worden gedetecteerd.

– De Schadeatlas bibliotheken (zie pagina 28). 

Aan de slag 

Om de sector te informeren over de mogelijkheden van een schaderegistratietraject organiseerden we in 

juli de sessie ‘Schaderegistratie met UPLA’. Er waren 23 deelnemers. Verschillende bibliotheken toonden 
interesse om op korte of middellange termijn een UPLA-traject te doorlopen. In 2015 gaan de eerste van 

deze bibliotheken met UPLA van start. 

Erfgoedbibliotheken in staat stellen de fysieke staat van hun collecties te onderzoeken, zodat ze hun noden op het 

gebied van conservering en preservering in kaart kunnen brengen: daarvoor ontwikkelden we de Universal Proce-

dure for Library Assessment (UPLA), een statistisch model voor schaderegistratie op collectieniveau.  
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SCHADEATLAS BIBLIOTHEKEN 

 4.1 – Expertise bewaring
 4.2 – Instrumenten bewaring

Vlaams-Nederlandse samenwerking 

In 2013 gaven we aan boekrestaurator Marijn De Valk opdracht om een schadeatlas te ontwikkelen als 

hulpmiddel bij UPLA. Inspiratie vonden we bij de Nederlandse Schadeatlas archieven, uitgegeven door het 
Bureau Metamorfoze. In Metamorfoze vonden we een enthousiaste partner bij de ontwikkeling van de 

nieuwe atlas voor bibliotheken. 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek zorgde samen met Marijn de Valk en Metamorfoze voor het schrijven en 

redigeren van de teksten, de vormgeving (door Marise Knegtmans), de fotografie (door Ivo Wennekes) en de 

druk. Dankzij de samenwerking met Metamorfoze konden we de atlas mooi vormgeven en laten drukken op 
2.500 exemplaren. We stelden de publicatie in november voor op het Overlegplatform voor Erfgoed-

bibliotheken. De Nederlandse voorstelling was op het jaarlijkse Metamorfoze-symposion in Den Haag, 

enkele dagen later.  

Hulpmiddel bij UPLA 

De Schadeatlas bibliotheken licht in 
woord en beeld alle tweeëntwintig 

schadevormen van UPLA toe. De atlas 

is dus een belangrijk hulpmiddel voor 

wie met het model aan de slag gaat. 
Maar bibliotheekmedewerkers kunnen 

hem ook gewoon los gebruiken, om 

inzicht te krijgen in de schadebeelden 

binnen hun collectie. Met die brede 

inzetbaarheid willen we kennis over 
schade aan bibliotheekmaterialen 

verspreiden en bewustzijn creëren 

rond collectiezorg. Want voorkomen 

is beter dan genezen. 

Gratis verspreiding 

We verspreiden duizend van de atlassen gratis in Vlaanderen en Brussel. Eind november kregen alle 

erfgoedbibliotheken een presentexemplaar in de bus. Andere geïnteresseerden kunnen bij ons een gratis 

exemplaar aanvragen. In de eerste twee maanden de publicatie ontvingen we al bestellingen voor zo’n 125 

atlassen. Downloaden kan ook: er is een interactieve digitale editie in pdf-formaat. 

 Marijn de Valk, Schadeatlas bibliotheken. Hulpmiddel bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie in:
Armarium. Publicaties voor erfgoedbibliotheken 4. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2014. 

vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/3330

Martine Balcer, directeur van de Provinciale Bibliotheek Limburg, krijgt het eerste 
exemplaar van de Schadeatlas bibliotheken uit handen van Eva Wuyts. 
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EN OOK… 

Vormingsreeks ‘Behoud en beheer documentair erfgoed’ 

 4.3 – Vorming bewaring

Samen met FARO bieden we een modulair vormingstraject aan over het behoud en beheer van documentair 

erfgoed. Dit traject wil een tour d'horizon geven van alle aspecten van behoud en beheer, aan de hand van 

praktijkgerichte basismodules. 

De eerste modules werden in 2013 aangeboden. In november 2014 volgde de tweedaagse workshop ‘Ons 

geheugen goed verpakt. Mogelijkheden en aandachtspunten voor het verpakken van papieren erfgoed’. 

Deze tweedaagse opleiding in Museum Plantin-Moretus was met acht deelnemers volzet.  

Infodag ‘Binnenklimaat op de tocht?’ 

 4.3 – Vorming bewaring

 9 - Duurzaamheid

Het Klimaatnetwerk Vlaanderen brengt een aantal institutionele actoren samen om bij te dragen tot de 

besluitvorming, de advisering en het onderzoek naar het binnenklimaat van musea, archieven, 

erfgoedbibliotheken en monumentale gebouwen. Dat speelt immers een belangrijk rol bij de preventieve 

conservering van ons cultureel erfgoed. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek maakt deel uit van het netwerk. 

In augustus organiseerden het Klimaatnetwerk en FARO de infodag ‘Binnenklimaat op de tocht? (R)evolutie 
in de klimaatrichtlijnen voor erfgoed’. Negentig deelnemers woonde deze dag bij. Hendrik Defoort van de 

sprak er over de inhaaloperatie van de Gentse universiteitsbibliotheek inzake collectiezorg. 
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IV. DUURZAAM DIGITAAL

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
ontwikkelt expertise over de creatie 
en het duurzaam beheer van digitale 
erfgoedcollecties. 

We nemen deel aan digitaliserings-
projecten en we doen onderzoek: 
naar de deponering van digitale 
publicaties en naar de digitale noden 

van de erfgoedsector. 

Digitalisering van historische kranten is 
absoluut noodzakelijk voor het behoud van 
deze belangrijke bronnen. Eén van de 
52.336 krantenedities uit het project 
‘Nieuws van de Groote Oorlog’.  
(Collectie Consciencebibliotheek) 
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NIEUWS VAN DE GROOTE OORLOG 

 5.1 – Expertise digitalisering
 5.3 – Duurzame digitale toegankelijkheid

Context 

De herdenking van de ‘Groote Oorlog’ leidt tot hernieuwde belangstelling voor frontbladen, kranten, 

tijdschriften, pamfletten en vlugschriften uit deze periode. Ze vormen een belangrijke bron voor de 

geschiedenis van het leven in België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toch zijn ze amper gekend bij het 

publiek en meestal alleen op papier of microfilm toegankelijk voor onderzoekers.  

Publicaties uit deze periode (en zeker de kranten) zijn bedreigd door de vaak gebrekkige kwaliteit van het 
papier waarop ze gedrukt zijn. Digitalisering is dus absoluut noodzakelijk om de inhoud van deze docu-

menten voor de toekomst te bewaren én toegankelijk te houden. 

Projectorganisatie 

Op vraag van VIAA werkten PACKED, FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (Eva Wuyts en David 

Coppoolse) een projectvoorstel uit voor een digitaliseringsproject van de kranten uit de Eerste Wereld-
oorlog. Die worden bewaard in uiteenlopende Vlaamse erfgoedinstellingen. Het project is daarom een 

samenwerking met de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Universiteitsbibliotheken van Gent en 

Leuven, de Provinciale Bibliotheek Limburg, de Provinciale Bibliotheek Tolhuis, de archiefinstellingen 

ADVN, Amsab-ISG, AMVB, KADOC en het Liberaal Archief, het Letterenhuis, het In Flanders Fields Museum 

en het Memorial Museum Passchendaele 1917.  

Inventarisatie 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek begon eind 2013 met de eerste fase van het project. Projectmedewerker 

Tuur van Hove inventariseerde de periodieke publicaties uit WO I bij de dertien participerende bewaar-

instellingen. Daarbij vertrok hij van de gegevens in onze krantencatalogus Abraham.  

Bij de voltooiing van de inventaris was het geschatte aantal te digitaliseren pagina’s opgelopen van 90.000 
tot ver boven de 400.000. Begin 2014 rationaliseerden we de lijst door de overlap tussen de collecties te 

bepalen en door na te gaan welke titels al elders waren gedigitaliseerd. Het totaal kwam daarmee op 

280.000 pagina’s. VIAA was bereid om bijkomend budget te voorzien voor de digitalisering van de bijko-

mende pagina’s. Verdere selectie was daarom niet nodig. 

Tijdens de inventarisatie bleek ook dat 185 krantentitels uit de Eerste Wereldoorlog nog niet waren 

opgenomen in Abraham. Die voegden we alsnog toe aan de databank. 

Onder de naam ‘Nieuws van de Groote Oorlog’ ontwikkelde het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) samen 
met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, FARO, PACKED en dertien cultureel-erfgoedinstellingen een grootschalig 

digitaliseringsproject van kranten uit 1914-1918. In 2014 begonnen we met de uitvoering ervan. 
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Voorbereiding 

In de eerste helft van 2014 lag de nadruk op het voorbereiden van de registratie en digitalisering van de 
geselecteerde kranten. Hiervoor bleef projectmedewerker Tuur Van Hove aan boord. David Coppoolse en 

Eva Wuyts leverden advies over de procesaanpak, metadatering en digitaliseringsstandaarden. Ze schreven 

ook  mee aan het lastenboek voor de digitalisering. Een werkbezoek aan de Koninklijke Bibliotheek van 

Nederland bood in deze fase nuttige inspiratie.  

Voor de inventarisatie van de frontbladen, 

kranten en tijdschriften werd het registratie-
systeem van VIAA aangepast om naast 

audiovisueel materiaal ook publicaties op 

papier te kunnen verwerken. Voor de 

registratie, barcodering, verpakking, digita-
lisering, kwaliteitscontrole en archivering 

werkten we workflows uit. De medewerkers 

van de collectiebeherende instellingen 

moesten een aantal taken zelf uitvoeren. We 
maakten een handleiding en een instructie-

filmpje om ze snel op weg te helpen. 

In de marge van dit project liep ook de aanbesteding voor de bouw van de publiekswebsite van VIAA. David 

Coppoolse maakte deel uit van de beoordelingscommissie.  

Registratie 

Tegen juli waren de meeste partners van Nieuws van de Groote Oorlog volop bezig met het registreren, 

barcoderen en verpakken van krantenedities voor digitalisering door de firma GMS in Nederland. Om 
zonder schade barcodes te kunnen aanbrengen op het materiaal leverden we aan de bewaarinstellingen 

zuurvrije fardes en schutbladen, samen met dozen voor het transport. 

0 10 20 30 40 50 60 70
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Fragment uit de instructievideo voor de registratie van papieren dragers 
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Driekwart van de betrokken krantenedities wordt bewaard door drie van onze partnerbibliothekenbiblio-

theken: de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de universiteitsbibliotheken van Gent en Leuven. Elk 

van deze bibliotheken moest tussen de elf- en vijftienduizend edities registreren. Om dit op korte tijd te 

kunnen realiseren kregen ze bijstand van enkele jobstudenten en hulpkrachten met een beroepsinlevings-
overeenkomst. Voor deze ‘bio-baners’ was het project een stage om beroepskennis en praktische 

vaardigheden op te doen.  

Testfase 

Begin juli ging een hoeveelheid testmateriaal naar de digitali-

seringsfirma. Deze krantentitels werden gescand volgens de 

Metamorfoze Light-richtlijnen. GMS maakte ook afgeleide 
beeldbestanden en OCR-bestanden. Samen met PACKED 

onderwierpen we de resultaten aan een zeer grondige 

kwaliteitscontrole. De leverancier stelde op basis daarvan de 

digitaliseringsmethode bij, totdat aan alle vereisten werd 

voldaan.  Ook maakten we afspraken over tussentijdse 

kwaliteitscontroles tijdens de productiefase. 

Digitaliseringsfase 

De digitaliseringsfase werd uitgevoerd in vijf batches, waarbij 

telkens alle titels van één of meer bewaarinstellingen werden 
opgehaald, gedigitaliseerd en teruggebracht. Eind juli begon 

GMS met de eerste batch van kranten uit vijf van de bewaar-

instellingen. Aan het eind van 2014 waren drie batches 

verwerkt. Begin 2015 volgen de laatste twee. 

Tijdens de digitaliseringsfase voerde onze projectmedewerker 

dagelijks kwaliteitscontroles uit. Als de productie van een 
dagdeel niet aan de eisen voldeed, moest de digitaliseringsfirma 

de reeks in kwestie opnieuw scannen. Deze frequente controles 

bleken absoluut noodzakelijk om de kwaliteit op peil te houden. 

Expertisedeling 

In 2014 publiceerden we twee projectnieuwsbrieven om de betrokken medewerkers van de bewaarinstel-
lingen en overige geïnteresseerden te informeren over de stand van zaken en de planning. De verzendlijst 

groeide aan tot 182 e-mailadressen. 

Tijdens het project deden we waardevolle kennis en ervaring op. Het logistieke proces en de kwaliteits-

controle werden grondig gedocumenteerd. We plaatsten een samenvatting op de Cultureel Erfgoed-

Standaarden Toolbox (CEST). In 2015 organiseren we samen met PACKED een vorming over logistiek en 

kwaliteitscontrole bij digitaliseringsprojecten van papieren erfgoed. 

 Tuur Van Hove. ‘De digitalisering van Belgische frontblaadjes, kranten en tijdschriften uit de Eerste
Wereldoorlog’ in Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox. PACKED 2015. 

vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/3516

Tijdelijke medewerkers hielpen om de ruim  
52.000 krantenedities op tijd te registreren. 
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DBNL 

 5.1 – Expertise digitalisering
 5.2 – Instrumenten digitalisering

Achtergrond 

Sinds eind 2012 is de DBNL in transitie. Op vraag van de Nederlandse Taalunie, de belangrijkste financier, 
wordt de digitale bibliotheek overgeheveld van een afzonderlijke stichting naar de Nederlandse Koninklijke 

Bibliotheek. Door integratie in de KB kan deze unieke verzameling Nederlandstalige teksten duurzamer 

worden beheerd. Eenmaal ingebed in de KB- infrastructuur, kunnen de teksten ook via andere kanalen dan 

alleen de website DBNL.org voor het publiek in Nederland en Vlaanderen toegankelijk worden gemaakt. 
Aanvankelijk moest de overgang eind 2013 plaatsvinden, maar in overleg met alle betrokkenen is dit een 

jaar uitgesteld. 

Nieuwe structuur 

In september 2013 werd de Commissie DBNL geïnstalleerd als beheersorgaan voor de DBNL. In de nieuwe 

structuur van dit binationale project vertegenwoordigt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (met An Renard van 
de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en Eva Wuyts) Vlaanderen op vraag van de minister van cultuur. 

In samenspraak met organisaties als Bibnet en de KANTL waken we over de belangen van de Belgische 

DBNL-gebruikers. Het Vlaamse overleg over DBNL werd in 2014 geformaliseerd. 

Meerjarenplan 

In 2014 heeft de Commissie DBNL een meerjarenplan uitgewerkt, met inbreng van de diverse werkgroepen. In 

dit driejarenplan geeft de Commissie DBNL aan welke doelen zij in de periode 2015 – 2017 wil bereiken en 

welke activiteiten daarvoor worden ondernomen.  

De Commissie DBNL heeft de ambitie om de DBNL uit te bouwen tot een relevante collectie die het hele 

Nederlandse taalgebied representeert, in een kwaliteit en een samenhang die aansluiten bij de behoeften 

van de gebruikers. Ze wil dat over tien jaar de kern van de Nederlandstalige literatuur deel uitmaakt van de 

collectie. Dat wil zeggen: de belangrijke literaire teksten en de bijbehorende secundaire literatuur. 

De stakeholders van de DBNL werden betrokken bij de opmaak van dit beleidsplan via een bevraging en een 
bijeenkomst begin 2015 plaatsvond in Den Haag. Eva Wuyts was medeverantwoordelijk voor de invulling 

van die dag, waarop via de World Café-methode diverse vragen werden voorgelegd aan de aanwezigen.  

Collectievorming 

De Commissie DBNL laat zich voor de collectievorming adviseren door een permanente Werkgroep 
Content. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek verzorgt het secretariaat en de logistieke ondersteuning van dit 

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een Nederlands-Vlaamse cultuurhistorische bibliotheek. De 

website bestaat uit volledig gedigitaliseerde literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie 
zoals biografieën, portretten en verwijzingen naar andere bronnen. In 2013-2014 werkten we mee aan het 

ontwikkelen van een nieuwe beheersstructuur en nieuwe toekomst voor de DBNL. 

Naamloos-4   34 10/11/2015   13:36:40



JAARVERSLAG 2014  VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK 37 

adviesorgaan. Namens Vlaanderen zetelen hierin Geert Buelens (Universiteit Utrecht) als voorzitter, David 

Coppoolse als secretaris en Saskia Scheltjens (Universiteit Gent).  

De werkgroep zorgde voor een nieuwe definitie van de DBNL-collectie: ‘De Digitale bibliotheek voor de 

Nederlandse letteren is een samenhangende en betrouwbare collectie van teksten met betrekking tot de 

Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis die loopt van de vroegste tijd tot heden en 

representatief is voor het gehele Nederlandse taalgebied.’ 

De werkgroep kreeg de opdracht om een gedetailleerde sterkte-zwakteanalyse van de collectie te maken 
en om de nodige verbeterpunten te formuleren. De benodigde statistieken daarvoor waren in 2014 nog niet 

beschikbaar. Om toch al richting te geven aan het digitaliseringswerk voor de DBNL stelde de werkgroep 

voor 2015-2016 een lijst op van aandachtsgebieden die prioriteit hebben. Daaronder zijn Vlaamse literaire 

en culturele tijdschriften. 

Om ideeën en adviezen van de werkgroep te kunnen terugkoppelen stelde de werkgroep een pool van 

deskundigen samen. Die bestaat niet alleen uit wetenschappers maar ook uit mensen uit het onderwijs en 
uit de (openbare) bibliotheekwereld. De pool komt vanaf 2015 jaarlijks samen voor terugkoppeling met de 

werkgroep. Daarnaast beantwoorden individuele leden adviesvragen van de werkgroep. 

Gebruikers 

In opdracht van de Taalunie voerde een extern bureau onderzoek uit het gebruik van de website DBNL.org. 
De voorbereiding en begeleiding van het onderzoek was in handen van een tijdelijke werkgroep. Namens 

Vlaanderen namen Koen Calis (Openbare Bibliotheek Brugge) en David Coppoolse daaraan deel. 

Het onderzoek had een respons van bijna 2.400 personen. Het leverde veel waardevolle informatie op over 

de verschillende gebruikersgroepen van de DBNL, hun waardering van de website en mogelijke 

verbeterpunten. De resultaten worden gebruikt om de collectie en de website van de DBNL in de komende 

jaren vorm te geven op een manier die aansluit bij de wensen van de gebruikers. 

Gebleken is dat DBNL.org echte fans heeft, die in hoge mate bereid zijn de website aan te raden bij anderen. 

De betrouwbaarheid van DBNL.org wordt hoog aangeslagen, zeker door wetenschappers. Die hechten veel 

waarde aan de accuratesse van teksten in DBNL.org.  

74% vindt dat DBNL.org een ruime selectie biedt van de teksten die ze nodig hebben, maar 16% mist 

behoorlijk wat. Er is vooral vraag naar meer actueel aanbod, maar er is ook begrip voor de uitdagingen die 

dat stelt. Andere kritiekpuntjes zijn de overzichtelijkheid van de site en de zoekfunctie. Ook de leesbaarheid 

van teksten kan nog worden verbeterd.  

Auteursrechten 

De Commissie DBNL heeft in 2014 een tijdelijke werkgroep rechten ingesteld om een licentiestrategie voor 

te bereiden voor de werken in de DBNL die nog onder het auteursrecht vallen. Inge Van Nieuwerburgh 

(Universiteitsbibliotheek Gent) en Jan Braeckman (Bibnet) vertegenwoordigen Vlaanderen in deze 

werkgroep.  

Na de transitie van de digitale bibliotheek is de KB de verantwoordelijke uitgever en verantwoordelijk voor 

het regelen van licenties. Het is de bedoeling dat DBNL vanaf 2018 onder de collectieve overeenkomsten 

valt die de KB sluit voor haar massadigitaliseringsprojecten. Voor gebruik en beschikbaarstelling op andere 

platformen dan die van de KB zullen de rechten afzonderlijk moeten worden geregeld. Tot 2018 zullen de 

rechten per werk worden geklaard. De werkgroep ontwikkelt hiervoor een basislicentie.  
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ONDERZOEK ‘DEPONERING VAN DIGITALE 

PUBLICATIES’ 

 5.3 – Duurzame Digitale Toegankelijkheid

Opzet 

Begin 2014 startten we in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse 

overheid met een onderzoek om de haalbaarheid van een deponeringskader van digitale publicaties uit 

Vlaanderen in kaart te brengen. 

Het onderzoeksteam bestond uit Sam Capiau, David Coppoolse en Eva Wuyts, ondersteund door prof. dr. 

Pierre Delsaerdt (Informatie-en bibliotheekwetenschap, Universiteit Antwerpen) en An Renard 

(Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience). Joris Deene (Samenwerkingsverband Auteursrecht & 

Samenleving) was juridisch adviseur. 

Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, Meta4Books, Bibnet, de Vlaamse 
Uitgeversvereniging en het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) begeleidde het onderzoek. De 

stuurgroep kwam vijf keer bijeen. 

Fasering 

Het onderzoek bestond uit vier fases: 

1. Literatuuronderzoek en analyse van buitenlandse praktijkgevallen 

2. Schriftelijke bevraging van Vlaamse stakeholders 

3. Aftoetsen van mogelijke oplossingen in Vlaanderen in twee focusgroepen met stakeholders 

4. Opmaak van een sterkte-zwakteanalyse en beleidsaanbevelingen voor de realisatie van een deponeringskader 

In augustus bezocht onderzoeker Sam Capiau het World Library and Information Congress van IFLA 

(International Federation of Library Associations and Institutions) in Lyon. De sessie ‘Digital preservation of 

e-books: Best practice in libraries’ bood een forum om medewerkers in verschillende buitenlandse

nationale en regionale depotbibliotheken te interviewen.

Resultaten 

Het eindrapport met de belangrijkste bevindingen, analyses en beleidsaanbevelingen werd op in december 

opgeleverd. Een presentatie van het rapport voor de bevoegde Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz 

staat gepland voor januari 2015. Daarna zal het rapport worden gepubliceerd. 

Digitale publicaties ontsnappen momenteel grotendeels aan de aandacht van onze erfgoedinstellingen, die niet 

zijn uitgerust voor het systematisch verwerven en duurzaam bewaren ervan. Een kader voor het systematisch 
deponeren van digitale publicaties is daarom broodnodig. Een belangrijke eerste stap was de uitvoering van een 

haarbaarheidsstudie voor dit kader. 
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Dit zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het onderzoek: 

– Alle bevraagde stakeholders erkennen dat een digitaal zwart gat een maatschappelijk probleem

vormt. Ze tonen een grote bereidheid en engagement om na te denken over een deponeringskader

als oplossing. Over de manier waarop dit kader uitgewerkt moet worden bestaat geen consensus.

Vooral de betrokkenheid van individuele uitgevers is onduidelijk en onzeker. Er moet met andere

woorden nog gewerkt worden aan het draagvlak.

– Alle bevraagde stakeholders zijn het erover eens dat born-digital publicaties (publicaties die van

meet af aan digitaal worden gepubliceerd en geen gedrukte pendant hebben) het meest bedreigd

zijn. Hoe langer we wachten om een systematisch verzamel- en bewaarbeleid voor deze publicaties

op te stellen, hoe groter het probleem wordt. Achteraf verzamelen is niet alleen deels onmogelijk.

Het vooral ook duurder.

– In de meeste van de ons omringende landen (met uitzondering van Nederland) werd het wettelijke

deponeringskader reeds uitgebreid met digitale publicaties (ruim te interpreteren). Dit proces tot

wetsuitbreiding nam altijd meerdere jaren in beslag. In de tussentijd werkten de verantwoordelijke

nationale bibliotheken pilootprojecten uit voor deponering op vrijwillige basis. Die hadden ener-

zijds als doel het digitale zwarte gat niet groter te laten worden. Anderzijds creëerden de piloot-

projecten de juiste werkprocessen voor de deponering van specifieke publicatietypes. Dit gaf
meteen de nodige input voor de concrete realisatie van het wettelijke kader. In afwachting van een

aangepast wettelijk kader moet ook in Vlaanderen een soortgelijk proef-of pilootproject opgestart

worden.

– Deponeringskaders voor digitale publicaties zijn in een aantal landen regionaal ingebed (vaak op het

gebied van selectie, ontsluiting en terbeschikkingstelling). Uit de stakeholdersbevragingen kwam
duidelijk de wens naar voor om ook Vlaanderen actief te betrekken bij de uitbouw van een depo-

neringskader.

– Er is snel doelgericht overleg nodig tussen de federale en regionale bestuursniveaus van België om

een adequate oplossing te vinden om het digitale zwarte gat te dichten. De bestuurlijke overheden

moeten een duidelijke visie formuleren over de bestuursniveaus en de organisaties die hiervoor de
eindverantwoordelijkheid dragen, en over de wijze waarop moet worden samengewerkt met tussen

overheden, organisaties en depotinstellingen. Als om een of andere reden niet in alle gemeen-

schappen tegelijk kan worden gestart met e-deponering mag dat de ontwikkeling van een digitaal

depot voor de andere gemeenschappen niet in gevaar brengen.

– In het buitenland geldt de depotplicht niet alleen voor de meer ‘klassieke’ e-boeken, e-kranten en

e-tijdschriften die ook nog op papier verschijnen. Er wordt ook ingezet op een collectie- en

archiveringsbeleid voor internetmedia die alleen digitaal geproduceerd worden. Een uitgewerkte

visie moet voldoende rekening houden met het ontstaan van nieuwe distributiekanalen (denk aan

websites, downloaden, streaming, apps) en met nieuwe contentgenres die zich ontwikkelen in de
digitale omgeving (zoals blogs, podcasts en sociale media). Een wettelijk depot voor digitale

publicaties moet heel breed worden ingevuld, zodat de wetgeving niet steeds moet worden

aangepast aan nieuwe technologie.
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Eén van de focusgroepen voor het onderzoek vond 
plaats op de Boekenbeurs in Antwerpen.
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ONDERZOEK ‘DIGITALE NODEN’ 

 5.3 – Duurzame digitale toegankelijkheid

De studie Digitale noden in de cultureel-erfgoedsector vond plaats naar aanleiding van de opmaak van het 

strategisch plan 2015-2019 van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) en het overleg tussen de 
Vlaamse overheid, de provincies en steden en gemeenten over afstemming en samenwerking rond 

duurzame digitale infrastructuur. 

De noden op het vlak van de digitale bewaring van audiovisuele materialen in Vlaanderen waren in eerdere 

jaren al vrij goed onderzocht. Voor andere types cultureel erfgoed was er nooit een globale 

behoefteanalyse geweest. Ook de haalbaarheid van een gemeenschappelijke dienstverlening en de rol van 

een centraal instituut voor archivering was nooit onderzocht. 

Onderzoeksaanpak 

De studie werd uitgevoerd door medewerkers van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (David Coppoolse), het 

expertisecentrum digitalisering PACKED en Amsab-ISG (namens het Overleg Landelijke Archieven 

Vlaanderen). 

Het onderzoek richtte zich vooral op noden die te maken hebben met digitale langetermijnbewaring, 

beheer van digitale collecties, ontsluiting via virtuele platformen en technische ondersteuning en 
kennisdeling. De noden van zowel grote, middelgrote als kleine organisaties werden opgenomen, ook van 

organisaties die geen subsidie krijgen van de Vlaamse overheid. 

Mede omwille van de tijdsbeperking maakten we bij de studie zoveel mogelijk gebruik van bestaand 

onderzoek. Voor de erfgoedbibliotheken en de musea schreven we op basis van bestaande rapporten een 

aantal aanbevelingen uit die nadien werden afgetoetst en aangevuld door de bibliotheken en musea zelf. 

Omdat dergelijke onderzoeken en analyses nog niet bestonden voor de culturele archieven, werd daar 

gestart op basis van een reeks diepte-interviews.  

Erfgoedbibliotheken 

De digitale behoeften van de erfgoedbibliotheken baseerden we op het onderzoek De wet van de remmende 

achterstand dat de Universiteit Antwerpen op onze vraag uitvoerde in 2011-2012. Dat onderzoek vulden 

we aan met ervaringen en observaties uit het netwerk van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de bredere 
erfgoedbibliotheeksector. De erkende erfgoedbibliotheken kregen de mogelijkheid om feedback te geven 

op een conceptversie van de analyse.  

Het resultaat was een nota met een sterkte-zwakteanalyse van de digitale situatie van de Vlaamse 

erfgoedbibliotheken (zie het diagram op de volgende pagina), beleidsaanbevelingen en prioriteiten voor het 

realiseren van digitale diensten. Samengevat waren dit de beleidsaanbevelingen:  

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek werkte mee aan een behoeftebepaling rond de 'digitale noden' van de cultureel-
erfgoedsector, als input voor de ontwikkeling van dienstverlening voor deze sector door het Vlaams Instituut voor 

Archivering (VIAA). 
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1. De erfgoedbibliotheeksector moet beter worden ondersteund door overheden op alle niveaus.

2. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek moet in staat worden gesteld haar decretale opdracht als

sectorinstituut waar te maken.

3. De Vlaamse overheid moet het VIAA uitbouwen tot een laagdrempelige, kwalitatieve, duurzame
centrale dienst.

4. De Vlaamse overheid moet van VIAA en andere overheden vragen dat hun digitale diensten

complementair zijn en integreerbaar.

5. De Vlaamse overheid moet het VIAA een rol geven bij de digitalisering, de duurzame bewaring en
het beschikbaar maken van ons bibliotheekerfgoed.

6. De Vlaamse overheid moet ervoor ijveren dat de auteursrechtenproblematiek voor erfgoed-

bibliotheken zo veel mogelijk wordt vereenvoudigd.

Meer informatie, waaronder de volledige analyses per subsector, vindt u in het overkoepelende eindrapport 

van het onderzoek. 

 David Coppoolse, Bert Lemmens, Maarten Savels en Rony Vissers. Analyse van de digitale noden van

culturele archieven, erfgoedbibliotheken en musea in Vlaanderen. PACKED vzw, 2014.

vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/node/3132

Praktijkgevallen 

Aansluitend op het rapport beschreven de auteurs in een artikel in het tijdschrift Faro de concrete digitale 

situatie en noden van drie erfgoedinstellingen: een museum, een archief en een erfgoedbibliotheek. De 

Openbare Bibliotheek Brugge gaf ons hiervoor een kijkje in de keuken. 

 David Coppoolse, Maarten Savels en Rony Visser. ‘Naar een duurzame digitale infrastructuur voor de 

cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen’ in: Faro | Tijdschrift over cultureel erfgoed  3(2014)7: 66-71. 
vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/3348

Sterkte-zwaktenanalyse van de digitale 
toestand van Vlaamse Erfgoedbibliotheken. 
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TAALUNIECOMMISSIE DIGITAAL ERFGOED 

 5.1 – Expertise digitalisering
 5.3 – Duurzame digitale toegankelijkheid

Opdracht 

De Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed levert op vraag van het Comité van Ministers van de Nederlandse 

Taalunie input voor een coherente Nederlands-Vlaamse beleidsagenda. Ze is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van Nederlandse en Vlaamse organisaties die een centrale rol spelen bij digitaal 

erfgoed, zowel op het vlak van beleid als qua uitvoering. Voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is David 

Coppoolse is lid van de commissie.  

In eerste instantie moet de commissie antwoorden formuleren op drie vragen: 

– Welke lessen kunnen we leren uit grote Nederlandse en Vlaamse digitaliseringsprojecten?

– Wat zijn de succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking in internationale data-

infrastructuren?

– Wat zijn de voorwaarden voor instellingen om hun collecties en collectiegegevens als open data

vrij te kunnen geven, zodat wat gedigitaliseerd wordt optimaal bruikbaar en herbruikbaar is?

Succesfactoren 

In 2014 vergaderde de commissie twee keer. De focus lag daarbij op het beantwoorden van de eerste vraag 

naar lessons learned. De commissie selecteerde veertien projecten waarin digitalisering centraal staat of 

waarin digitaal erfgoed geaggregeerd wordt. Bij die projecten werd gepolst naar algemeen toepasbare 

lessen op basis van eigen praktijkervaringen. Eén van de geselecteerde projecten was ons eigen Flandrica.be. 

Het veldonderzoek werd uitbesteed aan bureau HA Cultureel Erfgoed Management. 

Na bespreking van de resultaten in de commissie stelde deze firma een rapport op dat in december 

openbaar werd gemaakt. De lessen in het rapport hebben betrekking op beleidsvorming, processen en de 

ontwikkeling van digitale producten. Met de lessen kunnen in een vervolgonderzoek succesfactoren voor 

Nederlands-Vlaamse samenwerking in internationale data-infrastructuren bepaald worden. Ze worden in 

het voorjaar van 2015 omgevormd tot adviezen aan het Comité van Ministers om de samenwerking tussen 

Nederland en Vlaanderen te versterken. 

 Wilbert Helmus, Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten.

Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed 2014. 

www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/3391

Namens de sector van de Vlaamse erfgoedbibliotheken is de Vlaamse Erfgoedbibliotheek lid van de Taalunie-

commissie Digitaal Erfgoed, een nieuw structureel platform voor Nederland-Vlaams overleg over digitaal erfgoed. 
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EN OOK… 

Digitalisering architectuurtijdschriften 

 5.3 – Duurzame digitale toegankelijkheid

In 2013 diende het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) samen met de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek en twee van onze partnerbibliotheken (de Universiteitsbibliotheek Gent en de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience) een subsidieaanvraag in bij de Koning Boudewijnstichting voor de 

digitalisering van vier prominente architectuurtijdschriften. De aanvraag werd gehonoreerd. 

Het project ging in 2014 van start. Projectmedewerker digitalisering Tuur Van Hove begeleidde het CVAa bij 
de selectie van een digitaliseringsfirma, gaf advies over de logistiek en assisteerde bij het uitvoeren van de 

kwaliteitscontrole. 

Europeana Vlaanderen Overlegplatform 

 2.1 – Sectorvertegenwoordiging
 5.3 – Duurzame digitale toegankelijkheid

Europeana is een door de Europese Commissie gefinancierd netwerk dat het gebruik van de Europese 
rijkdom aan historische informatie in een online omgeving moet vergemakkelijken. Het Europeana 

Vlaanderen Overlegplatform wil de informatiestroom tussen Vlaamse cultureel-erfgoedorganisaties en 

Europeana optimaliseren en de participatiegraad van Vlaanderen in Europeana verhogen. David Coppoolse 

neemt deel aan de bijeenkomsten. Het platform kwam in 2014 drie keer samen.  

Platform Digitale Duurzaamheid Vlaanderen 

 2.1 – Sectorvertegenwoordiging
 5.3 – Duurzame digitale toegankelijkheid

Het Platform Digitale Duurzaamheid Vlaanderen verenigt een brede groep belanghebbenden in de 

cultureel-erfgoedsector die actief bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de langetermijnbewaring en 

-raadpleging van digitaal cultureel erfgoed. David Coppoolse is ondervoorzitter van het platform. In 2014

waren er geen nieuwe activiteiten.

 www.digitaleduurzaamheid.be

Naamloos-4   41 10/11/2015   13:36:42



Naamloos-4   42 10/11/2015   13:36:42



V. BIBLIOGRAFISCHE
ONTSLUITING 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

ontwikkelt expertise over de 
bibliografische ontsluiting van de 
collecties van erfgoedbibliotheken. 

Onze Short Title Catalogus 
Vlaanderen en de krantendatabank 
Abraham staan daarbij centraal. 

In 2014 organiseerden we opnieuw de 
tweejaarlijkse STCV-workshop. In drie dagen 
leren de deelnemers de knepen van de 
analytische bibliografie. 
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STCV 

 6.1 – Expertise ontsluiting
 6.2 – Instrumenten ontsluiting

 stcv.be

Dankzij de vele instellingen die in 2014 meewerken slaagden we er dit jaar opnieuw in het jaardoel van 
2.000 exemplaren aanzienlijk te overstijgen: er werden maar liefst 2.896 exemplaren toegevoegd. 

Projectmedewerker Susanna De Schepper beschreef voornamelijk titels uit de collecties van onze partner-

bibliotheken. Daarnaast zijn er de samenwerkingsprojecten met andere erfgoedbibliotheken, waarbij een 

catalograaf van de instelling onder Susanna’s begeleiding de databank voedt. Ten slotte werken de 

partnerbibliotheken zelf aan het verder ontsluiten van hun collecties in STCV, onder andere door 

aanwinsten op te nemen. 

Oud-projectmedewerkers spelen een belangrijke rol in het project. Ze leveren onmisbare expertise bij de 

verdere ontwikkeling van STCV. Ze dragen ook actief bij door in binnen- en buitenlandse bibliotheken 

regelmatig nieuwe exemplaren toe te voegen aan de databank. Via de STCV-collegagroep hebben deze 

oud-medewerkers regelmatig contact met elkaar. 

Partnerbibliotheken 

Op 31 januari werd de STCV-projectfase in de 

Openbare Bibliotheek Brugge afgerond. In deze 

instelling verwerkte Susanna alle Vlaamse drukken 

tot en met de achttiende eeuw uit de diverse 
deelcollecties van deze erfgoedbibliotheek: de 

incunabelen (boeken gedrukt vóór 1501), het 

Historisch Fonds, het fonds Guido Gezelle, het 

fonds Achiel Van Acker, de verzameling Eugène 
Sanders en uiteraard de grote en belangrijke 

collectie Brugensia. De projectfase in Brugge 

begon in mei 2012. In totaal verwerkten we 3.231 

exemplaren verwerkt, waaronder veel West-

Vlaamse drukken. Dat leverde 1.721 nieuwe 

titelbeschrijvingen op. 

De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) bevat bibliografische beschrijvingen van boekedities gedrukt in 
Vlaanderen vóór 1801. We maken de beschrijvingen op basis van exemplaren die bewaard worden in onze erf-

goedbibliotheken. Zo brengen we de boekproductie uit de tijd van de handpers in kaart. 

Van 2000 tot en met 2014 bestudeerden we 37.904 boeken, in een dertigtal bibliotheken. De STCV bevat nu 

beschrijvingen van 21.219 unieke edities, waar mogelijk met links naar gedigitaliseerde exemplaren.  

Sinds begin 2014 zijn de records uit de STCV-databank ook beschikbaar in UniCat, de overkoepelende catalogus 

van de Belgische wetenschappelijke bibliotheken. 
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De rest van het jaar werkte Susanna in de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap (Universiteit Antwer-

pen). Het doel van deze projectfase is om de resterende Vlaamse drukken uit de zeventiende-eeuw in te 

voeren. De werkzaamheden in Brugge en het Ruusbroecgenootschap zorgden voor 27% van de aangroei van 

2014.  

In 2013 formaliseerden we met onze partnerbibliotheken de lopende samenwerking voor het aanvullen 

van de STCV-databank. Vooral de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de Universiteitsbibliotheek 
Leuven leverden in 2014 een zeer actieve bijdrage, goed voor 24% van de groei.

Externe bibliotheken 

De langlopende samenwerking met het Stadsarchief Turnhout en het Museum Plantin-Moretus werd 

voortgezet. Deze twee erfgoedinstellingen voegen zelfstandig exemplaren toe aan STCV onder 

begeleiding van Susanna, die hierbij ook de kwaliteitscontrole uitvoert. Deze externe erfgoedbibliotheken 

voegden dit jaar maar liefst 41% van de nieuwe exemplaren toe.  

Zo’n 1,5% van de nieuwe exemplaren is te danken aan het enthousiasme van enkele oud-projectmede-

werkers die Vlaamse oude drukken uit andere collecties toevoegen als ze daar kans toe zien. 

Internationale samenwerking 

De Folger Shakespeare Library in Washington (Verenigde Staten) ontsloot ook dit jaar onder begeleiding 

van voormalig STCV-medewerker Goran Proot oude drukken uit Vlaanderen. De exemplaren werden 

ingevoerd in de eigen catalogus en in de STCV-databank, goed voor 8,5% van de aanwas. 

Prospectie 

In juli ging Susanna op prospectiebezoek bij het Stadsarchief Gent. Daar bekeek ze in overleg met de 

archivaris relevante boeken uit deze collectie en maakte afspraken voor een samenwerking die start in 
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2015. Ter voorbereiding volgde een medewerker van het stadsarchief in december de STCV-workshop rond 

bibliografie van het oude boek. 

Workshop bibliografie van het oude boek 

In december organiseerden we voor de derde keer een 
intensieve STCV-workshop over de bibliografische 

beschrijving oude drukken plaats. Ditmaal was de 

Openbare Bibliotheek Brugge gastvrouw. De vijftien 

beschikbare plaatsen waren volzet, met zeven 

deelnemers afkomstig van onze partners (Openbare 
Bibliotheek Brugge en Universiteitsbibliotheek 

Antwerpen). De overige kwamen van het Stadsarchief 

Gent, het Cultura Fonds, Boekrestauratie De Valk, de 

Koninklijke Bibliotheek van België, het Museum Plantin-
Moretus, de Universiteitsbibliotheek Leiden, het 

Agentschap Plantentuin Meise en de Gentse 

Bibliotheekschool. 

De deelnemers kregen een grondige theoretische en praktische opleiding in de bibliografische methode van 

de STCV. De workshop is enerzijds bedoeld om toekomstige medewerkers van het project op te leiden en 

anderzijds om de expertise rond het catalografisch beschrijven van oude drukken in de Vlaamse 

erfgoedbibliotheken te verhogen. Zo dragen we bij aan de professionalisering van de sector.  

De workshop werd gecoördineerd door Susanna De Schepper, die ook als lesgever optrad. Daarbij kreeg ze 

hulp van Diederik Lanoye (Universiteitsbibliotheek Leuven), Steven Van Impe (Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience) en Goran Proot (Bibliothèque Mazarine, Parijs). 

Uit de evaluatie (ingevuld door elf deelnemers) bleek een grote algemene tevredenheid. Er werden negen 

aspecten beoordeeld, allemaal zeer positief (zie de grafiek).  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De verworven kennis is bruikbaar in mijn dagelijkse job

De STCV-workshop voldeed aan mijn verwachtingen

De cursusleiders zorgden voor een goede begeleiding
tijdens de oefeningen

De praktische oefeningen zijn een goede manier om het
STCV-regelwerk te verkennen

Vragen werden vlot en to-the-point beantwoord

De cursusleiders gaven duidelijke en coherente
uiteenzettingen

Er werd voldoende en bruikbaar lesmateriaal voorzien

Het programma van de workshop was goed samengesteld

De STCV-workshop was goed georganiseerd

STCV-workshop: Deelnemersevaluatie

Helemaal akkoord Akkoord Geen mening Niet akkoord Helemaal niet akoord

“Drie nuttige dagen!” 

“Goede afwisseling tussen theorie en praktijk. 
De praktijkdelen waren onontbeerlijk om 

bepaalde begrippen echt te begrijpen.”  

 “Het oefenpakket was voor elke deelnemer 
met veel zorg voor diversiteit 

samengesteld.”   

 “Niet alleen instructie van het systeem, maar 

ook meer inzicht in het gedrukte boek.” 

— Deelnemers STCV-workshop  
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STCV: Taal en herkomst Facebook-volgers

Nieuwe handleiding 

De STCV-handleiding bevat een schat 

aan informatie voor catalografen van 

oude drukken. Sinds de publicatie van 

de tweede editie in 2005 zijn er 

correcties, aanvullingen, uitzonderingen 
en voorbeelden verzameld die nog niet 

in de handleiding zijn opgenomen. Een 

update was wenselijk.  

Een derde boekeditie komt er niet. De 

noden van het project en de catalografen 

zijn beter gediend met een online 
formaat. De handleiding kan dan veel 

meer informatie en voorbeelden 

bevatten, gemakkelijk gecorrigeerd of 

aangevuld worden, en vlotter worden 
doorzocht. We kozen voor een wiki-

formaat: meerdere redacteurs kunnen zo 

heel gecontroleerd samenwerken en 

gebruikers van de handleiding kunnen 

gemakkelijk feedback geven.  

De nieuwe handleiding is bovendien in het Engels. De STCV-databank heeft een internationaal publiek en 
de STCV-methode is  relevant voor catalografen wereldwijd.  In 2014 zetten we de wiki op en vertaalden 

we de eerste hoofdstukken. Die konden meteen nuttig gebruikt worden op een  internationale summer-

school in Antwerpen (zie pagina 68). De voltooiing is voorzien voor 2015. Ondertussen is het resultaat al 

raadpleegbaar  

 manual.stcv.be

Communicatie 

Het aantal volgelingen van de STCV-Facebookpagina liep op van 205 naar 246. We plaatsten meer dan 

vijftig berichten op de pagina, met een gemiddeld bereik van een kwart van de volgers. 

Omdat de STCV een internationaal publiek van bibliotheekmedewerkers en onderzoekers heeft, gebruiken 

we op deze pagina het Engels. Dat lijkt te werken, want een groot deel van de volgers is inderdaad niet-

Nederlandstalig of uit het buitenland afkomstig (zie grafieken). 

 facebook.com/shorttitlecatalogusvlaanderen

De nieuwe, Engelse STCV-handleiding 
gebruikt dezelfde software als Wikipedia. 
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ABRAHAM 

 6.1 – Expertise ontsluiting

 6.2 – Instrumenten ontsluiting

 krantencatalogus.be

Updates 

Eén nieuwe instelling meldde zich aan voor Abraham dit jaar: het Wielermuseum Roeselare. Naast 

incidentele updates werden lijsten van onverwerkte krantentitels en editiegegevens ingevoerd van het 

Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek 

(DADD), het Liberaal Archief, en de stadsarchieven van Dendermonde, Gent, Hasselt, Mechelen en 

Tongeren. 

Oorlogspers 

Abraham diende als belangrijk hulpmiddel bij de voorbereiding van het krantendigitaliseringsproject 

‘Nieuws van de Groote Oorlog’ (zie pagina 33). Aanvullende gegevens die we verzamelden tijdens de 

inventarisatiefase van dit project namen we ook op in Abraham. Het ging hierbij om exemplaren van het In 
Flanders Fields Museum, het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB), het Archief en 

Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN), Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, 

de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Centrale Bibliotheek van de KU Leuven, het Letterenhuis, de 

Universiteitsbibliotheek Gent, de Provinciale Bibliotheek Tolhuis, het Liberaal Archief, de Koninklijke 

Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW) en het Memorial Museum Passchendaele. 

We maakten ook een begin met het opnemen van links naar de honderden gedigitaliseerde titels uit de 
Eerste en de Tweede Wereldoorlog die te vinden zijn in de online collectie The Belgian War Press van 

CEGESOMA.  

Stage 

Van maart tot en met mei liep Marisa De Picker bij ons stage in het kader van de opleiding Informatie en 
Bibliotheekwetenschap (Universiteit Antwerpen). De stage draaide rond de krantencatalogus Abraham. 

Marisa kreeg van ons een basisopleiding catalografie en kon dan, onder begeleiding van Susanna, in deze 

databank nieuwe records aanmaken, bestaande records verder aanvullen en op zoek gaan naar bijkomende 

relevante informatie. Zo kreeg ze een duidelijker beeld van wat er allemaal komt kijken bij bibliografische 

ontsluiting. 

Abraham is een online databank van Belgische kranten in Vlaamse bibliotheken en erfgoedinstellingen. Tussen 

2007 en 2010 werden in Abraham de zeer kwetsbare kranten uit de periode 1830-1950 geïnventariseerd. 

We bouwen de databank elk jaar verder uit. Abraham bevat nu zo’n 6500 krantentitels uit honderd erfgoed-

instellingen in Vlaanderen en Brussel. In 2014 maakten we 255 nieuwe beschrijvingen en vulden we circa 400 

bestaande records aan. 
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UNICAT – UNION CATALOGUE OF BELGIAN LIBRARIES 

 6.2 – Instrumenten ontsluiting

 unicat.be

Partnerbibliotheken 

De online catalogi van zes van de acht erkende erfgoedbibliotheken zijn al opgenomen in UniCat via de 
wetenschappelijke catalogusnetwerken waarvan ze deel uitmaken. De overige twee (de Openbare 

Bibliotheek Brugge en de Provinciale Bibliotheek Limburg) ontbreken nog. Op voorstel van de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek zullen beide bibliotheken de records van hun erfgoedcollecties gaan aanleveren aan 

UniCat. De eerste stappen daarvoor werden in 2014 gezet.  

Erfgoeddatabanken 

In UniCat ontbreekt ook het historisch boeken- en krantenbezit van veel andere bewaarinstellingen die niet 

binnen de wetenschappelijke scope van UniCat vallen, zoals openbare bibliotheken en heemkundige 

verenigingen. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek brengt delen van deze collecties in kaart via de databanken 

STCV en Abraham. We realiseerden in maart de opname van deze bestanden in UniCat, in samenwerking 
met Anet, de automatiseringsafdeling van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen die instaat voor het 

technisch beheer van Abraham en STCV. Unieke historische boeken en kranten uit tientallen 

erfgoedinstellingen die voorheen niet in UniCat waren opgenomen zijn nu gemakkelijker te vinden voor 

onderzoekers en studenten.  

EN OOK… 

Artikeldatabank Heemkundige Tijdschriften 

 6.1 – Expertise ontsluiting

Heemkunde Vlaanderen en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience ontwikkelen samen een project 

voor het ontsluiten van heemkundige tijdschriften op artikelniveau. David Coppoolse nam deel aan een 

klankbordgroep waarop experts feedback gaven op de projectaanpak en gaf commentaar op het 

projectdefinitiedocument. De databank wordt in 2015 gelanceerd. 

UniCat is een overkoepelende onlinecatalogus voor wetenschappelijk onderzoek en het hoger onderwijs. Met de 
databank doorzoekt u in één beweging de bibliotheekcatalogi van de universteiten, hogescholen, onderzoeks-

centra, musea, erfgoedinstellingen, overheidsinstanties en de Koninklijke Bibliotheek van België. De Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek stimuleert de verdere opname van bibliothecair erfgoed in UniCat. 
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VI. CULTURELE ONTSLUITING

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
ontwikkelt expertise over de 
publieksontsluiting van de 
erfgoedcollecties van bibliotheken. 

We breiden onze online 
erfgoedbibliotheek verder uit. Ons 
crowdfundingplatform maakt 
erfgoedbibliotheken zichtbaarder en 

helpt om aanvullende middelen te 
vinden voor behoudsprojecten. 

Op het crowdfundingsplatform Boekensteun zoeken 
bibliotheken bijkomende financiering voor het behoud 
van erfgoed. De actie van Daminaan Vandaag rond de 
conservering van een muziekhandschrift kreeg veel 
persaandacht. 
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FLANDRICA.BE 

 7.1 – Expertise publiekswerking
 7.2 – Instrumenten publiekswerking

 5.1 – Expertise digitalisering

 5.2 – Instrumenten digitalisering

 flandrica.be

Organisatie 

Flandrica.be staat open voor alle erfgoedbibliotheken. In 2014 ontwikkelden we een starttraject voor 
nieuwe partners: drie sessies om nieuwe bibliotheken snel op weg te helpen om werken uit hun collectie op 

Flandrica.be te plaatsen. Aan de hand van enkele werken uit de eigen collectie doorlopen ze alle stappen 

die nodig zijn voor opname in Flandrica.be. De sessies hebben de vorm van een collegagroep: de 

deelnemers doen expertise op en wisselen ervaringen uit onder begeleiding van medewerkers van onze 

partnerbibliotheken en externe deskundigen. 

In juli organiseerden we een infomoment om het traject voor te stellen aan directeurs, bibliothecarissen en 
collectieverantwoordelijken die Flandrica.be zouden willen inschakelen om hun collectie in de kijker te 

zetten in een breder verband. Dertien personen schreven zich hiervoor in. Zeven waren na de sessie 

daadwerkelijk geïnteresseerd. Het traject gaat in 2015 van start. 

Update 

Het redactieteam van Flandrica.be vergaderde twee keer. 
Samen brachten de partnerbibliotheken 55 nieuwe werken 

naar de online erfgoedbibliotheek. Die werden integraal 

gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld op de websites 

van de bibliotheken. Op Flandrica.be voorzagen we ze van 
toelichtingen, trefwoorden en enkele treffende 

afbeeldingen. De nieuwe titels waren er vanaf oktober te 

bewonderen. 

Via Flandrica.be brengen we ook informatie over 

publieksactiviteiten van erfgoedbibliotheken en over 

digitale collecties naar het brede publiek. Op de 
startpagina publiceerden we in 2014 zo’n 25 

nieuwsberichten. 

Op de website Flandrica.be kan het brede publiek kennismaken met de rijkdom van de Vlaamse bibliotheek-

collecties. Het portaal bundelt gedigitaliseerd erfgoedmateriaal uit onze partnerbibliotheken.  

In de komende jaren bouwen we de online erfgoedbibliotheek verder uit. In 2014 werd Flandrica.be verrijkt met 

55 nieuwe werken, waarmee het totaal op 555 komt. 
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Werken in Flandrica.be
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Vertaling 

Het erfgoed op Flandrica.be moet er ook zijn voor het 

internationale publiek. Het was daarom altijd onze 

bedoeling om een Engelstalige versie van de website te 

realiseren. De opensourcesoftware Omeka waarop 

Flandrica.be is gebaseerd liet meertaligheid aanvankelijk 

niet toe.  

In de recentste versie is het wel mogelijk om een Neder-

landse en een Engelse versie te tonen. In 2014 

verzorgden we zelf de vertaling van de interface van de 

website en de informatiepagina’s. De rondleidingen lieten 

we extern vertalen. LIBIS maakte werk van de 
ontwikkeling van een nieuwe, tweetalige versie van de 

website. De Engelse versie van Flandrica.be zal begin 

2015 online komen.  

Om Flandrica.be te promoten op internationale 

evenementen en in wetenschappelijke bibliotheken 
maakten we een Engelse versie van de Flandrica.be-

bladwijzer.  

De Engelse Flandrica-bladwijzer vestigt vooral 
de aandacht op internationaal relevante titels.

Vergadering van de Flandrica- 
redactie aan de Universiteit Antwerpen.
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BOEKENSTEUN 

 7.1 – Expertise publiekswerking

 7.2 – Instrumenten publiekswerking

 boekensteun.be

Projectorganisatie 

Boekensteun was een samenwerkingsproject tussen de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Vlaams Fonds 

voor de Letteren. De technische infrastructuur van het platform boekensteun.be huurden we tot eind 2014 

van de Nederlandse stichting Voordekunst.nl.  

Na afloop van de tien pioniersprojecten eind 2013 besloot het Vlaams Fonds voor de Letteren om geen 

nieuwe projecten meer op het platform te plaatsen. Via de Vlaamse Erfgoedbibliotheek voerden in 2014 

wel nog zes erfgoedprojecten een campagne via Boekensteun:  

Arts uit renaissance rekent op uw steun Geschied- en Heemkundige Kring Triverius 

Red de kunstenaarsboeken van het KMSKA Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 

Omtrent den oever gheneer ik my Sint-Bernardusabdij Bornem 

Laat Hawaiiaans muziekhandschrift opnieuw klinken Damiaan Vandaag 

Blaas de kosmos nieuw leven in Openbare Bibliotheek Brugge 

Geef de Turnhoutse begijnen een stem! TRAM41 Turnhout 

Resultaten 

Drie van deze zes projecten haalden meer dan 100% van het doelbedrag op. De drie overige projecten 
wisten respectievelijk 64%, 19% en 16% van het doelbedrag op te halen. Ook deze projecten konden uitein-

delijk helemaal of gedeeltelijk gerealiseerd worden dankzij bijkomende steun van de eigen vriendenvere-

niging of van hun institutionele overheden. Dat laat zien dat crowdfundingsprojecten ook heel waardevol 

zijn voor bewustmaking en betrokkenheid. 

Enkele cijfers over deze zes projecten heen: 

Totaalbedrag     18.338 euro 

Aantal donateurs     298 

Gemiddelde gift     61,50 euro 

Mediaangift     40 euro 

Vermeldenswaard is ook de Bib Web Award die Boekensteun in de wacht sleepte. De studenten die deze 
tweejaarlijkse prijsuitreiking organiseren kroonden Boekensteun tot het meest innovatieve webproject in de 

sector (zie ook op pagina 9). 

Met Boekensteun onderzochten we of crowdfunding aanvullende financiering kan opleveren. Via het platform 

konden erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel geld zoeken voor de conservering van oude boeken of 
andere bibliotheekmaterialen. Boekensteun ging in oktober 2013 van start met vijf literaire en vijf erfgoed-

projecten. In 2014 kwamen daar nog zes erfgoedprojecten bij. 
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Projectevaluatie 

In maart vergaderde de stuurgroep van experten van de organisaties die het project begeleidden een laatste 

keer. Op de agenda stond de presentatie van de tussentijdse resultaten en de projectevaluatie. Ook de 

collegagroep van projecthouders kwam nog een keer samen voor een uitgebreide evaluatievergadering. 

De eindbalans van de elf erfgoedprojecten op Boekensteun is heel goed. Uit de resultaten blijkt dat crowd-

funding zeker een kans van slagen heeft in de cultureel-erfgoedsector. Wel zijn er een aantal aandachtspunten: 

– Crowdfunding betekent hard werken en vraagt een goede voorbereiding. Gewoon een project-

beschrijving online plaatsen is niet voldoende: er moet (op voorhand) voldoende gewerkt worden

aan een communicatieplan en aan communicatieskills.

– Het doelbedrag van de projecten mag niet te hoog zijn. ‘Microfunding’ van bedragen tussen de
2.500 en 5.000 euro heeft een goede kans op succes. Hogere bedragen (zoals bij de literaire

projecten van het Vlaams Fonds voor de Letteren) liggen moeilijker.

– Niet alle projecten zijn even geschikt voor crowdfunding. Scoren het best: duidelijk afgelijnde

projecten die urgent zijn en uniek. Dat verklaart misschien waarom de conserveringsprojecten

succesvoller waren dan de literaire projecten.

– Het interne draagvlak voor een crowdfundingcampagne is essentieel. Besturen en leidinggevenden

moeten het initiatief ondersteunen. De meeste donateurs komen uit het directe netwerk van de

projecthouders. Dat moet dus van meet af aan bij het project betrokken worden.

– Bij de erfgoedprojecten is de rol van de tegenprestatie niet zo groot. De meeste donateurs (onge-

veer 3 op 4) geven trouwens via de Koning Boudewijnstichting, in ruil voor een fiscaal attest. Een

economisch waardeerbare tegenprestatie is dan niet toegestaan.

– Het is belangrijk om een waaier aan betaalmogelijkheden aan te bieden. Donaties moeten zowel

online als offline (via overschrijvingsformulier en cash) mogelijk zijn. In de praktijk worden al deze

kanalen gebruikt.

– De ‘winst’ van crowdfunding is niet alleen financieel. Een project levert ook een verhoogde

zichtbaarheid en een breder draagvlak op. Instellingen kunnen beter niet beginnen aan crowd-

funding als ze niet van plan zijn te investeren in communicatie.

– Donateurs hebben behoefte aan betrouwbare partners. Het succes van de erfgoedprojecten zal ook

te maken hebben met de medewerking van de Koning Boudewijnstichting.

– ‘Koud werven’ (werven bij onbekenden) is veel minder succesvol. Dat is waarschijnlijk ook een reden

waarom de projecten van erfgoedinstellingen beter scoorden dan de particuliere

literatuurprojecten: ze hadden al een zekere achterban.

Expertisedeling 

Boekensteun was het eerste initiatief in de erfgoedsector dat crowdfunding als financieringsmechanisme 

grondig exploreerde. Onze ervaringen hebben we dan ook zoveel als mogelijk met de sector gedeeld door 

voordrachten en informele gesprekken (zie ook vanaf pagina 65). 

De ervaringen van de projecthouders dienden als belangrijke input voor de ontwikkeling van een praktische 

toolbox voor crowdfunding in de culturele sector. Om de opgedane kennis duurzaam te borgen en voor de 

hele culturele sector ter beschikking te stellen, ontwikkelde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek ook een online 
handleiding: ‘Vele Kleintjes’. Deze uitgebreide website hebben we in 2014 volledig in huis is ontwikkeld. De 

lancering is in 2015. 

 velekleintjes.be
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EN OOK … 

Het oude boek en de nieuwe media 

In 2016 zijn Vlaanderen en Nederland gastland op de Frankfurter Buchmesse, de grootste boekenbeurs ter 

wereld. Het Vlaams en het Nederlands Fonds voor de Letteren willen met een ambitieuze artistieke 
invulling hiervan de culturele dialoog tot stand brengen tussen Duitsland en zijn westelijke buren. De 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek plant in dit kader een toptentoonstelling die Vlaamse bibliotheken en hun 

collecties internationaal op de kaart zet. 

Voor het project namen we in 2014 al verschillende initiatieven. We hielden gesprekken met Bart Moeyaert, 

de artistiek intendant van het gastlandschap. En met de Koninklijk Bibliotheek van Nederland en de 

Universiteit Antwerpen (Centrum voor Stadsgeschiedenis). Zij zijn onze belangrijkste partners in dit project.  

Op de tentoonstelling exploreren we de wereld van het oude boek en die van de nieuwe media. Zo brengen 
we nieuwe doelgroepen in contact met bibliotheekerfgoed. De innovatieve tools voor publiekswerking die 

we daarbij ontwikkelen kunnen erfgoedbibliotheken ook later nog inzetten. Om het project te realiseren 

vragen we in 2015 een aanvullende subsidie aan.  

Ook in onze communicatiestrategie 
combineren we het oude boek met de 
nieuwe media. Nieuws van onze 
website verschijnt ook op Twitter.
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VII. EXPERTISENETWERK

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
verspreidt de expertise die ze 
ontwikkelt in de sector van de 
erfgoedbibliotheken.  

We verstrekken advies en  
participeren in verschillende 
praktijkgemeenschappen.  

Netwerken tijdens de lunch op het 
Overlegplatform voor Erfgoedbibliotheken 
in de Provinciale Bibliotheek Limburg.
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PRAKTIJKGEMEENSCHAPPEN 

 3.1 – Expertise collectiebeleid

 4.1 – Expertise bewaring

 5.1 – Expertise digitalisering
 6.1 – Expertise ontsluiting

 7.1 – Expertise publiekswerking

Collegagroepen 

Als netwerkorganisatie en kennismakelaar zet de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de komende jaren in op 

collegagroepen. Dat zijn niet-hiërarchische overlegstructuren waarin professionals regelmatig 

samenkomen en zo kennis delen en creëren. 

In 2014 waren onder onze vleugels al de volgende collegagroepen actief: 

Collegagroep Onderwerp In samenwerking met 

Boekensteun  Fondsenwerving/crowdfunding 

STCV  Bibliografische beschrijving van oude drukken  

Collectieplan  Collectiebeleidsplanning FARO 

Redactieteam Flandrica.be  Publiekswerking 

Gebruikersgroep Cometa Beschrijven op collectieniveau FARO en PACKED 

Daarnaast begonnen we met FARO aan de voorbereiding van de nieuwe collegagroep ‘Verhuizen van 

documentaire collecties’. Daar wisselen archivarissen en erfgoedbibliothecarissen praktijkgerichte 
informatie en instrumenten uit over alles wat met het verhuizen van papieren erfgoed te maken heeft. We 

zetten ook een forum op voor het delen van mensen en middelen. Zowel ervaringsdeskundigen als mensen 

die in de toekomst een verhuizing moeten organiseren zijn welkom. Voor de eerste bijeenkomst van de 

collegagroep in januari 2015 ontvingen we inschrijvingen van maar liefst 36 organisaties. 

Ons personeel participeert ook in de collegagroepen van andere organisaties: 

Collegagroep Organisator Deelnemer 

Europeana Overlegplatform Vlaanderen Agentschap Kunsten en Erfgoed David Coppoolse 

Gebruikersgroep Anet  Universiteitsbibliotheek Antwerpen Susanna De Schepper 

Gebruikersgroep Cultureel erfgoed en 
auteursrecht 

FARO, VKC en Move Eva Wuyts 

Leren in de erfgoedsector  FARO Eva Wuyts 

Werkgroep Waardering en selectie Provinciale depotconsulenten Eva Wuyts 
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Stuurgroepen  

Voor bepaalde projecten of expertisedomeinen kan onze raad van bestuur zich laten adviseren door een 

stuurgroep. Die verricht beleidsvoorbereidend werk en treedt op als klankbord voor zowel de raad van 

bestuur als voor de uitvoerders van een project of initiatief. De raad van bestuur kan ook beslissen om 

bepaalde bevoegdheden te delegeren aan een stuurgroep. 

In 2014 waren er stuurgroepen voor de projecten STCV, Abraham, Flandrica.be en digitaal depotonderzoek. 

Voor het UPLA-project was er een klankbordgroep. (Zie pagina 78 voor de samenstelling van deze groepen.) 

Ons personeel wordt regelmatig vanuit hun functie en expertise gevraagd om deel te nemen aan de advise-

rende organen van andere organisaties of hun projecten. In 2014 ging het om: 

Orgaan Organisatie Deelnemer 

Begeleidende commissie Anet Universiteitsbibliotheek Antwerpen David Coppoolse 

Cultuurprijs Cultureel Erfgoed Vlaamse overheid Eva Wuyts 

Redactie De Gulden Passer Vereniging van Antwerpse Bibliofielen Susanna De Schepper 

Stuurgroep Adopt-a-Book Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Eva Wuyts 

Stuurgroep Imago-onderzoek 
bibliotheken en archieven  

VVBAD Eva Wuyts 

Stuurgroep Nieuws van de 
Groote Oorlog  

Vlaams Instituut voor Archivering Eva Wuyts 
David Coppoolse 

Stuurgroep Platform Digitale 
Duurzaamheid 

- David Coppoolse, 
ondervoorzitter 

Ons samenwerkingsplatform Atrium gebruiken we om 
informatie te delen met collega’s in ons brede netwerk.  
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EXPERTISEDELING 

 2.3 – Sectorinformatie
 3.1 – Expertise collectiebeleid

 4.1 – Expertise bewaring

 5.1 – Expertise digitalisering
 6.1 – Expertise ontsluiting

 7.1 – Expertise publiekswerking

Publicaties 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek speelt actief in op de vraag van (vak)media om een bijdrage te leveren over 

erfgoedbibliotheken. Die worden geïllustreerd met eigen beeldmateriaal. Alle verschenen artikelen en 

publicaties zijn terug te vinden (en meestal ook digitaal raadpleegbaar) via de documentatiesectie van onze 

website. In 2014 verschenen onder meer deze artikelen: 

– Steven Van Impe, Goran Proot & Susanna De Schepper, ‘Beyond Description. Bibliographic tools as

‘big data’ for the study of Belgian handpress books. With an example on the use of typographical

ornaments, 1501-1540’ in De Gulden Passer. Tijdschrift voor boekwetenschap 92.1 (2014), 103-124. 

– Sam Capiau en David Coppoolse, ‘Crowdfunding: met de pet rond op internet’ in META. Tijdschrift

voor bibliotheek & archief (2014) 2, 30. 

– Marijn de Valk, Sam Capiau en Eva Wuyts, ‘Schaderegistratie als startpunt van beleid voor behoud

en beheer’ in META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief (2014) 3, 8-13. 

– David Coppoolse, Maarten Savels en Rony Visser. ‘Naar een duurzame digitale infrastructuur voor

de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen.’ in faro | tijdschrift over cultureel erfgoed 7 (2014) 3, 66-
71. 

– Susanna De Schepper. ‘STCV en de handbibliotheek van Gezelle’ in Gezelliana (Antwerpen): 24-26

(2012-2014 [versch. 2014]), 85-97. 

Spreekbeurten 

Onze medewerkers en bestuursleden worden regelmatig gevraagd om te komen spreken over de projecten 

en initiatieven van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Dit waren de belangrijkste presentaties in 2014:  

Bijeenkomst Organisator Spreker Onderwerp 

Jaarvergadering Vereniging van  
Antwerpse Bibliofielen 

Pierre Delsaerdt 
Sam Capiau 

Onderzoek digitaal depot 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

De staat van het Boek Boekenoverleg Sam Capiau Deponering van digitale 
publicaties uit Vlaanderen 

Cultuurforum 2020 CJSM Sam Capiau Crowdfunding: hoe gul is de 
crowd in Vlaanderen? 

Dag van de Filantropie Koning 
Boudewijnstichting 

Sam Capiau Filantropie 4.0 

Expertenforum ‘In God we trust’ CRKC Eva Wuyts Boekensteun 

Generation Creatives Flanders DC Sam Capiau Boekensteun 

Vormingscluster 
‘Fondsenwerving’ 

FARO Sam Capiau Boekensteun 
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Bijeenkomst Organisator Spreker Onderwerp 

Congres International Association of  
Music Libraries, Archives and 
Documentation Centres 

Pierre Delsaerdt 
Eva Wuyts 

Keynote 
Boekensteun 

Studiedag ‘Heemkunde 
Actueel’ 

Heemkunde Vlaanderen Sam Capiau Boekensteun 

Groot Onderhoud FARO en ACCE Eva Wuyts Cultuurprijs 

Interviews 

Onze medewerkers werden in 2014 verschillende malen geïnterviewd: 

– Een medewerker van FARO sprak met Eva Wuyts over ‘wisselleren’. Dat resulteerde onder meer in

een artikel en in de oprichting van een collegagroep verhuizen door FARO en de Vlaamse

Erfgoedbibliotheek.

– David Coppoolse en Eva Wuyts spraken op vraag van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed met

een onderzoeker over de lessen die geleerd kunnen worden uit grote projecten rond digitaal
erfgoed. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd (zie ook pagina 42).

– Eva Wuyts en Sam Capiau spraken op vraag van de Koning Boudewijnstichting met een onderzoeker

over crowdfunding. Ze bespraken dat onderwerp ook met een medewerker van het Agentschap

Kunsten en Erfgoed.

– Eva Wuyts werd telefonisch geïnterviewd door een consultant die in opdracht van de Nederlandse

Rijksdienst Cultureel Erfgoed onderzoek deed naar de mogelijkheden van een gezamenlijke

erfgoedbibliotheek.

We delen onze ervaring en expertise via de 
vakpers met bibliotheek- en erfgoedmedewerkers. 
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ADVIESVERLENING 

 3.1 – Expertise collectiebeleid
 4.1 – Expertise bewaring

 5.1 – Expertise digitalisering

 6.1 – Expertise ontsluiting
 7.1 – Expertise publiekswerking

Adviescommissie Cultureel Erfgoed 

Eva Wuyts zetelt in de Adviescommissie Cultureel Erfgoed (ACCE) van de Vlaamse overheid. Deze 

commissie waakt over de goede werking van de beoordelingscommissies. ACCE volgt de ontwikkeling van 

het veld in een ‘landschapstekening’ en maakt voor de minister voortgangsnota’s op.  

In oktober bracht de commissie het advies ‘De spreekwoordelijke druppel’ uit. Ze stelt daarin onder meer 

dat erfgoedbibliotheken met een kwaliteitslabel in aanmerking moeten komen voor een indeling op het 

Vlaamse niveau, inclusief bijbehorende subsidies. Als dit niet meteen mogelijk is, moet de overheid hierover 

een duidelijke visie ontwikkelen, gekoppeld aan een tijdspad en overgangsmaatregelen. 

 ‘De spreekwoordelijke druppel’. Landschapstekening van het via het Cultureel-erfgoeddecreet

gesubsidieerde cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. 2014. 
vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/3357

Adviescommissie Erfgoed en Zaken 

Eva Wuyts maakt deel uit van de adviescommissie die FARO begeleidt bij het uitstippelen van het modulair 

vormingstraject Erfgoed en Zaken. Met een uitgebreide waaier van opleidingen wil het steunpunt de zake-
lijke competenties van erfgoedwerkers versterken. We verleenden in 2014 onze medewerking aan de aan 

de sessie over crowdfunding binnen de cluster ‘Fondsenwerving’. 

Adviesvragen 

Alle onze medewerkers engageren zich om zo snel en correct mogelijk te antwoorden op vragen van 

bewaarinstellingen, onderzoekers, culturele organisaties en particulieren. Als we een vraag niet met enkele 
e-mails of telefoontjes kunnen oplossen, leidt dit soms tot een intensiever begeleidingstraject. Zo nodig

zetten ook onze partnerbibliotheken hun expertise in. De meeste adviesvragen gaan over de vindbaarheid

van (digitale) kranten, gevolgd door informatievragen over schenkingen en crowdfunding. Via Flandrica.be

krijgen we af en toe vragen over de reproductie van collectiestukken.

Begeleidingstraject kwaliteitslabel 

Net als de voorgaande jaren begeleidden we samen met FARO erfgoedbibliotheken bij hun aanvraag voor 

het behalen van een kwaliteitslabel. Dit jaar deden we dat niet via een collegagroep maar met individuele 

begeleiding. Eind april plaatsten we het begeleidingsaanbod op onze website en die van FARO. De 

Academie voor Streekgebonden Gastronomie uit Hasselt nam hierna contact op. Eva Wuyts ging er op 
plaatsbezoek om toelichting te geven bij de procedure en om eerste adviezen te geven. Ze gaf ook 

feedback op het aanvraagdossier van een andere erfgoedbibliotheek.  
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Informatie- en bibliotheekwetenschap 

Voor het vak ‘Erfgoedbeheer in bibliotheken’ maakten de studenten van het postgraduaat in de informatie- 

en bibliotheekwetenschap (Universiteit Antwerpen) de online tentoonstelling ‘Antwerpen Bijbelstad’. David 

Coppoolse begeleidde de praktijkassistent van de opleiding bij het opzetten van een tentoonstellingssite 

op basis van de opensourcesoftware Omeka. 

EN OOK … 

Vorming netwerken 

Op vraag van FARO gaf Eva Wuyts in maart een namiddag vorming over netwerken. Haar ervaringen met het 
samenwerkingsverband van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Erfgoedcel Ieper/CO7 vormden daarbij 

de basis. Voor de twintig deelnemers van de introductiecursus voor nieuwe medewerkers in de cultureel-

erfgoedsector was de presentatie ook een eerste kennismaking met de deelsector van de 

erfgoedbibliotheken. 

SHARP-congres 

Van 17 tot en met 21 september 2014 vond in Antwerpen het congres ‘SHARP 2014 - Religions of the 

Book’ plaats. Op het programma stonden bijna tweehonderd lezingen en er waren ook workshops, 

rondleidingen en excursies gepland. 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek was samen met onder andere de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

en het Museum Plantin-Moretus een van de hoofdpartners van dit evenement. In ruil een financiële bijdrage 

en de inzet van drie medewerkers tijdens het congres was de Vlaamse Erfgoedbibliotheek zichtbaar 

aanwezig met (Engelstalige) banieren en ander promomateriaal voor STCV, UPLA en Flandrica.be.  

In de week vóór het congres, van 15 tot en met 17 september, werd er een eerste Antwerpse 

summerschool rond boekgeschiedenis georganiseerd. Susanna De Schepper, projectmedewerker 

bibliografische ontsluiting, gaf hier de workshop ‘The STCV-fingerprint, or, How to identify and distinguish 

editions’. De twintig internationale deelnemers kregen hierbij hands-on ervaring met oude drukken uit de 

uitgebreide collectie van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.  
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VIII. ORGANISATIE

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek  
is een moderne en professionele 
netwerkorganisatie.  

We hebben bijzondere aandacht 
voor goed bestuur, welzijn op het 
werk, diversiteit, toegankelijkheid  
en duurzaamheid.  

Teambuilding op de verrassingsdag 
van Tapis Plein: ons team brengt  
De erfgoednon, een smartlap met 
een happy end.  
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GOED BESTUUR 

 1.1 – Goed bestuur

Bestuur 

Alle partnerbibliotheken zijn lid van de bestuursorganen. Zo kunnen ze rechtstreeks toezicht houden op 

het functioneren van de vereniging. De druk bijgewoonde bestuursvergaderingen dienen ook om informatie 

uit te wisselen over de eigen organisaties en als forum om te reflecteren over  gemeenschappelijke thema’s 

zoals bijvoorbeeld open data.  

Ons online samenwerkingsplatform Atrium fungeert voor deze vergaderingen als een archief waar 
bestuursleden behalve de agenda’s, vergaderstukken en notulen ook contracten, tussentijdse rapporten en 

andere nuttige informatie kunnen consulteren. 

Het bestuur van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek was in 2014 als volgt samengesteld: 

Persoon Instelling Lid vanº Bijzonderheden 

Pierre Delsaerdt Informatie- en bibliotheekwetenschap, 
Universiteit Antwerpen 

DB RB AV voorzitter 

An Renard Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience DB RB AV secretaris-penningmeester 

Martine Balcer Provinciale Bibliotheek Limburg DB RB AV ondervoorzitter 

Mel Collier Universiteitsbibliotheek Leuven RB AV tot 1 november 

Trudi Noordermeer Universiteitsbibliotheek Antwerpen RB AV 

Leen Speecke Openbare Bibliotheek Brugge RB AV 

Hilde Van Kiel Universiteitsbibliotheek Leuven RB AV vanaf 1 november 

Sylvia Van Peteghem Universiteitsbibliotheek Gent RB AV 

Tom Deneire Universiteitsbibliotheek Antwerpen AV 

Hendrik Defoort Universiteitsbibliotheek Gent AV 

Ludo Vandamme Openbare Bibliotheek Brugge AV 

Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg AV 

Steven Van Impe Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience AV 

Bruno Vermeeren VVBAD AV 

Veronique Verspeurt Universiteitsbibliotheek Leuven AV 

Jeroen Walterus FARO  AV 

Lieve Watteeuw Illuminare, KU Leuven AV 

º DB = dagelijks bestuur, RB = raad van bestuur, AV = algemene vergadering. 

De manier waarop de Vlaamse Erfgoedbibliotheek functioneert als netwerk is erg experimenteel. Daarom 

besteden we veel aandacht aan interne afspraken, communicatie, processen en (beslissings)procedures. Zo 

houden we onze partners, die behoorlijk van elkaar verschillen, betrokken.  

Behalve inzet van de centrale staf vraagt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een grote inspanning van de zes betrokken 

bibliotheken. Het bestuur evalueert de werking van het netwerk daarom regelmatig en stuurt waar nodig bij. 
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In 2014 vonden negen vergaderingen plaats van het dagelijks bestuur, zes van de raad van bestuur en twee 

van de algemene vergadering. Zoals altijd koppelden we de eerste bestuursvergadering van het jaar aan een 

gezamenlijke lunch. Het bestuur kreeg die dag ook een rondleiding achter de schermen van de bibliotheek 

van het Koninklijk Conservatorium in Brussel. 

Financieel beheer 

De boekhouding wordt verwerkt door Fiskodata, een kantoor dat gespecialiseerd is in culturele vzw’s. SDWorx 

verzorgt de loonadministratie. Extern accountant Paul Merckx controleert elk jaar de boeken. Voor de aan-

koop van diensten en leveringen volgen we de wet op de overheidsopdrachten.  

Fotograaf Stefan Tavernier nam  
portret-en groepsfoto’s van het team  

van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 
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PERSONEELS- EN WELZIJNSBELEID 

 1.2 – Personeel en welzijn

Personeel 

Door de stijgende loon- en overheadkosten en de beperkte werkingsmiddelen die we in de beleidsperiode 

2013-2017 krijgen (310.000 euro per jaar) moest onze centrale vaste staf worden beperkt tot drie 

medewerkers: Eva Wuyts, David Coppoolse en Susanna De Schepper.  

Eva Wuyts was met moederschapsrust tot 18 januari 2014. Ze werkte zes maanden 80% met tijdskrediet. 

Sam Capiau kwam na een tijdelijke betrekking bij de vzw Musea en Erfgoed van de stad Antwerpen op 1 april 

opnieuw bij ons in dienst. Dat was mogelijk dankzij het binnenhalen van een opdracht van de Vlaamse 

overheid voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de deponering van digitale publicaties. 

Het contract van Tuur Van Hove als tijdelijke medewerker voor het project ‘Nieuws van de Groote Oorlog’ 

werd vier maal verlengd. Het derde contract (vanaf 19 februari) werd op zijn vraag verminderd naar 80% 

tewerkstelling. Bij het laatste contract (vanaf 19 augustus) werd hij hoger ingeschaald op A1 vanwege van 

een aangepaste functie-inhoud. De aanstelling van Tuur was alleen mogelijk omdat de loonkost volledig 

werd vergoed door VIAA. 

Vanaf juli versterkte Nicolas Janssen onze ploeg gedurende twee dagen per week als assistent. De laatste 

twee maanden van zijn contract werkte hij voltijds.  

In de periode maart tot juni werkte studente Marisa De Picker (Informatie- en Bibliotheekwetenschappen) 

enkele dagen als stagiaire aan de Abraham-databank. 

Medewerker Functie Aanstelling Niveauº In dienst Uit dienst 

Eva Wuyts Coördinator 100% 
Vast 

A1a 
12 

1 feb 2009 

David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting 
en digitale collecties 

100% 
Vast 

A1a 
14 

1 okt 2009 

Susanna De Schepper Projectmedewerker 
bibliografische ontsluiting 

100% 
Vast 

A1a 
4 

1 jan 2012 

Sam Capiau Projectmedewerker 
conservering en preservering 

100% 
Tijdelijk 

A1a 
4 

1 apr 2014 

Tuur Van Hove Projectmedewerker 
digitalisering 

100% 
Tijdelijk 

B1  A1 
9 

18 aug 2013 13 maa 2015 

Thomas Theyssens Assistent 40% 
Tijdelijk 

B1 
0 

4 sep 2013 16 jan 2014 

Nicolas Janssen Assistent 40%  100% 
Tijdelijk 

B1 
0 

4 jul 2014 3 jan 2015 

º Barema en aantal jaren anciënniteit op 1 januari 2014 of op datum in dienst. 
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Welzijn 

Voor ons welzijnsbeleid doen we een beroep op de Gemeenschappelijke Preventiedienst van de stad 

Antwerpen. Samen tekenden we een globaal welzijnsplan uit. Dat evalueren we jaarlijks geëvalueerd en waar 

nodig sturen we bij. 

Voor het personeelsbeleid volgt Eva Wuyts regelmatig gespecialiseerde opleidingen bij Sociare of VIVO. 

We stimuleren het personeel om zich permanent bij te scholen. Er zijn verschillende extralegale voordelen, 

zoals maaltijdcheques, fietsvergoedingen en gratis fruit. De werkzaamheden worden maandelijks besproken 

op een teamvergadering. Alle werknemers krijgen jaarlijks een evaluatie. 

Ons personeel bestaat uit kenniswerkers en de computer is hun onmisbare tool. Om efficiënt te kunnen 
blijven werken, kochten we nieuwe laptops met Windows 8.1 en Office 2013. Omdat langdurig werken aan 

een laptop niet ergonomisch is, voorzagen we een dockingstation of een extern beeldscherm voor wie dat 

nog niet had. 

In juli volgde het hele team een EHBO-cursus. De Gemeenschappelijke Preventiedienst van de Stad 

Antwerpen organiseerde de vorming speciaal op onze vraag. 

In augustus nam het team deel aan een verrassingsdag georganiseerd door Tapis Plein. We voerden 

opdrachten uit om erfgoed heel letterlijk aan de man te brengen. Aan het eind van de dag zongen we voor 

passanten op de Grote Markt in Lier een zelfgeschreven smartlap over erfgoed (zie de volgende pagina).  

In 2014 namen onze medewerkers deel aan de volgende info- en vormingsmomenten: 

Medewerker Vorming en infomomenten Organisator 

Eva Wuyts Contactmoment ‘Ondersteuningsbeleid’ FARO 

De staat van het Boek BoekenOverleg 

Contactmoment ‘Religieus Erfgoed’ FARO 

Expertenforum  CRKC 

Fondsenwerving Vakblad fondsenwerving 

Processen in kaart brengen FARO 

Denkdag Leesbevordering Stichting Lezen 

Starten met competentiemanagement VIVO 

Groot Onderhoud FARO en ACCE 

Personeelsgesprekken voeren VIVO 

Kwaliteitszorg FARO 

Armoede voor cultuuraanbieders Netwerk tegen armoede 

David Coppoolse Tweejarige opleiding  ‘Copywriting’ Syntra AB 

Lezing 'De bibliotheek als behoeder en 
ontwikkelaar van het digitale boek' 

Universiteit Antwerpen - IBW 

Studiedag ‘Webarchivering in Nederland’ NCCD 

Digital Storytelling FARO 

Susanna De Schepper Digital Storytelling FARO 

Sam Capiau De staat van het Boek BoekenOverleg 

Dag van de Filantropie Koning Boudewijnstichting 

Heemdag Heemkunde Vlaanderen 

Lezing 'De bibliotheek als behoeder en 
ontwikkelaar van het digitale boek' 

Universiteit Antwerpen - IBW 

Studiedag ‘Webarchivering in Nederland’ NCCD 
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De erfgoednon 
Smartlap met een happy end

Op de wijs van ‘Vier weverkens’ 

Een maagdeken wilde de wereld gaan zien 
Die ze kende uit kranten en boeken 
En om als jong meisje van net zeventien 
Nog even niet huwen te hoeven 

Refrein: 
Dikke boeken, verre landen, klits klets 
Jonge meisjes, oude banden, flits flets 
Om nog even niet huwen te hoeven 

Haar vader die dacht er het zijne maar van 
En zocht toch een vent voor zijn oudste 
Een lelijke, analfabetische man 
Van alle toch echt wel de foutste 

Ach vader, doe mij er die kerel toch niet 
Hij kan niet eens schrijven of lezen 
Hij kent geen gazetten, geen boek en geen lied 
Dat is er voor mij toch geen leven 

Ik zeg je, mijn dochter, jij trouwt met die boer 
Hij heeft grond en geld en een toaster 
Wat jij ervan vindt interesseert mij geen moer 
En anders moet jij in het klooster 

Ze gruwelde zo van die vreselijke vent 
Echt alles was beter dan trouwen 
Ze pakte haar koffer, ging naar het convent 
Om veel van de Heer te gaan houwen 

De Heer liet haar kleden in lelijk habijt 
Ze bad en ze zwoegde en zweette 
Ze kreeg van haar kuisheid ontzettend veel spijt 
Van God moest ze steeds minder weten 

Al kuisend kwam zij in de bibliotheek 
Die vol stond met prachtige boeken 
Van onder het stof en zo ver als ze keek 
Stond de wereldse wijsheid te roepen 

Daar tussen de bijbels stond hoofse lyriek 
En ook eros was niet ver te zoeken 
Romans en gedichten en mooie muziek 
Op planken tot in alle hoeken 

Het stoffen van boeken was wat haar beviel 
En ze bad niet meer tot Sint-Gummarus 
Ze viel op haar boeken, werd bibliofiel 
En uiteindelijk bibliothecaris 

Een leven vol erfgoed was wat ze verkoos 
Omringd door haar letterschatten 
Ze was dan wel non, maar was geen zure doos 
Ze liet alles zelfs zuurvrij verpakken 

Refrein: 
Dikke boeken, verre landen, klits klets 
Jonge meisjes, oude banden, flits flets 
Ze liet alles zelfs zuurvrij verpakken 

Team van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Lier, 25 augustus 2014  

Geheel in de traditie van de 
smartlap maakten we bij De 
erfgoednon een roldoek met 
illustraties en refreinregels.
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DIVERSITEIT EN DUURZAAMHEID 

 8 – Maatschappelijke en culturele diversiteit

 9 - Duurzaamheid

We proberen diversiteit en duurzaamheid te verweven in al onze activiteiten. Enkele voorbeelden: 

– We hebben aandacht voor een maatschappelijk en cultureel diverse samenstelling van het

personeelsbestand en de bestuursorganen. Vacatureteksten worden genderneutraal geformuleerd

en moedigen elke m/v/x aan te solliciteren, ongeacht geslacht, afkomst of functiebeperking. Dit

beleid weerspiegelt zich in een divers samengestelde ploeg van betaalde en vrijwillige
medewerkers.

– Om onze website ook voor mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking

toegankelijk te maken, passen we de principes van de Web Content Accessibility Guidelines toe.

– We investeerden in hulpmiddelen zodat een stagiaire met een fysieke handicap op ons kantoor kon

werken.

– We integreren diversiteit waar mogelijk in onze publieksprojecten. Zo is diversiteit een formeel 

toetsingscriterium voor de opname van werken in Flandrica.be. In de online erfgoedbibliotheek zijn

bijvoorbeeld een koran, een werk over de Hindoecultuur en een vroege Vlaamse homoroman te

vinden.

– Eva Wuyts volgde de tweedaagse armoedevorming voor cultuuraanbieders van het Netwerk tegen

Armoede en een denkdag van Stichting Lezen over leesbevordering. Op basis van deze vorming en
gesprekken met de docenten concludeert ze dat het aanbod van erfgoedbibliotheken niet op maat

is van de doelgroep. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek kan erfgoedbibliotheken wel informeren over

mogelijke drempels en hoe deze te verkleinen.

– We zijn geabonneerd op de nieuwsbrieven van organisaties als Netwerk tegen Armoede en Demos.

– Samen met onze gastinstelling, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, nemen we deel aan de

WerKlimaat-acties van de stad Antwerpen.

– Onze organisatiewebsite en het samenwerkingsplatform Atrium zetten we in om kennis te delen én

te borgen.

– Via de toolbox ‘Vele Kleintjes’ stellen we de kennis en ervaringen van het crowdfundingsproject

Boekensteun veilig op duurzame wijze. 

– Via projecten als Cometa, UPLA en het onderzoek naar de deponering van digitale publicaties

stimuleren we de duurzame omgang met cultureel erfgoed, zowel fysiek als digitaal.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een samenwerkingsverband van heel uiteenlopende instellingen dat de zorg 

voor erfgoed als missie heeft. Diversiteit en duurzaamheid dragen we vanzelfsprekend hoog in het vaandel. 
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MET DANK AAN 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een samenwerkingsverband. We kunnen onze initiatieven alleen maar 

realiseren dankzij de inzet van onze partnerbibliotheken en de medewerking van andere organisaties. 

De medewerkers van onze partnerbibliotheken 

An, Steven, Ellen, Dirk, Marcel, Natasja, Mieke, Leni, Dorrit, Koen, Blanche, Denise, Peter, 
Alexandra, Patricia en Wim van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen 

Trudi, Ellen, Veronique, Jan, Jef, Erna en Tom van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen 
en de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap 

Leen, Ludo, Koen, Valerie en Hilde van de Openbare Bibliotheek Brugge 

Sylvia, Hendrik, Yana, Serafien, Regine en Veerle van de Universiteitsbibliotheek Gent 

Martine, Marleen, Karel, Saskia en Linda van de Provinciale Bibliotheek Limburg in Hasselt 

Mel, Hilde, Veronique, An, Dirk, Jan en Diederik van de Universiteitsbibliotheek Leuven 
(Centrale Bibliotheek en Maurits Sabbebibliotheek) 

en vele anderen. 

Onze projectpartners 

ADVN. Archief, Documentatie en Onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme 

AMSAB. Instituut voor sociale geschiedenis 

AMVB. Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel 

Anet, Universiteit Antwerpen 

Bibnet 

Bureau Metamorfoze (Nederland) 

Cultuurmanagement, Universiteit Antwerpen 

CVAa. Centrum Vlaamse Architectuurarchieven 

Damiaan Vandaag 

Erfgoedcel Brussel 

Erfgoedcel Waasland 

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed 

Folger Shakespeare Library, Washington DC (VS) 

Geschied- en Heemkundige Kring Triverius 

Heemkunde Vlaanderen 

Illuminare, KU Leuven 

In Flanders Fields Museum 

Informatie- en Bibliotheekwetenschap, Universiteit Antwerpen 

KADOC. Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving 

KANTL . Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en letterkunde 

Koning Boudewijnstichting 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 

Koninklijke Bibliotheek van België 

Koninklijke Bibliotheek. Nationale bibliotheek van Nederland 

Letterenhuis 

Liberaal Archief 

LIBIS, KU Leuven 

Memorial Museum Passchendaele 1917 

Meta4Books 

Musea en Erfgoed, Stad Antwerpen  
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Museum Plantin-Moretus 

Nederlandse Taalunie 

PACKED. Expertisecentrum digitaal erfgoed 

Provinciale Bibliotheek Tolhuis 

Sint-Bernardusabdij Bornem 

Stadsarchief Lier 

Stadsarchief Oudenaarde 

Stadsarchief Turnhout 

Stichting Lezen 

TRAM41 Turnhout 

VIAA. Vlaams Instituut voor Archivering 

Vlaams Fonds voor de Letteren 

Vlaamse Auteursvereniging 

Vlaamse Nieuwsmedia 

Vlaamse Uitgeversvereniging 

VVBAD. Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie 

Klankbordgroep UPLA 

Pierre Delsaerdt, voorzitter  Universiteit Antwerpen  

Leen Breyne  FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed 

Gerrit de Bruin  Nationaal Archief (Nederland) 

Marijn de Valk  Boekrestauratie De Valk (Nederland) 

Guy De Witte  De Zilveren Passer 

Serafien Hulpiau  Universiteitsbibliotheek Gent 

Griet Kockelkoren  FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed 

Imke Neels  Koninklijke Bibliotheek (Nederland) 

Hilde Schalkx  Hoogduin Restauratoren (Nederland) 

Ellen Storms  Universiteitsbibliotheek Antwerpen 

Dorrit Van Camp  Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

Ludo Vandamme  Openbare Bibliotheek Brugge 

Marleen Vandenreyt  Provinciale Bibliotheek Limburg 

Elke Van Herck  Dienst Collectiebeleid/Behoud en Beheer van de Musea, Stad Antwerpen 

Lieve Watteeuw Illuminare, KU Leuven 

Sam Capiau  Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Eva Wuyts  Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Stuurgroep Abraham 

An Renard, voorzitter  Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

Jan Corthouts  Universiteitsbibliotheek Antwerpen 

Hendrik Defoort  Universiteitsbibliotheek Gent 

Luc Lievyns  AMSAB. Instituut voor sociale geschiedenis 

Dirk Luyten CEGESOMA. Studie- en Documentatiecentrum  
Oorlog en Hedendaagse Maatschappij 

Liesbeth Thiers  Bibnet 

Veerle Van Conkelberge  Universiteitsbibliotheek Gent 

Marcel Van den Heuvel  Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

Jan Van Impe  Universiteitsbibliotheek KU Leuven 

Susanna De Schepper Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Eva Wuyts Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
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Stuurgroep Flandrica.be 

Mel Collier, voorzitter  Universiteitsbibliotheek KU Leuven 

Sam Alloing  LIBIS, KU Leuven 

Jan Corthouts  Universiteitsbibliotheek Antwerpen 

Ariane Van de Vyver  Universiteitsbibliotheek Gent 

Veronique Verspeurt  Universiteitsbibliotheek KU Leuven 

David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Eva Wuyts Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Stuurgroep STCV 

Ludo Vandamme, voorzitter Openbare Bibliotheek Brugge 

Diederik Lanoye  Universiteitsbibliotheek KU Leuven 

Goran Proot  Folger Shakespeare Library, Washington DC 

Kristof Selleslach  Museum Plantin-Moretus 

Claude Sorgeloos  Koninklijke Bibliotheek van België 

Jef Tegenbos  Universiteitsbibliotheek Antwerpen 

Alexandre Vanautgaerden  Bibliothèque de Genève 

Steven Van Impe  Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

Stijn Van Rossem  Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis 

David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Susanna De Schepper Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Eva Wuyts Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Stuurgroep Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen 

Simon Smessaert, voorzitter Departement CJSM 

Marc Bastijns Departement CJSM – Kunsten en erfgoed 

Jan Braeckman  Bibnet 

Pierre Delsaerdt  Universiteit Antwerpen 

Mia De Smedt Departement CJSM – Sociaal-Cultureel Werk 

Debbie Esmans VIAA 

Tine Philip Meta4Books 

Mathias Priem VIAA 

An Renard  Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

Geert Vandenbossche VUV 

Sam Capiau Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Eva Wuyts  Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Bestuur van het Fonds Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Koning Boudewijnstichting 

Sylvia Van Peteghem, voorzitter Universiteitsbibliotheek Gent 

Dominique Allard Koning Boudewijnstichting 

Anne De Breuck Koning Boudewijnstichting 

An Renard Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

Rik Van Cauwelaert Journalist 
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DOELSTELLINGEN 2013-2018 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek schreef in 2012 een ambitieus beleidsplan. De doelstellingen die we 
realiseren met middelen van de Vlaamse Gemeenschap zijn vastgelegd in een beheersovereenkomst. Deze 

documenten kunt u raadplegen via onze website. 

 vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/beleidsdocumenten

In de periode 2013-2018 verbinden wij ons ertoe om ten minste deze doelen te realiseren: 

1 De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is aangestuurd als een competente, efficiënte en experimentele 

netwerkorganisatie die werkt op een kwaliteitsvolle en transparante manier. 

1.1 – Goed bestuur 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de principes van goed bestuur gerespecteerd via regelmatige 

bestuursvergaderingen, de opmaak van kwaliteitsvolle beleidsdocumenten en een transparante 

boekhouding die door een extern accountant is gecontroleerd. 

1.2 – Personeel en welzijn 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft een correct personeels- en welzijnsbeleid gevoerd. 

2  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is opgetreden als aanspreekpunt voor de erfgoedbibliotheken in 

Vlaanderen en Brussel. 

2.1 – Sectorvertegenwoordiging 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft geparticipeerd aan relevante fora in binnen- en buitenland 
en heeft er de noden en behoeften van erfgoedbibliotheken op de agenda geplaatst. 

2.2 – Sectoroverleg 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft, in samenwerking met de VVBAD, de sector regelmatig 

samengebracht op het Overlegplatform Erfgoedbibliotheken Vlaanderen. 

2.3 – Sectorinformatie 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel 

geïnformeerd over relevante actuele ontwikkelingen en informatie uit de erfgoed- en 

bibliotheeksectoren. 

3  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de afstemming gecoördineerd van het collectiebeleid, in het 

bijzonder voor Flandrica, van de partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 

3.1 – Expertise collectiebeleid 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de werking gecoördineerd en ondersteund van een 

collegagroep die expertise ontwikkelt en verspreidt rond collectiebeleid. Deze collegagroep heeft 

in samenwerking met FARO gezorgd voor de realisatie van collectiebeleidsplannen voor de 

partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 

3.2 – Afstemming collectiebeleid 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft instrumenten ontwikkeld en verspreid voor het in kaart 

brengen en afstemmen van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken. 
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4  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft expertise verzameld en verspreid over de bewaring van 

cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken. 

4.1 – Expertise bewaring 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de werking gecoördineerd en ondersteund van een 

collegagroep die expertise ontwikkelt en verspreidt rond preservering en conservering. 

4.2 – Instrumenten bewaring 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft instrumenten ontwikkeld en verspreid voor het in kaart 

brengen van schadebeelden bij cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken, waaronder 
een registratiemodel, een vorming en een publicatie. 

4.3 – Vorming bewaring 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft het diverse vormingsaanbod Vlaanderen, zowel universitair 

als niet-universitair, rond de bewaring van cultureel-erfgoedcollecties actief opgevolgd en 

geprobeerd om dit af te stemmen op de noden van erfgoedbibliotheken. 

5  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft expertise ontwikkeld en verspreid over de digitalisering en 

duurzame digitale bewaring van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken. 

5.1 – Expertise digitalisering 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de werking gecoördineerd en ondersteund van een 

collegagroep die expertise ontwikkelt en verspreidt rond digitalisering. Deze collegagroep heeft 
gezorgd voor een handleiding voor het digitaliseren van erfgoedbibliotheekcollecties. 

5.2 – Instrumenten digitalisering 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft Flandrica.be verder uitgebouwd via samenwerkingsprojecten 

en heeft zo de professionele digitalisering van cultureel-erfgoedcollecties van 

erfgoedbibliotheken gestimuleerd. 

5.3 – Duurzame digitale toegankelijkheid 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft meegewerkt aan initiatieven van derden met het oog op de 

realisering van duurzame digitale toegankelijkheid van cultureel-erfgoedcollecties van 

erfgoedbibliotheken. 

6  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft expertise ontwikkeld en verspreid over de bibliografische 

ontsluiting van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken. 

6.1 – Expertise ontsluiting 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de werking gecoördineerd en ondersteund van 

collegagroepen rond bibliografische ontsluiting. 

6.2 – Instrumenten ontsluiting 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft deze beleidsperiode prioritair ingezet op het voortzetten 

van de bibliografische ontsluiting van oude Vlaamse drukken in de STCV-databank, het up-to-date 

houden van de Abrahamdatabank met bibliografische beschrijvingen van Belgische kranten (1830-

1950) en het beter bekend maken van deze databanken bij een divers publiek. 
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7  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft expertise ontwikkeld en verspreid over de culturele 

ontsluiting van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken. 

7.1 – Expertise publiekswerking 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de werking gecoördineerd en ondersteund van een 

collegagroep publiekswerking en communicatie. 

7.2 – Instrumenten publiekswerking 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft Flandrica.be verder ontwikkeld als levendig webportaal voor 

de cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken dat kan worden ingezet voor recreatieve, 
culturele en educatieve doeleinden. 

8  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft binnen de eigen organisatie een beleid geconcretiseerd op 

het vlak van maatschappelijke en culturele diversiteit. 

8.1 – Diverse organisatie 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft bijzondere aandacht gehad voor een maatschappelijk en 

cultureel diverse samenstelling van het personeelsbestand en van de bestuursorganen. 

8.2 – Sensibilisering diversiteit 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel 

gesensibiliseerd voor en geïnformeerd over maatschappelijke en culturele diversiteit. 

8.3 – Armoedebestrijding 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft haar partnerbibliotheken gestimuleerd om proactief vorm te 

geven aan acties die vervat zitten in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en die betrekking 

hebben op hun doelstellingen. 

8.4 – Toegankelijkheid 

Om de website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek ook voor mensen met een visuele, auditieve of 

motorische beperking toegankelijk te maken, zijn de principes van de Web Content Accessibility 

Guideline toegepast. 

9  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft een beleid op het vlak van duurzaamheid binnen de eigen 

organisatie geconcretiseerd. 

9.1 – Ecologie 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft in haar werking een ecologisch bewustzijn ingebouwd. Dit 

omvat een constante aandacht voor de ecologische impact van de werking. 

9.2 – Kennisborging 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft met behulp van de organisatiewebsite en het 

samenwerkingsplatform Atrium een duurzame werking uitgebouwd, met kennisborging naast 

kennisdeling. 

9.3 – Duurzaamheid 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft een duurzame omgang gehad met cultureel erfgoed, zowel 

in fysieke als in digitale vorm. De organisatie had hierbij oog voor het duurzame karakter van zowel 

de beschrijving, de archivering, de ontsluiting als de uitwisseling van cultureel-erfgoedcollecties. 

Voor wat betreft de digitale collecties volgde de organisatie de aanbevelingen van CEST (de 

Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox), documenteerde hierin haar processen en zorgde voor 

een actualisering van de Toolbox voor wat betreft bibliotheekspecifieke informatie. 
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