
Ik ben digitaal dus ik besta
Over hybride zoekstrategieën en heemkundeartikels.be

Rob Bartholomees, Heemkunde Vlaanderen

Het zoekgedrag van historici is de laatste decennia ingrijpend gewijzigd met de komst van 
online digitale databanken. Ook de vele heemkundige onderzoekers profiteerden mee van 
deze evolutie nu vaak gegevens van thuis opzoekbaar én raadpleegbaar zijn.

Digitalisering alleen is zeker niet zalig-
makend voor al het historisch onder-
zoek, we leven nu eenmaal niet in een 
uitsluitend digitale wereld. Niettemin 
kan de digitale ontsluiting van infor-
matie veel zoekprocessen wel ver-
eenvoudigen. Hybride zoekstrate-
gieën, die zowel gebruik maken van 
papieren als digitale instrumenten, 

openen fantastische perspectieven 
voor (lokaal) historisch onderzoek.
Dat ook heemkundigen steeds meer op 
zoek zijn naar dergelijke instrumenten, 
blijkt uit de populariteit van hun aankon-
digingen. In de lijst met populaire arti-
kels op onze website www.heemkunde-
vlaanderen.be zijn in de titels steevast 
de woorden ‘online’ en ‘databank’ of 

‘database’ opgenomen. We kunnen dus 
gerust stellen dat steeds meer onder-
zoek via een digitale weg gebeurt. 

Dit is niet geheel zonder gevaar, want 
zowel een papieren als digitale zoek-
strategie blijft belangrijk. Maar het is 
al langer duidelijk dat wie zijn rele-
vantie wil behouden in de heden-
daagse erfgoedsector, vroeg of laat 
de digitaliseringstoer op moet.

De inspanningen die de professi-
onele erfgoedsector op dit terrein 
levert, werpen in toenemende mate 
hun vruchten af. Maar niet alleen pro-
fessionelen nemen initiatieven. Ook 
vanuit heemkundige hoek schie-
ten digitaliseringsprojecten als pad-
denstoelen uit de grond om het 
zoekgemak voor professionelen en 
het grote publiek te verbeteren. 

KRUISPUNT
Een mooi voorbeeld van een project 
op het kruispunt van de professio-
nele en de heemkundige sector is de 
nieuwe databank www.heemkunde-
artikels.be die in mei 2015 werd gelan-
ceerd door Heemkunde Vlaanderen 
en die de ambitie heeft om alle heem-
kundige artikels uit Vlaanderen biblio-
grafisch te ontsluiten. Aan de basis 
van dit project lag een dubbele vast-
stelling. Enerzijds de constatering dat 
heemkundige kringen en andere lokale 
erfgoedverenigingen vaak een bestand 
bijhielden van de artikels die in hun (of 
andere) tijdschrift(en) verschenen. 

Anderzijds het feit dat iedere vereni-
ging daarbij zijn eigen criteria han-
teerde en dat de ontsluiting ervan vaak 
lokaal was, soms zelfs beperkt tot een 
computer in het eigen documentatie-
centrum of bij iemand thuis. Niet alle 
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initiatieven waren echter louter lokaal: 
zo ontstond bijvoorbeeld in West-
Vlaanderen een provinciale online data-
bank. Een initiatief dat gedragen werd 
door de vrijwilligers van Heemkunde 
West-Vlaanderen in samenwerking met 
Heemkundige Kring Brugs Ommeland. 

Al die lokale en provinciale inspan-
ningen waren niet voor niets geweest. 
Op het moment dat Heemkunde 
Vlaanderen effectief van start ging 
met de ontwikkeling van de Vlaamse 
artikelendatabank, leverde een 
oproep een bont geschakeerde ver-
zameling van bestanden op die in de 
loop van 2014 werd gestroomlijnd.

De databank ging in mei 2015 online 
met 160.000 artikelbeschrijvingen uit 
meer dan 200 tijdschriften, waarin de 
provincies Oost- en West-Vlaanderen 
het sterkst vertegenwoordigd zijn. 
De lancering was echter geen eind-
punt maar eerder een mijlpaal in de 
ontwikkeling van de databank. Naast 
een inhaaloperatie in de provin-
cie Antwerpen, Limburg en Vlaams-
Brabant, blijft de jaarlijkse aangroei 
van heemkundige publicaties een 
blijvende uitdaging in de toekomst.

De waarde van dit project situeert 
zich echter niet enkel op het vlak van 
gegevensontsluiting. Wat het uniek 
maakt, is dat de invoer gebeurt door 
vrijwilligers die daarbij ondersteuning 
krijgen van Heemkunde Vlaanderen. 
Naast ontsluiting van lokale perio-
dieken zorgt de artikelendatabank 
dus ook voor een professionalisering 
van de vrijwillige erfgoedwerking en 
een sensibilisering rond het belang 
van een uniform registratiesysteem. 
Een werk van lange adem dus. 

Chat widget UB Gent in 
de faculteitsbibliotheek 
Letteren en Wijsbegeerte
De faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte (LW) 
van de universiteit Gent ontstaat tussen 2012 en 2018 
door een fusie en verhuis van alle 50 vakgroep- en semi-
nariebibliotheken naar één nieuwe locatie (Rozier 44). In 
2018 is de derde en laatste fase van het project voorzien. 

De faculteitsbibliotheek LW kon vanwege haar prille geschie-
denis dan ook pas recent werk maken van een volwaar-
dige publiekswerking. Eerst werd begonnen met klassieke 
bibliotheekinstructies en enkele publieksprojecten. Sinds de 
start van de 2e fase in 2014 werd dit verder uitgebouwd en 
kwam er een grotere focus te liggen op het digitale aspect 
van informatievaardigheid en het zo laagdrempelig moge-
lijk bereiken van verschillende soorten doelgroepen.

De weinig succesvolle werking van de infobalie werd in de 
herfst van 2014 aanvankelijk omgedoopt tot vrije “drop-in 
sessies digitale zoekvaardigheden”. Bedoeling was om de 
studenten te helpen bij het zoeken en vooral omgaan met 
data. Maar aangezien dit voor studenten toch nog vaak een 
brug te ver bleek, werd naar nieuwe manieren gezocht om 
directer en sneller met bibliotheekgebruikers te communi-
ceren. In deze tijd van digitale multichannel-communicatie 
kom je dan al snel uit bij een laagdrempelige live chatfunctie.

Met Paul Bastijns van de Boekentoren werd samengeze-
ten en afgetoetst wat mogelijk was. Ondertussen werd 
ook aan de balieverantwoordelijken LW gevraagd om 
mee te werken. Waar eerst nog even het gebruik van 
WhatsApp werd overwogen, werd al vrij snel duide-
lijk dat het logischer was om gebruik te maken van de 
bestaande chat infrastructuur van de Boekentoren. 

Aanvankelijk was het de bedoeling om een afzonderlijk 
chatkanaal op te zetten onder de naam LWBIB chat. Maar 
na overleg werd besloten om naar de buitenwereld toe 
slechts één chatkanaal voor alle uGent bibliotheken te blij-
ven gebruiken. Achter de schermen zal wel telkens iemand 
van de faculteitsbibliotheek LW specifiek meedraaien en 
voortaan de vragen voor LW beantwoorden. Ook zal er 
binnen de faculteit LW gericht promotie worden gevoerd 
voor deze ‘nieuwe’ dienst, vooral als verlenging van de 
focus op digitale zoekvaardigheden voor LW studenten.

Midden januari 2016 zal het project een kleine maand 
proefdraaien zodat de faculteitsbibliotheek Letteren 
en Wijsbegeerte bij de start van het 2e semes-
ter (8/2/2016) met deze ‘nieuwe’ dienst kan star-
ten. Begin juli 2016 is de eerste evaluatie voorzien.

Samenwerking en hergebruik van bestaande techno-
logieën lijkt weinig spectaculair maar ook dit is een 
manier om zaken te plannen en een duurzame wer-
king uit te bouwen … en hopelijk ook te verbeteren.

Anne-lise Van der Meulen en Saskia Scheltjens
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