
BiJZondere ColleCties van 
de universiteitsBiBliotheek 
antwerPen

 Fysieke bezoekers 2015: 
ca. 200

 Digitale bezoekers 2015: 
ca. 25.500

 Collectie: ca. 10.000 
titels oude drukken, 
1000 moderne preciosa, 
en 1400 objecten in het 
Prentenkabinet.

 Topstuk: convoluut of ver-
zamelhandschrift van 253 
toneelprogramma’s van 
jezuïetenscholen (1678-
1771), MAg-P 13.1522.

  Ons lievelingsstuk: de 
1601 editie van Abraham 
Ortelius’ atlas Theatrum 
Orbis Terrarum, MAg-P 
15.101

 leukste compliment ooit 
gekregen: “Zo, jullie heb-
ben jullie magazijn echt 
wel op orde!” (een collega 
collectiebeheerder)

“Bijzonder van ‘Bijzondere Collecties’ slaat 
niet alleen op de stukken maar ook op de 
mensen die er werken” 

De Bijzondere Collecties en Prentenkabinet 
van universiteitsbibliotheek Antwerpen

wanneer werd de afdeling Bijzondere 
Collecties opgericht? 
Wij zijn de erfgenamen van de in 1852 
opgerichte jezuïetenschool die de voor-
loper is van onze universiteit. De dienst 
Bijzondere Collecties ontstond in 1991 
toen iemand in de bibliotheek werd 
aangeworven om zich specifiek bezig te 
houden met de historische collecties en 
het archief. Maar pas in 2008 zag deze 
leeszaal het levenslicht. 

wat is jullie opdracht en hoe vullen jul-
lie die in?
Als erkende erfgoedbibliotheek nemen 
we de vier basisverantwoordelijkheden 
op die erbij horen. Voor de verzamel-
functie zoeken we nieuwe en interes-
sante stukken voor de collectie. Al die 
stukken verzorgen we, in het kader 
van de behoud- en beheersfunctie. Zo 
gebruiken we zuurvrij papier en dozen 
voor de boeken en prenten, worden 
de boeken gereinigd en schimmelvrij 
gehouden en wordt de collectie cata-
lografisch beschreven. De onderzoeks-
functie maakt dat we de verschijning 
van publicaties stimuleren en dat we 
onze collectie in de kijker zetten. Dit 
doen we concreet door publiekswerking 
en dat gaat van de leeszaal openhouden 
tot het organiseren van workshops. 

wat hebben jullie al kunnen verwezen-
lijken? 
We zijn aan het digitaliseren geslagen 
naar aanleiding van Flandrica.be. 
Ondertussen zijn we bijna aan de kaap 
van 1000 titels. Dat is iets waar we 
fier op kunnen zijn omdat we eerder 
een kleine erfgoedbibliotheek zijn. 
Digitaliseren is voor ons echt een 
manier om ons op de kaart te zetten. 
Ook onze ‘boeken EHBO’, waarbij we elk 
boek en prent droogreinigen en contro-
leren op schade, is een succes. We zijn 
ook erg trots op onze prentencatalogus, 
die bezoekers doelgericht laat zoeken 
en vlot doorverwijst. Die module moet 

niet onderdoen voor die van het British 
Museum. 

Verder is er ons calamiteitenplan, zo 
belangrijk omdat het een pijnpunt 
is voor vele erfgoedbibliotheken in 
Vlaanderen. Door elke mogelijke vraag 
te stellen over specifieke noodscenario’s 
hebben we een sterk plan opgesteld dat 
nu in zijn eindfase zit.

Hoe meet je de impact van jullie werk? 
Door de cijfers te bekijken kunnen we 
meten hoeveel aanvragen er binnen-
komen om de collectie te bekijken. 
Vroeger hingen de prenten in de gan-
gen, mooi om te zien, maar als buiten-
staander had je er weinig aan. Door ze 
van de muur te halen, te beschrijven en 
online te zetten, krijgen we nu ineens 
vragen naar onze prentencollectie voor 
bruikleen en tentoonstellingen. Onze 
collectie was in het MAS te zien, in Gent, 
en binnenkort ook in het museum Mayer 
van den Bergh. We beseffen nu dat 
musea deze heel specifieke geschiede-
nis van Antwerpen de moeite waard vin-
den om tentoon te stellen. 

Bij ander werk is de impact niet onmid-
dellijk zichtbaar. Zo kan de impact van 
het stofvrij houden van boeken pas na 
een paar decennia merkbaar zijn. Dit is 
de essentie van erfgoed, dat je op ter-
mijn denkt en niet alleen focust op een 
zo groot mogelijk aantal bezoekers lok-
ken. 

wat maakt jullie team zo uniek?
Bijzonder van ‘Bijzondere Collecties’ 
slaat niet alleen op de stukken maar 
ook op de mensen die er werken. Ook 
al zijn we allemaal zeer verschillend, 
toch hebben we alle vier hetzelfde doel: 
de collectie goed verzorgen. Zo houdt 
Karen de stukken vast alsof het fragiele 
kuikentjes zijn en wanneer Elisabeth de 
boeken reinigt en op zoek gaat naar 
eventuele schimmels, zeggen we dat ze 
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V.l.n.r. Tom,  Karen, Elisabeth, Ariane.

met haar patiëntjes bezig is. De grote 
solidariteit en collegialiteit binnen ons 
team is echt uniek. Dit is trouwens ook 
buiten onze dienst het geval. Het team 
van Anet dat onze modules en catalogi 
heeft ontwikkeld, staat altijd klaar om 
ons te helpen. Een ander mooi aspect is 
dat we gemakkelijk elkaars mening kun-
nen vragen en aanvaarden omdat het 
een aanvulling vormt en nooit als kritiek 
overkomt. 

welke achtergrond hebben de team-
leden? 
Tom heeft klassieke talen gestudeerd en 
heeft een doctoraat in Latijnse litera-
tuurwetenschap. Elisabeth heeft archeo-
logie gestudeerd maar wist al heel 
vroeg dat ze ook met boeken wilde wer-
ken, nu ze in oude boeken mag ‘graven’ 
heeft ze beide doelen kunnen vereni-
gen. Karen is Amerikaanse maar woont 
nu in België, ze heeft een doctoraat in 
de kunstgeschiedenis en Ariane heeft 
geschiedenis gestudeerd.

welke eigenschappen, vaardigheden of 
interesses zijn cruciaal om in dit team 
te functioneren? 
Soms denken mensen: “Ach, oude boe-
ken blijven altijd hetzelfde.”, niets is 
minder waar. Door snelle evoluties als 
digitalisering moeten we ons voortdu-
rend bijscholen om bij te blijven, flexi-
biliteit en nieuwsgierigheid zijn dus van 
groot belang. Ook nauwkeurigheid en 
voorzichtigheid zijn cruciale vaardighe-
den. We vinden het soms beter om niet 
alle lettertjes op een scan te krijgen dan 
een perkamentboek helemaal te openen 
waardoor de rug na een harde ‘krak’ 
helemaal kapot is. Het is constant afwe-
gen: een prachtige scan of het boek 
beschermen? 

Convoluut van 253 
toneelprogramma’s van 
jezuïetenscholen 
(1678-1771).

> twitter: @bcubantwerpen

 website: https://www.uantwerpen.be/nl/biblio-

theek/collecties/bijzondere-collecties/

> Zie ook p. 48
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