
M – BiBliotheek

 M – Bibliotheek is offici-
eel nog niet ‘heropend’ 
omwille van de interne  
verhuisbewegingen 

	 Collectie:	10.000	publica-
ties,	7000	Veilingcatalogi	
en	1500	Oude	Drukken

 Topstuk: het Cruydt-boeck 
van Dodoens uit de 17e 
eeuw

  Ons lievelingsstuk: vooral 
nuttige publicaties en 
documentatie zoals 
Louvain Monumentale van 
Edward Van Even (stads-
archivaris en de eerste 
onofficiële conservator van 
het	stedelijk	museum)

 leukste compliment ooit 
gekregen:	“Amai,	jullie	
hebben hier veel waarvan 
ik	niet	wist	dat	jullie	het	
hadden!”

“Wij voelen ons erg gewaardeerd”
Vrijwilligers M – Bibliotheek

Jullie	werken	als	vrijwilligers	bij	 
M	Leuven,	wat	is	jullie	motivatie?
Wij zijn nieuwsgierig naar kennis, heb-
ben een grote liefde voor kunst in het 
algemeen en boeken in het bijzonder, én 
zijn vastbesloten om bij te dragen aan 
de werking van M. Bovendien spreekt 
de concrete taak ons aan. We werken 
ergens naartoe en streven mee naar het 
behoud van kunst en erfgoed, zodat 
we met trots kunnen zeggen: “Dit heb 
ik kunnen redden”. De vrijwilligers van 
onze bibliotheek vinden ook het sociale 
aspect erg belangrijk: erbij horen, in 
beweging blijven, je hersenen bij de les 
houden en je sociale contacten vernieu-
wen. En last-but-not-least: je bent vrij-
williger omdat je het graag doet; omdat 
het mag; niet omdat het moet!

Wat	is	jullie	opdracht?	
Els en Gerd zijn vrijwilligers van het 
eerste uur (2009): elk boek ging door 
hun handen. Het werd afgestoft, geor-
dend per categorie en naar een nieuwe 
plek herbestemd. Daarna begon de 
registratie: met voorrang voor de Oude 
Drukken, gevolgd door de reguliere 
museumpublicaties. In die beginjaren 
was het een huzarenstukje gezien de 
beperkte omkadering en dito middelen. 
Peter sloot zich in 2012 bij het team aan. 
Samen vormen zij het ‘oerteam’ van de 
M – Bibliotheekvrijwilligers. Chris, Marie-
Paule, Pieter en Zanne zijn de enthousi-
aste nieuwkomers. Sinds het begin van 
dit jaar staan ook zij in voor de conser-
vatie, inventarisatie, registratie, stand-
plaatstoekenning en het labelen van de 
bibliotheekcollectie, de Oude Drukken 
en de Veilingcatalogi. En ten slotte kan 
de M – Bibliotheek ook nog tijdelijk 
beroep doen op sterke mannen zoals 
Filip en José die hun spierballen ter 
beschikking stellen voor interne verhuis-
bewegingen. 

Door de diverse taken en deelcollecties 
van de M – Bib vervullen de vrijwilli-
gers verschillende rollen: ze zijn regis-
trator, speurneus, erfgoedverzorger, 
verhuizer. Allen helpen zij om de ken-
nis en zichtbaarheid van de collectie te 

vergrootten, te delen en de uitstraling 
te verhogen op een zo professioneel 
mogelijke manier.

Op	welke	verwezenlijkingen	zijn	jullie	
trots?
Zanne heeft een flinke opdracht achter 
de rug: de nummering van alle rekken 
en leggers. Op het eerste zicht een min-
der glamoureus werk maar het levert 
veel op voor alle betrokkenen; nu kan 
een definitieve standplaats toegekend 
worden aan alle publicaties zodat we ze 
heel snel kunnen terugvinden. 

Pieter is trots op het afronden van 
zijn eerste sectie van het lemma 
‘Kunsttakken’: hij heeft zich ontfermd 
over de finalisering van de registra-
tie van boeken omtrent Architectuur. 
Volgens de regels van de kunst — lees, 
de regels van het registratiehandboek — 
heeft hij zijn eerste pluim verdiend.

Chris is dan weer een erg opmerkzame 
registrator: een boek dat moet onder-
gebracht worden binnen een meer 
passende categorie, de naam van een 
schrijver die niet overeenkomt met de 
referentiedatabank, een foutieve datum. 
Niets ontsnapt aan haar aandacht!

Speuren is ook de favoriete bezigheid 
van Marie-Paule: op zoek naar de juiste 
context of herkomst van een archiefstuk 
of overdruk in het stads- of rijksarchief 
of gewoon online via Worldcat. Dan 
schijnt de zon in de gedempte compac-
tus. 

M heeft een prachtige, inhoudelijk rijke 
collectie Oude Drukken, publicaties en 
archief (vanaf de 16e eeuw tot nu) en dit 
verhoogt het wetenschappelijk karakter 
van het museum. Els blijft, met evenveel 
enthousiasme als in de eerste jaren, bij-
dragen tot de ontsluiting van de collec-
tie en is daar bijzonder fier op. 

De M – Bibliotheek heeft al diverse ver-
huisbewegingen overleefd en dat verliep 
niet altijd volgens een leien dakje. Gerd 
is dan ook tevreden dat dit alles gelukt 

Veerle Ausloos, M leuven
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“ JUIST DIE  
COMPLEMENTARITEIT 
VAN DE  
VERSCHILLENDE 
LEDEN VAN DE GROEP 
ZORGT VOOR EEN 
MOOI GEHEEL.
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is met zo’n klein team, zonder calamitei-
ten en met een bijzonder mooi resultaat: 
bijna ieder boek is ondergebracht bin-
nen de juiste categorie. 

Voor Peter staat het buiten kijf: een 
groot aantal boeken is geïnventariseerd 
en geregistreerd door een beperkt aan-
tal, maar daarom niet minder enthousi-
aste vrijwilligers. En de eindmeet is nog 
lang niet in zicht: dat is ronduit schit-
terend. 

Wat	maakt	jullie	team	zo	uniek?
Iedereen is unaniem: wij delen dezelfde 
passie en motivatie en dat creëert een 
positieve sfeer van samenwerking en 
ondersteuning. En niet te vergeten: we 
kunnen al eens goed lachen! Pieter en 
Chris maken ook nog deel uit van het 
hostenteam en dat zorgt nog meer 
interactie en afwisseling.

Alle vrijwilligers hebben een professio-
nele carrière achter de rug of zijn nog 
steeds aan het werk. In tegenstelling tot 
de werkvloer, werpt niemand zich nog 
op als haantje de voorste, er is geen 
concurrentie meer. Al is het niet altijd 
evident om terug in een groep aan de 
slag te gaan en goed samen te werken 
op een kleine oppervlakte. Maar juist die 
complementariteit van de verschillende 
leden van de groep zorgt voor een 
mooi geheel: Iedereen wordt aanvaard 
zoals hij/zij is en ieders talenten worden 
gewaardeerd.

Bovendien voelen de vrijwilligers zich 
erg gewaardeerd in M: ze worden goed 
verzorgd en hun inzet wordt serieus 
genomen binnen de organisatie. 

Welke	achtergrond	hebben	jullie?
De achtergrond van de M – Bibliotheek-
vrijwilligers is erg divers: leerkracht 

en lector geschiedenis en esthetica of 
Nederlands in het secundair en hoger 
onderwijs, administratief bediende in  
de chemische en automobielsector,  
carrière in het bankwezen, logopediste, 
business analyst en tekenaar mecha-
nica. Achtergrond moet niet altijd maat-
gevend zijn voor je interesses: de goes-
ting om, in je vrije tijd, op zoek te gaan 
naar nieuwe kennis, is veel belangrijker.

Bekijken	jullie	de	bibliotheek	dankzij	
deze ervaring anders? 
Ieder bekijkt de bibliotheek op een 
andere manier sinds hun engagement. 
Els kreeg meer respect voor de kun-
stenaars uit vroegere tijden. Ze beleeft 
hierdoor veel bewuster de innerlijke ver-
rijking die haar vrijwilligersengagement 
blijft geven. Gerd, Peter en Marie-Paule 
interesseren zich nu nog meer voor het 
bibliotheekwezen bijvoorbeeld als ze 
op reis zijn. Ze gaan speciaal op bezoek 
in de Strahov Bibliotheek in Praag of 
bestuderen de geschiedenis van uitge-
ver Plantin Moretus in het gelijknamige 
museum in Antwerpen. 

Voor Pieter en Zanne is het specifieke 
classificatiesysteem complexer dan 
oorspronkelijk gedacht: dit creëert uit-
dagingen voor de registratie en het 
beheer. Ze schieten in de lach want ze 
hebben ook een bekentenis: de boeken-
lift! Dat is voor hen dé grootste ontdek-
king. 

Chris staat graag in contact met andere 
mensen en had zich de bibliotheek veel 
saaier voorgesteld: ze wist niet dat M 
zo’n grote bib had met een oude col-
lectie. Telkens staat ze versteld van het 
beheer van de uitgebreide en diverse 
bibliotheekcollectie: de nauwkeurige 
registratie van ieder boek neemt veel 
tijd en onderzoek in beslag. 
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