
Na de LOCUStoer 2012 met als thema 

‘Naar een duurzaam lokaal cultuurbeleid’ 

en de VVBAD-studiedag ‘Focus op duur-

zame bibliotheken en archieven’, was 

deze trefdag georganiseerd door Pulse, 

een logisch vervolg. Deze ontmoetingen 

zijn uitgelezen momenten om definities 

en invalshoeken rond duurzame ontwik-

keling te verduidelijken, te verdiepen 

en te verbreden. Met de lancering van 

Pulse – transitienetwerk cultuur in febru-

ari 2013, werd tegemoet gekomen aan de 

oproep van Vlaams minister van Cultuur 

Joke Schauvliege “om met de kunst-, erf-

goed en sociaal-culturele sectoren een 

rol te spelen in het beantwoorden van 

de ecologische uitdagingen”. Het net-

werk stelt tot doel samen met de Vlaamse 

Gemeenschap te werken aan een transitie 

naar een sociaal-rechtvaardige duurzame 

samenleving. De trefdag moest een ont-

moetings- en uitwisselingsmoment zijn 

en de nodige input bieden aan het tran-

sitienetwerk. Centraal stond de vraag 

hoe de cultuursector die verandering 

naar een sociaal-rechtvaardige samenle-

ving vorm kan geven en kan ondersteu-

nen. Met deelnemers uit het ruime cul-

tuurveld werd tijdens een 25-tal lezingen, 

workshops en debatten naar antwoorden 

gezocht en werden ervaringen gedeeld. 

FRAMING
Binnen het transitienetwerk werken vier 

trage tafels — leitbilder, economie, lokale 

netwerken, communicatie — rond de rol 

van cultuur en de sociaal culturele sector 

in transitie naar een duurzame samenle-

ving. De trage tafel communicatie buigt 

zich onder meer over hoe een complexe 

thematiek als duurzaamheidstransitie 

bevattelijk en aansprekend kan worden 

gemaakt voor een doelgroep. In de work-

shop ‘creative framing’ werd hierop een 

antwoord gezocht. 

Framing is een techniek in communicatie 

die gebruikt wordt om moeilijk te bevat-

ten thema’s te kaderen zodat de ontvan-

ger ze gemakkelijker kan begrijpen en 

kan verbinden aan zaken die hij al kent. 

Het is een overtuigingstechniek die ons 

denken en handelen wil beïnvloeden, het 

is de manier waarop bepaalde realiteiten, 

woordelijk, beeldend en vormelijk worden 

verpakt om bepaalde interpretaties te 

bundelen en andere interpretaties te ont-

moedigen. Vooral politici en media maken 

hiervan gebruik, sprekende voorbeelden 

zijn ‘tax relief’, ‘villasubsidie’ en ‘pensi-

oenbom’. Het reframen van een probleem 

initieert het debat, en zet mensen aan tot 

actie omdat ze zich aangesproken voelen.

Een frame bestaat uit een zestal bouw-

stenen (context, numbers, messengers, 

visuals & symbols, models & metaphors, 

tone), drie ervan werden tijdens een 

brainstormsessie uitgewerkt. Wie wekt 

voldoende vertrouwen op, kan onze 

boodschap versterken, wie heeft er vol-

doende kennis om als ‘messenger’ inge-

schakeld te worden? Welke beelden en 

symbolen roepen associaties op of zijn 

krachtiger dan woorden? En welke patro-

nen of redeneringen zouden als model of 

metafoor kunnen dienen om het beeld 

van transitie te kunnen dragen?

Op de LOCUstoer van 2012 werd een 

zaadje geplant, de VVBAD-studiedag was 

een mokerslag, op de trefdag bleef ik op 

mijn honger zitten. Tijdens de workshop, 

en die lijn kan doorgetrokken worden naar 

de rest van de dag, bleek nogmaals dat 

de ecologische reflex bij veel deelnemers 

aanwezig is. De eco-ecciëntiestrategie 

kennen we ondertussen allemaal wel 

maar wat met de herverdelingsstrategie, 

matigheid en selectieve consumptie, en 

de beperking en inbedding van markten? 

In het interview rond duurzame ontwikke-

aan bod en ze vormen voldoende basis 

om vier trefdagen te organiseren. Bij deze 

een warme oproep.

Margot Collet, Openbare Bibliotheek Niel

Vierde overlegplatform 
erfgoedbibliotheken
Antwerpen – 3 oktober 2013

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

organiseerde in samenwerking met 

de VVBAD haar vierde jaarlijks over-

legplatform in het Hof van Lierde 

(Universiteit Antwerpen). Op deze 

manier wordt voeling gehouden met 

wat er leeft binnen het cultureel-erf-

goedveld en toetst men werking en 

inzichten af bij partners in de hele  

sector. Met 90 aanwezigen was de 

sector goed vertegenwoordigd. Dat 

schoon volk kreeg een rijke korf goede 

lezingen voorgeschoteld, ook al kreeg 

een enkele bezoeker van Informatie 

aan Zee enkele dubbels op het bord, 

zoals de voorstelling van het crowd-

fundingplatform www.boekensteun.be 

(Sam Capiau) en de voorstelling van 

het VIAA, het Vlaams Instituut voor 

digitale Archivering en ontsluiting 

van het Audiovisueel erfgoed (Nico 

Verplancke). 

Geen nood, de lezingen waren to 

the point en helder. Dat gold ook 

voor ‘UPLA: een model voor scha-

deregistratie in erfgoedbibliotheken’ 

door Marijn de Valk, Open (Cultuur)

data door Joris Janssens (PACKED), 

‘Digitale bibliotheken: Flandrica.

be en DBNL’ (David Coppoolse) 

en de lezing van Steven Van Impe 

van de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience (EHC) over de Short Titel 

Catalogus Vlaanderen, een gigantisch 

digitale schatkist met 19.500 titelbe-

schrijvingen over Vlaamse drukken 

tussen 1600 en 1800. Het minste wat je 

na al deze overzichten kunt zeggen is 

dat de Vlaamse Erfgoedgemeenschap 

de laatste jaren niet op haar lauweren 

heeft gerust. Het mooie rijtje digitale 

en papieren publicaties dat de jonge 

(zowel in jaren als in de leeftijd van 

de medewerkers) Erfgoedbibliotheek 

Vlaanderen kan voorleggen, is hier 

een ander bewijs van. Ook de oproep 

van coördinator Eva Wuyts en David 

Coppoolse om een collega-groep 

rond collectieplanning op te starten, 

getuigt van dynamiek. Tussen haakjes: 

dat de Erfgoedbibliotheek Vlaanderen 

op 25 oktober 2013 in Brugge op 

een andere studiedag, het Groot 

Onderhoud, uit handen van minister 

van Cultuur Joke Schauvliege de Prijs 

van de Vlaamse Gemeenschap voor 

Cultureel Erfgoed 2012-2013 in ont-

vangst nemen, is zeer terecht, meer 

dan verdiend.

Trefdag Pulse: Voor de verandering, Cultuur in sociaal-
ecologische transitie
Borgerhout – 24 september 2013
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Alles rozengeur en maneschijn? Neen. 

Neen. Integendeel. Tussen de regels 

door en tijdens de gesprekken waren 

ook andere geluiden te horen. De zeer 

beperkte financiering van de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek, die in de Antwerpse 

EHC een warm onderkomen vindt; de 

kloof die ontstaat tussen de zes grote spe-

lers die de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

vormen en de kleinere spelers (die op 

sterven na dood zijn); de gigantische uit-

dagingen die er liggen in abdij-, klooster- 

en instituutsbibliotheken; de crisispijnen 

van de erfgoedbibliotheek van Kortrijk en 

de Bibliotheca Wasiana (in tijden van cri-

sis wordt de kloof tussen wie iets en niets 

heeft, steeds groter); de problemen bij de 

advisering rond het kwaliteitslabel van de 

Vlaamse Gemeenschap; de nakende slui-

ting of de bedreiging van een schrijvers-

huis hier en daar (Herman Teirlinck, Anton 

van Wilderode); de bedreiging van de 

BNTL, het grootste geschenk van de een-

entwintigste eeuw aan wetenschappers 

en gewone gebruikers op het vlak van 

het literair erfgoed van de Nederlanden; 

de besparingen in het bibliotheekwezen, 

enzovoort.

In het programma was tijd voorzien 

‘om te luisteren naar de verzuchtingen, 

noden en wensen van bewaarbibliothe-

ken in Vlaanderen’. Dat gebeurde ook. De 

column van journalist, bibliofiel en anti-

quaar Rik Van Cauwelaert in De Tijd van 

25 juli 2013 over de zoete aandoening 

van de bibliofilie was wellicht de directe 

aanleiding om deze autoriteit te vragen 

een politiek debat te leiden met enkele 

Vlaamse politici op negen maanden voor 

de vader van alle verkiezingen. Als ik een 

tijd later aan het debat terugdenk is die 

ene zin “het wordt kiezen tussen kinderar-

moedebestrijding, mobiliteitsproblemen 

oplossen of erfgoedbibliotheken onder-

steunen”, dan was de boodschap van een 

deelnemer door middel van deze boutade 

duidelijk. En ook nog een andere zin roep 

ik me weken later terug voor de geest: 

“we hebben de gewoonte om niets weg 

te gooien en met wat we bewaren doen 

we niets”. Stof tot nadenken en tot actie. 

Bart Caron (Groen), Marius Meremans 

(N-VA), Philip Heylen (CD&V) en Philippe 

De Coene (sp.a) waren het erover eens 

dat de sector van de erfgoedbibliotheken 

door de decreetmakers en hogere over-

heden pover bedeeld is. Enkele aanbeve-

lingen die ik uit mijn notities selecteer (en 

laat ik maar doen alsof ik niet meer weet 

wie ze formuleerde, een van de sprekers 

of ikzelf). Misschien komt er hier of daar 

30 jaar IBW: The Learning 
Centre model: a blueprint 
for the future of libraries?
Antwerpen – 11 oktober 2013

De opleiding Informatie- en 

Bibliotheekwetenschap (IBW) van de 

Universiteit Antwerpen viert dit jaar 

zijn 30-jarig bestaan met een lezin-

genreeks ‘Informatie als noodzaak en 

kans’. In die reeks gaan elf internati-

onaal erkende sprekers in op nieuwe 

ontwikkelingen en uitdagingen in de 

informatiesector. 

Als eerste spreker kwam in okto-

ber Graham Bulpitt aan de beurt. 

Bulpitt wordt in Europa wel eens de 

vader van de leercentra genoemd. 

Zijn eerste realisatie in die richting 

is het Addsets Centre in de Sheaeld 

Hallam University (VK). Breed bekend 

is hij vooral geworden door de crea-

tie van vier leercentra in de Kingston 

University in Zuid-West Londen waar 

300 medewerkers actief zijn, lang 

niet allemaal bibliothecarissen. Als 

emeritus heeft hij een nieuwe uitda-

ging gevonden als interim directeur 

van de bibliotheek en studenten  ser-

vices in de University for the Creative 

Arts op zes campussen ten zuiden van 

Londen.

Voor hem zijn leercentra de plek bij uit-

stek waar het leren gebeurt. Een rijke 

plek waar informatie, docenten, biblio-

thecarissen en studenten convergeren 

in een nieuwe sociale leeromgeving. 

Een plek waar de docent in samen-

werking met de andere medewerkers 

al coachend optreedt in een rijke zelf-

lerende omgeving, precies zoals dat 

gewenst wordt door de student van 

nu. Daarin is er ook plaats voor de 

bibliothecaris als die zich weet om te 

eentje van in een memorandum of partij-

programma terecht ...

1. Er is wat de erfgoedbibliotheken betreft 

nood aan substantieel meer middelen. 

Het huidige bedrag is een aalmoes, te 

weinig om ons rijke patrimonium in 

stand te houden, te inventariseren en 

te ontsluiten.

2. Er is nood aan een indeling van erf-

goedbibliotheken in niveaus, zoals dat 

ook voor bijvoorbeeld de musea geldt: 

nog steeds op zoek naar een definitie 

hiervan) en lokaal. Ook de steden (en 

niet alleen Antwerpen met zijn toon-

aangevende EHC of Brugge met de 

Biekorf) hebben hier een verantwoor-

delijkheid.

3. Er is nood aan samenwerking tussen 

de instellingen, die met elkaar over het 

belang van hun collecties discussiëren 

en er naar buiten uit met passie over 

spreken.

4. Er is dringend een visie nodig over de 

Koninklijke Bibliotheek.

5. Erfgoedbibliotheken moeten het 

publiek mee betrekken, wijzen op het 

belang van dit type erfgoed. Het lite-

raire erfgoed is al te lang verwaarloosd 

geweest.

6. Digitalisering is een sleutel voor ontslui-

ting; de objecten zelf spreken natuurlijk 

nog het sterkst.

7. En nog eentje (hoewel niet besproken): 

er is nood aan meer afstemming tussen 

onderwijs en onderzoek. 

Verzamelen heeft te maken met identiteit. 

Wat houden we bij en wat niet? Hoeveel 

zijn we bereid te investeren? En met hoe-

veel passie en overtuiging getuigen wij 

daarover? De studiedag van de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek en de VVBAD was 

een uitstekend statement en een eerste 

aanzet om de geschenken die we van 

vorige generaties ontvingen te bestude-

ren en te koesteren.

Rik Van Daele, directeur Cultuur Sint-Niklaas
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