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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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vormen tot een allround service pro-

vider in een leercentrum dat in het VK 

met zijn campusgebonden studen-

Daarvoor zijn nieuwe competenties 

en attitudes nodig. De medewerkers 

uit de klassieke bibliotheek moeten 

tijd en ruimte krijgen om dat nieuwe 

profiel op te pikken. En dat alles moet 

de ‘oude bibliotheek’ doen in nauwe 

samenwerking met de academici, veel 

meer dan dit vroeger het geval was. 

“The key challenge for librarians is to 

collaborate with academic colleagues 

to exploit the potential of information 

resources in programmes of study and 

in research and to develop appropri-

ate information skills in students”.

De leercentra van Graham en zijn 

publicaties daarover hebben ook bui-

ten het Verenigd Koninkrijk school 

gemaakt tot in Frankrijk toe, waar 

men zelfs de Engelse term Learning 

Centre niet vertaald heeft. 1 Ook in 

Vlaanderen zijn er realisaties en belof-

tevolle projecten zowel in de universi-

teit als in de hogeschool. Ideeën lenen 

bij G. Bulpitt, maar die inpassen in de 

Vlaamse context is daarbij de bood-

schap. Want de Vlaamse leeromge-

ving verschilt op een aantal punten 

grondig van de Engelse.

Julien Van Borm

1 Mettre en place un Learning Centre. Enjeux et 

problématiques. 

Rapport d’études. Conférence des présidents 

d´université. Paris, mai 2011. 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numeri-

que/documents/49519-mettre-en-place-un-

learning-center.pdf

Informatie aan Zee 2013 
Oostende – 12-13 september

DE RELEVANTIE VAN 
INHOUDELIJKE ONTSLUITING
Tijdens de sessie ‘Metadata’ op donder-

dag kwam het onderwerp inhoudelijke 

ontsluiting aan bod in de lezing van Piet 

De Keyser van de KHLeuven. Deze was 

ooit het visitekaartje van de bibliotheca-

ris maar boette sterk aan belang in. Wie 

heeft nog nood aan LCSH-trefwoorden 

en UDC-codes als automatische full 

text-indexering en het Semantic Web 

bestaan? 

In zijn presentatie overliep Piet De Keyser 

de plaats die trefwoorden toebedeeld 

krijgen in de hedendaagse bibliotheekfor-

maten. Enerzijds zijn er sterk gestructu-

reerde formaten zoals MARC 21 en CDWA, 

die bestaande trefwoordensystemen, the-

sauri en classificaties kunnen onderbren-

gen, maar evengoed onderdak verschaf-

fen aan ongecontroleerde trefwoorden. 

Gestructureerde informatie wil dus niet 

per se zeggen dat gericht zoeken op die 

informatie mogelijk is. Andere forma-

ten zoals Dublin Core raden wel aan om 

een gecontroleerd systeem te gebruiken, 

maar verzamelen vervolgens alle tref-

woorden, zowel gecontroleerd als vrij, in 

eenzelfde veld. Bij conversies, exporten 

of harvesting dreigen gecontroleerde 

trefwoorden hoe dan ook op te gaan in 

de massa en te verarmen tot louter ‘key-

words’. 

In het Prentenkabinet van de Koninklijke 

Bibliotheek is men zich eveneens bewust 

van de problematiek. Prentenkabinetten 

in bibliotheken zijn gebonden aan biblio-

theekformaten, en voor niet-boekmate-

rialen zoals prenten — materialen zon-

der oZciële titel — blijven trefwoorden 

belangrijk voor de opzoekbaarheid. Een 

samengesteld trefwoord zoals ‘Prints – 

Engraving – Flemish – 1600-1699’ kan de 

onderzoeker alvast op weg zetten.

Hoe ziet de spreker nu de toekomst? 

Die kan in SKOS liggen, het Simple 

Knowledge Organization System. Via 

SKOS kunnen de traditionele thesauri en 

trefwoordensystemen opgenomen wor-

den in het Semantic Web, naast de van 

nul op te bouwen ontologieën. Vrije tref-

woorden zijn weinig nuttig, het publiek 

maken van autoriteitsbestanden is dat 

wel. Vaststaat dat inhoudelijke ontslui-

ting nog altijd haar plek heeft in de cata-

logisering. 

Imke Hansen, Koninklijke Bibliotheek van 

België 

DIGITAAL 
ARCHIVEREN 

Deze eerste sessie over digitaal 

archiveren start met een Nederlandse 

stellingenoorlog tussen Ingmar Koch 

(provincie Noord-Brabant) en Chido 

Houbraken (zelfstandig archivaris, advi-

seur en auditor) onder het motto ‘Kiezen 

of niet kiezen; of: 

waarom bewaren 

we niet gewoon 

al les?’  Volgens 

Ingmar blijft selec-

tie ook in een 

d ig i ta le  omge-

ving noodzake-

lijk. De kost voor 

opslag van digi-

tale informatie 

daalt immers maar 

half zo snel als dat 

deze informatie 

aangroeit. Alles 

bewaren wordt op 

termijn onhoud-

baar en te koste-

lijk. Chido is het 

hier niet mee eens. 

Enerzijds schat 

men de kosten in 

op basis van het 

verleden maar we 

kunnen niet voor-

spellen in welke 

mate technologi-

sche vooruitgang 

zaken die nu ogen-

schi jnl i jk onbe-

taalbaar zijn toch 

betaalbaar zullen 

maken. Anderzijds 

onderschatten we 

het nut dat alles 

bewaren zou kunnen hebben. Door alles 

te bewaren vermijden we dat er onge-

lukken gebeuren bij het vernietigen plus 

creëren we een ‘grondstof’ die men kan 

hergebruiken op velerlei wijzen die we nu 

nog niet kunnen voorzien.

Het pleidooi van Chido zet aan tot kritisch 

nadenken over onze gangbare selectie-

praktijk en of deze in een digitale wereld 

niet zijn te herdenken. Ondanks zijn vurig 

en boeiend pleidooi heeft hij in de zaal 

maar een enkeling kunnen overtuigen. 

Blijkbaar zien wij archivarissen selectie 

ook in een digitale wereld nog steeds als 

één van onze belangrijkste taken. Al bij al 

een boeiende discussie. Aan hun tweede 

stelling inzake privacy zijn ze door tijds-

gebrek niet meer toegekomen.

Ingmar Koch.

Chido Houbraken.
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