
“Onbekend is onbemind”

 Geboren in Schoten  
op 29 augustus 1984

  werkt sinds maart 2015 
in de bibliotheek van het 
DIVA

 Eerste baan: 
Projectcoördinator bij de 
Erfgoedcel waasland

 Hobby’s: zingen, piano 
spelen, koken, wandelen 
en reizen

 Inspiratie: begeleiden en 
samenwerken met vrijwil-
ligers. Hun enthousiasme 
en inzet is ontzettend 
waardevol.

ellen StorMS

Hoe ben je in de bibliotheeksector 
beland? 
Na mijn opleiding Geschiedenis had 
ik niet meteen het voornemen om in 
een bibliotheek te werken. Maar dat 
ik iets in de cultureel-erfgoed sec-
tor wilde doen, stond al lang vast. Mijn 
eerste werkervaring deed ik op als 
projectcoördinator bij de Erfgoedcel 
Waasland, net in de periode dat de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek werd 
opgericht en de sector van de erfgoed-
bibliotheken meer aandacht en erken-
ning kreeg. Dit gaf me de inspiratie 
om mijn liefde voor erfgoed en boeken 
te combineren. Ik besloot de school-
banken weer op te zoeken en na een 
boeiende opleiding Boekwetenschap 
en Handschriftenkunde in Amsterdam, 
kon ik aan de slag als Conservator 
Bijzondere Collecties aan de 
universiteitsbibliotheek Antwerpen. 

waar werk je nu? En wat houdt jouw 
baan in? 
Sinds maart 2015 werk ik in de biblio-
theek van DIVA, de nieuwe naam 
voor het voormalige Zilvermuseum 
Sterckshof en het Diamantmuseum, 
waar ik verantwoordelijk ben voor 
de uitbouw van een nieuwe afdeling 
Bijzondere Collecties binnen de biblio-
theek. De museumbibliotheek is vooral 
gekend om haar gespecialiseerde en 
moderne onderzoeksbibliotheek, maar 
daarnaast bevat ze ook een rijke collec-
tie oude drukken en moderne preciosa. 
Het is mijn taak om zorg te dragen voor 
de bewaring en valorisatie van dit bij-
zonder erfgoed.

Met welke thema’s ben je beroepsmatig 
veel bezig? 
De laatste maanden ben ik zeer inten-
sief bezig geweest met inventarisa-
tie, ontsluiting en digitalisering, want 
onbekend is onbemind en er zijn zoveel 
mooie stukken die het verdienen om 
ontdekt te worden door het publiek. Dit 
gebeurt uiteraard niet enkel via onze 
eigen publiekscatalogus. Via projec-
ten zoals STCV en Flandrica.be willen 
we een zo breed mogelijk publiek laten 
kennis maken met onze bijzondere col-
lecties. Ook preventieve conservering 
maakt een belangrijk deel uit van mijn 
takenpakket. De zorg voor een duur-
zame bewaring van een erfgoedcollectie 

is tenslotte even belangrijk als de ont-
sluiting ervan. Hierbij hoort onder meer 
het ontwikkelen van een professioneel 
depotbeleid dat de bewaring op lange 
termijn kan garanderen. Daarnaast zijn 
we in de zomer van 2015 gestart met 
een project om alle oude drukken sys-
tematisch te ontstoffen, te reinigen en 
van kleine schades te herstellen. Na 
deze eerstelijnsconservering of ‘boeken 
EHBO’ kunnen de boeken weer geraad-
pleegd worden zonder risico op verdere 
schade.

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit? 
Erg gevarieerd, en dat komt goed uit 
omdat ik graag een uiteenlopend taken-
pakket wil hebben. Bij het behoud en 
beheer van een bibliotheekcollectie 
komen talloze interessante aspecten 
aan bod, zowel het registreren en ter 
beschikking stellen, als het conserveren, 
beveiligen en valoriseren van het aanwe-
zige erfgoed. 

Hoe ziet baan er binnen vijf jaar uit? 
Ik werk nu ruim vijf jaar als erfgoed-
bibliothecaris en heb me dat nog geen 
moment beklaagd. Helaas liggen de 
jobs in deze sector niet voor het rapen, 
dus ik kan enkel hopen dat ik binnen vijf 
jaar nog in dezelfde sector aan het werk 
ben. 

welke ambities koester je nog? 
Stiekem droom ik ervan om in het bui-
tenland te werken en als ik even hele-
maal mag wegdromen, voor de National 
Trust in Engeland. Deze organisatie 
zet zich al meer dan een eeuw in voor 
de bescherming van natuur, landschap 
en cultureel erfgoed en weet als geen 
ander het grote publiek te betrekken bij 
het behoud en beheer hiervan. 

Volg je het internationale vakgebied 
op? 
Ik probeer op de hoogte te blijven 
door het raadplegen van vaktijdschrif-
ten en nieuwsbrieven van organisaties 
in eigen land, maar ook van internatio-
nale organisaties zoals CERL, LIBER en 
IFLA. Daarnaast probeer ik regelmatig 
studiedagen of congressen bij te wonen. 
De contacten die daar gelegd worden 
met collega’s uit de sector zijn zeer ver-
rijkend. 
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