
“ GROOT-BRITTANNIë TELT, 
ZOALS GEZEGD, ZES DEPOT-
BIBLIOTHEkEN. HET WETTE-
LIJK DEPOT GELDT OOK VOOR 
ELEkTRONISCHE PuBLICATIES.
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Over Duke Humfrey, Sir Thomas & Dr Radcliffe
Met de Vlaamse erfgoedbibliotheek op stap door oxford

Laat me beginnen met een 
goede raad. kies een mooie, 
koude, zonnige januaridag 
voor een uitstap naar de 
School of Divinity. Het gefil-
terde zonlicht dat binnenvalt 
door de spitse ramen, het 
schaduwspel op het gewelf 
in onvervalste perpendicular 
maken van het bezoek inder-
daad een hemelse ervaring. 

Voeg daar nog een gids aan toe 
die fijntjes wijst op de logo’s 
van de — middeleeuwse — 
sponsors en naar de exacte 
plek in het gebouw waar het 
geld dan toch op was, en je 
hebt meteen een bezoek met 
een hoog Michelin-gehalte. Ca 
vaut le voyage! De drie sterren 
slaan dan niet alleen op de Old 
Bodleian in Oxford, waar de 
School of Divinity deel van uit-
maakt, maar op de hele stad. 
Een korte wandeling langs het 
Ashmolean Museum, All Souls 
College en Christ Church: 
meer heb je niet nodig om te 
weten dat je terug zal keren. 
Want voor de colleges en de 
musea waren we niet geko-
men, wel voor de bibliotheken. 
En zelfs daarvoor waren twee 
dagen veel te kort.

Midden januari had de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
een studiereis naar Oxford 
gepland. Op het programma 
stonden bezoeken aan enkele 
vestigingen van de universi-
teitsbibliotheek, een ontmoe-
ting met de staf van Bodleian, 
maar ook reflectie over de 
toekomst van de Vlaamse 
Erfgoedbibl iotheek zelf. 

Het reisgezelschap bestond 
immers uit de volledige staf en 
het hele bestuur van de VEB. 
De bezinning begon dus in de 
School of Divinity, gelegen 
onder de 15e-eeuwse biblio-
theek van Duke Humfrey. Met 
de reformatie verdwenen alle 
boeken uit de bib. De biblio-
theek opende opnieuw haar 
deuren in 1602 onder impuls 
van Sir Thomas Bodley, die er 
meteen ook een depotbiblio-
theek van wist te maken. De 
Bodleian is nog altijd een van 
de zes Britse wettelijk-depot-
bibliotheken. 

De leeszaal gebouwd door her-
tog Humfrey, is nog in gebruik. 
Tijdens ons bezoek bleek ook 
dat dit een bewuste keuze 
was. Door toenemend gebruik 

en groeiende collecties moest 
de bibliotheek voortdurend 
uitbreiden. De universiteit van 
Oxford heeft ervoor gekozen 
de verschillende historische 

locaties in gebruik te hou-
den. Zo verbindt een onder-
grondse gang de oude biblio-
theek met Radcliffe’s Camera, 
de 18e-eeuwse bibliotheek 
gebouwd met geld van dr. 
John Radcliffe. Ook daar zit-
ten de leeszalen nog altijd vol. 
In de kelder staan nog de giet-
ijzeren compactusrekken ont-
worpen door W.E. Gladstone, 
eerste minister van Groot-
Brittannië in de 19e eeuw. In de 
jaren dertig van de twintigste 
eeuw kwam er aan de over-
kant van Broad Street nog de 
Weston Library bij, die vorig 
jaar volledig gerenoveerd 

werd. De inkomhal bevat nu 
een koffiehoek en een muse-
umwinkel. Er zijn tentoonstel-
lingen en er worden conferen-
ties georganiseerd. Inmiddels 

is er ook een magazijn enkele 
kilometers buiten de stad.

Osney One was minder spec-
taculair. Het kantoorgebouw 
aan de oevers van de Thames 
huisvest vooral backoffice-
diensten van de Bodleian, 
waaronder die voor perma-
nente bijscholing. Het was de 
plek waar we kennis maakten 
met enkele stafleden van de 
universiteitsbibliotheek. Het 
gesprek ging onder meer over 
het wettelijk depot. Groot-
Brittannië telt, zoals gezegd, 
zes depotbibliotheken. Het 
wettelijk depot geldt ook voor 

Foto: David Coppoolse.

Bodleian Library.
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elektronische publicaties. Het 
digitale depot wordt beheerd 
door de British Library. De vijf 
andere bibliotheken dragen 
financieel bij. Onder impuls 
van de uitgevers, blijft de 
consultatie beperkt tot raad-
pleging ter plaatse. De depot-
bibliotheek is geïntegreerd in 
de catalogus, maar duidelijk 
onderscheiden om gebruikers 
niet in verwarring te brengen. 

Voor digitalisering hanteert 
de bib een pragmatische aan-
pak, onder meer gestuurd 
door opportuniteiten op vlak 
van financiering. Zo is er een 
digitaliseringsproject samen 
met de bibliotheek van het 
Vaticaan, gefinancierd door 
de Polonsky Foundation en 
een project met de nationale 
bibliotheek van China. Ook 
in Oxford is research data 
management een belang-
rijk thema. Er loopt momen-
teel een pilootproject vooral 
gericht op kleinere datasets, 
omdat de grote vaak een spe-
cifieke aanpak vereisen. De 
bibliotheek verwacht jaarlijks 
ongeveer 15.000 deponerin-
gen.

Samenwerking tussen biblio-
theken binnen de universi-
teit zelf, is een bijzondere 
uitdaging. Naast de univer-
siteitsbibliotheek, die ope-
reert onder de naam Bodleian 
Libraries (let op het meer-
voud), beschikken de colleges 
over eigen bibliotheken. De 
samenwerking verloopt vooral 
via het Committee of College 
Librarians. De bibliotheken van 
de colleges verwerven alleen 
nog papieren publicaties. De 
elektronische publicaties wor-
den centraal aangekocht door 
de Bodleian. De samenwerking 
wordt mogelijk intenser in de 
toekomst. De college librarians 

zouden in ruil voor een finan-
ciële bijdrage mee kunnen 
beslissen over de acquisitie 
van elektronische publicaties.

Met een geschiedenis die 
terugreikt tot de late mid-
deleeuwen, een indrukwek-
kend historisch patrimonium 
en een staf van meer dan 500 
medewerkers zijn de Bodleian 
Libraries een bezoek meer dan 
waard. Tegelijkertijd werd ook 
duidelijk dat de uitdagingen 
in de eenentwintigste eeuw in 
Oxford niet anders zijn dan in 
Gent of Leuven.

Bruno Vermeeren

Foto’s: Bruno Vermeeren, tenzij anders 
vermeld.
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Studiebezoek antwerpen 
Visite professionnelle à anvers
15 februari 2016

“Franstalige collega’s en je spreekt 
Nederlands met ze?” Verbaasd kijkt 
de vrouw op van haar, onder archief 
bedolven, bureau. “Het zijn toch 
Belgen.” wijst Steven van Impe, van de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 
er haar fijntjes op.

Wie een beetje onzeker was of de 
Franstalige bibliothecarissen een woord 
zouden begrijpen van de rondleidingen 
en uiteenzettingen in het Nederlands, 
maakte zich zorgen om niets. Het stu-
diebezoek aan Antwerpen verliep vlot 
en in een gemoedelijke sfeer. Het doel 
van de Association Professionnelle des 
Bibliothécaires et Documentalistes 
(APBD) en de VVBAD was om de ban-
den tussen de bibliothecarissen uit de 
verschillende landsdelen te versterken. 
Deze missie lijkt alvast geslaagd.

De uiteenzetting over het Delphi-project 
uit West-Vlaanderen, kon rekenen op kriti-
sche vragen vanuit Franstalige hoek. Daar 
waar het project ideaal lijkt, was de vraag 

of andere instanties geen misbruik van de 
bib zullen maken door alle vragen naar ze 
door te schuiven. De bibliotheken moeten 
hun grenzen goed bewaren, was het ant-
woord: naar informatie leiden voor een 
antwoord kan, de vraag beantwoorden en 
oplossen kan niet.

Na een rondleiding in Permeke met de 
nodige “ooh’s” en “aah’s” over de zelf-
bediening in de bib: zelf scannen, auto-
matische sortering van de ingeleverde 
boeken enz., trok een deel van de groep 
naar het Letterenhuis en Iedereen 
Leest. Een tweede groep stapte naar de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

In het Letterenhuis werden de bezoekers, 
na een uitleg over de opbouw van per-
manente tentoonstellingen, meegeno-
men naar de magazijnen. Daar konden 
ze topstukken bekijken van o.m. Paul van 
Ostaijen en Jef Geeraerts. 

Bij Iedereen Leest (het vroegere Stich-
ting Lezen) begon de groep wat moe 
te worden na de lange dag, maar 
onder de indruk van de organisatie was 
men wel. Gelijkaardige initiatieven als 
Iedereen Leest worden ook in Wallonië 

georganiseerd maar daar bestaat er 
geen instelling die alles groepeert zoals 
in Vlaanderen. Ook de omvang van de 
organisatie zorgde voor reacties, zoals 
een Franstalige bezoeker uit het ministe-
rie opmerkte: “Hier zijn 12 mensen aan de 
slag terwijl we in Wallonië evenveel werk 
moeten verrichten met 2,5 man.” 

Ondertussen verkende de tweede groep 
de Erfgoedbibliotheek. De stille bewon-
dering voor de Nottebohmzaal werd met 
gelach onderbroken toen de gids vertelde 
dat mensen af en toe vragen of hun urne 
de zaal als laatste rustplaats mag krijgen. 
Het antwoord is neen. Achter de scher-
men kijken van de Erfgoedbibliotheek was 
indrukwekkend. Terwijl alles steeds meer 
gedigitaliseerd wordt blijft de imposante 
groenblauwe fichebak toch staan. Niet uit 
nostalgie, daar is ruimte te schaars voor 
maar uit relevantie. Hij is van essentieel 
belang bij het natrekken van de gedigita-
liseerde informatie. scripta manent.

Simha Chardon

> een selectie van de foto’s van dit studie bezoek is  

te bekijken op: www.flickr.com/photos/vvbad/
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PerSonalia

Saskia Scheltjens is sinds februari 2016 hoofd Research Services bij 
het Rijksmuseum in Amsterdam. Zij studeerde Taal- en Letterkunde 
en Bibliotheek- en Informatiewetenschappen aan de universiteit 
Antwerpen. Tussen 1999 en 2005 werkte ze als hoofd van de biblio-
theek in het Museum voor Moderne kunst (het huidige Mu.ZEE) 
in Oostende. In die periode richtte ze ook mee het Overleg 
kunstbibliotheken Vlaanderen (ARLIS-Flanders) op en trad ze toe 
tot de redactie van het bibliotheektijdschrift META. Daarna werkte 

ze tot 2008 als coördinator van de Rijksmuseum Research Library waarbij ze ver-
antwoordelijk was voor de backoffice. Eind 2008 werd ze gevraagd om als hoofd 
van de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte aan de universiteit Gent een 
omvangrijke en complexe bibliotheekreorganisatie te leiden waarbij 50 verschillende 
vakgroepbibliotheken werden samengevoegd tot één grote nieuwe faculteitsbiblio-
theek in het 19e eeuwse gerestaureerde Roziercomplex tegenover de Boekentoren. 
Het hele project is bij haar vertrek voor circa 2/3e klaar en de plannen voor de 3e 
fase zijn vergevorderd. Recent werkte ze ook mee aan diverse initiatieven rond digital 
humanities onderzoek (DH Benelux, Ghent Centre for Digital Humanities), technologie 
(GentM) en bibliotheekautomatisering (ELAG).

In haar nieuwe functie in het Rijksmuseum is het de bedoeling om de Rijksmuseum 
Research Library, de documentatieafdelingen van het museum en de frontoffice van 
het Rijksprentenkabinet samen te voegen tot een nieuw departement met de tijdelijke 
werktitel Research Services. Bedoeling is om meer synergieën te ontwikkelen waarbij 
de focus sterk zal liggen op het versterken en innovatief verder uitbouwen van geïn-
tegreerde kennis- en informatiestromen binnen het museum ter ondersteuning van 
het wetenschappelijk onderzoek. In de lijn van de ontwikkelingen binnen het museum 
zal de nadruk daarbij sterk liggen op open en digitaal onderzoek.

Paul Buschmann staat 
vanaf februari 2016 
aan het hoofd van 
de faculteitsbiblio-
theek Letteren en 
Wijsbegeerte uGent. 
Paul Buschmann stu-
deerde Germaanse 

Filologie aan de universiteit Antwerpen 
en volgde tevens de opleiding Biblio-
theek- en Informatiewetenschappen in 
Antwerpen. Hij startte zijn carrière als 
bibliothecaris in 1998 bij de Hogeschool 
West-Vlaanderen (coördinator bibliothe-
ken). Later veranderde hij zijn werkplek 
naar HoGent (2010) waar hij bibliotheca-
ris was van het kASk. Paul Buschmann 
was jarenlang voorzitter van de over-
leggroep elektronische databanken bij 
VLHORA en ondervoorzitter van vzw 
Elektron. Hij is ook actief betrokken 
bij het OkAPI-project van het Overleg 
Wetenschappelijke Bibliotheken (biblio-
theekstatistieken).


