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“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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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).


