
An Renard studeerde 

hedendaagse geschiede-

nis en Informatie en Biblio -

theekwetenschappen. Sinds 

oktober 2000 leidt zij de 

Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Consciene in Antwerpen. 

Zij neemt diverse bestuurs-

mandaten op, onder meer 

bij de VVBAD, Vlaamse 

E r f g o e d b i b l i o t h e e k , 

Stichting Lezen, Vlaams 

Fonds voor de Letteren, 

en zetelt in de commissie 

van DBNL en de raad van 

toezicht van het Delpher-

project.

An Renard:

“Geen enkele bibliotheek kan dit alleen 
aan, samenwerking blijft de boodschap.”
Hoe ben je in de bibliotheeksector beland? 
Ik studeerde geschiedenis einde jaren zeven-
tig en in die periode was er echt geen werk, 
ook niet voor universitair geschoolden. Met 
veel geluk geraakte je aan een tijdelijke job 
in een of ander nepstatuut. Zo belandde ik 
in de openbare bibliotheek van Deurne waar 
ik gedurende één jaar trefwoorden toekende 
aan de collectie. In die periode startte ook 
de opleiding IBW waarvoor ik mij onmiddel-
lijk inschreef en deze studies overtuigden mij 
om in deze richting verder te gaan. Voor mijn 
eindwerk deed ik een onderzoek naar conser-
veringsbeleid in Vlaanderen, helemaal tegen de 
toenmalige trend in — de meeste kozen voor 
onderwerpen rond automatisering in de biblio-
theeksector. Ook toen was mijn eerste liefde 
dus al de erfgoedbibliotheek en stiekem zelfs 
al de Stadsbibliotheek, nu Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience. Het zou echter pas 18 jaar 
later zijn dat ik definitief in de bibliotheeksector 
terecht kwam, want van 1982 tot en met einde 
2000 leidde ik het cultuurcentrum van Deurne.

In hoeverre heeft dat werk je voorbereid op 
je huidige job? 
Een cultuurcentrum opstarten en leiden is de 
beste leerschool die je je kan indenken. Ik heb 

— met vallen en opstaan — leren leiding geven 
aan een team, werken met een raad van bestuur, 
kort op de bal spelen en problemen oplossen, 
organiseren, financiële verantwoordelijkheid 
opnemen, promotie voeren en communice-
ren — kortom het management voeren van 
een kleine overheidsinstelling met een 25-tal 
medewerkers — maar bovenal heb ik leren 
denken vanuit het perspectief van de klant. 
Wanneer ik eind 2000 de leiding kreeg over 
de Stadsbibliotheek was deze ervaring levens-
noodzakelijk. Mijn overstap was in de eerste 
jaren een soort cultuurschok voor mij. Ik kwam 

in een sector met een eeuwenoude traditie, een 
heel ander bioritme en waar men zich weinig 
fundamentele vragen stelde over de werking. 
En dat terwijl ik net de opdracht kreeg én een 
onderzoek te voeren naar de positie van deze 
bibliotheek in de stad en in Vlaanderen én in 
te zetten op interne en externe communicatie.

Hoe lang ben je al actief binnen de VVBAD? 
Vanaf 2001 ben ik lid en sedert 2007 zetel ik 
in de Raad van Bestuur waar ik de sector erf-
goedbibliotheken vertegenwoordig. 

Op welke verwezenlijkingen ben je trots? 
De eerste jaren in de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience heb ik vooral gewerkt aan 
het onderzoek rond de positionering van de 
bibliotheek en projecten opgezet rond een 
samenwerkingsverband van erfgoedbibliothe-
ken in Vlaanderen. Dat heeft uiteindelijk geleid 
tot de introductie van het begrip “erfgoedbi-
bliotheek” en de erkenning van de sector in 
het erfgoeddecreet van 2008. De Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek werd opgericht als een 
netwerk van zes Vlaamse erfgoedbibliotheken 
en groeide intussen uit tot hét aanspreekpunt 
en expertisecentrum in Vlaanderen. Maar het 
werk is nog lang niet af: erfgoedbibliotheken 

genieten nog steeds niet 
dezelfde ondersteuning 
als musea en archieven.

Hoe heb je de BAD-
sector zien evolueren? 
Bibliotheken, het lezen en 
het boek staan meer dan 
ooit onder druk door de 
snelle technologische ver-
anderingen en vergen van 

de sector flink wat flexibiliteit en creativiteit om 
hierop in te spelen. Ook voor erfgoedbibliothe-
ken zijn de uitdagingen immens: naast de zorg 
voor grote collecties papieren erfgoed, is er de 
vraag van de gebruiker naar meer en meer digi-
tale content. Digitalisering en het verzamelen 
en toegankelijk houden van digitale en papie-
ren publicaties voor de toekomstige generaties, 
dat wordt de inzet van de volgende jaren. Geen 
enkele bibliotheek kan dit alleen aan, samen-
werking blijft de boodschap. VVBAD biedt hier-
voor een uniek platform en tracht voortdurend 
de vinger aan de pols te houden. 

“HET WERK IS NOG LANG NIET AF: 
ERFGOEDBIBLIOTHEKEN GENIETEN NOG 
STEEDS NIET DEZELFDE ONDERSTEUNING 
ALS MUSEA EN ARCHIEVEN.”
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