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De lange weg naar Björnshauge. 
De publieke diensten van de Gentse 

universiteitsbibliotheek, 1960-2017

HENDRIK DEFOORT 
RUBEN MANTELS

Aan het einde van de jaren 1990 was een van ons intensief  – sommigen 
zouden de notie “obsessief” accurater vinden  – bezig met de socialistische 
arbeidersbewegingen in het Europa van het einde van de negentiende 
eeuw. Uiteraard wilde die daarbij alles gelezen hebben van de Roemeense 
historicus Georges Haupt. Via de steekkaartencatalogus in de toenmalige 
Centrale Bibliotheek ontdekte hij dat de Universiteit Gent over een exem-
plaar beschikte van zijn Socialism and the great war: the collapse of the 
Second International (1972). Toen hij eindelijk de specifieke Vakgroepbiblio-
theek vond waar het boek bewaard werd, was het niet de Tweede Interna-
tionale, maar wel zijn enthousiasme dat pijnlijk ineenstuikte. De toenmalige 
medewerker van de bibliotheek in kwestie vond zijn vraag ongehoord. Wie 
wil nu nog een boek uit 1972? Hij wist als student waarschijnlijk niet goed 
waar hij mee bezig was en zou beter zijn heuristiek eens treffelijk doen. Hij 
heeft het Gentse exemplaar nooit te pakken gekregen, maar wel via IBL het 
exemplaar van de Université Libre de Bruxelles geconsulteerd.
De anekdote is typerend in zoverre dat het aflijnen van de betekenis van 
wetenschappelijke bibliotheken altijd draait rond collecties en (vormen van) 
dienstverlening. Op het moment van het gebeuren was op dat laatste vlak 
het tij binnen de UGent aan het keren, onder impuls van een bijzonder 
dynamisch IT-team onder leiding van Herbert Van de Sompel. De lange weg 
naar Björnshauge was al voor een deel afgelegd. “Van een stoffige bewaar-
instelling” transformeerde de bibliotheek langzaam maar zeker in “een digi-
taal kenniscentrum”  1.

1 G. DENECKERE, Uit de ivoren toren, 200 jaar Universiteit Gent, Gent, 2017, p. 328.
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Van Ottogracht naar Boekentoren

De Vakgroepbibliotheek waar Haupt in de jaren 1990 bewaard werd, 
maakte deel uit van het gedecentraliseerde systeem van seminariebibliothe-
ken dat aan het einde van de negentiende eeuw was ontstaan. Naar analo-
gie van de exacte wetenschappen maakten de humane wetenschappen op 
dat ogenblik een proces van verwetenschappelijking door. Het seminarie of 
practicum werd daarbij het menswetenschappelijke equivalent van het labo-
ratorium: een ruimte waarin een gespecialiseerde collectie van tijdschriften, 
reeksen, bronnenuitgaven en referentiewerken binnen handbereik van het 
lopende onderwijs en onderzoek stonden  2. In 1884 had de historicus Paul 
Fredericq een Gentse primeur met de inrichting van het eerste seminarie- 
onderwijs in een zaaltje van de universiteitsbibliotheek aan de Ottogracht  3. 
Al snel volgden andere disciplines en verhuisden de seminariebibliotheken 
naar de faculteiten. In 1904 besloot de faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
een gemeenschappelijke seminariebibliotheek in te richten voor alle oplei-
dingsonderdelen in “een oud gebouwtje op een binnenplaats achter de 
Universiteit”  4. Met wat verbeelding kan hierin de verre voorloper van de 
in 2012 geopende faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte gezien 
worden.
Gent was lang niet de enige universiteit waarin een centrale bibliotheek 
geflankeerd werd door kleinere laboratorium-, instituut- en seminariebiblio-
theken. Maar door enkele specifieke historische condities zou het fenomeen 
er wel buitengewone proporties aannemen. Sinds 1817 was de centrale col-
lectie gehuisvest in een voormalig klooster aan de Ottogracht in het noor-
den van de stad. De afstand tot de Aula Academica in het centrum was 
al vrij ver. Haar perifere ligging zou nog toenemen met de uitbouw van 
nieuwe wetenschappelijke instituten in het zuiden van de stad  5. De Gentse 
wetenschappers verkozen de nabijheid van een gespecialiseerde collectie 
boven een centrale collectie die misschien wel vollediger was, maar ook 
verder weg lag. Ze hielden graag het beheer en de controle over hun eigen 
vakgroepbibliotheek ten koste van de schaal- en efficiëntievoordelen van 
een centraal gerunde universiteitsbibliotheek. Naarmate de universiteit zich 
dus verder vertakte in disciplines en subdisciplines, en fysiek uitwaaierde 
over verschillende locaties in de stad, nam het aantal seminariebibliotheken 
ook stelselmatig toe. Omstreeks de Tweede Wereldoorlog telde men er een 
negentigtal  6.

2 J.  TOLLEBEEK, Fredericq & Zonen. Een antropologie van de moderne geschiedwetenschap, Amsterdam, 2008, 
p. 51-58 en p. 86-92.

3 Université de Gand. Rapport de la situation de l’université pendant l’année 1884-1885, Gand, 1885, p. 84.
4 Universiteitsarchief Gent, 4A2/4, doos 181, map 144 : Willem de Vreese, “ Geschiedenis van de stichting der 

seminaries”, 1916.
5 R. MANTELS, Gent. Een geschiedenis van universiteit en stad 1817-1940, Brussel, 2013, p. 64-73.
6 J. VAN HOVE, Répertoire des organismes de documentation en Belgique, Bruxelles, 1947, p. 130-137.
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Deze opgang van de seminariebibliotheken verliep gelijktijdig met de neer-
gang van de bibliotheek aan de Ottogracht. Onder het lange bewind (1869-
1911) van Ferdinand vander Haeghen was de collectie sterk toegenomen. 
Ongeveer driehonderdduizend volumes waren er bijgekomen  7. Maar het 
ontbrak aan middelen om deze collectie te beheren en te ontsluiten, en op 
het vlak van nieuwe bibliotheekinfrastructuur bleef het bij plannen en dro-
men. De verwaarlozing van het bibliotheekgebouw – waarvoor de stad toen 
nog verantwoordelijk was  – leidde tot bloemrijke rapporten over kapotte 
ramen en daken, collecties die verloren gingen door waterschade, de zwaar-
moedige sfeer van de zalen en kloostergangen, de overvolle depotruimte en 
de veel te kleine leeszaal  8. In 1940 omschreef een student de universiteits-
bibliotheek aan de Ottogracht als “een kramiekelig geval” dat “zeer nauw 
behuisd was” en waar hij nooit kwam: in het seminarie van Geschiedenis 
vond hij immers alles wat hij nodig had  9.
Ondanks verschillende pogingen om de bibliotheek te verbouwen of te ver-
huizen kwam de opdracht voor de bouw van de Boekentoren er pas in 
1933. Nog eens negen jaar later was het gebouw van Henry van de Velde in 
zoverre voltooid dat men de Ottogracht kon sluiten. Dat gebeurde in 1942, 
in volle oorlogstijd. Maar het zou nog duren tot 1960 vooraleer de nieuwe 
universiteitsbibliotheek helemaal operationeel was  10.
De verwaarlozing van de perifere Ottogracht en de lange lijdensweg van de 
Boekentoren hadden twee gevolgen. Er kwam een sterk netwerk van labo-
ratorium-, instituut- en seminariebibliotheken tot stand, dat zich onttrok 
aan het gezag van de hoofdbibliothecaris en een compleet parallel biblio-
theekcircuit vormde. De ontsluiting van de collectie en de ontwikkeling van 
de publieke dienstverlening hadden een historische achterstand ingelopen. 
Het was aan de nieuwe hoofdbibliothecaris Kamiel van Acker om daaraan 
te verhelpen.

In dienst van de universiteit

Van Acker heeft nog eventjes aan de Ottogracht gewerkt  11. In 1941 werd 
hij er stagedoend bibliothecaris na afronding van zijn geschiedenisstudies. 
Hij werd vervolgens benoemd tot bibliothecaris, promoveerde in 1950 tot 
doctor, werd in de jaren 1950 belast met de leiding van de handschriften-
leeszaal en mocht de cursus Algemene Bibliografie en Bibliotheekeconomie 
doceren aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. In 1960 werd hij tot 

7 Liste sommaire des principaux fonds entrés à la Bibliothèque de la ville et de l’université de Gand, sous l’admi-
nistration de Vander Haeghen de 1869 à 1911, s.l., s.d.

8 R. APERS, Schets eener geschiedenis der universiteitsbibliotheek te Gent, Gent, 1933, p. 29-33.
9 S.  GERMONPRÉ, De oorlogsjaren 1940-44 aan de RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie Geschiedenis 

(onuitgegeven licentieverhandeling, 1991-1992), Gent, dl. 1, p. 195 en dl. 2, p. 8.
10 Een toren voor boeken. Henry van de Velde en de bouw van de Universiteitsbibliotheek en het Hoger Instituut 

voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Gent, 1985, p. v – viii en passim.
11 Een bio- bibliografie in K.G. van Acker. Feestbundel. Aangeboden door zijn medewerkers, Gent, 1979.
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hoofdbibliothecaris benoemd. Zijn mandaat, dat tot 1979 zou lopen, werd 
een belangrijk keerpunt in de bibliotheekgeschiedenis. De hoge opvatting 
van de universiteitsbibliotheek als een plek waar patrimonium bewaard 
en overgeleverd werd, moest plaatsmaken voor een nieuwe visie. In 1965 
schreef Van Acker resoluut: “de universiteitsbibliotheek is in de eerste plaats 
een universitaire dienst die voornamelijk op dienstbetoon in verband met 
de recente wetenschappelijke literatuur ingesteld is”  12. De nadruk verschoof 
in dat perspectief van de erfgoedcollecties naar de tijdschriften en weten-
schappelijke literatuur, en van de bewaarfunctie naar het ontsluiten en de 
terbeschikkingstelling. Niet het eigen onderzoek behoorde centraal te staan, 
maar wel het ondersteunen van onderzoek door andere leden van de uni-
versitaire gemeenschap. Van Acker bekrachtigde hiermee een evolutie die al 
onder Willem De Vreese was ingezet, de Gentse hoofdbibliothecaris (1911-
1919) die een einde aan het collectioneurstijdvak gemaakt had.
Vanuit zijn nieuwe visie bracht Van Acker tal van initiatieven in stelling  13. 
Met reeksen als Mededelingen van de Bibliotheek, Schatten van de Univer-
siteitsbibliotheek en Gids van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniver-
siteit Gent startte hij de communicatie met zijn publiek. In de bibliotheek 
bouwde hij een “documentatiedienst” uit, een bibliografische zaal met 
hulp instrumenten waar ook advies en begeleiding geboden werd. Zelf gaf 
Van Acker het voorbeeld met Hoe maak ik mijn proefschrift?, een handzame 
gids uit 1972. Verschillende catalogi en indexen werden onder zijn leiding 
aangemaakt. Er kwam een centrale tijdschriftencatalogus, een catalogus van 
de grijze literatuur, een inventaris van de kranten en dagbladen en van 
de kaarten en globes, een overzicht van de Erasmusdrukken en – honderd-
twintig jaar na die van Jules de Saint- Genois – een nieuwe catalogus van de 
handschriften. Belangrijk is dat voor het eerst ook de collecties van de semina-
riebibliotheken in deze instrumenten werden opgenomen. Medewerkers van 
de Boekentoren trokken naar de verschillende seminaries om er de collectie 
op steekkaarten te zetten waarvan het dubbel in de centrale  alfabetische 
catalogus werd opgenomen. Niet met elke seminariebibliotheek verliep de 
samenwerking even vlot en het bleef een probleem dat wijzigingen in de 
stamcatalogus van de seminaries niet werden doorgegeven aan de Boeken-
toren. Maar voor het eerst in de geschiedenis van de bibliotheek kon een 
bezoeker min of meer de volledige collectie van het Gentse bibliotheeknet-
werk doorzoeken vanuit één plaats, de cataloguszaal van de Boekentoren.
Ook aan de terbeschikkingstelling van de collecties werd gewerkt. De uit-
leenmodaliteiten werden verruimd en versoepeld onder het motto dat “een 
boek op de plank niet rendeert en dat de bibliotheek als taak heeft haar 
boeken zo veel mogelijk ter beschikking te stellen”  14. De bibliotheek wilde 
ook letterlijk meer aansluiten bij de comfortzone van de lezer. Van Acker 

12 A. DEROLEZ & K. VAN ACKER, “De Gentse Universiteitsbibliotheek. Haar betekenis voor de geschiedenis der weten-
schappen”, De Brug, 9, 1965, p. 100-101.

13 Een overzicht in De bibliotheek in de universiteit, Gent, 1974.
14 F. VANDENHOLE, De uitleendienst van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent, Gent, 1964, p. 9.
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opende als satellieten van de Boekentoren leeszalen in de verschillende 
faculteiten. Op de site van het Academisch Ziekenhuis in Zwijnaarde kwam 
in de jaren 1960 bijvoorbeeld een dergelijke “buitenleeszaal”, waar speci-
fieke medische literatuur stond opgesteld en waar de lezer het gedrukte 
catalogusapparaat, kopieerfaciliteiten en dienstverlening werd aangeboden. 
Hij kon er ook boeken en tijdschriften aanvragen die in een reizend sys-
teem van intern IBL- verkeer en telexberichten van de Boekentoren naar de 
gedecentraliseerde leeszalen en terug gingen. Naast de centrale universi-
teitsbibliotheek en de seminariebibliotheken kwam er dus een derde circuit 
tot stand, de buitenleeszalen, waar de service van de Boekentoren vanop 
afstand werd geboden. Anno 1970 telde men zes dergelijke door de Boe-
kentoren gerunde buitenleeszalen: in de Ledeganck, in het Farmaceutisch 
Instituut, het Academisch Ziekenhuis en de faculteiten Wetenschappen, Toe-
gepaste Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid  15.
Net voor de periode van de automatisering van het bibliotheekwezen ont-
wikkelde Van Acker dus een visie en bibliotheekpraktijk waarin dienstver-
lening aan de gebruiker centraal stonden. Die lijn zou men blijven door-
trekken. De Haupt- anekdote illustreerde echter dat daarmee de problemen 
niet van de baan waren. Het parallelle systeem van seminariebibliotheek-
jes, waarvan het aantal maar bleef aanzwellen, woog zwaar op de kost 
en efficiëntie van de universiteitsbibliotheek. Doorheen meerdere plannen 
en doorlichtingen  – “de lange weg naar Björnshauge”  – zou men op zoek 
gaan naar een nieuw evenwicht tussen de Boekentoren en de gedecentrali-
seerde seminariebibliotheken, en naar meer performante publieksdiensten. 
Men wenste een bibliotheekmodel waarin het voordeel van de verschillende 
gespecialiseerde collecties niet langer ten koste zou gaan van de efficiëntie 
van het geheel.

De Interfacultaire Bibliotheekraad (1990)

In 1979, het laatste jaar van Van Ackers ambtstermijn, arriveerde de auto-
matisering in de Gentse universiteitsbibliotheek in de vorm van een groot 
uitgevallen terminal, waarin de ‘bibliothecaris- expert’ bibliografische bestan-
den op aanvraag en tegen betaling doorzocht. Met het aantreden van 
hoofdbibliothecaris August van den Brande, de oprichting van een Dienst 
Automatisatie en de aanwerving van Herbert Van De Sompel in 1980 kwam 
het beleid op kruissnelheid  16. Gent sloot zich aan bij Dobis-Libis en via LAN- 
technologie slaagde Van de Sompel erin een netwerk van pc’s uit te rollen 
dat de connectie kon maken met het Dobis-Libis mainframe. Het was de 
tijd waarin massaal steekkaarten werden ingevoerd in het systeem. Een vol-
gende stap werd het aanbieden van cd-roms; vernieuwend was opnieuw de 

15 “De Centrale bibliotheek”, in Rijksuniversiteit te Gent. Plechtige opening der leergangen op 4 oktober 1971, 
Gent, 1971, p. 45.

16 Interview Herbert Van De Sompel, 9 maart 2015.
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manier waarop de cd- rominfrastructuur genetwerkt werd en uitgerold kon 
worden in zowel de Boekentoren, de gedecentraliseerde leeszalen als de 
seminariebibliotheken. De automatisering dwong overigens de “centrale” 
en “decentrale” delen van het Gentse bibliotheeknetwerk tot enig overleg 
en samenwerking.
In de jaren 1990 maakte UGent de overstap naar Aleph en kwam er de 
mogelijkheid om catalogi, databanken en de eerste electronic journals via 
een webplatform aan te bieden. Het meest in het oog springend was uiter-
aard de in-huis ontwikkeling van de SFX- linker, die internationaal furore 
maakte als dé technologie om catalogi en content te verbinden. De lijn die 
Van Acker had uitgezet maakte dankzij de automatisering een kwantum-
sprong. De gebruiker had nu via de pc toegang tot een hele consultatieke-
ten van catalogi, databanken en full-text informatiebronnen die met elkaar 
gelinkt konden worden.
De schrijnende toestand van de fysieke collecties en de analoge dienstverle-
ning op het terrein kwamen daardoor nog sterker tot uiting. Je kon dan wel 
via de nieuwe technologie je literatuurlijst maken, vervolgens moest je op 
zoek gaan naar het specifieke vakgroepbibliotheekje waar het boek stond 
opgesteld. Als je dan eindelijk voor de deur stond, was de kans groot dat de 
bibliotheek die dag gesloten was, de deeltijdse bibliothecaris met iets anders 
bezig was, er juist op dat ogenblik les werd gegeven in het lokaal of dat het 
boek in kwestie verdwenen was van de plank. Het was een publiek geheim 
dat Gentse studenten Letteren en Wijsbegeerte voor hun licentiaatsverhan-
deling soms naar Leuven trokken, waar ze immers al hun literatuur op één 
fysieke plaats terugvonden.
De versplintering van het Gentse bibliotheekwezen was dan ook groot. 
Het geautomatiseerd systeem van centrale catalogi en de sinds 1960 uit-
gebouwde “leeszaal- dienstpunten” in de faculteiten konden onvoldoende 
tegengewicht bieden aan de honderden seminariebibliotheken die er intus-
sen waren. Ze waren met veel en hun macht was groot. In 1979-1980 beet 
Robert Senelle, de toenmalige decaan van de Rechtsfaculteit, er zijn tan-
den op stuk. Senelle maakte een speerpunt van de afbouw van seminarie-
bibliotheken en het versterken van een centrale faculteitsbibliotheek. “De 
tijd is voorbij dat elke hoogleraar zijn eigen bibliotheek heeft”, poneerde 
Senelle in de faculteitsraad. Hij zou de bevoegdheden van de professoren- 
diensthoofden ontnemen, “zo nodig met de sterke arm”  17. Het leidde tot 
een stille opstand die niet veel sporen heeft nagelaten in het archief, maar 
die wel succesvol was: het grootse bibliotheekplan van Senelle dat met hulp 
van de Boekentoren tot stand was gekomen, strandde op 22  juni 1980 in 
de melding dat “wat het bestaan van de seminariebibliotheken betreft” er 
niets zou wijzigen  18. Een maand eerder had Senelle de decaanverkiezingen 
voor een volgende termijn verloren.

17 Universiteitsarchief Gent, 6B1/1, 179 : Vergadering van de werkgroep tot reorganisatie van de faculteitsbiblio-
theek, 23 april 1979.

18 Universiteitsarchief Gent, 6B1/1, 172 : Faculteitsraad 22 juni 1980.
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In de periode 1988-1990 vond er op het niveau van de gehele universiteit 
een eerste poging tot rationalisering plaats. In opdracht van administrateur 
Walter van Espen vond een grondige doorlichting plaats van de bedrijfspro-
cessen van de Boekentoren  19. Deze doorlichting focuste in eerste instantie 
op de interne organisatie, maar formuleerde ook het voorstel om een cen-
trale bibliotheekraad in te richten. Een opvolgnota van hoofdbibliothecaris 
Van den Brande nam het voorstel over en koppelde er een rationaliserings-
programma en de vorming van een “RUGnet” aan vast  20. Op 3  september 
1990 was het zover: honderd jaar na de opstart van de eerste seminariebi-
bliotheken trad een Interfacultaire Bibliotheekraad in werking waarin alle 
bibliotheken  – via hun faculteiten  – vertegenwoordigd waren. Een orgaan 
voor overleg, samenwerking en coördinatie was in het leven geroepen, maar 
“aan de macht van de baronnen” werd voorlopig niet geraakt. De semi-
nariebibliotheken, waar het “diensthoofd- professor” heer en meester was, 
mochten voorlopig verder blijven bestaan, ongeacht hun meerkost aan wer-
king, dubbelaankopen en personeelsbezetting  21. Er werd geopteerd voor 
de weg van de geleidelijkheid. Er kwam een bibliotheekplan, dat niet meer 
deed dan de richting wijzen. Er werd gerekend op de verdere uitbouw van 
de automatisering, op de omvorming van de buitenleeszalen tot volwaar-
dige bibliotheken en op de responsabilisering van de faculteiten om “de 
hopeloze verspreiding van boeken en tijdschriften in de diverse seminarie- 
en faculteitsbibliotheken” tegen te gaan  22. In de Letteren en Wijsbegeerte 
kwam niet zonder moeite een centrale aankoopdienst tot stand die de 
acquisitie op facultair niveau zou gaan stroomlijnen. Een ander resultaat 
was er in de Economie. Daar liep een succesvol parcours waarbinnen de 
dienstbibliotheken tot grotere gehelen werden samengevoegd. Maar dat 
initiatief kwam van de faculteit zelf. Was het toeval dat juist de economisten 
te overtuigen waren van de meerwaarde van rationaliseren, centraliseren, 
saneren en cost cutting for the greater benefit of all?

Het Plan- Björnshauge

Het bibliotheekplan van 1990 wentelde in feite de verantwoordelijkheid af 
op de elf faculteiten om hun bibliotheekaanbod af te slanken en te rationa-
liseren. Het verleende autonomie aan het decentrale niveau, met wisselend 
succes: een actualisatie van het plan in 1996 leerde dat enkel de Rechtsge-
leerdheid, de Economische Wetenschappen en de Psychologische en Pedago-
gische Wetenschappen met succes in de richting van één faculteitsbibliotheek 
evolueerden. In 2000 werd deze decentrale optie verder geformaliseerd in 
de keuze voor het zogenaamde gecoördineerd gedistribueerd model (tegen-

19 R. SUYS, Bedrijfsorganisatorische studie van de Centrale Bibliotheek RU Gent, Gent, 1988.
20 A. VAN DEN BRANDE, Doelstellingen, planning en benodigde middelen voor de centrale bibliotheek, tevens schets 

voor een bibliotheekbeleid van de RUG, Gent, 1989.
21 “Fakulteiten draaispil biblioteekwezen RU Gent”, De Gentenaar, 3 november 1989.
22 “RU Gent bedrijf in hoogste nood”, De Gentenaar, 13 november 1989.
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over het centrale model waarin het gewicht bij de Boekentoren zou liggen). 
Een concreet gevolg was dat het personeel van de oude buitenleeszalen die 
in omschakeling waren naar faculteitsbibliotheken werd overgeheveld van 
de Boekentoren naar de faculteiten. Parallel hieraan kreeg kersvers hoofdbi-
bliothecaris Sylvia Van Peteghem de opdracht het hele bibliotheekgebeuren 
aan de universiteit door te lichten en het geheel om te vormen. De finali-
teit was duidelijk: de creatie van top dienstverlening voor onderzoekers en 
studenten  23. Na een eerste tussentijds rapport in 2001 werd voor het eerst 
een sjabloon gehanteerd dat typerend zou worden voor de aanpak van Van 
Peteghem: de blik werd verruimd en er werd over de landsgrenzen heen 
gezocht naar best practices. In dit geval het Zweedse Lund waar kort voor-
dien een vergelijkbare doorlichting van de bibliotheekwerking geresulteerd 
had in een grondige hervorming.
Lars Björnshauge, directeur van de universiteitsbibliotheek van Lund, begon 
in 2003 zijn consultancy- opdracht aan de UGent met een veelbetekenende 
stand van zaken  24. De Gentse universiteit telde 216 vakgroepbibliotheken 
en 9 faculteitsbibliotheken verspreid over meer dan 300 locaties. Het verschil 
tussen de faculteiten was groot. De bibliotheek van Economische en Toe-
gepaste Economische Wetenschappen bestond uit één faculteitsbibliotheek, 
terwijl Letteren en Wijsbegeerte vierenveertig verschillende vakgroepbiblio-
theken aanhielden. Het gevolg van deze versplintering was dat bijvoorbeeld 
op het vlak van tijdschriftabonnementen “honderden dubbele, driedubbele 
en zelfs multipele abonnementen worden betaald”, stelde Björnshauge vast. 
De helft van deze 225 bibliotheken was minder dan 30 uur per week open, 
terwijl in faculteiten met minder bibliotheken het totale aantal openings-
uren hoger lag  – een paradox, die de efficiëntie van rationalisering aan-
toonde. Van de 128 bibliotheken die de enquête van Björnshauge beant-
woordden, bleken er maar 20 Aleph te gebruiken; alle andere hadden een 
manueel uitleensysteem, een eigen informaticasysteempje of helemaal geen 
formele wijze van uitlenen. De achterkant van de Gentse universiteitsbiblio-
theek, met zijn trotse Boekentoren, rijke erfgoedcollecties en innovatieve 
digitale hub, was bedroevend, en kwam opeens op een pijnlijke wijze naar 
boven. Björnshauge stelde een “aanhoudende strijd” vast tussen de facul-
teiten over de middelen, een weinig transparante relatie tussen Boekento-
ren en decentrale bibliotheken, en een groot probleem op het vlak van de 
fysieke toegankelijkheid van de collecties.
Op basis van zijn consultancy stelde Björnshauge een nieuwe organisatie-
structuur voor. De Gentse universiteitsbibliotheek moest de vorm aannemen 
van een bibliotheeknetwerk waarin de deelnemers zelfstandig konden ope-
reren, zolang ze maar de gemeenschappelijke “protocollen” in acht namen. 
Geen vrijblijvend netwerk dus. Als centrale “hub” in het netwerk fungeerde 

23 Zie S. VAN PETEGHEM, “Architecture of libraries, of het verhaal van het UGent- bibliotheeknetwerk”, Bibliotheek- 
en archiefgids. Vlaamse vereniging voor bibliotheek-, archief- en documentatiewezen, 81, 2005, p. 23–27.

24 L. BJÖRNSHAUGE, Het Netwerk. De reorganisatie van bibliotheek- en informatiediensten aan UGent. Eindrapport, 
Gent, 2003.
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de Boekentoren, die het bibliotheekmanagement zou aansturen en de rol 
van bewaarbibliotheek en digitale bibliotheek opnemen. De gedecentrali-
seerde eenheden van het netwerk waren dan die faculteits- en vakgroep-
bibliotheken die aan de minimumvereisten voldeden om tot het netwerk 
toegelaten te worden. Men moest zich met andere woorden “kwalificeren” 
voor het netwerk, en op het vlak van personeelsbezetting, openingsuren 
en publieke dienstverlening bepaalde criteria halen. De facto waren deze 
minimumvereisten bedoeld als een aansporing om het schaalvoordeel op te 
zoeken en vakgroepbibliotheken te clusteren in grotere gehelen. De kost-
prijs van de individuele bibliotheekvrijheid zou anders hoog oplopen voor 
de faculteit. Maar het geniale van het plan van Björnshauge was dat syn-
chroon met de centralisatiebeweging ook het respect voor de autonomie 
van het decentrale niveau bewaard bleef. Er heerste conform de traditie 
bibliotheekvrijheid, maar de kwaliteit en dienstverlening ervan werden wel 
dwingend gedefinieerd.

Looking over the fence : policy by monitoring

Op 8  januari 2004 werd het plan Björnshauge goedgekeurd door het 
Bestuurscollege van de Universiteit Gent. Alleen al infrastructureel vergde de 
uitrol van een dergelijk omvattend plan middelen en tijd. Hoezeer het plan 
gedragen werd en wordt, blijkt alleen al uit een heel concrete opsomming 
van de realisaties sinds de goedkeuring. Aan verschillende faculteiten wer-
den nieuwe, overkoepelende bibliotheken geopend: de Faculteitsbibliotheek 
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Dunantlaan in septem-
ber 2005, de Faculteitsbibliotheek Bio- Ingenieurswetenschappen aan de Cou-
pure Links in maart 2011, de Magnel- en de Lovelingvleugel van de Facul-
teitsbibliotheek Letteren & Wijsbegeerte aan de Rozier in februari 2012, het 
Kenniscentrum Gezondheidszorg Gent van UZ en Faculteiten Geneeskunde 
en Farmacie in het K3-gebouw in september 2014, de Faculteitsbibliotheek 
Ingenieurswetenschappen & Architectuur in het Plateaugebouw in december 
2014 en de Faculteitsbibliotheek Wetenschappen in gebouw S5 van de cam-
pus Sterre in november 2015. De al langer opgerichte Faculteitsbibliotheek 

De leeszaal van het Kenniscentrum Gezondheidszorg Gent (KCGG). 
© Geert Roels, Collectie Boekentoren.
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Economie en Bedrijfskunde kreeg in september 2005 een nieuwbouw in de 
Tweekerkenstraat. Voor de volgende jaren staan er nog drie grote projec-
ten op het lijstje. De inkanteling van de laatste vakgroepbibliotheken in 
de Faculteitsbibliotheek Letteren & Wijsbegeerte in het voorjaar van 2018. 
Daarmee zal die bibliotheek helemaal voltooid zijn en 987 werkplekken en 
13 kilometer aan boeken en tijdschriften in open rek aanbieden. De reali-
satie van de Faculteitsbibliotheek Politieke & Sociale Wetenschappen in het 
Technicum in de Sint- Pietersnieuwstraat in het najaar van 2020. En het fina-
liseren van de restauratie van de Boekentoren in 2020.
Die Boekentoren kreeg in het plan Björnshauge een cruciale en drieledige rol 
toebedeeld in het nieuwe bibliotheeknetwerk. Naast het opnemen en ont-
wikkelen van het bibliotheekmanagement, in overleg met de Interfacultaire 
Bibliotheekcommissie, fungeert de Boekentoren als bewaarbibliotheek voor 
minder intensief gebruikte materialen en als trekker van de digitale biblio-
theek. Dat impliceert op netwerkniveau het opzetten en draaiende houden 
van alle technische infrastructuur die de bibliotheekdienstverlening mogelijk 
maakt  25. Gezien de lange weg naar Björnshauge is vooral het unificeren van 
een meer moderne en geoptimaliseerde dienstverlening de meest zichtbare 
en geapprecieerde wijziging. Het blijvend vernieuwen van de wederzijdse 
engagementen en vooral ook het expliciteren van een gemeenschappelijke 
visie voor dit netwerk van verschillende bibliotheken is cruciaal. Ongeveer 
tien jaar na het Plan Björnshauge werd in 2013 een gezamenlijke missie 
met bijhorende actiepunten opgemaakt. De Universiteitsbibliotheek Gent 
streeft naar “facilitating open knowledge creation”. Het netwerk wil met 
andere woorden “bijdragen tot de creatie van open kennis door informatie 
vindbaar te maken, te bewaren en te distribueren op de meest gebruiks-
vriendelijke manier”. In de actiepunten wordt dit doel geconcretiseerd: 
gebruikersgericht werken vormt steeds de basis en dit wordt ondersteund 
door een performante webstrategie, een duurzaam bewaren van de voor 
handen zijnde informatie en een strategie om de informatievaardigheden 
van onze gebruikers op peil te houden. Zo kunnen de resultaten van de 
overige inspanningen ook daadwerkelijk renderen. Van een niet te onder-
schatten symbolisch belang is dat daarbij geëxpliciteerd werd dat “Univer-
siteitsbibliotheek Gent” voortaan voor het “Netwerk van Boekentoren en 
Faculteitsbibliotheken” stond  26.
Bij de uitwerking van dit vernieuwingstraject werd regelmatig over het 
muurtje gekeken naar andere bibliotheekpraktijken in binnen- en buiten-
land. Een meer confronterende pendant van die strategie was en is het uit-
nodigen van externe experten om de eigen werking tegen het licht te hou-
den. Het eerste survey Stof tot nadenken (2008) betrof de conditie van de 
collectie in de Boekentoren. De resultaten waren cruciaal voor het opzetten 
van de strategie waarbij deze bijzonder waardevolle collecties na het uit-
voeren van 266.000 verpakkingsacties én een integrale ontstoffing eind 2014 

25 BJÖRNSHAUGE, Het Netwerk, p. 35-36.
26 https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/189/031/RUG01-002189031_2015_0001_AC.pdf.
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konden verhuisd worden naar een nieuw gecreëerd ondergronds depot. Een 
doorgedreven formaatberging, een standplaatsregistratie en een modern 
klimatologisch systeem staan hier in voor een professionele bewaring van 
onze erfgoedcollectie. Tegelijk kunnen ze nu ook vlotter ingezet worden 
als bouwstof voor onderzoekstrajecten en onderwijsopdrachten binnen de 
Universiteit Gent. Daarbij worden recente evoluties als het IIIF- netwerk zo 
goed mogelijk opgevolgd en waar mogelijk geïmplementeerd  27.
Een tweede langetermijngevolg van het Plan Björnshauge en het survey 
uit 2008 is de verregaande rationalisatie van de analoge collecties binnen 
de UGent. Na de restauratie van de Torendepots zal de Boekentoren fun-
geren als bewaarbibliotheek voor het hele Netwerk. Daartoe wordt sinds 
2015 samengewerkt met de faculteiten om de tijdschriftholdings op orde 
te zetten. Behoudens deselectie  – al dan niet in het kader van landelijke 
depotprojecten zoals in het domein van de Biomedische wetenschappen en 
de Bio- ingenieurswetenschappen  – groeien we naar een analoge collectie 
met slechts één holding voor de hele Universiteit. Wars van de problematiek 
van de fysieke opslag kon die oefening slechts opstarten in een level playing 
field waarin alle leden konden rekenen op een vergelijkbare dienstverlening 
in alle takken van het Netwerk. Tot die tijd hield iedereen aan zijn of haar 
eigen collectie. Deze rationalisering is een grote operatie die voor de eind-
gebruiker weinig zichtbaar is, maar die wel een sterk verbeterde dienstver-
lening zal opleveren en een besparing van ettelijke kilometers papieropslag.

27 Zie https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/436/966/RUG01-001436966_2010_0001_AC.pdf.

Ondergronds depot van de Boekentoren. 
© Geert Roels, Collectie Boekentoren.
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Na Stof tot nadenken kwam er in 2009 een tweede survey over het IBL- 
verkeer. Dit keer voerde de Antwerpse ere- hoofdbibliothecaris Julien Van 
Borm het onderzoek dat gepubliceerd werd als IBL in tijden van just in 
time  28. In de lijn van het responsabiliserend decentraal model van Björns-
hauge pleitte het rapport-Van Borm voor het installeren van het IBL op 
facultair niveau: hoe dichter bij de gebruiker, hoe sneller en efficiënter het 
kon georganiseerd worden. Sinds het rapport werden intra-UGent aanvra-
gen niet langer als IBL- aanvragen verwerkt, werden de prijzen voor deze 
betalende dienstverlening geüniformeerd en werd effectief in alle facultei-
ten een eigen IBL- centrale opgezet  29. Ondanks een licht dalende lijn blijven 
de aantallen uitgaande en inkomende IBL- aanvragen op jaarbasis respectie-
velijk cirkelen rond de 10.000 en 2.000 aanvragen. Maar de slaagpercentages 
zijn sinds 2010 gestegen van 80 en 70% naar 90 en 80%. De voornaamste 
winst wordt geboekt in een veel snellere doorlooptijd van de aanvragen.
In 2012 volgde een cruciale doorlichting van de hele digitale bibliotheek 
A Library with a view: een investigation into the digital library of UGent. 
Externe experten van dienst waren dit keer Herbert Van de Sompel (Los 
 Alamos, National Laboratory) en Kristiina Hormia- Poutanen (Helsinki, 
 National Library)  30. Hun gesprekken met diverse stakeholders en de diverse 
vervolgonderzoeken vormden de aanzet voor een verregaande aanpassing 
in de digitale dienstverlening  31. Het meest fundamentele resultaat was de 
volledig vernieuwde bibliotheekwebsite lib.ugent.be online met een single 
search box op maat van de gebruiker die in 2014 online ging. Hier werd 
definitief de discovery-piste verlaten en resoluut geopteerd voor delivery 
als de finaliteit van de bibliotheekdienstverlening. De Aleph-opac en het 
in-house geproduceerde discovery- systeem Meercat werden losgelaten.
Een tweede vernieuwing werd de door alle faculteiten gedragen en inge-
bouwde “request-a- scanned-article”-dienstverlening, waarbij intra-UGent uit 
alle papieren tijdschriftholdings gratis een digitale kopie wordt geleverd  32. 
Het verricht wonderen voor het gebruik van de papieren tijdschriftholdings. 
Artikels die vroeger wegens niet digitaal beschikbaar ook niet werden gele-
zen en/of gebruikt, worden nu bij duizenden ter beschikking gesteld. Wie 
gelooft in de accumulatie van kennis kan niet anders dan hier bijzonder 
enthousiast over zijn.

28 https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/396/915/RUG01-001396915_2010_0001_AC.pdf.
29 Tarieven zijn: 5 euro voor studenten, 10 voor onderzoekers, 25 voor niet- Ugenters. Laatste in rij is de faculteit 

Letteren & Wijsbegeerte die vanaf het academiejaar 2018-2019 een eigen centrale zal runnen.
30 Zie https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/807/959/RUG01-001807959_2012_0001_AC.pdf.
31 Zie onder meer https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/913/278/RUG01-001913278_2013_0001_AC.pdf. Onder 

meer een gebruikersonderzoek met het bureau Istoire Services van Rosemie Callewaert werd uitgevoerd.
32 Zie https://vimeo.com/104694427.
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Epiloog

Omstreeks 2000 moest de amateur van Socialism and the Great War zich 
een weg banen door steekkaarten en een woud van vakgroepbibliotheken 
om alsnog het exemplaar niet te verkrijgen. Vandaag kan diezelfde beoefe-
naar van sociale geschiedenis, mocht hij dat willen, zijn laptop openklappen, 
inloggen op eduroam en op lib.ugent.be de requestknop aanvinken. Een 
uurtje later kan hij het boek aan de balie in de Sint- Hubertusstraat ophalen 
en als hij wil krijgt hij een sms wanneer het klaarligt. Elk tijdperk heeft wel 
zijn eigen nadelen: hij moet zich haasten om er voor de sluitingstijd van 
17u00 te staan, terwijl in de negentiende eeuw de universiteitsbibliotheek 
tot 21u00 en ook op zaterdagen geopend was.
Welke uitdagingen liggen er in de volgende jaren, behalve het ijveren voor 
langere openingsuren? In de eerste plaats blijft een permanente evaluatie 
van de werking belangrijk. Zo werd de in 2005 geopende Faculteitsbiblio-
theek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen recent opnieuw ingericht 
conform de noden van vandaag. Zo blijven we werken op het probleem van 
de vakgroepbibliotheken in de Ingenieurswetenschappen. Anderzijds blijft 
het de opdracht om oog te houden voor de noden van de gebruiker, die 
almaar meer divers wordt en zich niet langer statisch gedraagt. Eén van de 
middelen om de vinger aan de pols te houden, is het regelmatig inrichten 
van een gebruikersonderzoek. Uit de Libqual- surveys van 2012 en 2015 leren 
we alvast dat er vooruitgang geboekt werd in de Gentse publieksdiensten. 
Vooral het affect of service, het gevoel over de dienstverlening, gaat er sterk 
op vooruit. In de Libqual van 2015 doorstaat de Gentse bibliotheek zelfs de 
benchmark met Groningen en Utrecht, en dat was vroeger wel eens anders.
Voor de doelgroep van de studenten scoort de bibliotheek het zwakst op 
het vlak van het bibliotheekgebouw, de library as a place. Zonder meer een 
werkpunt, al speelt daar ook duidelijk het procedé waarbij de verwachtin-
gen sneller stijgen dan men ze kan inlossen. Zoals de huidige studenten 
Letteren & Wijsbegeerte, die nooit in kelders zochten naar een gesloten 
seminariebibliotheek, vandaag  – terecht  – een goed werkende Faculteitsbi-
bliotheek met uniforme dienstverlening als de norm beschouwen. Voor de 
doelgroep van onderzoekers blijkt onze grootste uitdaging te liggen in het 
beter toegankelijk maken van de elektronische bronnen vanuit de catalogus.
Alles blijft vatbaar voor verbetering. Cruciaal is evenwel dat de groep mede-
werkers uit de rangen van de Universiteitsbibliotheek Gent (Boekentoren & 
Faculteiten) er niet alleen oog voor heeft maar er ook werk van wil maken. 
De weg die met Van Acker is ingeslagen, die een versnelling kreeg door de 
automatisering, geconsacreerd werd in het Plan Björnshauge en het laatste 
decennium in verschillende sporen zijn beslag heeft gekregen, blijven we 
kritisch verderzetten.




