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Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, 

or we know where we can find information upon it.

Samuel Johnson

Monumentenstrijd Beelddatabank

Het begon met een simpele vraag: of de boeken-
toren niet mee deed met de monumentenstrijd 
op Canvas, in navolging van het bbc programma 
Restauration. Aanvankelijk dacht ik dat het ging 
om stemmen te ronselen om een gebouw af te 
breken en dus bleef ik liever uit de buurt met de 
toren, je weet maar nooit. 
Gelukkig was het daar niet om te doen. 350 
monumenten schreven in en per provincie 
werden er door Canvas zes geselecteerd. Stuk 
voor stuk intrigerende plaatsen en gebouwen  
die allemaal een beetje aandacht vragen. Via een 
eigen campagne moesten stemmen verzameld 
worden tot en met 17 september. Dan werd 
het aantal gehalveerd zodat elke provincie nu 
nog drie monumenten overhoudt tot de eind-
streep. Dat de Monumentenstrijd erfgoed in de 
kijker plaatst hebben we al meer dan gevoeld. 
Het aantal bezoekaanvragen is nauwelijks nog 
bij te houden en op zondag 10 september, 
tijdens de open monumentendag, kwamen 1600 
bezoekers over de vloer waarvan er 1000 van de 
belvédère konden genieten. Reken maar even 
uit wat dit betekent met een lift van nauwe-
lijks 12 man/vrouw. De week nadien haalde de 
boekentoren de tweede ronde en op maandag 
29 januari komt hij uitvoerig in beeld in een 
Canvasdocumentaire samen met de twee andere 
monumenten uit Oost-Vlaanderen: Campo 
Santo in Sint-Amandsberg en de Oudenberg in 
Geraardsbergen. 

In de week die volgt op de uitzending van 29 
januari kan u ons in de finale stemmen met het 
magische nummer 7. 
Bel 0905 56 3 07 of sms stem 07 naar 3470

De uiteindelijke winnaar wordt gekozen tijdens 
de rechtstreekse finale op maandag 19 februari.
De inzet van de wedstrijd… één miljoen euro 
voor het restauratiefonds. Volg ons dus en hou 
die data in de gaten, want als we de finale halen 
hebben we jullie stemmen meer dan nodig…

En wie van film houdt mag zeker Tanghi 
Argentini niet missen, die bovendien de kort-
filmprijs van het Internationaal Filmfestival in 
Vlaanderen Gent won. Daarin worden de lees-
zalen van de boekentoren schitterend in beeld 
gebracht. Een absolute parel en een must!  
::

In de collecties van de Universiteitsbibliotheek 
zijn heel wat verborgen documenten te vinden 
die niemand kent of die omwille van hun fysieke 
toestand moeilijk te raadplegen zijn. Het idee de 
unieke documenten te digitaliseren en online 
aan te bieden vond dan ook snel weerklank. 

De eerste ervaring van de Universiteitsbi-
bliotheek met digitalisering was het inscan-
nen en online toegankelijk maken van de 
steekkaartencatalogus. Er werd voor gekozen 
ze ter plaatse in te scannen, er geautomati-
seerde tekstherkenning op toe te passen (ocr) 
en ze op een eenvoudige manier doorzoek-
baar en doorbladerbaar te maken via het web  
(http://lib.ugent.be > catalogus > CatFich). Ook 
werd een gezamenlijke zoekinterface gemaakt 
met Aleph zodat beide catalogi tegelijk kunnen 
worden doorzocht (http://lib.ugent.be > catalo-
gus > MeerCat). 
Een tweede belangrijk project was Recollecting 
Landscapes, een onderzoeksproject van de 
vakgroep Architectuur en Stedenbouw. Ener-
zijds werden de foto’s die aan de basis lagen door 
de bibliotheek ingescand, anderzijds werd het 
ict-team van de bibliotheek betrokken bij de 
technische realisatie van de website, een handige 
zoekinterface en een aantrekkelijke presentatie 
van de foto’s voor de tentoonstelling in het smak 
(http://www.recollectinglandscapes.be). 

Deze twee projecten deden de 
nood aan een volwaardige beeld-
databank nog duidelijker voelen. 
Een beelddatabank die naast de 
waardevolle documenten van de 
Universiteitsbibliotheek, ook 
het talrijke beeldmateriaal in 
vakgroepen op eenzelfde manier 
kan aanbieden. Voor de Univer-
siteitsbibliotheek werd gekozen 
te starten met het digitaliseren 
van de Topografische collectie. 
Deze verzameling van 40.000 
afbeeldingen van gebouwen en 
landschappen in België uit de 
periode 1875 – 1925 kwam in 
het bezit van de Universiteits-
bibliotheek via een schenking 
van het hiko in 2000. Met dit 
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project stonden verschillende doelen voor ogen: 
het beter conserveren van de collectie (afstoffen 
en in zuurvrije mappen stoppen), het digitalise-
ren, het realiseren van een efficiënte werkomge-
ving voor de behandeling van digitaal materiaal, 
het toevoegen van de juiste metadata (gegevens 
over de beelden om op te kunnen zoeken) en het 
aanbieden via een aantrekkelijke webinterface. 
Het inscannen van de collectie gebeurde in 
huis door jobstudenten en tijdelijke werkkrach-
ten (onder supervisie) met een A2 flatbedscan-
ner. Vrij snel kwam een  groot probleem aan de 
oppervlakte: de opslag. Elk beeld is immers 30 à 
40 Mbyte groot. De hele collectie neemt al snel 
1.2 Terrabyte in beslag.
De trefwoorden en plaatsnamen zijn Franstalig 
en werden ingevoerd in het bibliotheeksysteem 
Aleph. Ze werden vertaald naar het Nederlands 
en het Engels; de plaatsnamen werden geünifor-
miseerd op basis van het huidige postnummer. 
In de tweede fase, die nu nog loopt, worden de 
beelden één per één gedetailleerder beschreven. 
Dit is noodzakelijk want goede beschrijvingen 
maken beelden vindbaar.
Voor het beheer van de beelden werd een dam 
(Digital Asset Management) aangekocht, een 
software die niet alleen toelaat beelden te 
beschrijven, toe te voegen, te verwijderen en te 
publiceren, maar ook zeer snel diep in te zoomen 
in de beelden zodat je elk detail kan uitvergro-
ten. Er zijn verschillende diensten mogelijk 
zoals bijvoorbeeld het genereren van een link 
die je toelaat het beeld in Minerva te importeren 
zonder dat je het beeld moet downloaden. 
Een ander belangrijk aspect van de beeldda-
tabank is de presentatie van het geheel van 
gescande beelden en de bijhorende beschrijvin-
gen op het web met verschillende zoekingangen. 
De eerste is een grafische zoekactie. Op basis van 
de postnummers werd een kaartje van België 
gemaakt waarop je een gemeente kan aanklik-
ken om er de beelden van te zien. Verder kan je 
zoeken door een plaats (regio – gemeente – deel-
gemeente) en een type gebouw te combineren. 
Tenslotte kan je ook vrij zoeken op alle woorden 
die in de beschrijving zijn opgenomen.
De originele foto’s zijn nu veilig 
opgeborgen en hun digitale beeld 
is 24/24 en 7/7 vrij toegankelijk 
voor onderzoek en voor illustra-
ties in powerpoint, Minerva en 
… 
http://lib.UGent.be 

Short Title Catalogus Vlaanderen

De Rozier huisvest niet één, maar twee monu-
menten. Maar terwijl de Boekentoren, als een 
baken in de stad, heel erg zichtbaar is, blijft het 
andere monument al te onbekend. Het gaat 
om de unieke collectie oude boeken die in de 
toren liggen opgeslagen. De verzamelwoede van 
Ferdinand Vander Haeghen en zijn voorgangers 
zorgde er immers voor dat in de Universiteits-
bibliotheek tal van unieke exemplaren bewaard 
worden. Daarom is het voor een project als de 
Short Title Catalogus Vlaanderen (www.stcv.be) 
zo belangrijk om in de Boekentoren aan de slag 
te kunnen gaan. In het afgelopen jaar werden 
meer dan 2000 boeken, die tussen 1601 en 1650 
in Vlaanderen werden gedrukt, in de online 
bibliografie opgenomen. Weldra vertrekt het 
project naar Leuven, om verder te werken in 
de Maurits Sabbebibliotheek van de faculteit 
godgeleerdheid. Nu alle Gentse boeken van deze 
projectfase zijn ingevoerd is het tijd om eens 
achterom te blikken.

Toen twee jaar geleden de Nederlandstalige 
werken werden beschreven, bleek dat 66% van 
de Vlaamse zeventiende-eeuwse drukken die in 
de Universiteitsbibliotheek worden bewaard, 
niet aanwezig zijn in de collecties van Antwer-
pen en Leuven. In het afgelopen jaar werden 
de anderstalige, vooral Latijnse, werken toege-
voegd. De situatie is vergelijkbaar: maar liefst 
60% van de werken werd nog niet in de bibli-
otheek van de Universiteit Antwerpen of in de 
Antwerpse Stadsbibliotheek aangetroffen. Dit 
cijfer moet wel gerelativeerd worden, aangezien 
de anderstalige werken van de KULeuven nog 
niet in de databank zijn opgenomen.

Het zwaartepunt van de bewaarcollectie van de 
Universiteitsbibliotheek ligt op de befaamde 
verzameling Gentenaars, en dat is ook goed te 
zien in de stcv. Van de 1147 te Gent gedrukte 
boeken zijn er slechts 89 niet in de Universi-
teitsbibliotheek aanwezig. Als illustratie bij dit 
artikel werd dan ook gekozen voor het drukkers-
merk van één van de belangrijkste Gentse druk-
kers in de 17de eeuw,  Jan van den Kerchove. 
Zijn eerste drukwerkjes verschenen in 1620, 
maar hij was toen al minstens vijf jaar actief als 
boekverkoper en uitgever. De drukkerij In het 
gekroonde zwaard op de Hoogpoort bleef ook 
na zijn dood in 1653 actief, eerst onder leiding 
van zijn weduwe en later van zijn erfgenamen, 
tot aan de dood van zijn dochter Marie in 1705.

Kruispunt van Kaasmarkt en Spoormakers-
straat, Brussel – detail
Topografische Collectie, 
Universiteitsbibliotheek Gent
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Echter ook voor andere steden van het oude 
graafschap Vlaanderen is het overwicht van de 
Gentse collectie opvallend: meer dan de helft 
van de Ieperse drukken in de stcv zijn in Gent 
aanwezig, en van de 11 Kortrijkse boekjes werd 
er slechts ééntje niet in Gent aangetroffen. Ook 
voor de stad Brugge is de collectie, met 101 van 
de 178 boeken, erg belangrijk.

Op inhoudelijk vlak valt op dat de Universiteits-
bibliotheek minder religieuze werken bezit dan 
het gemiddelde. Opgemerkt moet worden dat de 
rijke collectie van het Grootseminarie, die hier 
in tijdelijk depot ligt, niet door de stcv wordt 
ontsloten. De juridische collectie en de collectie 
pamfletten (drukwerk over actuele zaken) blij-
ken dan weer veel rijker te zijn dan de andere 
collecties. Voor taal- en letterkunde en geschie-
denis volgt de Universiteitsbibliotheek ongeveer 
hetzelfde patroon als de andere bibliotheken.

Het hoofddoel van de stcv is het opstellen van 
een online bibliografie van het Vlaamse oude 
boek. Doordat de beschrijvingen ook worden 
teruggegeven aan de bibliotheek wint de eigen 
catalogus heel wat nieuwe records. Maar het 
project heeft nog heel wat positieve nevenef-
fecten. Zo werden een veertigtal fout geplaatste 
werken teruggevonden, konden zes beschadigde 
boeken aan het restauratieatelier gesignaleerd 
worden en kregen tal van anonieme boeken een 
correcte identificatie.

Omdat er niet genoeg geld was om met twee 
medewerkers aan de slag te gaan, werd de invoer 
van de Latijnse boeken voorlopig beperkt tot de 
periode 1601–1650. Het is de bedoeling dat later 
ook de tweede helft van de zeventiende eeuw 
aan bod komt. De stcv zegt de boekentoren dus 
geen vaarwel, maar tot ziens!

http://www.stcv.be

Achter de schermen van de universitaire bibli-
otheken werd er al even naar uitgekeken en op 
donderdag 24 augustus 2006 was het zover: 
record 1.000.000 werd in Aleph (de biblio-
theeksoftware van de UGent) ingevoerd. Het is 
een beschrijving van het boek Moral man and 
immoral society: a study in ethics and politics door 
Reinhold Niebuhr. Een mooie gelegenheid om 
de catalogus van de bibliotheek nog even in het 
daglicht te zetten.

De bibliotheeksoftware Aleph werd halfweg de 
jaren 1990 aangekocht en volgde in de Universi-
teit Gent Dobis/Libis op, een systeem waarmee 
de geautomatiseerde catalogus sinds midden 
de jaren 1980 werd aangemaakt. Er werden  
ca. 380.000 records (beschrijvingen) overgezet 
uit het oude systeem naar Aleph. 
Catalografen zorgen ervoor dat nieuwe aanwin-
sten ingevoerd worden en dat oudere werken 
uit de steekkaartcatalogus ook beetje bij beetje 
opgenomen worden in de Aleph-catalogus. Het 
aantal beschrijvingen is sinds de overgang naar 
Aleph sterk toegenomen. Vanaf 1999 tot en 
met 2004 werden ongeveer 50.000 beschrijvin-
gen per jaar ingevoerd (uitgezonderd in 2000, 
toen werden een reeks geconverteerde records 
opgeladen). In 2005 werden meer dan 77.000 
beschrijvingen ingevoerd en voor 2006 is dit 
bij het begin van het academiejaar al meer dan 
80.000 beschrijvingen. Dit heeft twee oorzaken: 
er wordt gebruik gemaakt van een externe data-
bank om sneller beschrijvingen toe te voegen 
en er werden grote archiefcollecties (Fonds I 
van Vliegende Bladen en de beschrijvingen van 
de Topografische collectie) op een verkorte snelle 
manier ingevoerd.
Voor de gebruikers is de Aleph-catalogus een 
belangrijk instrument om het bezit van de 
universitaire bibliotheken te doorzoeken. In één 
tel vindt men de locatie en het plaatsnummer 
van werken in het bezit van een bibliotheek in 
de UGent, of ze nu een boek, een thesis, een tijd-
schrift of een beeld zoeken. Gebruikers kunnen 
van waar ook ter wereld de catalogus raadplegen. 
Door in te loggen kunnen werken ook online 
worden aangevraagd, verlengd, …

Naast Aleph is er ook CatFich, de ingescande 
kaartencatalogus die samen met Aleph te raad-
plegen is via MeerCat. Maar dat vertelden we al 
in de nieuwsbrief van november 2005.
::

Miljoenste record in Aleph

Het drukkersmerk van Jan van den Kerchove
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Dit najaar wordt de collectie Project Muse toege-
voegd aan de digitale bibliotheek. De collectie 
bevat de full text van ongeveer 250 lopende tijd-
schriften (merendeels A1) binnen de humane 
wetenschappen. Thesaurus Linguae Graecae is 
een verzameling gedigitaliseerde Griekse teksten 
vanaf Homerus tot de val van Constantinopel in 
1453. Deze databank zou verder uitgebreid wor-
den tot de huidige tijd. De full-text databank 
Early English Books Online (eebo) wordt bin-
nenkort verder uitgebreid. Deze databank bevat 
bijna alle Engelse boeken gedrukt tussen 1473 
en 1700 met allerlei onderwerpen (geschiede-
nis, filosofie, religie, wetenschap, politiek, poë-
zie, proza, drama en muziek). Er zullen ongeveer 
100.000 van de 125.000 titels uit Pollard & 
Redgrave's Short-Title Catalogue (1475–1640) 
en Wing's Short-Title Catalogue (1641–1700) 
beschikbaar zijn, alsook de revised editions. 

Wie op de hoogte wil blijven van Chinees weten-
schappelijk onderzoek kan terecht bij China 
National Knowledge Infrastructure (cnki). Dit 
is een grootschalig project om Chinese weten-
schappelijke artikelen, dissertaties, jaarboeken, 
kranten etc. digitaal beschikbaar te maken. De 
UGent heeft toegang tot bibliografische infor-
matie van 18 miljoen artikelen, vaak met Engels 
abstract, uit de periode 1994 tot 2006. Daarnaast 
kan je vanaf 2006 tijdschriftartikels en disserta-
ties uit de onderzoeksgebieden Literature/His-
tory/Philosophy, Economics/Politics/Law en 
Education/Social Sciences in full-text downloa-
den uit China Academic Journals Full-text Data-
base (caj) en China Doctor/Master Dissertations 
Full-text Database (cdmd).

Voortaan is de bibliografische databank South 
African Studies online beschikbaar. Het is een 
door nisc South Africa gepubliceerde antho-
logie met meer dan 1.000.000 records die een 
groot deel van de documenten 
gepubliceerd in en over Zuid-
Afrika bevatten, inclusief dis-
sertaties en recent onderzoek.
::

Nieuwe elektronische bronnen

Naar aanleiding van zijn tiende sterfdag brach-
ten de private persen BlauwDRUK en Jozef 
Moetwillig (Gent) een apart boekwerk als 
hommage aan professor Leo Apostel (1925–1995). 
Prof. Jean-Paul Van Bendegem, student en 
vriend van de filosoof, schreef de inleiding. 
De door Apostel sterk gewaardeerde abstracte 
kunstenaar Dan Van Severen, maakte een ets 
voor deze bibliofiele uitgave. Het boekwerk 
werd 22 januari 2006 in Het Pand voorgesteld.  
Vier filosofen, vrienden van Leo Apostel, (Dirk 
Batens, Peter Schmidt, Jacques De Visscher en 
Rik Pinxten) hadden naast de presentatie van 
deze uitgave een even groot deel in deze lauda-
tio. De lezingen kan je gebundeld nalezen in een 
eenvoudige en verzorgd uitgegeven brochure.
De bibliofiele uitgave met onuitgegeven teksten, 
aforismen, kruimelverzen en een originele ets 
van Dan Van Severen ligt tentoon in de Univer-
siteitsbibliotheek (Boekentoren).
> 15 oktober tot 22 december 2006, 
 grote leeszaal

Op 26 november 1931 zag de Vlaamse Geschied-
kundige Kring het levenslicht. 75 jaar later 
wordt de verjaardag van de studentenvereniging, 
verbonden aan de Gentse opleiding geschiede-
nis, gevierd met een tentoonstelling. Die wil de 
bezoeker een venster bieden op de lange geschie-
denis van de studentenvereniging. In een thema-
tisch overzicht wordt getoond hoe de kring, haar 
activiteiten en haar leden gedurende al die jaren 
verschillen, maar ook veel gelijkenissen verto-
nen.
> Venster op 75 jaar Vlaamse Geschiedkundige 

Kring, 27 november tot 23 december 2006 in 
de centrale gang van de Boekentoren.

Vitrine
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Portret Leo Apostel 
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