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DEEL 1: Belangrijke werkinstrumenten in een 
wetenschappelijke bibliotheek 

 
http://www.lib.rug.ac.be 

1.1 Catalogi: vertellen je wat de bibliotheek bezit 

1.1.1 Algemeen  
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1.1.2 Aleph 

1.1.2.1 ONLINE versus CDROM 
 
Een online catalogus geeft altijd de laatste stand, boeken die op dit ogenblik door 
catalografen worden ingevoerd zijn meteen zichtbaar in de catalogus. Sommige catalogi 
geven ook aan of een boek al dan niet ontleend is (in RUG is dit voorlopig enkel het 
geval voor de Centrale Bibliotheek en een aantal faculteitsbibliotheken) 
 
Een CDROM geeft altijd een verouderde stand, voor de CCB zou dit 1 jaar moeten zijn, 
maar het project loopt mank, voor Aleph op ERL is dit slechts enkele weken.  
 

1.1.2.2 BROWSE versus SEARCH  
 
Aleph biedt verschillende manieren om de catalogus te doorzoeken; bladeren of browsen en 
zoeken. 
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1.1.2.2.1 BROWSE (ABC Index) 
 
Browse of bladeren : tik slechts één woord in, of een auteursnaam/ komma /spatie/ 
voornaam 

 
1.1.2.2.2 Zoeken 
Hier kan je de Booleaanse operatoren AND/OR en NOT gebruiken 
 
AND :  Hitchcock AND Vertigo geeft je alles wat zowel over Hitchcock als over Vertigo gaat 
OR    : Bioscoop OR cinema: geeft alles over bioscoop en over cinema  
NOT  : Vertigo NOT Hitchcock : geeft alles over Vertigo (hoogtevrees) en niets over Hithcock 
 
Eenvoudig zoeken 
 
In Aleph zoek je automatisch met AND zonder dat je dit intikt. Demoor gender in het 
zoekvenster zoekt meteen naar een boek met deze twee zoektermen in titel en/of 
auteur, uitgever etc.  
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Geavanceerd zoeken 
 
Geavanceerd zoeken laat u toe om in verschillende velden te zoeken. 
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Filters 
 
De filter Vindplaats geeft je de mogelijkhied om slechts op één bibliotheek te zoeken, 
de filter Documenttype laat je meteen bepalen of je een tijdschrift, boek of thesis 
wenst te vinden. 
 
Je kan ook combinaties maken van bijvoorbeeld een woord uit de titel en een stuk van 
de auteursnaam, een datum en een document type, wat je meteen bij het gezochte 
boek brengt 
 

 
 
1.1.2.2.3 Basket en mail 
 
Door de gewenste titels in de resultatenlijst aan te klikken kan je ze verzamelen in een 
“basket”of een verzamelfile die je dan volledig naar een email-adres kan verzenden. 
Meer dan handig als je een werk of thesis maakt! 
 



BRONNEN VOOR GENDERSTUDIES Najaar 2002 Sylvia Van Peteghem en Paul Bastijns 

 7

 



BRONNEN VOOR GENDERSTUDIES Najaar 2002 Sylvia Van Peteghem en Paul Bastijns 

 8

 

 
Je kan deze lijst zeer zorgvuldig selecteren voor je ze doorstuurt 
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1.1.2.3 Een boek aanvragen uit het magazijn 
 
De Centrale Bibliotheek van de Universiteit Gent is een bibliotheek met gesloten 
opstelling. Dat wil zeggen dat de gebruikers niet zelf boeken uit de rekken kunnen 
nemen. Tot voor kort konden bibliotheekgebruikers enkel documenten ontlenen of 
raadplegen door eerst een papieren formulier in te vullen. Aan de hand van dat 
formulier haalden de magazijnbediendes het document uit de toren. Een uurtje 
ongeveer na het indienen van het formulier kon de gebruiker het document aan de balie 
afhalen voor ontlening of in de Grote leeszaal voor raadpleging of fotokopies. 
 
Met de automatisering van de bruikleen kan men ook online vanuit de WWW-Opac 
documentaanvragen versturen. Let wel op! Enkel werken van de Centrale Bibliotheek en 
van een aantal faculteitsbibliotheken kunnen online aangevraagd worden. Hoe gebeurt 
dit? 
 
Stel dat je ‘Kartonnen dozen’ van Tom Lanoye wil ontlenen. Eerst zoek je het op in de 
online ALEPH catalogus:  
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Door op de Holdings link te klikken, weten we waar dit boek beschikbaar is. 

 
Wanneer je op de request-link klikt vraagt Aleph eerst om u te identificeren; er 
verschijnt een loginvenster waar je een ID en paswoord moet invullen. 
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Let op! De aanvraag is nog niet geregistreerd. Als je ingelogd bent, keer je terug naar 
het voorgaande venster, waar je nogmaals op de request-knop moet klikken om het 
boek aan te vragen. Vergeet dit niet!  
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1.1.2.4 Een boek of tijdschriftartikel aanvragen uit een andere bibliotheek 
 
Vanuit de Aleph-catalogus kan je een online formulier invullen om een IBL-aanvraag te 
verrichten: 
 
Op de startpagina van de Aleph catalogus, klik je op de link LOGIN.  
 

 
 
Dan krijg je het loginscherm waar je user id en paswoord moet ingeven. Klik IBL of 
rechtstreeks op boek of tijdschrifartikel  om het online ibl-formulier in te vullen. 
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Selecteer het juiste invulformulier, tijdschriftartikel of boek, en vul in het bovenste deel 
de bibliografische gegevens in (autur, titel, ...). Onderaan kan je door middel van drop-
down menu’s aanduiden of het werk ook uit het buitenland mag overkomen (duurder!), 
waar je het boek wil oppikken, enz. Tenslotte klik je op de OK-knop om uw aanvraag te 
versturen naar de IBL-dienst. 
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Selecteer het juiste invulformulier, tijdschriftartikel of boek, en vul in het bovenste deel 
de bibliografische gegevens in (auteur, titel, ...). Onderaan kan je door middel van drop-
down menu’s aanduiden of het werk ook uit het buitenland mag overkomen (duurder!), 
waar je het boek wil oppikken, enz. Tenslotte klik je op de OK-knop om uw aanvraag te 
versturen naar de IBL-dienst. 
 

1.1.2.5 Trefwoorden in Aleph? 
 
1.1.2.5.1 Amazon.com 
 
De aleph-catalogus helpt je maar gedeeltelijk als je op trefwoorden gaat zoeken. 
Enkel recente engelstalige boeken hebben een (engelstalig) trefwoord meegekregen. Wil 
je een uitgebreidere trefwoordensearch doen, gebruik dan  een hulpmiddel zoals 
AMAZON.COM, de commerciële internet boekhandel. Je vindt een link in de 
http://www/lib.rug.ac.be → e-bronnen → catalogi. keer met je zoekresultaat terug naar 
Aleph om te zien of het boek al dan niet in Gent aanwezig is.  
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1.1.2.5.2 VUB-catalogus 
 
De VUB-catalogus heeft een uitstekend trefwoorden-systeem, zoek ook daar en neem je 
titel mee naar de Aleph-catalogus (via copy en paste) om te zien of het boek in RUG 
beschikbaar is.  
 

 
 
Dit is het resultaat. Klik alle trefwoorden aan (markeren met a), dit is een Booleaanse 
OR, en klik op retrieve marked items, waardoor je de gewenste titels op je scherm 
krijgt, zoek eventueel in Aleph of die titels ook in RUG zitten 
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1.1.3 PICA 
 
Pica is de online centrale catalogus van Nederland met het bezit van meer dan 400 
Nederlandse bibliotheken. Het heeft een uitstekend trefwoordensysteem dat algemeen 
gebruikt wordt. Een voorbeeld: 
 
Ik zoek boeken over gender en kunst.  
 
Let wel, Pica is een betalende online catalogus. RUG heeft (momenteel) slechts twee 
poorten, wat wil zeggen dat er maar twee RUG-lezers tegelijkertijd Pica kunnen 
raadplegen.  
 
De toegang werkt zo:  
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Elk Pica-zoekscherm –of het nu om een catalogus of een secundaire bron gaat- heeft 
een invulvenster om uw zoektermen in te geven. Tik je hier het woord Gender in, dan 
krijg je enkel die titels met het woord gender in de titel.  
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Wil je op trefwoorden zoeken dan moet je enigszins anders te werk gaan. Controleer 
altijd de trefwoorden die je gebruikt, omdat een trefwoord in je eigen bibliotheek 
ingeburgerd is, is het dat nog niet in een andere bibliotheek. 
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PICA laat je ook toe via Booleaanse operatoren te zoeken. Dit kan door in het pop-down lijstje  
zoeken(en) of zoeken(of) te selecteren. Ofwel kan je dit via je zoekgeschiedenis bereiken. 
Via de zoekgeschiedenis krijg je een overzicht van de zoekopdrachten met het aantal treffers. 
Wanneer men in bovenstaand voorbeeld de twee zoekopdrachten combineert met en krijgt  
men enkel die titels met zowel gender als art in trefwoord. 
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De meeste online-catalogi (ook Pica) geven je de mogelijkheid om de gegevens die je gevonden 
hebt te downloaden of naar een email-adres te versturen, maak daar gebruik van! 
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Via de knop Beschikbaar onderaan elk record, kan je de plaatsgegevens van het document 
bekijken. 
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Via de FIND –knop uit het gewone menu (edit) kan je zoeken op woorden, zodat je niet de hele 

lijst hoeft door te lezen. 
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1.2 Bibliografieën of secundaire bronnen: vertellen je 
wat er over een bepaald onderwerp geschreven is! 

 
Let op want het gaat vooral over tijdschrifartikelen en in veel mindere mate om 
boeken! 
 
• OP CDROM: ERL en NTRIGUE 
• ONLINE 

1.2.1  ERL: electronic reference library 
 
Een Software van Silverplatter Via de E-bronnen op de Website van de Centrale Bibliotheek heb 
je toegang tot meer dan 50 ERL-databanken. DE MLA is een voorbeeld van een ERL-databank. 
 

 

1.2.2  NTRIGUE 
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Minder toegankelijk, maar vaak de enige manier om CDROMs te netwerken binnen het RUG-
netwerk. 
 
Je kan niet printen, wel downloaden en de instructies kan je terugvinden op het eerste scherm. 
Probeer te achterhalen wat de kenmerken zijn van de PC waarop je werkt zodat je de juiste 
keuze kan maken bij het beginscherm. In de meeste RUG-omgevingen gaat het om een 
WIN95/NT. Klik dan op het blauw onderstreepte start om de zoekactie te beginnen. 
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1.2.3  ONLINE 
 
In een online verbinding krijg je af te rekenen met de gewone Internet-problemen: lange 
wachttijden, enz.  
Vaak is het de moeite om de online secundaire bron te raadplegen, ze bevat de laatste informatie 
en zoals bij Historical Abstracts is ze veel gebruiksvriendelijker dan de CDROM. 
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1.3 Primaire bronnen: de volledige tekst van publicaties. 
 
Primaire bronnen zijn de eigenlijke tijdschriften, boeken, kranten, encyclopedieën,... Via catalogi 
komt men te weten in welke bibliotheken ze zich bevinden. Om een document te verkrijgen moet 
een document delivery proces in gang worden gezet. Dit kan betekenen: zelf naar de bibliotheek 
gaan om de bronnen in te kijken, ontlenen, het verrichten van een interbibliothecaire 
bruikleenaanvraag of het consulteren van digitale publicaties.  
 
In toenemende mate zullen primaire bronnen elektronisch beschikbaar worden. Een klik op de 
knop volstaat dan om het artikel op het scherm te krijgen. 
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1.3.1  Academic Search Elite 
 
Academic Search Elite bevat de full text van bijna 1.380 wetenschappelijke tijdschriften. Naast de 
full-text bevat deze databank abstracts voor bijna 2.930 tijdschriften. 
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Wanneer je klikt op Full Page Image wordt de volledige tekst van de publicatie geopend in 
Acrobat Reader. Om Acrobat Reader te downloaden ga naar 
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 
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1.4  SFX-linking 
 
SFX - kort voor Special Effects - is een nieuwe service die aangeboden wordt in diverse 
databanken in de E-bronnen. SFX presenteert zich aan de gebruiker als een  knop die geplaatst is 
onderaan bibliografische beschrijvingen in een databank. Wanneer de gebruiker deze knop 
aanklikt, verschijnt een SFX-navigatiescherm met relevante services voor deze bibliografische 
beschrijving. 
 
Voor meer informatie lees de handleiding op http://sfxserv.rug.ac.be/execl/infod/sfx.shtml 
 
We nemen als voorbeeld een record uit een ERL databank (Sociological Abstracts). 
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Onderstaande figuur toont het resultaat van een klik op de SFX-service die werd aangeduid als 
‘Electronic version available @ SwetsnetNavigator'. 

 
Om de beschikbaarheid van het tijdschrift in de Universiteitsbibliotheek RUG na te gaan, selecteer 
je RUG in het drop down menu en klik je op 'Paper version of this journal available’. Sfx 
opent dan een nieuw scherm en zoekt automatisch het tijdschrift in de catalogus op. 
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DEEL 2: Deel 2: No documents, no history! 
 

2.1 Archieven, bibliotheken, documentatiecentra 
 

2.1.1 Internet-links 
 
BUBL-link:  
via http://www.lib.rug.ac.be →e-bronnen → databanken → classificatie academische sites 
 
UIA-links: http://hgins.uia.ac.be/women/worldsites.html 
 
Andere: 
http://www.soz.uni-hannover.de/ipol/FA/frdatb.htm 
http://www.nikk.uio.no 
http://www.vrouwen.net/ 
 
Internet search tools 
Kijk op http://www.lib.rug.ac.be/internet/search.html voor een lijst van zoekhulpmiddelen op het 
WWW ( of klik op de homepage van de bibliotheek op internet) 
 

 
 

Klik bijvoorbeeld op search engines voor een overzicht van internet zoekmachines, en zoek via 
Google 
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Geef je zoektermen in zonder Booleaanse operatoren (Google combineert de zoektermen 
automatisch met de AND-operator). Je zoekvraag verbreden of verfijnen doe je dus door 
respectievelijk minder of meer termen in je zoekvraag op te nemen.  
 
De resultaten worden geranschikt naar relevantie. Google slaagt er meestal goed in om de meest 
relevante websites bovenaan in de resultatenlijst te laten verschijnen. 
 

 



BRONNEN VOOR GENDERSTUDIES Najaar 2002 Sylvia Van Peteghem en Paul Bastijns 

 42

2.1.2 Enkele adressen :  

zie o.a. Vlaamse Archief-Bibliotheek en Documentatiegids 1999-2001, 
Antwerpen, VVBAD 1999 

http://www.ua.ac.be/cgi-bin/vlabidoc.sh 
 
 
Rijksarchief 
 
*Algemeen Rijksarchief 
Ruisbroekstraat 2 
1000 Brussel 
 02/513.76.80 
http://arch.arch.be 
 
*Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën 
D.  Verstraeteplaats 5 
2018 Antwerpen 
 03/236.73.00 
http://arch.arch.be/ANTWERP.HTML 
 
 
*Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën 
Geraard de Duivelstraat 1 
9000 Gent 
 09/225.13.38 
http://arch.arch.be/GENT.HTML 
 
 
*Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën 
Bampslaan 4 
3500 Hasselt 
(011)22.17.66 
 http://arch.arch.be/HASSELT.HTML 
 
 
Gemeentearchieven 
 
zie voor Vlaanderen de gids:  
Vlaamse archief- bibliotheek- en documentatiegids of via www 
 
 
Thematische archieven 
 
*Kadoc: Katholiek Documentatiecentrum- en Onderzoekscentrum 
Vlamingenstraat 39 
3000 Leuven  
016/32.35.00 
http://www.kuleuven.ac.be/kadoc/ 
 
 
 
*AMSAB: Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging 
Bagattenstraat 174 
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9000 Gent 
09/224.00.79  
http://users.skynet.be/amsab 
 
09/225.72.31 
 
* AMSAB : Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging - Centrum Antwerpen 
AMSAB 
Lamorinièrestraat 233 
2018 Antwerpen 
03/239.42.87 
 
*Liberaal Archief 
Kramersplein 23 
9000 Gent 
 09/221.75.05 
http://www.liberaalarchief.be 
 
* Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme 
Wetenschappelijke Bibliotheek voor Nationaliteiten in Europa 
ADVN  
Lange Leemstraat 26 
2018 Antwerpen 
03/225.18.57 
 
 
Overige archieven  
 
*AMVC: Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven 
Minderbroederstraat 22 
2000 Antwerpen 
03/232.55.80 
http://lib.ua.ac.be/amvc 
 
*Koninklijk Filmarchief 
Ravensteinstraat 23 
1000 Brussel 
02/507.83.70 
 
*SineBASE (documentatiecentrum van de Andere Film) 
Meir 50 
2000 Antwerpen 
tel 03/234.16.40 
fax 03/226.27.64 
 
 
Specifieke Vrouwenarchieven 
 
*Archiefcentrum voor vrouwengeschiedenis (AVG) 
Middaglijnstraat 10-14 
1210 Brussel 
02/229.38.31 
fax 02/229.38.32 
 
 
*Documentatiecentrum 
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idem 
02/229.38.07 
fax 02/229.38.01 
 
 
*Rosa: Rol en samenleving 
Gaillaitstraat 78-86 
1030 Schaarbeek 
02/216.23.23 
 
 
*IIAV: Internationaal Informatiecentrum en archief voor de vrouwenbeweging 
Gerardus Majellakerk 
Obiplein 4 
1094 RB Amsterdam 
020/66650820 
http://www.iiav.nl 
 
*Anna Blamanhuis (Lesbisch Homo- en vrouwenarchief) 
Postbus 4062 
8901 EB Leeuwarden 
 
*Fonds Suzan Daniel 
homo/lesbisch archief en documentatiecentrum 
Postbus 569 
9000 Gent 1 
 
*Fawcett Library  
London Guildhall University 
Calcutta House 
Old Castle Street 
London  E1 7NT 
United Kingdom  
0171 320 1189 
Fax 0171 320 1188 
 
*Bibliothèque Marguerite Durand 
79, Rue Nationale  
75013 Paris 
33 01/ 45 70 80 30  
Fax 33 01/ 45 83 15 93  
 
 *Sophia Smith Collection 
Smith College Library 
Nothhampton 
Massachusetts 
http://www.smith.edu/libraries 
 
*Schlesinger Library 
Radcliffe College 
10,Garden St Cambridge 
Massachusetts 02138-3630 
USA 
 617/495-8647 
 
*Lesbian Herstory Archives 
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PO Box 1258 New York 
NY 10116 
212 874 7232 
 
*New York  Public Library (bezit uitgebreide collecties voor vrouwenstudies en een aparte 
cataloog) 
general research Division 
Fifth Avenue 
New York 
NY 10018-2788 
212 930 0831 
 
 
 
Wetenschappelijke Bibliotheken 
 
*Koninklijke Bibliotheek 
Keizerslaan 4 
1000  Brussel 
02/519.53.11 
 
Universiteitsbibliotheken  
 
*Universiteitsbibliotheek Gent 
Rozier 9 
9000 Gent 
09/264.38.51 
 
*Universiteitsarchief 
Sint-Pietersnieuwstraat 25 
9000 Gent 
09/264.30.80 
 
*Leuven 
Universiteitsarchief  
Mgr. Ladeuzeplein 21 
3000 Leuven  
016/28.46.24 
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Deze tekst is volledig overgenomen uit:  
 
"Vlaamse archief-, bibliotheek- en documentatiegids, 1999", Marc Storms, Antwerpen, VVBAD 
1999  

2.1.3 Het archief-, bibliotheek- en documentatiewezen in 
Vlaanderen 

 
Archieven  

• Inleiding  
• Eigen karakter van het archiefwezen  
• Wettelijk kader en organisatie van het archiefwezen in België  

• Het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën  
• Provinciale archieven  
• Gemeentearchieven  
• Particuliere archieven  
• Archieven van Europese instellingen  

• Nood aan een nieuwe wetgeving  
Openbare bibliotheken  

• Historiek  
• Huidige situatie  
• Doelstellingen  
• Gebruik  
• Automatisering, VLACC en Internet  

Schoolbibliotheken  
Wetenschappelijke bibliotheken  

• Situering  
• Nationale Bibliotheek  
• Universiteitsbibliotheken  
• Andere wetenschappelijke bibliotheken  

• Speciale bibliotheken en documentatiecentra  
• Overheidsbibliotheken  
• Bedrijfssbibliotheken  
• Bibliotheken en documentatiecentra van andere organisaties  

 

Het archiefwezen 

Inleiding 
Archief ontstaat bij een archiefvormer - een instelling of een persoon - en bestaat uit de op 
traditionele (bv. papier) of op elektronische drager vastgelegde ontvangen of opgemaakte 
neerslag van de activiteiten ontplooid uit hoofde van zijn/haar opdracht of functie. Het archief 
heeft een ondersteunende, informatief-administratieve en juridische functie. Het dynamisch 
archief is onontbeerlijk voor een efficiënt beleid. Archiefbescheiden bevatten echter ook 
informatie die cultureel-wetenschappelijk belangrijk is. Deze bescheiden worden permanent 
bewaard en vormen het statisch archief.  

Eigen karakter van het archiefwezen 
In vergelijking met het bibliotheek- en documentatiewezen vertoont het archiefwezen specifieke 
kenmerken.  
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Ordening en beschrijving van archief gebeuren niet op basis van louter formele elementen 
(auteur, titel, datum), noch op basis van louter inhoudelijke en/of thematische gegevens. 
Centraal in de archivistiek staan de beginselen dat elk archiefbestand een op zichzelf staand 
samenhangend geheel is (‘herkomstbeginsel’), met een historisch gegroeide structuur en 
ordening (‘structuurbeginsel’). Een archiefbestand wordt geïnventariseerd op basis van zijn 
organisatiestructuur of van de uitgeoefende functies of de loopbaan van de archiefvormer.  
Algemene informatie over aard en inhoud van statische archiefbestanden kunnen 
archiefgebruikers vinden in archievenoverzichten (al dan niet in geautomatiseerde vorm), met 
beknopte informatie over de archiefbestanden in een bepaalde bewaarplaats. Soms kan de 
gebruiker een beroep doen op thematische archiefgidsen over een bepaald type archiefbestanden 
(bv. een gids van bedrijfsarchieven), een bepaald onderzoeksterrein (bv. een gids over de 
bronnen voor de studie van immigratie en emigratie), of een bepaalde territoriale omschrijving 
(bv. de Vlaams-Zeeuwse bronnengids). Steeds meer achiefdiensten bieden deze informatie ook 
via het internet aan.  
Archiefbestanden worden ontsloten door inventarissen, plaatsingslijsten en magazijnstaten. De 
wetenschappelijke inventaris, een van een wetenschappelijke inleiding voorzien en volgens de 
regels van de archivistiek opgesteld geheel van beschrijvingen van de archiefbestanddelen, is de 
meest gebruikelijke ontsluitingsvorm. Dankzij de moderne informatietechnologie is het 
momenteel mogelijk inventarissen via diverse (al dan niet met elkaar te combineren) 
zoekmogelijkheden te bevragen. Ervaringen in binnen- en buitenland tonen aan dat 
geautomatiseerde ontsluiting en respect voor de archivistische regels betreffende ordening en 
beschrijving van archiefbescheiden niet met elkaar in tegenspraak hoeven te zijn.  
Wat uiteindelijk in de archiefinstellingen wordt bewaard, is slechts een klein percentage van wat 
ooit aan archiefbescheiden is ontstaan. Selectie ter bewaring of ter vernietiging van 
archiefbescheiden op basis van welbepaalde criteria behoort (samen met o.a. preservering, 
bewaring, ontsluiting en andere taken) tot de basisopdracht van iedere archivaris. Voor 
overheidsarchief gebeurt de selectie onder toezicht van de algemeen rijksarchivaris aan de hand 
van speciaal daartoe ontworpen bewaar- en vernietigingslijsten.  
Omdat archiefstukken uniek zijn, schenkt een archiefdienst veel aandacht aan verantwoorde 
preservering, conservering en restauratie. Ook worden er strenge eisen gesteld aan de bewaring 
en beveiliging (gebouwen, verpakking) en de raadpleging van archief. Microvormen en archief op 
elektronische drager vereisen bovendien specifieke maatregelen voor hun bewaring en 
raadpleging. Om schade door manipulatie bij raadpleging te beperken, worden de originele 
stukken soms op een andere drager (microfilm, microfiche of beeldplaat) overgebracht en enkel 
in die vorm ter beschikking van de onderzoeker gesteld.  
Archiefbescheiden kunnen soms maar in beperkte mate geraadpleegd worden omdat de 
gegevens die zij bevatten een vertrouwelijk karakter hebben. In het geval van openbare 
archiefbescheiden is de wetgeving inzake openbaarheid van bestuur en inzake de bescherming 
van de private levenssfeer van toepassing. Voor private archiefbescheiden gelden specifieke 
regels. Een reglement bepaalt hun raadpleegbaarheid.  
De taken van de archivaris-documentenbeheerder en de evolutie van de archivistiek maken het 
noodzakelijk dat het archiefbeheer wordt toevertrouwd aan specifiek opgeleide personen. In het 
verleden bestond in België nauwelijks enige opleiding voor archivarissen. Op universitair niveau 
en volgend op een voltooide universitaire opleiding, bestaat er momenteel een opleiding in de 
vorm van een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit te Brussel (VUB), de Katholieke 
Universiteit te Leuven (KU Leuven) en de Universiteit Gent (RUG). Deze ‘Gemeenschappelijke 
Gespecialiseerde Studie Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer’ heeft haar zetel aan de 
VUB en bereidt studenten voor op een loopbaan als archivaris-documentenbeheerder in openbare 
en private archieffuncties. De studie verschaft inzicht in de basisbeginselen van de archivistiek en 
schenkt ruime aandacht aan de nieuwe informatiedragers en aan alle aspecten van het 
hedendaags documentenbeheer. Daarnaast richten verschillende Vlaamse provinciebesturen 
periodiek basiscursussen archivistiek in. Deze cursussen zijn specifiek bedoeld voor ambtenaren 
van provincies, gemeenten en andere lokale besturen die belast zijn met het archiefbeheer. Aan 
de bibliotheekscholen te Antwerpen, Genk, Gent en Leuven wordt in de bibliotheekopleiding een 
minimale cursus archiefkunde onderwezen, die het de afgestudeerden mogelijk moet maken te 
functioneren als documentalist in archiefdiensten of documentatiecentra. Voor permanente 
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vervolmaking en bijscholing zorgen het Algemeen Rijksarchief en de beroepsvereniging van de 
Vlaamse archivarissen (de sectie Archief van de VVBAD). Deze laatste vereniging richt geregeld 
studiedagen in en brengt informatie en vorming voor de leden via een vaste rubriek in het 
mededelingenblad Info en door bijdragen in het vakblad Bibliotheek- & archiefgids  
Opdracht, rol en plaats van de archivaris zijn momenteel volop in evolutie. Soms wordt de 
cultureel-wetenschappelijke en historisch-educatieve functie van de archiefdienst en zijn 
medewerkers benadrukt. In andere gevallen krijgt het praktische en/of administratieve belang 
van het archief de meeste aandacht. Beide elementen, zowel de cultureel-wetenschappelijke 
functie als de informatiebeherende taak, maken evenwel integraal deel uit van de veelzijdige 
opdracht die de meeste archivarissen vervullen.  

Wettelijk kader en organisatie van het 
archiefwezen in België 

Het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de 
Provinciën 
De Archiefwet van 24 juni 1955 (Belgisch Staatsblad van 12-8-1955) en het Uitvoeringsbesluit 
van 12 december 1957 (Belgisch Staatsblad van 20-12-1957) geeft het ‘Algemeen Rijksarchief en 
Rijksarchief in de Provinciën’, een federale wetenschappelijke instelling, drie opdrachten: 1° het 
toezicht (inspectie) op de bewaring van het archief van de Belgische overheden; 2° de 
permanente bewaring van een gedeelte van dit erfgoed; 3° het ontsluiten van de door het 
Rijksarchief bewaarde archiefbestanden.  
De wet verplicht de rijksbesturen, de provincies, de Raad van State en de rechtbanken hun 
bescheiden die ouder zijn dan 100 jaar naar het Rijksarchief over te brengen. Jongere bescheiden 
kunnen worden overgebracht indien zij voor de archiefvormer niet meer nuttig zijn.  
De openbare instellingen (zoals de Nationale Bank van België, de OCMW's en de kerkfabrieken) 
en de gemeenten hebben volgens de Archiefwet van 1955 de mogelijkheid om hun archief naar 
het Rijksarchief over te brengen. Zij zijn daartoe echter niet verplicht.  
Alle archiefvormers waarop de Archiefwet betrekking heeft, zowel zij die tot overbrenging van 
hun archief naar het Rijksarchief verplicht zijn als de andere, mogen geen stukken vernietigen 
zonder toestemming van de algemeen rijksarchivaris of zijn gemachtigde.  
Particuliere instanties kunnen hun archief aan het Rijksarchief overdragen. Zoals voor de 
gemeenten en de openbare instellingen regelt een contract de modaliteiten voor de bewaring en 
raadpleegbaarheid van de overgebrachte archiefbestanden.  
Drie ministeries werden krachtens het Uitvoeringsbesluit van 12 december 1957 ontslagen van de 
verplichting om hun archief naar het Algemeen Rijksarchief over te brengen. Zij beheren hun 
eigen archief en beschikken over een voor onderzoek toegankelijke archiefdienst. Dat zijn het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Landsverdediging en het ministerie van 
Koloniën (opgeheven in 1960). Het archief van het voormalige Ministerie van Koloniën vormt 
sedert 1960 de afdeling 'Afrikaans Archief' binnen de Directie van het Archief van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het Centrum voor 
Historische Documentatie (CHD) van de Krijgsmacht bewaart alle documenten die betrekking 
hebben op de operationele geschiedenis van het leger sedert 1914. In het Koninklijk Museum van 
het Leger en van Krijgsgeschiedenis (KML) bevinden zich de stukken van vóór 1914.  
Ook de Senaat, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement hebben sinds 
enige tijd een eigen archiefdienst voor het beheer van hun statisch archief.  
De zetel van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën bevindt zich te Brussel. 
Daarnaast is er in elke provinciehoofdplaats een rijksarchiefbewaarplaats. Deze archiefdiensten 
bewaren het archief van de overheidsdiensten en -instellingen die in de betreffende provincie 
gevestigd zijn of waren. De rijksarchieven te Leuven (provincie Vlaams-Brabant) en te Louvain-la-
Neuve (provincie Waals-Brabant) zijn nog niet operationeel. In 1964 werden, gezien de enorme 
toename van het archiefvolume, arrondissementele archiefbewaarplaatsen opgericht te Doornik, 
Hoei, Kortrijk en Ronse. Zij bewaren de archieven van de overheidsdiensten en -instellingen die 
op het grondgebied van hun arrondissement gevestigd zijn of waren. Hulpbewaarplaatsen 
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kwamen er te Beveren en te Saint-Hubert. Zij groeiden gaandeweg uit tot volwaardige regionale 
archiefbewaarplaatsen. Op 1 maart 1989 werd ook te Eupen een Rijksarchief (Staatsarchiv 
Eupen) geopend. Deze archiefdienst bewaart de archieven van de overheidsdiensten en -
instellingen die in het gerechtelijk arrondissement Eupen actief zijn of waren.  
De stijgende belangstelling voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog lag in 1971 aan de 
basis van de oprichting van het ‘Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog’, een autonoom centrum bij het Algemeen Rijksarchief (Ministerieel Besluit 
van de Ministers van Nationale Opvoeding, 3 november 1971). Het Centrum werd bij Ministerieel 
Besluit van 10 januari 1997 (Belgisch Staatsblad van 1-3-1997) door de federale minister van 
Wetenschapsbeleid omgevormd tot ‘Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse 
Maatschappij’ (Soma). Dit publiekrechtelijk onderzoeks- en documentatiecentrum beheert en 
ontsluit zowel openbare als private archiefbestanden gevormd in of met betrekking tot de periode 
1930-1950.  

Provinciale archieven 
De Provinciewet legt de archiefzorg bij de bestendige deputatie en de archiefbewaring bij de 
provinciegriffier. Ondanks het feit dat de oprichting van provinciale archiefdiensten niet bij wet is 
voorzien, hebben de meeste provinciebesturen toch een archivaris in dienst. Enkele provincies 
opteren voor het creëren van een tussenarchief, in afwachting dat de archiefstukken naar het 
Rijksarchief worden overgebracht, andere wensen een echte archiefdienst uit te bouwen voor het 
beheer van zowel het semi-dynamisch als het statisch archief.  
Verschillende provinciebesturen spelen een essentiële rol bij het streven naar een sluitend 
archiefnet door archiefopleiding voor lokale archivarissen of voor archiefverantwoordelijken te 
organiseren en/of door beginnende gemeentelijke of intergemeentelijke archiefdiensten tijdelijk 
te subsidiëren. In West-Vlaanderen zal een provinciale archiefconsulent de lokale archiefdiensten 
begeleiden.  

Gemeentearchieven 
Volgens de Gemeentewet draagt het College van Burgemeester en Schepenen de 
verantwoordelijkheid voor het bewaren van het gemeentelijk archief. Zoals reeds vermeld, staat 
dit archief volgens de Archiefwet van 1955 onder toezicht van de algemeen rijksarchivaris (onder 
andere wat de selectie betreft) en voorziet de wet tevens de mogelijkheid voor de gemeenten om 
hun statisch archief naar het Rijksarchief over te brengen. Wanneer in 1957 bij het Algemeen 
Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën een inspectiedienst werd opgericht, konden de 
inspecteurs vele gemeentebesturen (en kerkfabrieken) ertoe bewegen om hun statisch archief 
naar het Rijksarchief over te brengen. Ook bij de fusies van gemeenten (1970-1976) werd met 
succes een campagne ten voordele van zo’n overbrenging gevoerd.  
Momenteel is er een evolutie naar decentralisering van de archieven van openbare besturen. 
Gemeenten en OCMW's worden, onder andere door de algemeen rijksarchivaris, aangespoord om 
hun archief zelf te beheren en een eigen archiefdienst met een deskundig opgeleide archivaris uit 
te bouwen. Tegelijk wordt erop gelet dat de bewaring en de raadpleging van de 
archiefbescheiden op een verantwoorde en gereglementeerde wijze gebeuren. Ten gevolge van 
deze opties - en van de voormelde stimulerende acties van sommige provinciebesturen - keerden 
enkele gemeentearchieven uit de rijksarchiefbewaarplaatsen naar hun plaats van herkomst terug 
en neemt het aantal gemeenten met een volwaardige en goed uitgeruste archiefdienst toe.  

Particuliere archieven 
Het archivalisch erfgoed is niet alleen afkomstig van openbare instellingen en besturen, ook 
particulieren (politici, personen uit de wetenschappelijke, sociale, commerciële en culturele 
wereld) en privé-organisaties (bedrijven, religieuze instituten, politieke partijen, sociale en 
culturele organisaties, ziekenhuizen, enz.) bewaren vaak zeer waardevol archief. Voor deze 
archieven geldt de Archiefwet van 1955 niet. Bewaring en raadpleegbaarheid van private 
archieven zijn dan ook volledig afhankelijk van de beslissing van de eigenaar-archiefvormer. 
Ofwel blijven de archiefbestanden in eigen beheer, ofwel worden zij onder contract aan een 
archiefdienst toevertrouwd.  
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Een bijzondere vermelding onder de private archiefdiensten verdienen de vier archief- en 
documentatiecentra die bij Decreet van 27 juni 1985 door de Vlaamse overheid erkend en 
gesubsidieerd werden: het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum (Kadoc, te Leuven), 
het Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging (Amsab, te Gent -met het 
Regionaal Centrum Louis Major te Antwerpen-), het Archief- en Documentatiecentrum van het 
Vlaams-Nationalisme (ADVN, te Antwerpen) en het Liberaal Archief (te Gent).  
Naast deze vier instellingen bestaan nog enkele tientallen, door de overheid of door privaat 
initiatief opgerichte archief- en documentatiecentra, met een disparate maar vaak waardevolle 
collectie waarin zich ook archiefbestanden bevinden: het Archief en Museum voor het Vlaams 
Cultuurleven (AMVC, te Antwerpen), de Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief (PBC) te Brugge, 
het Provinciaal Documentatiecentrum te Hasselt, het Archief en Museum van het Vlaams Leven te 
Brussel (AMVB, te Brussel), het Archief en Museum van het Vlaams Studentenleven (aan de KU 
Leuven, te Leuven), het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis (AVG-CARHIF, bij het 
Nationaal Vrouwencentrum Amazone, te Brussel), het Documentatie- en Archiefcentrum van de 
Communistische beweging (Dacob, te Brussel), het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis en het 
Centrum voor Spiritualiteit-Ruusbroeckgenootschap (beide aan de Ufsia, te Antwerpen), enz.  
Archieven van kabinetten van ministers worden als private archiefbestanden beschouwd. Toch 
kon het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën sommige politici ertoe bewegen 
hun kabinetsarchief naar het Rijksarchief over te brengen. Andere verkozen hun archief aan een 
private, door de Vlaamse overheid erkende archief- en documentatiedienst toe te vertrouwen.  
De diensten van het Koninklijk Paleis (Departement van de Grootmaarschalk van het Hof, Kabinet 
van de Koning, Civiele Lijst van de Koning, Militair Huis van de Koning, Secretariaat van de 
Koningin, e.a.) worden geleid door de particuliere medewerkers van het staatshoofd of van leden 
van de koninklijke familie. Hun archief wordt als particulier archief beschouwd. Het in 1962 
opgerichte ‘Archief van het Koninklijk Paleis’ is evenwel sedert 1967 als 'Afdeling' opgenomen in 
de structuur van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën en wordt geleid door 
een archivaris, lid van het wetenschappelijk personeel van het Algemeen Rijksarchief en 
Rijksarchief in de Provinciën. De archiefbestanden die er worden bewaard zijn eigendom van de 
Kroon.  

Archieven van Europese instellingen 
Brussel is de zetel van een aantal Europese instellingen. Uiteraard vallen hun archiefdiensten niet 
onder de Belgische wetgeving. Het betreft het ‘Historisch Archief van de Europese Commissie’ en 
de ‘Archiefdienst van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen’.  

Nood aan een nieuwe wetgeving 
De Belgische Archiefwet van 1955 is op vele punten achterhaald. Daarom dringen personen en 
instanties, ook de sectie Archief van de VVBAD, reeds vele jaren aan op een wetgeving die op 
ondubbelzinnige wijze een registratuur introduceert, de overbrengingstermijn van het archief 
verkort, de raadpleegbaarheid van overheidsarchief regelt en maatregelen neemt om 
verantwoorde bewaring en ontsluiting van het archivalisch erfgoed te waarborgen door middel 
van een sluitend net van overheidsarchiefdiensten. De beoogde wetgeving moet ook het 
Belgische archiefwezen aan de gewijzigde staatsstructuur aanpassen. Diverse voorstellen die 
sedert 1984 met de regelmaat van de klok bij de wetgevende Kamers werden ingediend, hebben 
helaas (nog) niet tot een nieuwe federale archiefwetgeving geleid.  
 

Schoolbibliotheken 
De term schoolbibliotheken duidt in Vlaanderen zowel op bibliotheken van hogescholen als op 
bibliotheken verbonden aan scholen van het secundair en het basisonderwijs. Hij beslaat dus het 
hele onderwijs, met uitzondering van het universitair onderwijs.  
Bij een vergelijking van de schoolbibliotheken in de drie onderwijsniveaus valt meteen op dat ze 
in de hogescholen het best zijn uitgebouwd. Het decreet van 13 juli 1994 betreffende de 
hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap gaf aanleiding tot een grondige reorganisatie in die 
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sector. De 163, vaak kleine, hogescholen fuseerden tot 29 hogescholen. Bovendien werden de 
opdrachten uitgebreid: naast onderwijs nemen toegepast wetenschappelijk onderzoek en 
maatschappelijke dienstverlening nu een belangrijke plaats in. Het decreet voorziet twee 
categorieën van hogescholen: de Vlaamse autonome hogescholen en de vrij gesubsidieerde 
hogescholen. De nieuwe eengemaakte organisaties stimuleren in mindere of meerdere mate de 
samenwerking en de teamvorming tussen de bibliothecarissen, wat soms gepaard gaat met 
fysieke centralisatie van de bibliotheekcollecties. Zo'n operatie verloopt uiteraard niet altijd 
zonder problemen of conflicten, maar ze schept ook kansen om krachten te bundelen en de 
bibliotheekvoorziening uit te bouwen tot een wetenschappelijk niveau. Wat de personeelskaders 
betreft, voorziet het decreet in een mandaat van onbepaalde duur voor de functie van 
bibliothecaris, in het statuut van onderwijzend personeel of dat van administratief en technisch 
personeel. Lang niet alle hogescholen hebben dit mandaat aan een personeelslid toegekend. De 
verdere invulling van de personeelskaders in de hogeschoolbibliotheken wordt niet decretaal 
bepaald maar behoort tot de verantwoordelijkheid van het hogeschoolbestuur.  
In het secundair onderwijs beschikt slechts een beperkt aantal scholen over een degelijk 
uitgeruste bibliotheek. Hoewel al van in de jaren zeventig het toenmalige vernieuwd secundair 
onderwijs sterk de nadruk legde op zelfwerkzaamheid van de leerlingen en het efficiënt leren 
omgaan met informatiebronnen, heeft die gedachte niet geleid tot een systematische en 
veralgemeende uitbouw van bibliotheken in secundaire scholen. Sommige ervan functioneren 
nochtans prachtig: ze zijn geautomatiseerd en ze worden geleid door gemotiveerde mensen die 
zich geregeld bijscholen en zich enthousiast inzetten om de leerlingen op te voeden tot vaardige 
informatiegebruikers.  
Het nieuwe decreet op het secundair onderwijs (14 juli 1998) legt de verantwoordelijkheid voor 
de inrichting van een schoolbibliotheek nog meer in handen van het schoolbeleid, dat hierbij 
tegelijk ook geconfronteerd wordt met nieuwe omkaderingsnormen die leiden tot krappere 
personeelsformaties.  
In het basisonderwijs is er geen ambt voorzien voor het beheer van een schoolbibliotheek. 
Toch zijn er waardevolle plaatselijke initiatieven, waarbij de verantwoordelijken een waaier van 
leesbevorderende activiteiten ontwikkelen, vaak in samenwerking met de plaatselijke openbare 
bibliotheek.  
De professionele samenwerking is het verst gevorderd in de hogescholen. Sinds 1981 is er een 
werking binnen de beroepsvereniging VVBAD; uit de aanvankelijke werkgroep, later subsectie, 
groeide in 1988 de sectie Schoolbibliotheken. De bestuursleden komen voornamelijk uit de 
hogescholen en in beperktere mate uit het secundair onderwijs. Zij organiseren navorming voor 
de leden, trachten het beroepsimago te verhogen en onderhouden professionele contacten in 
binnen- en buitenland. Ook buiten de VVBAD zijn er enkele vermeldenswaardige initiatieven: 
werkgroepen en samenwerkingsprojecten (i.v.m. het excerperen van tijdschriften) binnen het 
Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen. De hogescholen zijn ook vertegenwoordigd in het 
Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijke Bibliotheekwerk.  
 

Openbare bibliotheken 

Historiek 
De openbare bibliotheken zijn wereldwijd pas een kleine twee eeuwen oud. Zij ontstonden in de 
Verenigde Staten van Amerika, als uitvloeisel van de democratische bestuursvorm. Om elke 
burger aan het bestuur te kunnen laten deelnemen, moest hij ook goed geïnformeerd zijn over 
hetgeen zich op maatschappelijk vlak afspeelde. Vandaar dat de overheid genoodzaakt was om 
openbare bibliotheken op te richten, waar burgers terechtkonden voor hun nood aan informatie. 
Deze idee werd naderhand overgenomen door Engeland (de Public Libraries Act van 1849, de 
Scandinavische landen en Nederland.  
Ook in ons land waren er in de 19de eeuw reeds initiatieven, de zogenaamde volksbibliotheken. 
Het duurde echter tot 1921 vooraleer er met de Wet Destrée een eerste wetgevend en 
regelgevend initiatief werd genomen. Op basis van deze wet konden vrij op te richten openbare 
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bibliotheken een minimale subsidie krijgen op voorwaarde dat zij aan een aantal voorwaarden 
voldeden. Deze wet bleef in voege tot in de jaren tachtig en heeft vooral een wildgroei van 
ideologisch gekleurde bibliotheken mogelijk gemaakt. De collecties waren, enkele uitzonderingen 
niet te na gesproken, ondermaats en het personeel bestond veelal uit vrijwilligers: de 
parochiegeestelijkheid en onderwijzers.  

Huidige situatie 
Het Decreet betreffende het Nederlandstalige Openbare Bibliotheekwerk van 19 juni 1978 
betekende een mijlpaal voor de openbare bibliotheeksector in Vlaanderen. Elke Vlaamse 
gemeente werd verplicht om een openbare bibliotheek op te richten, terwijl de hogere overheden 
als de Vlaamse Gemeenschap en de provincies een substantieel deel van de kosten 
subsidieerden. Zo heeft de Vlaamse Gemeenschap tot medio 1994 de bouw en de inrichting van 
de openbare bibliotheken gesubsidieerd. Nu betaalt zij jaarlijks 1,7 miljard frank als subsudie 
voor de wedden van circa 2260 personeelsleden, een equivalent van 1590 voltijdse functies. Het 
personeel van de openbare bibliotheek bestaat voor 35% uit mannen en voor 65% uit vrouwen. 
In leidinggevende functies zijn mannen alsnog in de lichte meerderheid. De provincies betalen 
een groot deel van de werkingskosten van de openbare bibliotheek, circa 350 miljoen frank, maar 
de grote massa van de uitgaven vallen toch ten laste van de gemeentebesturen, die ongeveer 
67% van de kosten voor het openbaar bibliotheekwerk voor hun rekening nemen.  
Medio 1999 telt Vlaanderen 321 degelijk uitgeruste openbare bibliotheken. Naast 310 
gemeentelijke of privaatrechtelijke plaatselijke openbare bibliotheken (POB), zijn er 6 centrale 
openbare bibliotheken (COB) en 5 speciale openbare bibliotheken (SOB) voor bijzondere 
doelgroepen: visueel gehandicapten, ziekenhuispatiënten en varenden.  

Doelstellingen 
Volgens de huidige wetgeving is een openbare bibliotheek een instelling “die voor eenieder 
openstaat en waarvan de collecties boeken, audiovisuele materialen en uitbreidingsactiviteiten in 
een geest van objectiviteit aangepast zijn aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, 
informatie en ontspanning van de gehele door haar te bedienen bevolking”.  
Door de explosieve groei van informatie in onze maatschappij kunnen de openbare bibliotheken 
deze doelstelling niet langer individueel waarmaken, zelfs niet de grotere COB’s. Samenwerking is 
dan ook noodzakelijk, als ligt dat door de gemeentelijke autonomie niet voor de hand. Op het 
vlak van catalografie is de samenwerking het verst gevorderd, maar ook promotie, 
uitbreidingsactiviteiten en collectievorming lenen zich daar uitstekend voor en zouden er veel 
baat bij hebben. De POB kan immers onmogelijk ‘alle’ inwoners van haar werkgebied bereiken; 
ze mikt daarom meer op afzonderlijke doelgroepen: de jeugd, scholieren, migranten, 
laaggeschoolden, werklozen, senioren…  
Evenmin kan de POB alleen voldoen aan ‘alle’ behoeften op het vlak van cultuur, educatie, 
recreatie en informatie. Zij heeft hier een belangrijke doorverwijsfunctie gekregen: met haar 
fijnmazig net van filialen en uitleenposten fungeert zij in feite als eerstelijnsvoorziening. 
Doorverwijzen naar andere openbare bibliotheken maar ook naar wetenschappelijke of speciale 
bibliotheken, schoolbibliotheken en documentatiecentra, zal steeds meer nodig zijn. Zo kan er 
een hecht samenwerkingsverband van alle bibliotheektypes tot stand komen.  

Gebruik 
Alle Vlaamse openbare bibliotheken samen stellen ruim 20 miljoen boeken en 1,6 miljoen AVM ter 
beschikking van de leners. In 1997 werden 46 miljoen boeken en 4,7 miljoen AVM uitgeleend.  
Ruim 27% van de Vlaamse bevolking is ingeschreven als lener in een openbare bibliotheek. 
Vooral bij de jeugd tussen 6 en 18 jaar ligt het percentage hoger, bij ouderen boven de 3 jaar ligt 
het beduidend lager. Uit een onderzoek van Test-Aankoop in 1998 blijkt bovendien dat de 
meerderheid van de gebruikers zeer tevreden is over de dienstverlening in hun openbare 
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bibliotheek: zij gaven een tevredenheid van 78%. Alleen moet de sector meer naar buiten treden 
met deze goede resultaten.  

Automatisering, Vlacc en internet 
Ongeveer 90% van de openbare bibliotheken hebben momenteel hun werking geautomatiseerd 
of zijn er althans mee begonnen. Zowel catalografie, bestellingen, tijdschriftenadministratie en 
aanwinstenlijsten als de uitleen zijn geautomatiseerd, wat een enorme tijdwinst oplevert. Vele 
bibliotheken biedne hun catalogus on line aan op het internet.  
In 1987 name de overheid het initiatief om een Vlaamse Centrale Catalogus, de Vlacc, op te 
zetten. Dit is een samenwerkingsproject van de 6 COB’s, gevestigd in Antwerpen, Brugge, 
Brussel, Gent, Hasselt en Leuven. Sedert 1994 is ook het Vlaams Bibliografisch 
Informatiecentrum (Vlabin) erbij. Deze centrale catalogus bevat momenteel een half miljoen 
titelbeschrijvingen van boeken uit en audiovisuele materialen uit de collecties van de COB’s, naast 
excerpten uit 160 Nederlandstalige tijdschriften. De Vlacc is op cd-rom beschikbaar en kan 
eveneens via internet geraadpleegd worden.  
In 1993 is het provinciebestuur West-Vlaanderen gestart met het Winob-project, het West-
Vlaams Informatienetwerk Openbare Bibliotheken. Een paar jaar later ging in de provincie Oost-
Vlaanderen een soortgelijk project van start, Ovinob. Deze provinciale netwerken zijn een goede 
aanvulling op de Vlacc en bieden een uitstekende hulp voor het interbibliothecair leenverkeer 
(IBL) en de collectievorming. Hopelijk komt er ooit één netwerk rond de Vlacc, met vijf 
provinciale netwerken.  
Voor de toepassing van het internet in de openbare bibliotheken was Vlaanderen koploper. In 
1997 werden alle Vlaamse openbare bibliotheken uitgerust met een PC met aansluiting op het 
internet. Tegelijkertijd werd een website van de Vlaamse openbare bibliotheken tot stand 
gebracht, Bibnet, met naast zoekfaciliteiten zoals de Vlacc en on line informatie over de 
bibliotheeksector, ook een Webwijzer die ruim 1500 Nederlandstalige websites via rubrieken en 
trefwoorden ontsluit voor het publiek. In 1998 werd de Webwijzer ook in Nederland 
overgenomen. Daarnaast wordt er e-mail aangeboden en kunnen berichten uitgewisseld worden 
via nieuwsgroepen. Met dit internetproject is de samenwerking tussen de Vlaamse openbare 
bibliotheken beslist in een stroomversnelling geraakt.  
 

Wetenschappelijke bibliotheken  

Situering  
De federalisering van België heeft het wetenschappelijke bibliotheekveld niet overzichtelijker 
gemaakt. Enkele wetenschappelijke instellingen (met bibliotheek) kwamen onder gewestelijke 
bevoegdheid, andere behielden hun nationaal karakter, nieuwe werden opgericht. Deze gids 
geeft een overzicht zowel van Vlaamse als van tweetalige nationale instellingen. Het grootste 
deel van de wetenschappelijke bibliotheken in Belgie bezit een collectie literatuur in een beperkt 
wetenschapsgebied en zodoende zijn zij speciale wetenschappelijke bibliotheken. Enkel de 
Koninklijke Bibliotheek Albert I en de universiteitsbibliotheken voldoen aan de definitie van een 
universeel wetenschappelijke bibliotheek, d.w.z. een bibliotheek met een voldoende 
gespecialiseerde collectie over nagenoeg alle gebieden van de wetenschap. Daarbij moeten de 
verschillende bibliotheken binnen eenzelfde universiteit als een geheel beschouwd worden, omdat 
faculteits- en instituutsbibliotheken zich uiteraard op bepaalde vakgebieden toeleggen.  

Nationale Bibliotheek  
De geschiedenis van de Koninklijke Bibliotheek van België gaat terug tot de zestiende eeuw, toen 
koning Filips II van Spanje de boeken waaronder verluchte handschriften uit het vroegere bezit 
van de hertogen van Boergondië uit verschillende van zijn paleizen samenbracht in Brussel. De 
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Koninklijke Bibliotheek van België werd officieel opgericht in 1837. Het huidige gebouw werd in 
1969 opgedragen aan de nagedachtenis van koning Albert I. 
De Koninklijke Bibliotheek tracht een dubbele functie te vervullen. Enerzijds is zij de nationale 
bibliotheek van België. In die hoedanigheid verzamelt, bewaart en ontsluit zij alle publicaties die 
in Belgie of door Belgen in het buitenland worden uitgegeven. Deze taak wordt ondersteund door 
de wet op het Wettelijk Depot (8 april 1965) en vindt zijn neerslag in de maandelijkse 
afleveringen van de 'Belgische Bibliografie - Bibliographie de Belgique', die sedert 1875 wordt 
uitgegeven, aanvankelijk op privé-initiatief, vanaf 1912 door de Koninklijke Bibliotheek. Sinds 
1998 verschijnt de Belgische Bibliografie op cd-rom. 
Anderzijds is de Koninklijke Bibliotheek een belangrijke wetenschappelijke bibliotheek. De 
gebruiker vindt er buitenlandse wetenschappelijke publicaties naast een uitgebreide collectie 
bibliografieën. De ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek wordt bevorderd door de 
aanwezigheid in de bibliotheek van gespecialiseerde departementen en documentatiecentra, 
zoals de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI). De DWTI treedt op als 
informatiemakelaar op het gebied van exacte en toegepaste wetenschappen, geneeskunde en 
landbouw. Hij biedt toegang tot talrijke geautomatiseerde gegevensbestanden en verzorgt tevens 
opleiding op dit terrein. De Koninklijke Bibliotheek zelf verricht ook wetenschappelijk onderzoek, 
voornamelijk op het vlak van de bibliotheconomie en de geschiedenis van het boek.  
De Koninklijke Bibliotheek hecht speciale aandacht aan de bewaring van het culturele erfgoed 
van het land. Dit beperkt zich niet tot manuscripten en gedrukte boeken. Het omvat eveneens 
prenten, tekeningen, kaarten, plannen, munten, medailles, enz., waarvoor een aantal speciale 
afdelingen werden opgericht.  
De Koninklijke Bibliotheek gebruikt de Vubis-software voor de automatisering van zowel de 
Belgische Bibliografie als voor de automatisering van haar eigen bibliotheekprocessen. De 
catalogus is raadpleegbaar op het internet via een Telnetsessie of via de website van de 
Koninklijke Bibliotheek http://www.kbr.be.  
De Koninklijke Bibliotheek participeert aan het overleg binnen de Nationale Conferentie der 
Universitaire Hoofdbibliothecarissen en neemt actief deel aan projecten als Antilope, CCB en 
Impala.  

Universiteitsbibliotheken  
Tot 1965 telde Vlaanderen drie universiteiten: Leuven, Gent en Brussel. Twee daarvan waren 
toen nog tweetalig. Door de wet op de universitaire expansie van 9 april 1965 werd onder druk 
van demografische en democratische krachten het universitair onderwijs uitgebreid en over het 
Vlaamse land gespreid. Zo kregen ook West-Vlaanderen (Kortrijk), Antwerpen en Limburg 
(Diepenbeek) hun eigen universitaire vestigingen, met name Katholieke Universiteit Leuven 
Afdeling Kortrijk (Kulak), Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (Ruca, thans Universitair Centrum 
Antwerpen), Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (Ufsia), Universitaire Instelling 
Antwerpen (UIA) en Limburgs Universitair Centrum (LUC). Brussel kreeg er de Universitaire 
Faculteiten Sint-Aloysius (Ufsal, thans Katholieke Universiteit Brussel - KUB) bij. Bijna gelijktijdig 
werden de tweetalige universiteiten van Leuven en Brussel gesplitst in autonome eentalige 
instellingen. De Vrije Universiteit Brussel (VUB) verkoos bij de splitsing van start te gaan met een 
nieuwe bibliotheek en liet de bestaande collectie integraal over aan de Université Libre de 
Bruxelles (ULB). Anders ging het eraan toe in Leuven, waar de collecties van de Centrale 
Bibliotheek en de voornaamste faculteitsbibliotheken werden verdeeld tussen de Katholieke 
Universiteit Leuven (KU-Leuven) en de Université Catholique de Louvain (UCL). Voordien was de 
Centrale Bibliotheek van de Leuvense universiteit al tweemaal het slachtoffer geweest van 
oorlogsgeweld in Wereldoorlog I en II. Dit alles verklaart waarom de eigen collecties van de 
meeste universiteitsbibliotheken relatief jong zijn. Enkel de Centrale Bibliotheek van de 
Universiteit Gent (RUG), gegroeid uit de oude Gentse Stadsbibliotheek, bezit een belangrijke, 
eigen historische collectie. Toch hebben de meeste universiteitsbibliotheken geleidelijk via 
legaten, giften en aankopen een belangrijke oude collectie opgebouwd. Dit is met name het geval 
voor Leuven, maar ook Ufsia en Kulak verwijzen graag naar hun collectie oude boeken. Toch ligt 
overal de klemtoon op het moderne boek, nodig voor onderwijs en onderzoek. De oude 
bibliotheken hebben nog de typische magazijnplaatsing van het materiaal. De meeste nieuwe 
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bibliotheken hebben de voorkeur gegeven aan een open-kastplaatsing of een combinatie van 
beide.  
De structuur van de bibliotheken in de Vlaamse universiteiten varieert van een weinig 
gecoördineerde werking over geplande decentralisatie naar centralisatie in één instelling. Zo telt 
Gent naast de Centrale Bibliotheek en enkele faculteitsbibliotheken circa 300 
seminariebibliotheken. Daarentegen heeft Leuven, de oudste en tevens grootste universiteit, 
geopteerd voor een geplande maar beperkte decentralisatie. Daardoor beschikt Leuven nu over 
een Centrale Bibliotheek en een beperkt aantal faculteitsbibliotheken, die voor hun 
bibliotheektechnische verwerking een beroep kunnen doen op goed gestructureerde 
campusbibliotheekdiensten. De jongere universitaire bibliotheken in Brussel (KUB en VUB), 
Antwerpen (Ruca, Ufsia en UIA) en Diepenbeek (LUC) hebben een meer gecentraliseerde 
bibliotheekstructuur uitgebouwd. In Antwerpen volgen de drie bibliotheken het proces van 
eenwording van de Universiteit Antwerpen. Zij schuiven meer en meer in elkaar. Nu al is dit het 
geval voor de elektronische informatie. Vanaf 2001 zal dit ook fysiek worden gerealiseerd door de 
ingebruikname van gemeenschappelijke leeszalen.  
In tegenstelling tot de openbare bibliotheken speelt de wetgever nauwelijks enige rol in de 
opbouw, structuur en financiering van de universiteitsbibliotheken. Zij ressorteren direct onder de 
universitaire of facultaire overheid en betrekken daaruit hun financiering. Vandaar voor een deel 
hun verscheiden ontwikkeling.  
Vlaanderen heeft geen gemeenschappelijk bibliotheekautomatiseringssysteem zoals Pica in 
Nederland. Geleidelijk aan hebben zich twee grote netwerken gevormd. Eerst Libis-Net rond de 
KU-Leuven met het Dobis-Libis software pakket. De KU-Leuven migreert nu naar het Amicus-
softwarepakket. Daarna Anet met het Vubis-softwarepakket dat ontworpen werd op de VUB en 
de Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Anet migreert nu naar de nieuwe, eigen Brocade-
software. De VUB draait nog onder Vubis, maar ook daar zijn er plannen voor migratie naar een 
nieuw, eigen systeem. Gent was voorheen lid van het Libis-Net, maar draait sinds 1.1.1997 
zelfstandig het Aleph-softwarepakket.<P' De samenwerking tussen de universiteitsbibliotheken is 
in 1972 van start gegaan op Belgisch vlak. De Conferentie der Universitaire 
Hoofdbibliothecarissen werd toen nieuw leven ingeblazen en ligt aan de basis van heel wat 
overleg en tal van samenwerkingsactiviteiten, inzonderheid in verband met interbibliothecair 
leenverkeer en collectieve catalogi, zoals Antilope (periodieken aanwezig in Belgische 
universitaire, wetenschappelijke en speciale bibliotheken) en de Collectieve Catalogus van Belgie 
op cd-rom (CCB). In 1992 werd daaraan Impala toegevoegd, het Belgisch elektronisch 
documentbestelsysteem. In Vlaanderen werd vanuit de Werkgroep Wetenschappelijke 
Bibliotheken van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) gewerkt aan een permanent 
overlegorgaan voor de verschillende bibliotheektypen (openbare bibliotheek, 
hogeschoolbibliotheek, universiteitsbibliotheek, wetenschappelijke bibliotheek en 
bedrijfsbibliotheek), de opleidingen en de Vlaamse overheid. Deze inspanningen leidden begin 
1992 tot de oprichting van het Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk 
(VOWB) met een permanent bureau dat zorgt voor de algemene coördinatie en de begeleiding 
van projecten. In 1999 werd de beheersstructuur van het VOWB grondig veranderd. In lijn met 
de recente evolutie waarbij de hogeschoolbibliotheken aan belang winnen werd een paritaire 
structuur uitgebouwd. Beide groepen, universiteitbibliotheken en hogeschoolbibliotheken, hebben 
nu een gelijk aandeel in het beheer en de financiering van de vereniging. Daarnaast is in de Raad 
van Beheer plaats voorzien voor de speciale bibliotheken, de bedrijfsbibliotheken en de 
bibliotheken van de Vlaamse instellingen voor wetenschappelijk onderzoek (Imec, VIB, Vito).  
In de eerste jaren van het VOWB en zijn voorganger lag de klemtoon op studiewerk: 
gemeenschappelijk depot, documentleverantie en het gebruik van de Conspectus-methodiek voor 
collectie-evaluatie in de Vlaamse bibliotheken. Het Antilope-termijnplan was de eerste concrete 
realisatie. Met cofinanciering van de Vlaamse Overheid, meer bepaald de Administratie van 
Wetenschap en Innovatie (AWI), werden in twee jaren (1995-1996) de afgesloten 
tijdschriftencollecties van enkele voorname Vlaamse wetenschappelijke bibliotheken in Antilope 
opgenomen.  
In de laatste jaren is vrijwel alle aandacht gegaan naar Elektron, het Vlaamse E-lib project. 
Daartoe diende het VOWB een omvangrijk plan in dat als einddoel heeft de uitbouw van een 
Vlaams netwerk voor elektronische informatie. Om de haalbaarheid daarvan te onderzoeken werd 
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een proefproject uitgetekend dat in december 1998 succesvol werd afgesloten. Dit heeft geleid 
tot de creatie van een permanente budgetlijn op de begroting van AWI. Voor 1999 is daarvoor 70 
miljoen frank voorzien. Het laat zich aanzien dat de eerste realisaties mogen worden verwacht 
tegen begin 2000, een mooie stap naar de virtuele bibliotheek van het nieuwe millennium.  
In Belgisch federaal verband wordt met gelden van de Federale Diensten voor 
Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC) gewerkt aan Virlib, een 
project voor substantiële verbetering van de documentleverantie door de inschakeling van de 
Virlib-werkstations die in één beweging documenten scannen, omvormen tot PDF-documenten en 
afleveren tot op de werkplek van de eindgebruiker. De eerste Virlib-werkstations zijn per 
1.6.1999 in gebruik genomen. Nog voor het einde van 1999 moeten de twaalf belangrijkste 
documentleveranciers van België uitgerust zijn met Virlib-werkstations. Andere bibliotheken 
kunnen zich daarbij aansluiten na het aflopen van de beta-test (begin 2000). In tegenstelling tot 
de openbare bibliotheken werd er aan de universiteiten in de voorbije jaren niet zoveel 
nieuwbouw en vernieuwbouw gerealiseerd. Dit beeld is nu snel aan het veranderen. Eind 1995 
opende de Universiteit Antwerpen op de Ruca-campus een nieuwe centrale bibliotheek. De KU-
Leuven werkt aan de plannen voor een nieuwe bibliotheek op de campus van Heverlee, een 
centrale bibliotheek ter vervanging van de vele bibliotheken van exacte en toegepaste 
wetenschappen die nu verspreid liggen over de hele campus. In het kader van de eenmaking van 
de Universiteit Antwerpen wordt ook een nieuwe grote bibliotheek gepland in het centrum van de 
stad.  

Andere wetenschappelijke bibliotheken  
Naast de Koninklijke Bibliotheek heeft België nog tien nationale wetenschappelijke instellingen. 
Voor de ondersteuning van hun wetenschappelijk onderzoek hebben deze instituten in de loop 
der jaren soms aanzienlijke collecties of publicaties in hun wetenschapsdomein opgebouwd. Het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen bijvoorbeeld vindt zijn oorsprong in de 
natuurwetenschappelijke verzamelingen van Karel van Lotharingen (18de eeuw). Met het 
instituut is de bibliotheek uitgegroeid tot een van de meest uitgebreide collecties inzake 
natuurwetenschappen. Jongere wetenschappelijke instellingen hebben een minder rijke traditie 
en ook niet zo een gevulde bibliotheek. De Vlaamse wetenschappelijke instellingen van hun kant 
staan voor een deel nog in de kinderschoenen en zijn pas recent gestart met de uitbouw van hun 
bibliotheken.  
Door de Belgische staatshervorming werden vele bibliotheekcollecties opgesplitst. Een van de 
uitzonderingen is de bibliotheek en de documentatiedienst van het Studiecentrum voor 
Kernenergie (SCK) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) te Mol. Met 
personeel van beide centra wordt hier de gezamenlijke collectie uitgebaat. Beide instellingen 
bezitten een belangrijke bibliotheek. Andere instellingen besteden dan weer minder aandacht aan 
de uitbouw van hun collectie omdat de onderzoekers die aan het centrum verbonden zijn, hun 
informatie elders halen, bijvoorbeeld aan de universiteit waar ze hebben gestudeerd of waarmee 
ze samenwerken voor hun onderzoek of bij internationale organisaties (bijvoorbeeld CERN in 
Geneve).  
Sommige steden hebben of hadden naast de openbare bibliotheek een ‘stadsbibliotheek’ met een 
meer wetenschappelijk karakter. Het zijn gewoonlijk oude bibliotheken met een belangrijke 
collectie op het vlak van de alfawetenschappen. Zij vervullen vaak een bewaarfunctie voor de 
publicaties van de eigen regio. Het voorbeeld bij uitstek is de Stadsbibliotheek van Antwerpen, 
gesticht in 1505, met een ruime collectie. Zoals hoger vermeld is de Stadsbibliotheek van Gent 
geëvolueerd tot de Centrale Bibliotheek van de Universiteit Gent. Brugge van zijn kant heeft de 
openbare bibliotheek en de stadsbibliotheek geïntegreerd.<P' Een categorie waar moeilijk zicht 
op te krijgen is, zijn de museumbibliotheken. Door gebrek aan personeel en tijd wordt het 
gebruik ervan door het publiek meestal niet aangemoedigd, zodat de collectie gewoonlijk enkel 
intern wordt gebruikt. Toch zijn die collecties een interessante informatiebron door het 
gespecialiseerd karakter en de diepte van collectievorming en ontsluiting. Zal het uit december 
1996 daterende museumdecreet voor verbetering zorgen? Een eerste impuls wordt alvast 
gegeven via het project ‘Standaardisering Collectieregistratie’. Naast de gestandaardiseerde 
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registratie van de museale collecties gebruiken ook verschillende museumbibliotheken de 
software imc-Modules voor de registratie van de bibliotheekcollecties.  
Veel wetenschappelijke bibliotheken zijn op het internet aanwezig, soms met een beperkte 
homepage, vaak met hun geautomatiseerde catalogus (vele bibliotheken zijn nog niet klaar met 
de reconversie van hun oude bezit) en in sommige gevallen met zeer uitvoerige informatie over 
de bibliotheek, de collecties, de werking, de openingsuren en de toegangsvoorwaarden. Libis-Net 
en Vubis-Antwerpen hebben een vrij toegankelijke World Wide Web catalogus. Libis-Net werkt 
aan een Z 39.50 toegang. Vubis-Antwerpen heeft heel wat informatie ter beschikking gesteld tot 
en met de catalogusregels. Een unieke toegangspoort tot al deze informatie bevindt zich op de 
server van Belnet, het Belgisch wetenschappelijk netwerk van het federale ministerie voor 
Wetenschapsbeleid (http://www.belnet.be). Van daaruit worden ook links gelegd met andere 
bibliotheeksites in Europa en de rest van de wereld.  

Speciale bibliotheken en documentatiecentra  
Deze instellingen bouwen een collectie op in een bepaalde discipline en zullen zodoende meer 
gespecialiseerde documenten aanschaffen dan mogelijk is door een (universeel) 
wetenschappelijke bibliotheek. Dit maakt ze interessant voor een gebruiker die over een bepaald 
onderwerp grondig geïnformeerd wil zijn. Die bibliotheken en documentatiecentra zijn echter 
doorgaans moeilijker toegankelijk omdat zij hun dienstverlening prioritair richten naar de eigen 
organisatie. Toch zijn er een aantal waar externe gebruikers terechtkunnen, mits inachtneming 
van bepaalde afspraken en in de meeste gevallen enkel voor raadpleging ter plaatse. Deze 
informatiediensten geven eveneens heel moeilijk, of helemaal niet, documenten vrij voor 
interbibliothecaire uitleen, maar zijn meestal wel bereid tot documentlevering in de vorm van 
fotokopieën.  

Overheidsbibliotheken 
Binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt met wisselend succes werk gemaakt 
van de uitbouw van de interne informatievoorziening. Er is een bibliotheekcommissie die de 
beleidslijnen voor de bibliotheekwerking van de diverse departementen probeert vast te leggen 
en het bijbehorend overleg tracht te organiseren. Zo beschikt de Vlaamse Gemeenschap 
inmiddels over een milieu-website op internet: Leefmilieu informatie Vlaanderen: Aminal, Ovam, 
VMM, VLM, Aquafin en Vito zijn de partners. Hierbij wordt samengewerkt met externe 
documentatiecentra aan het centraal contactpunt Felnet.  
De Informatheek van het Vlaamse Parlement is toonaangevend op het vlak van elektronische 
persdocumentatie. De Informatheek heeft als eerste instelling de elektronische persdocumentatie 
van Belga op haar intern netwerk ter beschikking van de eigen diensten en de Vlaamse 
parlementsleden.  
Ook de bibliotheken en documentatiecentra van de federale overheidsinstellingen doen 
inspanningen om de informatiseringstrend te volgen.  

Bedrijfsbibliotheken  
Verscheidene bedrijven beschikken over goed uitgeruste bibliotheken of documentatiecentra, met 
eigen automatisering en geregelde ondervraging van externe gegevensbanken. Enkele bekende 
namen zijn Agfa-Gevaert (fotografie en aanverwante wetenschappen), Bekaert (staaldraad), 
Interbrew (brouwerij), Janssen Pharmaceutica (farmacie, geneeskunde, veeartsenijkunde) en 
Upjohn (farmacie, geneeskunde). Evenzeer zijn er bedrijven die het beheer van de beschikbare 
documentatie stiefmoederlijk behandelen, maar ook daar groeit stilaan het besef dat deze 
grondstof beter rendeert via een geordende aanpak.  

Bibliotheken en documentatiecentra van andere organisaties 
In de samenleving zijn nog tal van organisaties werkzaam: professionele en interprofessionele 
bedrijfsorganisaties, kamers voor handel en nijverheid, gewestelijke 
ontwikkelingsmaatschappijen, vakbonden, socio-culturele organisaties, enz. De meeste hebben 
een bibliotheek of documentatiedienst. Door de bescheiden omvang, om overlast voor het 
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personeel te vermijden of om andere praktische redenen wordt het gebruik soms voorbehouden 
aan de leden van de organisatie.  
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Oefening voor de cursus afgeven uiterlijk 1 maart 2001, of aan de 
bruikleenbalie of aan het secretariaat van de universiteitsbibliotheek, Rozier 9, 
9000 Gent of: sylvia.vanpeteghem@rug.ac.be  
 
Nog even herinneren : de opdracht is een korte bibliografie, onderwerp kan je 
zelf kiezen maar je moet wel twee boeken, twee tijdschriftartikels (als het even 
kan een elektronisch artikel erbij) en twee websites over je onderwerp 
samenbrengen. 
 
Bij elke titel vermeld je kort de zoekmethode:  
stap A-----stapB------stapC-------stapD  
 
succes! 
 
 
 
 


