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Chris goetsChalCkx

“Sta in de wereld waarin je werkt en leeft  
en doe alles met goesting”
Hoe	ben	je	in	de	bibliotheeksector	
beland? 
In mijn laatste jaar geschiedenis heb 
ik de akte van bekwaamheid behaald, 
met de ambitie om in een bibliotheek 
te werken. Dat is ook vrij vlug gebeurd. 
Ik heb eerst nog even les gegeven en 
in een museum gewerkt maar ik ben 
vrij snel in een hogeschoolbibliotheek 
aan de slag kunnen gaan, het Stedelijk 
Hoger Instituut voor Sociale Studies 
in Antwerpen. Dat was een kleine 
bibliotheek, zoals de meeste hoge-
schoolbibliotheken voor 1995, waar 
we veel contact hadden met studen-
ten en docenten. In 1995 zijn we door 
fusies van meer dan honderd Vlaamse 
hogescholen naar een vijfentwintigtal 
gegaan. In Antwerpen zijn daar de Karel 
de Grote-hogeschool, Plantijn, Lessius 
en de Hogeschool Antwerpen uit voort-
gekomen. Toen heb ik zelf de overstap 
gemaakt van een kleine bibliotheek 
naar bibliothecaris-coördinator voor de 
Hogeschool Antwerpen, met belangrijke 
en zeer verscheiden collecties.

In	hoeverre	hadden	je	studies	je	voor-
bereid	op	je	baan	als	bibliothecaris?	
De akte was eerder gericht op biblio-
theekmedewerkers voor openbare 
bibliotheken. Je kon toen een syllabus 
bestellen, die instuderen en examen 
doen. Ik heb het examen afgelegd in 
de Nottebohmzaal van wat toen nog 
de Antwerpse Stadsbibliotheek heette. 
Het gaf wel een beeld van wat biblio-
theekwerk inhield maar een specifieke 
voorbereiding op de taak in het hoger 
onderwijs was het niet. Het werd dus 
leren op de werkvloer. Toen de Speciale 
Licentie IBW werd opgericht in 1983 
was ik trouwens bij de eerste afgestu-
deerden. 

Wat	zijn	in	jouw	carrière	de	grootste	
uitdagingen geweest? 
De bibliotheekautomatisering, nog 
geen evidentie in de jaren negentig, de 
aansluiting bij een groter netwerk, het 
latere Anet, en de opkomst van de elek-
tronische informatie waren belangrijke 
momenten. 
Het belang van informatievaardig-
heden is een constante geweest. We 
hebben altijd veel aandacht gehad en 

initiatieven genomen om studenten te 
begeleiden bij het zoeken naar en ver-
werken van informatie.
De diversiteit in de collecties en de cul-
turen, de financiële krapte van zowel 
de Hogeschool Antwerpen als van het 
gehele Vlaamse Hogescholenlandschap 
maakte de weg vooruit boeiend maar 
ook niet altijd even gemakkelijk.

Wanneer	ben	je	lid	geworden	van	de	
VVBAD	en	wat	was	je	motivatie?	
Dat zal begin jaren tachtig geweest zijn. 
Daarna ben ik bestuurslid geworden 
van de sectie Hogeschoolbibliotheken. 
Binnen de VVBAD heb ik ook de sec-
tie vertegenwoordigd binnen de Raad 
van Bestuur. Daarnaast was ik ook 
penningmeester en ondervoorzitter 
van het Vlaams Overleg Orgaan 
Wetenschappelijke Bibliotheken (VOWB) 
en lid van Elektron. Ik was ondervoor-
zitter en nadien voorzitter van de werk-
groep Bibliotheken van de AuHA. Ik heb 
die engagementen en de samenwerking 
altijd erg belangrijk gevonden. Ze zijn 
mede bepalend geweest voor het beeld 
en belang van het bibliotheeklandschap 
in het hoger onderwijs.

Wat	was	voor	jou	het	voordeel	van	al	
die engagementen? 
De VVBAD, IBW — waar veel profes-
sionals elkaar ontmoetten — en ook de 
VLHORA, VOWB en Elektron zijn cru-
ciaal geweest voor dit overleg en de 
samenwerkingen. Op Vlaams niveau was 
er bijvoorbeeld o.a de gezamenlijke aan-
koop van elektronische informatie. 
Binnen de AuHA hebben we een aantal 
regelingen en verschillende projecten 
kunnen uitwerken. Niet alle resultaten 
waren altijd even zichtbaar en nuttig 
voor tegelijkertijd alle hogeschoolbiblio-
theken, juist vanwege de diversiteit in 
de sector. De collegialiteit en solidariteit 
waren wel bepalend en inspirerend.

Wat	is	je	goede	raad	voor	jonge	biblio-
thecarissen? 
Sta in de wereld waarin je werkt en leeft 
en doe alles met goesting. Dan kan er 
veel! 

Dankjewel	Chris	voor	je	jarenlange	
inzet! 

> Zie ook p. 45
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