
In memoriam: Ward Bosmans (1934-2015)

Op 17 juni jl. overleed Ward Bosmans, die staflid was van de 
Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven van 1985 tot 1999.

Het leven van Ward was gekenmerkt door zijn compromisloos 
idealisme, waarbij hij zich met hart en ziel inzette voor de taken waarin hij geloofde. 
Na zijn studies aan de Sociale School kwam hij in een denkgroep van de CVP-jongeren 
en werd tewerkgesteld in het vormingswerk bij het ACV. In 1970 werd hij hier echter 
ontslagen na een conflict rond de mijnstakingen, waar Ward een radicaler standpunt 
bleef verdedigen dan de vakbond lief was, en dit ook neerschreef in het tijdschrift 
van de organisatie.

Bij zijn sollicitatie aan de KU Leuven vermeldde hij als interesses “politiek en 
journalistiek”. Hij werd verantwoordelijk voor de dienst Huisvesting bij de 
Studentenvoorzieningen, maar in 1985 werd hij overgeplaatst naar de Centrale 
Bibliotheek. Hier werd al een tijdje gezocht naar een oplossing voor de toenemende 
stroom aan diverse Overheidspublicaties, waar internationale organisaties aandron-
gen op een centrale bewaarplaats voor hun collecties. Dit uit te werken in combi-
natie met de zaal voor kranten en lopende tijdschriften was een uiterst geschikte 
opdracht voor Ward. Hij werd dus diensthoofd van BKOP (Bibliotheek voor Kranten, 
Overheidspublicaties en lopende Periodieken). Om deze taak tot een goed einde te 
kunnen brengen gaat hij (op 51-jarige leeftijd) aan de UIA de speciale licentie in de 
documentatie- en bibliotheekwetenschap volgen. Binnen BKOP kan hij zijn aanleg 
voor planning en organisatie ten volle ontplooien, met speciale aandacht voor de 
collectievorming, en de ontsluiting ervan. Een belangrijk initiatief was de selectieve 
informatieverstrekking (SDI) over de overheidspublicaties aan een aantal vaste klan-
ten zowel van binnen als van buiten de universiteit. Binnen de Centrale Bibliotheek 
krijgt hij ook de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de stafvergaderingen, 
voor de onthaalbalie en voor diverse projectgroepen.

Ondertussen was er binnen de VLIR een interuniversitaire werkgroep rond weten-
schappelijke bibliotheken opgericht, die in 1992 werd omgevormd tot een vzw: het 
Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk (VOWB). Wanneer 
het secretariaat hiervan in 1994 naar Leuven wordt gebracht, wordt Ward voor 50 
procent van zijn werktijd gedetacheerd als coördinator ervan. Allerlei samenwerkings-
projecten worden gelanceerd, waarvoor Ward de nodige ontwerpen neerschrijft en 
verdedigt op de vergaderingen. Hierbij vermelden we Antilope, de collectieve tijd-
schriftencatalogus die nog steeds gebruikt wordt, en studies over copyright en over 
de mogelijkheid van een centraal depot. In 1995 beginnen de gesprekken met de 
Vlaamse diensten voor Wetenschapsbeleid rond elektronische tijdschriften en data-
banken (eerst onder het acroniem EIV), die later uitmonden in het Elektron-project 
waarvoor de regering een jaarlijks budget van 80 miljoen Belgische frank vrijmaakt. 
Het is duidelijk dat Wards interesse voor politieke onderhandelingen, samen met zijn 
geloof in de meerwaarde van interuniversitaire samenwerking, hier tot vruchtbare 
resultaten hebben geleid die nog steeds positief nawerken in onze wetenschappe-
lijke bibliotheken.

Spijtig genoeg kwam er in 1999 met zijn verplichte pensionnering een einde aan zijn 
bijdrage tot de bibliotheekwerking. Ward kreeg meer vrije tijd voor zijn familie en om 
te genieten van muziek. Maar ook op ideologisch vlak bleef hij actief, bijv. als coör-
dinator van de denk- en doegroep Terra Reversa, die “wil zoeken naar de ethische 
grondslagen voor een samenlevingsmodel dat streeft naar ecologische duurzaamheid 
en sociale rechtvaardigheid”. In maart 2015 gaf hij hiervoor nog voordrachten over 
het probleem van de overbevolking van de aarde.

We blijven Ward dankbaar voor zijn inzet voor het wetenschappelijk bibliotheekwerk 
in Vlaanderen en voor zijn voorbeeld van een radicaal geloof in een betere en recht-
vaardigere wereld.
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Blue Velvet van David Lynch. 

La piel que habito van Pedro Almodóvar. 

Boyhood van Richard Linklater. 
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