
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.

raf Dekeyser

Blue Velvet van David Lynch. 

La piel que habito van Pedro Almodóvar. 

Boyhood van Richard Linklater. 

 44 | META 2015 | 7

Personalia



Wat is je favoriete film? 
Moeilijk natuurlijk. Ik denk vooral 
terug aan een favoriete filmpe-
riode in mijn leven, net na mijn 
studies. De Studio’s in Leuven 
programmeerden toen sterke 
zomerreeksen met monumenten 
als Casablanca en Citizen Kane 
maar ook nieuwere cultfilms. 
Toen, in de nadagen van Twin 
Peaks, hield ik misschien nog 
het meest van de films van David 
Lynch. Blue Velvet, Eraserhead, 

The Straight Story. In dezelfde periode 
volgde ik een interessante filmcursus 
bij recensent Edwin Carels. Hij toonde 
zowel het experimentele Blue van Derek 
Jarman (50 minuten blauw scherm met 
geluidsband) als meeslepende sciencefic-
tionprenten: Blade Runner en het minder 
bekende Strange Days.

Naar welk genre gaat je voorkeur uit? 
Thuis kreeg ik vooral sciencefiction mee: 
Star Wars, Tron, … Ik ben niet echt kies-
keurig in genres; misschien maakt de 
dagelijkse drukte wel dat ik een hang 
heb naar trage verhalen over mensen. Het 
recente Boyhood is een goed voorbeeld. 

Welk boek zou je graag eens verfilmd 
zien? 
Ik kijk liever niet naar verfilmingen van 
boeken die ik las; kwestie van mijn 

véroniQue van de kerckhof

Véronique Van de Kerckhof is directeur van het Rubenianum, het 

Antwerpse Onderzoeksinstituut voor de Vlaamse kunst van de 16e 

en 17e eeuw dat naast een topbibliotheek rond oude Europese 

kunst ook een unieke kunstwerkdocumentatie en archiefcollecties 

bewaart. Naast beeldende kunst gaat haar interesse ook uit naar 

dans en oude muziek.

verbeelding en leeservaring intact te hou-
den. Dus ik kies bij deze vraag niet voor 
een boek maar voor een biografie: Peter 
Paul Rubens’ bewogen leven heeft abso-
luut filmisch potentieel, en de laatste ver-
filming dateert alweer van 1977, toen de 
BRT een zesdelige tv-reeks draaide.

Heb je een favoriete regisseur? 
In mijn jeugd hield ik natuurlijk erg van 
Steven Spielbergs metier om te vertel-
len: Close Encounters of the Third Kind, 
E.T., Indiana Jones. Later, toen ik Spaans 
studeerde, was Pedro Almodóvar een 
favoriet. Niet geheel zonder eigenbelang 
legde ik ooit een verzamelbox van zijn 
werk voor mijn man onder de kerstboom.

Welke film kan je aanraden aan de META-
lezers? 
Films aanbevelen doe ik zelden omdat 
ik het aanbod te weinig volg. Al stel ik 
vast dat ik het overbekende maar onweer-
staanbare Intouchables de laatste tijd 
nogal eens uitleen. 

Heb je een grote dvd-collectie? 
Nee! Ik ben dag in dag uit omringd door 
de prachtige kunstboeken en de beel-
denschat van het Rubenianum, waardoor 
elke eigen verzamelimpuls me vreemd is. 
Enkel mijn oude Friends dvd’s bewaar ik, 
al was het maar voor onze babysit die er 
steevast naar kijkt.

Kijk je veel thuis of ga je vaak naar de 
cinema? 
Geen van beide. Film is een kunstvorm die 
in de tijd verloopt en daar heb ik door-
gaans te weinig van. In een commerciële 
cinema beland ik meestal enkel met mijn 
dochters voor de nieuwste Pixarproductie 

— ook vakmanschap, overigens. Soms is 
het mijn professionele interesse die me 
toch ‘cinemawaarts’ beweegt: twee films 
die ik recent wél zag, zijn de drie uur 
durende film over The National Gallery in 
Londen en de mooi in beeld gebrachte 
making-of van het nieuwe Rijksmuseum. 
Een blik achter de schermen krijgen is 
altijd aanlokkelijk.

Welke film heb je het laatst gezien en wat 
vond je ervan? 
Dat was While we’re young. Een hele 
geestige film. En extra leuk door de ont-
spannen setting: hij speelde in openlucht 
aan de Abdij van Park in Leuven. Enkele 
regendruppels benadrukten hoe een 
mooie zomeravond het was. 

Véronique Van de Kerckhof:

“Film is een kunstvorm die in 
de tijd verloopt en daar heb ik 
doorgaans te weinig van”

Casablanca van Michael Curtiz. 

La piel que habito van Pedro Almodóvar. 
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