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Vierhonderd jaar UB

F r a n k  d e n  H o l l a n d e r  /  f . j . d e n . h o l l a n d e r @ r u g . n l

E n zo gebeurde het ook. Op dinsdag 10 
maart stonden we stil bij de oprichting 

van onze UB; de enige universiteitsbibliotheek 

in Nederland die na al die jaren nog steeds op 

dezelfde locatie te vinden is! Redenen genoeg 

om ons publiek en andere geïnteresseerden nog 

tot aan de zomer een aantal mooie activiteiten 

aan te bieden.

Tentoonstelling 
De eerste jaren van het bestaan van de Univer-

siteitsbibliotheek Groningen was de ruimte met 

de boeken slechts toegankelijk voor de universi-

taire hoogleraren en curatoren; zij hadden allen 

een sleutel...

In 1919 kon het voltallige bibliotheekperso-

neel nog gemakkelijk op de foto, staand op het 

trapje naar de hoofdingang. In 2015 werken er 

bijna honderdvijftig mensen in de UB, voorna-

melijk achter de schermen.

De tentoonstelling Bibliotheekwerk Mensen-

werk laat zien wat er achter die schermen 

allemaal gebeurde en gebeurt. De zogeheten 

Leidsche boekjes met (in eerste instantie nog 

handgeschreven) cataloguskaartjes, de kaarten-

bakken met de systematische catalogus; micro-

fiches, cassettebandjes, bandrecordertapes en 

zelfs elpees: elke denkbare informatiedrager is 

gebruikt en in de meeste gevallen nog steeds in 

de UB-magazijnen te vinden.

Bibliotheekwerk Mensenwerk toont portretten 

van alle bibliothecarissen sinds 1615, van bibli-

In het vorige nummer van Pictogram legden we al uit dat de 

Universiteitsbibliotheek ongeveer een half jaar na de oprichting 

van de Groningse academie werd gesticht. Ook werd toegelicht dat, 

vanwege de invoering van de Gregoriaanse kalender, op de stukken 

weliswaar 28 februari als de oprichtingsdatum wordt genoemd, 

maar dat we, als we accuraat willen zijn, de vierhonderdste 

verjaardag eigenlijk op 10 maart 2015 moeten vieren.

otheekpersoneel aan wankele tafeltjes tussen 

overvolle boekenkasten, van het ambachtelijke 

bindproces tot en met een dansfeestje tussen de 

catalogusboekjes!

Marktplein UB500
Op dinsdag 24 maart is er tussen 15.30 en 

17.00 uur een bijeenkomst voor medewerkers 

en studenten van de RUG over onze nieuwe 

diensten, in een marktplein-achtige setting.

In de benedenzaal van het Van Swinderenhuis 

zijn verschillende standjes en statafels ingericht, 

waar diverse onderwerpen en thema’s aan bod 

komen, gehost door tal van UB-medewerkers.

Onderwerpen die aan bod komen:
• Etalage, Open Access, updaten van publica-

tieprofielen (Jan Herman Veldkamp, Jan Arjen 

Mondria)

• Bibliotheek-app, tijdschriften-apps, social me-

dia (Guus van den Brekel, Konstantin Ignatov)

• e-books, elektronische bestanden, RUG-book-

marklet (Alie Bijker, Peter van Rees)

• OJS, Facsimile-site (oudere collecties), 3D-

digitalisering (Margreet Nieborg en Rolf ter 

Sluis)

• Verbouwing UB-gebouw, toekomstprojecties 

UB-gebouw (Jeroen de Lezenne Coulander)

Open dag
Een exclusief kijkje achter de schermen van de 

Universiteitsbibliotheek!

Daar is namelijk meer te zien dan men bij 

een bezoek aan de bibliotheek zou vermoeden. 

Wist je dat de kelderverdieping en de begane 

grond bijna geheel worden ingenomen door 

twee gesloten magazijnen met ruim twee-en-

half miljoen boeken? En dat op allerlei voor het 

publiek niet zichtbare plekken in de biblio-

theek bijna honderdvijftig mannen en vrouwen 

werken? Want elk boek moet worden besteld, 

aangeschaft, gecatalogiseerd en van metadata 

voorzien (onderwerpscodes, biografische en bi-

bliografische gegevens, enzovoorts). En dan heb-

ben we het nog niet eens over de snel groeiende 

collecties elektronische tijdschriften, databases 

en e-books, die ook niet zomaar zonder mense-

lijke interventie op je scherm verschijnen.

Op zaterdag 18 april kunnen bezoekers 

zodoende een uniek kijkje achter de schermen 

van de Universiteitsbibliotheek nemen.

Flitslezingenmiddag
Vijf wetenschappers geven op donderdag 21 
mei een korte lezing over de noodzaak van het 

schrijven en verzamelen van boeken. 

Danceparty!
Tijdens de Nacht van Kunst & Wetenschap, op 

zaterdag 6 juni, komen de studenten aan 

hun trekken in de UB. Het bij iedereen bekende 

en vertrouwde imposante trappenhuis zal wor-

den omgetoverd tot hippe dansvloer. Eindelijk je 

kans om al die studie-uren in dat gebouw te ver-

geten en de armpjes en beentjes los te dansen!

Boek
Tot slot is er het boek The University Library of 

Groningen: four hundred years of history in four 

buildings, forty collections and infinity pictures. 

Het boek beschrijft de geschiedenis van de Gro-

ningse Universiteitsbibliotheek aan de hand van 

de vier gebouwen waarin de bibliotheek deze 

vier eeuwen gehuisvest is geweest: allemaal op 

dezelfde plek, een in Nederland unieke situatie.

Verder worden veertig deelcollecties uit 

het rijke bezit van de bibliotheek beschreven, 

telkens met prachtige kleurenfoto’s van Dirk 

Fennema.  <

• Alle informatie over ons jubileumprogramma: www.rug.nl/ub400 

• Informatie over de oprichting en oprichtingsdatum van de Groningse academie-

bibliotheek in Pictogram nummer 4 van 2014: www.rug.nl/pictogram


