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II. Inleiding 

 

“Ferdinand vander Haeghen verzamelde alles wat niemand anders de moeite vond: flyers, 

uitnodigingen, broodzakken, bierviltjes, folders,…De legende wil dat hij altijd rondliep in een 

lange stofjas met 26 zakken. Eén voor elke letter, zodat hij nieuwe folders meteen kon 

ordenen.”1

 

 

Deze woorden betekenden het startschot van onze thesis. Onachtzaam bladerend in dit 

stadsmagazine werd onze aandacht plots getrokken door deze zinnen. Meteen wilden we meer 

te weten komen over deze erudiete, op het eerste zicht wat wereldvreemde Gentenaar. Wie 

was toch deze vreemde man? Wie was toch Ferdinand vander Haeghen? 

 

Vanuit onze persoonlijke interesse is deze thesis dus een biografie van Ferdinand vander 

Haeghen geworden. Sinds haar revival in de jaren 1980 scheert dit genre in de historiografie 

vandaag de dag hoge toppen. Mede onder invloed van de sociologie en de psychologie is de 

belangstelling voor individuen en hun ideeën en ervaringen enorm toegenomen. In 

tegenstelling tot wat men in de jaren ’70 en ’80 overwegend dacht, is de biografie veel meer 

dan een loutere chronologische reconstructie van het leven van één bepaald individu of een 

zakelijke opsomming van gortdroge feiten.2

 

 

Wij hebben getracht een zo compleet mogelijk overzicht van het boeiende leven van deze 

enorm veelzijdige Gentenaar in beeld te brengen. Maar omdat deze persoon eigenlijk zijn 

eigen biograaf verdient, en ons hier, in het kader van deze thesis, de tijd, de praktische 

middelen en de ruimte ontbrak, hebben we er voor geopteerd de klemtoon te leggen op zijn 

activiteiten als hoofdbibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te Gent, in de periode van 

1869 tot 1911. Daarnaast geven we ook, weliswaar in beknopte vorm, een overzicht van zijn 

prominente rol in het Gentse cultuur- en verenigingsleven.  

Maar de lange en vruchtbare carrière van vander Haeghen was te mooi, te veelzijdig en te zeer 

beladen met ontelbare feiten om in deze thesis volledig te kunnen worden opgenomen. Zoals 

                                                 
1 DE WEERDT, Christine, Gent Cultuurstad, in: het stadsmagazine “Stad Gent”, januari 2005. 
2 VAN DAELE, Jasmien, ‘Van Gent tot Genève. Louis Varlez. Een biografie.’, Gent, Academia Press, 

2002, p.11 
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gezegd verdient deze man een persoonlijke biograaf en bijgevolg kan deze thesis dan ook 

moeilijk beschouwd worden als dé ultieme uitgave over Ferdinand vander Haeghen.  

 

Een biografie als dusdanig is sowieso reeds een moeilijke opdracht, want het gaat om een 

mens, tot wie men zich positief of negatief aangetrokken voelt, en waardoor de neiging 

ontstaat te verheerlijken of te verguizen. Objectiviteit is zeker voor een biografie een 

verafgelegen ideaal. Daarnaast bestaat er het gevaar voor het te veel centraal plaatsen van de 

acteur met als gevolg een zekere isolering uit zijn omgeving, en het gevaar de indruk te 

wekken dat hij als held de wereld -of althans zijn stukje eruit- beheerste. In dat geval is de 

hagiografie niet ver af.3

Reeds in 1956 verwoordde Dresden deze gedachte als volgt: “De biograaf ontwerpt een 

portret, dat de structuur van de persoon weergeeft en waarin hij/zij zelf met zijn/haar 

interpretatie van die persoon aanwezig is.”

 

4

 

 Vanuit dit oogpunt geloven wij niet in het 

bestaan van De Definitieve Biografie. Iedereen geeft immers, vaak onbewust, een eigen 

interpretatie van de gebiografeerde.   

Biografie is wellicht het moeilijkste en tegelijk het minst hoog aangeslagen genre in de 

historische literatuur. Wat is nu precies het karakter van een goede biografie?  

Eigenlijk zijn er bij de biografie maar twee dingen zeker: de biograaf en de gebiografeerde, 

een subject. In de relatie tussen die twee ontspint zich de biografie. Maar zoals het subject van 

de biografie als een zinvol subject ontstaat in de geest, onder de handen en onder de pen van 

de biograaf, via een narratieve en een interpretatieve strategie, zo komt ook de biograaf niet 

ongeschonden uit die verhouding tevoorschijn. Hij schept orde uit wanorde van bronnen en 

handelingssporen. De constructie van eenheid of samenhang van het denken en van de 

volgordelijkheid van het handelen van de gebiografeerde, maakt de biograaf tot een actieve 

medespeler van diens historische levensloop of intellectuele ontwikkeling.5

                                                 
3 CLAEYS – VAN HAEGENDOREN, M., ‘Hendrik De Man: een biografie.’, Kapellen, De 

Nederlandse Boekhandel, 1972, p. 8 

  

4 DRESDEN, Samuel, ‘De structuur van de biografie.’, Den Haag-Antwerpen, Bert Bakker-De Sikkel, 

1956, p.229 
5 FRIJHOFF, Willem, ‘Biografie en wetenschapsgeschiedenis. Kansen en grenzen van een alliantie.’, 

uit: “Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis”, Amsterdam, Uitgeverij Verloren, 29e jaargang, 2003, 

nr.2, p.232-233 
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Bovendien bezit de biografie als historisch genre geen eenduidige vorm en zijn er ook geen 

vaste regels voor zo’n genre op te stellen. De historische biografie is toch voor alles een vorm 

van literaire praxis, waarbij literaire kwaliteiten in feite een belangrijke rol spelen. Anders 

gezegd, de sociale identiteit van de gebiografeerde draagt niet alleen de kenmerken van 

narratieve retoriek die in alle historisch werk besloten ligt, maar ook van het literaire 

evocatievermogen van de biograaf.6

 

 

Wil men daarnaast van een goede biografie kunnen spreken, dan moeten er twee voorwaarden 

vervuld zijn, de eerste het object, het tweede het subject betreffende. De beschrevene moet 

namelijk niet maar ‘een’ individu, maar een persoonlijkheid wezen en hij moet in de wereld 

iets van belang hebben verricht, dat zichtbare sporen heeft nagelaten. Het laatste is even 

noodzakelijk als het eerste, want een persoonlijkheid, die zich niet, waarin dan ook, heeft 

geuit, kan, hoe belangrijk ook op zichzelf, niet het onderwerp van een biografie zijn. “De 

superbe zwijger”, heeft Huizinga in zijn ‘Leven en werk van Jan Veth’ gezegd, “wordt terecht 

vergeten.”7

De tweede voorwaarde is dat de behandeling adequaat aan het thema moet zijn. Welke van 

beide voorwaarden is het belangrijkst? De vraag lijkt moeilijk te beantwoorden. Een goed 

thema dat slecht is behandeld, levert zelden iets op; een slecht thema daarentegen, goed 

behandeld, kan nog altijd van belang zijn.

. Het onderwerp moet derhalve de belangstelling van het nageslacht kunnen 

wekken.  

8

 

 

De eerste voorwaarde -dat de beschrevene iets van belang heeft verricht- is in het geval van 

Ferdinand vander Haeghen duidelijk het geval, dat zal blijken gedurende dit werk. Wat betreft 

de tweede voorwaarde, kunnen we moeilijk onszelf beoordelen, maar we hopen er in geslaagd 

te zijn de gebruikte bronnen op een voldoende kritische wijze te hebben benaderd en zo een 

bijdrage te hebben geleverd aan de lange reeks verschenen geschriften over het leven van 

Ferdinand vander Haeghen, zodat dit werk een hulp kan zijn voor allen die zich verder 

wensen te informeren over de activiteiten van deze bekende Gentenaar. 

                                                 
6 Ibid, p.227 
7 HUIZINGA, Jan, ‘Leven en Werk van Jan Veth.’, Haarlem, Tjeenk Willem & Zoon,1927, p.32  
8 ROMEIN, Jan, ‘De biografie. Methode en techniek van de biografie van de oudste tijden tot heden.’, 

Amsterdam, N.V. Em. Querido’s uitgeversmaatschappij, 1951, p. 141 
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Ferdinand vander Haeghen werd op 16 oktober 1830 geboren als zoon en afstammeling van 

een bekend Gents drukkergeslacht. Zijn vader, Désiré-Jean vander Haeghen, was namelijk de 

eigenaar en tevens uitgever van de oudste krant van België, de “Gazette van Gent”, wier 

privilege uit 1666 gedateerd is.9

Opgegroeid in een milieu waar het familiebedrijf, in de serene atmosfeer van eerbied voor de 

traditie en intellectuele belangstelling, stimulerend op de leergierige geest van het jonge 

nageslacht heeft ingewerkt, is hij, net als zijn zoon Victor, de latere stadsarchivaris en 

professor in de paleografie, de weg van de hoge wetenschap opgegaan. Op het stille gebied 

van de bibliografie en de bibliofilie, van de oudheidkunde en de kunstkritiek is hij zijn gehele 

leven onverdroten werkzaam geweest, en heeft hij de bewondering en waardering van zijn 

tijdsgenoten afgedwongen. Niet alleen in eigen stad en land, maar ook en vooral daarbuiten, 

tot ver over zee en oceaan was zijn naam doorgedrongen, en wekte er ontzag en eerbied bij de 

grootste en meesteisende vakgenoten.

  

10

 

 

Ongetwijfeld was de drijfveer van vander Haeghen’s humanistische bezorgdheid eerst en 

vooral geïnspireerd door de Gentse fierheid die hem bezielde. Het was ook deze fierheid die 

hem tot een der elitemedeburgers heeft gemaakt en die hem ertoe stimuleerde om zich 

onverpoosd ten pande te stellen van zijn geboortestad, zijn Gent, waar hij in 1830 het 

levenslicht had gezien en waarin hij in 1913 ook zou overlijden.11

 

  

In zijn 83-jarige leven ontpopte Ferdinand vander Haeghen zich als een erg veelzijdig en 

voornaam cultuurmens. Schrijver, kunstcriticus, academielid, corresponderend lid van het 

“Institut de France”, hoofdbibliothecaris van Universiteitsbibliotheek in Gent, voorzitter van 

de Stedelijke Commissie van Monumenten, permanent secretaris van de Gentse Kunstsalons, 

voorzitter van het Oudheidkundig Museum, et cetera, et cetera.  

 

                                                 
9 CASIER, Joseph, ‘In Memoriam Ferdinand vander Haeghen.’, uit: “Bulletin de la Société d’histoire 

et d’archéologie de Gand”, Gent, Siffer, 1913, p.1 
10 ‘Plechtige Herdenking. Ferdinand vander Haeghen. Gewezen hoofdbibliothecaris van de Gentse 

Universiteitsbibliotheek, bij de vijftigste verjaring van zijn overlijden, 12 december 1963.’, Gent, 

Rijksuniversiteit, 1965, p.13 
11 ‘Plechtige Herdenking’, op.cit., p.19 
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Uit deze opsomming blijkt dat zijn functies wel degelijk verspreid zijn geweest over de meest 

diverse gebieden van het Gentse, ja zelfs Vlaamse, meer nog internationale cultuur -en 

geestesleven. 

 

In het eerste deel van mijn thesis zullen wij de diverse functies die Ferdinand vander Haeghen 

bekleedde in deze verscheidene culturele verenigingen van naderbij bekijken, zonder echter té 

ver in detail te treden.  

Om de hem kenmerkende liefde voor boeken te verklaren, zouden wij eerste een (korte) 

schets van zijn sociale achtergrond willen geven. Wat was zijn familiale achtergrond? En 

waar ligt de kiem voor het uitgroeien van de grote intellectuele belangstelling van deze 

toegewijde bibliofiel?  

 

Het lange leven van Ferdinand vander Haeghen is beheerst geweest door twee grote 

bibliografische ondernemingen. De ene op lokaal vlak: de ‘Bibliographie gantoise’; de tweede 

veel belangrijker, oneindig meer uitgebreid, de ganse Nederlanden omvattend, en misschien 

wel meer dan dat: de ‘Bibliotheca Belgica’. Ook deze bibliografische ondernemingen zullen 

aan bod komen.  

 

Daarna zouden wij een overzicht willen geven van zijn activiteiten in de Société des Beaux-

Arts, in dienst waarvan hij tevens een tijdlang de Salons organiseerde, en in de Koninklijke 

Vlaamse Academie voor Taal -en Letterkunde (KANTL), alsook in de Académie Royale des 

Arts et des Lettres en de Cercle Artistique et Littéraire (CAL) en tenslotte in de Stedelijke 

Commissie voor Monumenten. Ook zijn inzet voor de Maatschappij der Vlaamsche 

Bibliophielen, de Biographie Nationale en enkele musea komen aan bod. 

 

Het grootste deel van deze thesis zal echter handelen over zijn activiteiten als 

hoofdbibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te Gent. Vander Haeghen werd benoemd 

tot hoofdbibliothecaris in het jaar 1869 en bekleedde deze functie tot in 1911, amper twee jaar 

voor zijn dood. Voor de Gentse Universiteitsbibliotheek was de periode onder vander 

Haeghen van monumentaal belang. Vander Haeghen had een erg grote invloed op de structuur 

en werking van deze bibliotheek.  
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Welnu, welke veranderingen voerde vander Haeghen door? En waaraan ligt het dat zijn 

invloed tot op vandaag voelbaar blijft voor de Gentse Universiteitsbibliotheek? Waren zijn 

verwezenlijkheden dan werkelijk zo ingrijpend? Zette hij het werk van zijn voorgangers voort 

of koos hij ervoor om zijn eigen koers te varen? En waar haalde hij de nodige financiële steun 

vandaan? 

 

Om op deze vragen treffende antwoorden te kunnen geven beschrijven we uitvoerig de 

ontwikkeling van de Universiteitsbibliotheek. De geschiedenis van het gebouw waarin de 

Universiteitsbibliotheek gevestigd was, de evolutie van het aantal bezoekers aan de 

bibliotheek, en de uitbreiding van de bibliotheekcollectie door middel van ruil, schenkingen 

en aankopen, komen hierbij ruimschoots aan bod. 

 

Aan de hand van de cijfers uit de driejaarlijkse verslagen in verband met het totale aantal 

boeken in de bibliotheekcollectie, zowel de met subsidies aangeworven als de door gift 

geschonken werken, zullen we proberen de invloed van vander Haeghen op de 

collectievorming van de Universiteitsbibliotheek te beschrijven. We schenken hierbij ook 

aandacht aan de belangrijkste van de vele schenkingen die de Universiteitsbibliotheek ontving 

in de periode onder vander Haeghens bewind. 

 

De term ‘collectievorming’ wordt als algemeen begrip gebruikt voor alle activiteiten die 

gericht zijn op het beleidsmatig en bij voortduring bijeenbrengen van documentair 

informatiemateriaal met de bedoeling dit ter beschikking te stellen van de doelgroepen van de 

instelling.12

 

 

Een bibliotheek bestaat hoofdzakelijk bij gratie van de vele schenkingen die ze ontvangt, en 

die schenkingen bestaan voornamelijk uit collecties. Een bibliotheek en haar verzamelingen 

zijn zo nauw verbonden dat ze bijna synoniemen zijn voor elkaar. De vraag kan hier gesteld 

worden of het totale voordeel dat voortspruit uit een bibliotheekverzameling, en dat de 

weerslag is van de gedane investeringen, de uitgaven aan die verzameling rechtvaardigt? 

                                                 
12 COOYMANS, Jo, ‘Collectievorming in de openbare bibliotheek.’, Antwerpen, Vlaamse Vereniging 

voor Bibliotheek-, Archief-, en Documentatiewezen, 1988, p. 21 
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Want collectievorming, meer dan welke andere functie, bepaalt of de gezamenlijke weldaden 

het niveau van investeringen rechtvaardigt.13

 

  

En hoewel de algemene uitgaven in bibliotheken gespreid worden over drie grote categorieën 

-materiaal, personeel en faciliteiten- wordt het grootste deel rechtstreeks of desnoods 

onrechtstreeks geïnvesteerd in collectievorming. De centrale positie die collectievorming 

inneemt, betekent echter niet dat een stijging van de investering in verzamelingen altijd de 

ideale manier is om een grotere vergelding van die investering te creëren. Wat betreft 

vergelding van de investering, is een grotere collectie namelijk niet automatisch een betere 

collectie. Een kleiner aantal, goed uitgekozen werken zal quasi altijd resulteren in een grotere 

vergelding dan meer, maar onzorgvuldig uitgekozen materiaal.14

 

 

We kunnen ons verder ook afvragen of Ferdinand vander Haeghen een groot netwerk van 

internationale contacten had, waarop hij kon terugvallen om informatie en bronnen te 

vergaren. En wat was het internationale belang van de Gentse Universiteitsbibliotheek?  

Tenslotte zouden we ook even stil willen staan bij de mens achter de bibliothecaris. Hoe was 

Ferdinand vander Haeghen in de omgang? Kunnen we hem daadwerkelijk bestempelen als 

wat wereldvreemd? Was hij mensenschuw? Was hij verliefd op zijn boeken? Op deze vragen 

trachten we een antwoord te bieden in de afsluitende persoonschets. 

 

Om op al deze vragen een treffend antwoord te kunnen geven, hebben wij gebruik gemaakt 

van enkele biografische nota’s die over Ferdinand vander Haeghen zijn verschenen. Zowel 

Joseph Casier15, Alphonse Roersch16, Joseph Mansion17, als Van den Gheyn18

                                                 
13 CARRIGAN, Dennis P., ‘Toward a theory of collection development.’, uit: “Library acquisitions: 

practice & theory”. Vol. 19, N° 1, p. 97 

 schreven een 

dergelijke, weliswaar beknopte biografische nota over vander Haeghen. Uiteraard is het 

14 Ibid, p. 102 
15 CASIER, op.cit., 8 p. 
16 ROERSCH, Alphonse, ‘Notice biographique sur Ferdinand vander Haeghen.’, uit: “Annuaire de 

l’Académie Royale de Belgique”, Brussel, Palais des Académies, 1939, p.89-105 
17 MANSION, , Joseph, ‘Biografische nota over Ferdinand vander Haeghen.’, in: Jaarboek der 

Vlaamsche Academie voor Taal-en Letterkunde, Gent, Siffer, 1913, p.127-144 
18 VAN DEN GEYN, ‘Hommage à la mémoire de Mr. Ferdinand vander Haeghen.’, uit: “Bulletijn der 

Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent”, Gent, Siffer, 1913, p.53-61 
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samen leggen van deze informatie verre van voldoende om tot een geloofwaardige biografie 

te komen, maar wij beschouwden deze werken wel als een ideale instapmogelijkheid in het 

leven van Ferdinand vander Haeghen. Dankzij deze nota’s tekenden de grote contouren van 

zijn talloze culturele activiteiten zich duidelijk af.  

 

Zeker het vermelden waard in deze inleiding is verder de bundel ‘Plechtige Herdenking: 

Ferdinand vander Haeghen. Gewezen hoofdbibliothecaris van de Gentse 

universiteitsbibliotheek bij de vijftigste verjaring van zijn overlijden.’19

 

 die in 1963 verscheen 

en waarin de respectievelijke woordvoerders van de vele verschillende culturele 

genootschappen waarvoor vander Haeghen een cruciale rol heeft gespeeld, de loftrompet over 

zijn persoon laten schallen. Dit werk bleek voor ons dan ook ideaal om een idee te krijgen van 

zijn talrijke engagementen.  

Wij moeten hier, net als bij de bovenvermelde biografische nota’s, wel op onze hoede zijn 

voor het gevaar van idealisering door mensen die vander Haeghen nog hebben gekend en 

bijgevolg niet altijd even objectief zijn in het beschrijven van het leven en werk van hun 

‘held’.  

 

Daarnaast was het werk van Apers, ’Schets eener geschiedenis der universiteitsbibliotheek te 

Gent.’20

 

, van fundamenteel belang. Uit dit werk putten wij een schat aan informatie in 

verband met vander Haeghens activiteiten als bibliothecaris, de geschiedenis van het gebouw, 

de abdij van Baudeloo aan de Ottogracht, zelf, het statuut van de bibliotheek en de 

ontwikkeling van de bibliotheek.  

De informatie die we uit het werk van Apers verkregen, koppelden we aan het zelf 

verzamelde archiefmateriaal, dat we hoofdzakelijk uit het universiteitsarchief in het Rectoraat, 

Sint-Pietersnieuwstraat 25 te Gent, puurden. We namen hier de catalogus door om te zien 

                                                 
19 ‘Plechtige Herdenking. Ferdinand vander Haeghen. Gewezen hoofdbibliothecaris van de Gentse 

Universiteitsbibliotheek, bij de vijftigste verjaring van zijn overlijden, 12 december 1963.’, Gent, 

Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit, 12 december 1963. 
20 APERS, R.F., ‘Schets eener geschiedenis der universiteitsbibliotheek te Gent.’, overdruk uit: 

“Handelingen van het Tweede Congres voor Boek- en Bibliotheekwezen, Gent, 31 maart-4 april 

1932.”, Gent, drukkerij Vyncke, 1933, 88 p. 
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welke catalogi en reglementen er bewaard gebleven zijn. Ook gingen we na of er jaarboeken, 

verslagen, e.d. bewaard gebleven zijn.  

We zochten onder de volgende trefwoorden: annuaire, bibliothecaris, bibliothécaire, 

bibliotheek, bibliothèque, cataloque, catalogus, genootschap, jaarboek, rapport, reglement, 

règlement, société, statuten, statuts, vander Haeghen, verslag. 

Hier bleken vooral de driejaarlijkse verslagen een bron van informatie wat betreft de 

ontwikkeling van de Universiteitsbibliotheek en meer specifiek de invloed van vander 

Haeghen hierop.  

 

Ook de ‘Wegwijzer van Gent’ en vooral de ‘Mémorial adminsitratif de Ville de Gand.’ 

(verder verkort aangeduid met ‘Mémorial administratif’) hielp ons hierbij. De ’Mémorial 

administratif’ leverde ook nog interessante informatie op zoals de bestuurssamenstelling, het 

adres, de openingsuren,… 

Maar de belangrijkste informatie die we uit de driejaarlijkse verslagen en de ‘Mémorial 

administratif’ konden halen, had betrekking op het aantal aangeworven boeken, door gift of 

door aankoop, en het aantal ontleende boeken, jaar per jaar vermeld.  

 

Tenslotte hebben we ook het fonds “Vliegende Bladen” ingekeken. Dit ongemeen rijk fonds 

wordt bewaard in de Handschriftenleeszaal van de Universiteitsbibliotheek (HSZ). Het bestaat 

uit drie reeksen (genummerd met Romeinse cijfers) waarin alle “documenten” alfabetisch 

worden bewaard. In dit fonds zitten spotprenten, verzoekschriften, omzendbrieven, brochures, 

folders, catalogi, jaarboeken, foto’s, etc. Vander Haeghen begon in 1859 met het 

collectioneren van deze “Vliegende Bladen” en ze vormen vandaag een erg rijke bron aan 

informatie. Wij onderzochten dit archief onder de volgende trefwoorden: academie, beaux-

arts, catalogue, cercle, Gand, jaarboek, kring, kunst, librairie, maatschappij, bibliotheek, 

société, vander Haeghen, catalogus, museum, bibliographie, …  

Het doorzoeken van dit archief heeft ons vele uren zoekwerk gekost, maar de gevonden 

informatie was navenant.  

 

We kunnen deze inleiding niet afsluiten zonder een woord van dank te betuigen aan iedereen 

die ons tijdens het schrijven van deze thesis heeft bijgestaan.  
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Eerst en vooral willen wij dank betuigen aan prof. Jan Art en zijn medewerker dr. Christophe 

Verbruggen, die ons meer dan eens een flink eind op weg hielpen, en waar de deur -vaak zelfs 

letterlijk- altijd openstond wanneer we ergens met vragen zaten.  

 

Verder mogen we zeker de talrijke medewerkers van het archief van de 

Universiteitsbibliotheek, met name Mevr. Annemarie Van der Meersch, Mr. Marc Geerinckx 

en Mevr. Elienne Langendries, en van de Handschriftenleeszaal en Leeszaal van de 

Universiteitsbibliotheek, Mevr. Godelieve vanden Meersschaut en Mevr. Angèle de Fleyt op 

kop, niet vergeten te bedanken. Zonder hen zou onze zoektocht naar geschikt 

informatiemateriaal veel moeizamer zijn verlopen. Ook Mevr. Van Peteghem verdient hier 

zeker een woord van dank. Zij maakte ons met een rondleiding wegwijs in de 

Handschriftenleeszaal en Kaartenzaal in de Universiteitsbibliotheek.  

 

Tenslotte willen wij nog een woordje van dank richten aan onze ouders, Barbara, Liselotte, 

Ward, Bram, Loes, Bob, Sara, Maarten en Stijn, die voor de nodige morele steun zorgden en 

hielpen onze gedachten te verzetten wanneer dat nodig was. 
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V. Culturele activiteiten 

 

1.  Jeugd en groei naar volwassenheid 

 

Ferdinand-Frans-Ernest vander Haeghen, kortweg Ferdinand vander Haeghen werd op 16 

oktober 1830 geboren als zoon en afstammeling van een bekend Gents drukkergeslacht. Zijn 

vader, Désiré-Jean vander Haeghen (1797-1850), was namelijk de eigenaar en tevens uitgever 

van de oudste krant van België, de “Gazette van Gent”, wier privilege uit 1666 gedateerd is.1 

Désiré-Jean vander Haeghen had dit typografisch etablissement overgenomen van zijn oom, 

François-Jacques Bogaert (1775-1849).2

Zijn moeder was Sophia-Egidia-Maria-Ghislena Hulin 

(1803-1881). Beide geslachten waren door en door 

Gents.  

    

 

In deze omgeving, zijn ouderlijke huis in de Veldstraat 

en het omvangrijke, aangebouwde atelier, ontwikkelde 

Ferdinand vander Haeghen al gauw een grote 

belangstelling voor boeken, en had hij al vrij vlug de 

techniek om ze te maken onder de knie.  

Hij ging eerst bij meester Soudan in de Spiegelstraat 

naar school en bleef er tot hij dertien jaar was.3 Hierbij 

mag aangestipt worden dat de zoon van Jan-Frans 

Willems4 zijn schoolmakker was. Via de zoon leerde hij de weg kennen naar het huis van 

vader Willems en later was de toen alom vermaarde bibliograaf er trots op te mogen erkennen 

dat bij Willems zijn trek naar boeken eerst was ontstaan.5

                                                 
1 CASIER, op.cit., p.1 

  

2 ROERSCH op.cit., p.90 
3 MANSION, op.cit., p.126-127 
4 Jan-Frans Willems (Boechout, 1793 - 1846) wordt ook wel de vader van de Vlaamse Beweging 

genoemd. Literaire en historische verhalen uit de Middeleeuwen werden door hem vertaald naar het 

Nederlands uit zijn eigen tijd. Zo gaf hij de doorslag in de zogenaamde spellingoorlog, waardoor de 

taaleenheid van Vlaanderen en Nederland een feit werd. 
5 MANSION, op.cit., p.127 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boechout�
http://nl.wikipedia.org/wiki/1793�
http://nl.wikipedia.org/wiki/1846�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Beweging�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen�
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spellingoorlog&action=edit�


 2 

Het zou interessant zijn meer hierover te vernemen, maar het is ons niet gelukt verdere 

bijzonderheden over de betrekkingen tussen vander Haeghen en de familie Willems te 

ontdekken. 

 

Net zoals vele jonge Vlamingen in die tijd, ging vander Haeghen voor het voltooien van zijn 

humaniora naar een college in Wallonië. Hij doet zijn humaniorastudies in Namen, op het 

Collège Notre Dame de la Paix, waar hij zich inschrijft in 1843, en nadien, op 6 juni 1851, 

legde hij zijn toelatingsexamen af op de Universiteit van zijn geboortestad. Zonder een 

bepaalde loopbaan in het oog te hebben of voor een bepaald diploma te ijveren, volgde hij, zij 

het erg kortstondig en als vrije student, hoger onderwijs aan de Faculteit Filosofie en Letteren 

aan de Universiteit van Gent, alvorens in 1851, op 21-jarige leeftijd, naar Italië te vertrekken, 

waar hij twee jaar blijft.6

Hier verbleef hij bij voorkeur in Firenze. Wie vander Haeghen kent en weet wat de Arnostad 

voor een ontwikkelde geest betekent, kan zich voorstellen wat een dergelijk verblijf voor een 

kunstkenner en boekenvriend moet geweest zijn, welke zalige uren hij in de Uffizi en de 

Bibliotheca Laurentiana zal doorgebracht hebben.

 

7

 

 

Zijn eerste Italiaanse reis was daarenboven een soort huwelijksreis. Op 29 oktober 1852 was 

hij namelijk in de echt getreden met Julie-Cécile-Charlotte de Dobbelaer8, met wie hij bijna 

zestig jaar verenigd bleef, en die hem 5 kinderen, allen van het mannelijke geslacht9, 

schonk.10

 

  

Wij laten het echter aan anderen over om de intieme sfeer van het familieleven en van de 

huiselijke kring rond Ferdinand vander Haeghen, te schetsen. Wij willen het verder vooral 

hebben over het professionele leven van vander Haeghen hebben. 

 
                                                 
6 ROERSCH, op.cit., p. 90 
7 MANSION, op.cit., p.127 
8 Geboren te Brugge, op 6 juli 1831, en overleden te Gent, op 21 februari 1919. 
9 Victor vander Haeghen (1854-1916) was net als zijn vader een kunstkenner en oudheidkundige, maar 

vooral wist hij zich als archivaris van de stad Gent een eigen reputatie op te bouwen. Hij stierf kort na 

zijn vader, op 3 mei 1916. Drie andere zonen, Jan-Baptist (1853-1881), Charles (1855-1901) en 

Fernand (1863-1903) waren reeds voor hun vader de eeuwigheid ingegaan. 
10 MANSION, op.cit., p.127 



 3 

Reeds tijdens zijn studies worden de interesses van vander Haeghen duidelijk zichtbaar, die 

de latere loop van zijn professionele carrière en bij uitbreiding zijn ganse levensloop zullen 

bepalen: de verering van het verleden en zijn liefde voor zijn geboortestad en “zijn” 

Vlaanderen.11

 

 

In 1853 keerde hij naar Gent terug en toonde vanaf dan een onverzettelijke drang om zich 

volledig te wijden aan de studies en onderzoeken van zijn voorkeur. Als Gentenaar in hart en 

nieren, gefascineerd door het roemrijke verleden van zijn geboortestad, wijdde hij zich 

volledig aan het opzoeken en verzamelen van allerlei oude Gentse drukken.  

 

In enkele jaren tijd verzamelde hij zo een merkwaardige en enorm waardevolle collectie 

drukwerken, de ‘Gandavensia’ genaamd. Heden ten dage vormen ze één van de mooiste 

fondsen in het archief van de Universiteitsbibliotheek.12  Deze schat aan informatie bevatte 

onder meer rijkelijke tekeningen, etsen, plannen, aquarellen, kranten, drukken, kortom 

stukken van alle soorten, die een unieke verzameling vormden. Weinig andere steden, waar 

ook ter wereld, bezitten een dergelijke goudmijn aan documenten waaruit de historicus, de 

estheticus of de archeoloog een schat aan informatie over de ontwikkelingen in de stad Gent 

kunnen halen. Het minste wat gedrukt was geweest, het kleinste plakkaat, de meest 

onbenullige souvenirs aan familiefeesten, werden door vander Haeghen met het grootste 

plezier gespaard, waardoor deze onvermoeibare verzamelaar een indrukwekkende 

verzameling aan documenten opbouwde.13

 

 

Zonder ophouden hield hij bezig met het beschermen van monumenten, documenten, 

archieven, kunstwerken, schilderijen, goudwerken, kortom alles wat het artistieke 

patrimonium van een stad of een regio betreft. De herinneringen aan vervlogen tijden redden 

van de vernieling, heropwaarderen, doen respecteren en opnieuw laten bemind worden, dat 

was ongetwijfeld de hoofdgedachte achter vander Haeghens onvermoeibare en onstilbare 

verzamelwoede.14

 

 

                                                 
11 CASIER, op.cit., p.4 
12 ROERSCH, op.cit., p.91 
13 CASIER, op.cit.,p.4-5 
14 Ibid, p.4 
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2.  Culturele activiteiten 

 

a) Bibliographie gantoise 

 

Met zijn enorme verzamelwoede deed vander Haeghen deed echter meer dan zomaar de 

rekken van de bibliotheek aanvullen, na ze grondig te hebben schoongemaakt, de incunabelen, 

zeldzame uitgaven, ... Hij engageerde zich om, met de grootste zorg, niet alleen de volumes 

waar hij zelf de trotse eigenaar was, maar ook die van andere liefhebbers, te inventariseren en 

te beschrijven. En zo begon hij de belangrijkste depots en die van het buitenland, zonder de 

archiefdepots te vergeten, te exploreren, wat al snel erg vruchtbaar, maar ook behoorlijk 

eindeloos bleek.  

 

Begiftigd met een enorme werkkracht, een nooit geziene energie en vastberadenheid, begon 

hij zo, op een leeftijd waarop zoveel anderen nog hun weg en hun levensdoelen aan het 

zoeken zijn, het materiaal te verzamelen voor een werk dat hem een zeer gewaardeerde plek 

zou bezorgen onder de specialisten uit die tijd: de ‘Bibliographie gantoise: Recherches sur la 

vie et les travaux des imprimeurs de Gand (1483-1850)’.15

De publicatie van dit enorme verzamelwerk vond plaats vanaf november 1858 tot juli 1869, 

en behelsde zeven volumes.

  

16

 

 

De tot dan toe onbekende, jonge Gentse bibliofiel en drukkerszoon, wiens aanwezigheid 

echter op alle boekenveilingen van zijn tijd opgemerkt werd, maakte in één keer grote naam 

en faam in de wereld van de bibliografen van formaat.17

 

 

Hij nam er ongeveer 15.000 Gentse drukwerken in op, zijnde al wat hij had kunnen 

terugvinden in verband met de productie van 171 drukkers, die hun beroep in Gent 

uitoefenden in de periode 1483-1850. Bovendien gaf hij aan elk van deze drukkers een ganse 
                                                 
15 HAEGHEN, vander, Ferdinand, ‘Bibliographie gantoise: Recherches sur la vie et les travaux des 

imprimeurs de Gand (1483-1850)’, Gent, Eug. vander Haeghen, 1858-1869, 499 p. 
16 ROERSCH, op.cit., p.91 
17 ‘Plechtige Herdenking. Ferdinand vander Haeghen. Gewezen hoofdbibliothecaris van de Gentse 

Universiteitsbibliotheek, bij de vijftigste verjaring van zijn overlijden, 12 december 1963.’, Gent, 

Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit, 12 december 1963, rede uitgesproken door R. Apers, p. 

41 
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hoeveelheid inlichtingen, uit meerdere bronnen geschapen, en waarvan het merendeel 

compleet onuitgegeven was.18

 

 

De schrijver behandelt achtereenvolgens de Gentse drukkers van de 15e en 16e eeuw (1e deel), 

die van de 17e eeuw (2e deel) en tenslotte de drukkers van e 18e en 19e eeuw tot omstreeks 

1850. Eerst telkens enkele woorden over het leven van iedere drukker, daarna, in 

chronologische volgorde, de lijst van hun drukken.19

 

 

Het eerste deel van dit magistrale werk verscheen op het moment dat de auteur slechts de 

leeftijd van 28 jaar had bereikt. Toen al vertoonde hij een zekere methode, de brandende 

liefde voor de waarheid, de wens om volledig te zijn, evenals de zorg voor perfectie, tot in de 

details toe, die zich in zovele van zijn geschriften bevonden.20

Snel volgden de andere delen, zodat het zesde deel reeds klaar was in september 1867, 

waaraan in juli 1869 een zevende, de indices bevattend, toegevoegd werd.

 

21

 

 

In de wetenschappelijke wereld werd het werk van de Gentse auteur buitengewoon goed 

ontvangen. Het was in die jaren dat de lokale en regionale geschiedenis het onderwerp begon 

uit te maken van de opzoekingen van menig vorser, en dan was een werk als de 

‘Bibliographie gantoise’ wel welkom.22

 

 

De ‘Recherches’ zijn een grondleggend werk voor de geschiedenis van de boekdrukkunst in 

de Nederlanden en zij zijn gekenmerkt door die zorgvuldige behandeling van alle 

bijzonderheden, dat streven naar volledigheid dat aan alle werken van vander Haeghen eigen 

is.  Het belang van deze opsporingen voor de geschiedenis van de boekdrukkunst kan iedereen 

inzien, minder duidelijk, maar ontegensprekelijk is de betekenis van het werk voor de 

plaatselijke en algemene geschiedenis van ons land. Zijn moeizame onderzoekingen in 

openbare en particuliere archieven om achter bijzonderheden van het leven van de Gentse 

drukkers te komen, hebben natuurlijk hun licht laten schijnen op andere punten van de 

                                                 
18 ROERSCH,op.cit., p.92 
19 Ibid  
20 Ibid  
21 ‘Plechtige Herdenking’, op.cit., p.41 
22 Ibid 
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geschiedenis van Gent en van Vlaanderen. Ook is aan dit werk de betekenis van elk 

bibliografisch werk: geen betere spiegel van de beschaving van een streek dan de lijst van de 

boeken die aldaar het licht zagen.23

 

 

Op te merken is het eigenaardige feit dat in hetzelfde jaar 1858 ook Hippolyte Rousselle het 

eerste deel van zijn ‘Bibliographie montoise. Annales de l’imprimerie à Mons depuis 1580 

jusqu’ à nos jours.’24 liet verschijnen, opgevat in dezelfde zin als de ‘Bibliographie 

gantoise’.25

We zijn er niet ver af te denken dat de twee bibliografen bij het samenstellen van hun werk 

overleg pleegden, maar tijdsgebrek verhinderde ons helaas om hier dieper onderzoek naar te 

voeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 MANSION, op.cit., p.129-130 
24 ROUSSELLE, Hippolyte, ‘Bibliographie montoise. Annales de l’imprimerie à Mons depuis 1580 

jusqu’ à nos jours.’, Mons, Bruxelles, 1858, 770 p. 
25 ‘Plechtige Herdenking’, op.cit., p.41 
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b) Bibliotheca Belgica 

 

Was de ‘Bibliographie gantoise’ een jeugdwerk van vander Haeghen -hij was pas 28 jaar oud 

toen het eerste deel ervan verscheen- , dan betekende dit voor hem iets meer. Met name een 

test, een proef, die hem toeliet vast te stellen wat in bibliografie kon en niet kon. De lokale 

drukkersbibliografie, die hij met zoveel bijval beoefende, zou voor hem het uitgangspunt zijn 

van een breder opzet, en reeds in het hoger geciteerde eerste deel liet hij doorschemeren dat 

hij ervan droomde eenmaal de algemene bibliografie op te maken van drukken, verschenen in 

de Lage Landen aan de Zee, volgens een methode vast te leggen, na rijp beraad en 

consultatieve gesprekken met geleerden en vaklui van de tijd.26

 

  

Zijn opvattingen hebben tot een model van bibliografische beschrijving geleid, sindsdien door 

velen als voorbeeld genomen, en waarvan het Prospectus, dat de publicatie voorafging, alle 

details opgeeft. De zuivere bibliografische beschrijvingen werden weldra omlijnd met allerlei 

bibliografische en geschiedkundige annotaties, die in menig geval van belang zijn voor de 

geschiedenis der Nederlanden, en uitmunten door hun oorspronkelijkheid.27

 

 

Een bibliografie is een geordende lijst van bibliografische titelbeschrijvingen van publicaties, 

al dan niet met samenvattingen. De aanduiding ‘bibliografie’ voor boekenlijsten werd voor 

het eerst gebruikt door Gabriel Naudé, bibliothecaris van Mazarin (Bibliographia politica, 

1633). Ook andere benamingen werden gebruikt, onder andere: bibliotheca, lexicon, 

thesaurus, dictionaire, repertorium, index, catalogus.28

 

 

Een andere opvatting ontwikkelde zich onder invloed van de opkomende bibliofilie. Het 

antiquariaat en de collectioneurs stelden andere eisen aan de boekbeschrijvingen dan de 

geleerde wereld. Zij hadden vooral belangstelling voor de gebruikte druktechnieken, de 

boekband, het papier, de illustraties, dus vooral voor de uitwendige aspecten van het boek. 

Deze soort van bibliografie werd ook de typografische bibliografie genoemd.29

                                                 
26 Ibid, p. 42 

 

27 Ibid 
28 MILIS-PROOST, Greta, ‘Bibliografie en bibliotheconomie. Deel: bibliografie.’, Universiteit Gent, 

1995, p.12  
29 Ibid  
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De bibliografische genootschappen hebben zich in de 19e eeuw en in het begin van de 20e 

eeuw vrijwel uitsluitend bezig gehouden met dit genre bibliografisch werk. De 

wetenschappers en de bibliothecarissen zagen daarentegen de studie van het boek naar hun 

geestelijke inhoud als het doel van de bibliografische arbeid. 

Deze tweede opvatting verlegde het accent van de studie van het oude boek naar de meer 

recente en lopende publicaties, een bibliografiebeoefening in dienst van de naar informatie 

zoekende mens.30

 

  

Algemeen gesteld bestaat een bibliografie uit geordende beschrijvingen, al dan niet met 

samenvattingen van gepubliceerde teksten; zij steunt op het opsporen (onderzoek), het 

identificeren, het beschrijven, het indexeren (het analyseren van de inhoud van een publicatie 

op de meest karakteristieke elementen en het vertalen van die elementen in termen van een 

indexsysteem), en het klasseren van deze documenten. 

Bibliografische beheersing is er op gericht gepubliceerde informatie door middel van 

bibliografieën voor gebruik toegankelijk te maken.31

 

 

Naarmate het aantal publicaties toenam, groeide de behoefte aan lijsten van wat verschenen 

en beschikbaar was. De bibliografische beheersing is een oud ideaal dat steeds weer opduikt; 

herhaalde pogingen werden ondernomen om algemene bibliografieën uit te geven, 

bijvoorbeeld door de oprichting van het Institut International de Bibliographie te Brussel in 

1895 door Paul Otlet en Henri Lafontaine. Dit instituut stelde zich tot doel een cartotheek aan 

te leggen van alle ooit verschenen boeken en tijdschriften, en dan vooral alle informatie over 

internationale problemen en de handhaving van de vrede te verzamelen en te inventariseren. 

Dit project had bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog reeds 14 miljoen boeken 

geregistreerd, en is de voorloper van de huidige Fédération Internationale d’Information et de 

Documentation, kortweg FID.32

 

 

 

 

 

                                                 
30 Ibid, p.6 
31 Ibid  
32 Ibid  
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Vander Haeghen dacht reeds na over zijn magnum opus in 1858, want in het eerste volume 

van zijn ‘Bibliographie gantoise’ schreef hij: “Si cet essai trouve quelque faveur auprès des 

bibliophiles, nous espérons publier un jour la bibliographie générale des Pays-Bas et nous 

prions, à cet effet, les amateurs de nous donner communication des documents propres à la 

réalisation de ce projet.”33

 

 

Het ging over niets minder dan het herstellen, gebruik makend van de laatste nieuwe 

wetenschappelijke hulpmiddelen en zich voornamelijk richtend naar de meest geschikte 

bibliotheken, van het oeuvre van onder andere Valère André, Sweertius, Foppens en Paquot. 

Dit wou hij herstellen, perfectioneren en vervolledigen volgens een grandioos plan: alles wat 

ooit in de voormalige Nederlanden was verschenen en al wat de auteurs en drukkers uit de 

voormalige Nederlanden in het buitenland hadden uitgebracht, op te zoeken, te inventariseren, 

en tot in het kleinste detail te beschrijven, en bovendien alles erin op te nemen wat de auteurs 

en hun geschriften en de drukkers en hun producties beter doet leren kennen.34

Voeg daarbij dat de “beschrijving” levensschetsen van de drukkers en eveneens van de 

schrijvers omvat, de lijst van hun werken of uitgaven in oorspronkelijke tekst en in 

vertalingen, verder gegevens over de invloed van het werk, de tijd en de omstandigheden van 

de eerste uitgave, bijzonderheden over soortgelijke werken, namaaksels, afschriften en 

vervalsingen, over het gebruik dat van het boek gemaakt werd. Tenslotte verstrekt de 

‘Bibliotheca’ aan bibliofielen nog gegevens over de verkoopwaarde van oude en zeldzame 

boeken.

 

35

 

 

Dat vander Haeghen slechts twintig jaar na hij zijn wens neerschreef deze tot uitvoering kon 

brengen, was aan allerlei omstandigheden te wijten, niet in het minst aan het feit dat hij in 

1869 de leiding had gekregen van de Universiteitsbibliotheek te Gent, na het sterven van de 

Saint-Genois. 

 

Maar vander Haeghen was een nuchter man. Realistisch zoals hij aangelegd was, met een 

enorme werkkracht bedeeld, wist hij heel goed welke moeilijkheden aan deze nieuwe 

onderneming verbonden waren. Één voor één loste hij deze echter op.  

                                                 
33 ROERSCH, op.cit., p.97 
34 Ibid, p.97-98 
35 Ibid , p. 136-137 
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Het toeval heeft hem hier wel geholpen. Zijn benoeming als hoofdbibliothecaris opende voor 

hem een aantal deuren, vooral deze van de andere Belgische bibliotheken en ook van de 

buitenlandse waarop hij voor zijn ‘Bibliotheca Belgica : bibliographie générale des Pays-

Bas.’36

 

 veel beroep zou moeten doen. 

De financiële kwestie, die aan dergelijke onderneming verbonden is, kreeg een niet 

ongunstige oplossing door het feit dat de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, die 

ook het Onderwijs en de Wetenschappen in zijn bevoegdheid had, Rolin-Jacquemijns, een 

Gentenaar was, en in enge betrekking stond met vader vander Haeghen.37

 

 

Uitstekende medewerking vond hij in een paar buitengewone krachten, die dankzij de 

tussenkomst van dezelfde minister, aan de universiteitsbibliotheek verbonden werden als 

wetenschappelijk ambtenaar. Het waren Rafael vanden Berghe en Theodoor Arnold38, die 

zich onder de leiding van vander Haeghen ontpopten als bibliografen van eerste rang. Hun 

ganse verdere leven hebben zij aan de ‘Bibliotheca Belgica’ gewijd. Aan dit team voegden 

zich later toe, na het overlijden van Arnold in 1899, als onregelmatige medewerkers, Victor 

vander Haeghen, Alphonse Roersch, Paul Bergmans, Albert Counson, e.a.39

 

 

Het drukken van de ‘Bibliotheca Belgica’ zou de drukkerij van de “Gazette van Gent” op zich 

nemen. Hier had vander Haeghen zijn jeugd doorgebracht. Ze stond onder leiding van een 

bloedverwant, met name Eugène vander Haeghen. De ‘Bibliotheca Belgica’ beschikte over 

speciale stellen lettertypen. Heel het apparaat werd echter opgeëist door de Duitsers 

gedurende de Eerste Wereldoorlog.40

 

 

 

 

                                                 
36 HAEGHEN, vander, Ferdinand, ‘Bibliotheca Belgica : bibliographie générale des Pays-Bas.’, Gent, 

Vyt, Brussel, Bibliothèque royale de Belgique, 1880-1967 
37 ‘Plechtige Herdenking’, op.cit., p.42 
38 Geboren te Dédam (Nederland) in 1832. Werd, na zijn overlijden in 1899, vervangen door Victor 

vander Haeghen en Alphonse Roersch. 
39 ‘Plechtige Herdenking’, op.cit., p.43 
40 Ibid 
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De verspreiding van de exemplaren zou vander Haeghen eerst voor zichzelf voorbehouden. 

Maar al vlug ondervond hij dat de handelszijde van het probleem hem een groot tijdsverlies 

veroorzaakte, en gaf de verkoop van de publicatie in handen van boekhandelaar Cam. Vijt te 

Gent en Martinus Nyhoff in Den Haag.41

 

 

Zodra dit schema in de wereld van de bibliotheekmensen en bibliografen bekend was, gaf het 

aanleiding tot wetenschappelijke briefwisseling en gesprekken, tot artikels in tijdschriften in 

de omringende landen, en niet alleen in België en Nederland. Men kon het doel, dat vander 

Haeghen wou verwezenlijken, toejuichen, maar men twijfelde aan de mogelijkheid van de 

realisatie ervan. Tegenover de sceptici gaf vander Haeghen blijk van taaie moed en aan vast 

geloof in de slaagkansen van de onderneming die hij plande.42

 

 

Een tot dan toe nog nooit gebruikte vorm voor een bibliografie werd door de Gentse 

bibliograaf aangenomen: de fichevorm. 

De eerste reeks van honderd afleveringen verscheen gedurende het decennium 1880-1890. 

Deze reeks bestond uit 27 volumes, waaronder geschriften over Justius Lipsius (3 volumes), 

over de “Somme rurale” van Jean Boutillier43, over de “Martyrologes protestants 

néerlandais”(2 volumes), over Josse Clicthove, Josse de Damhoudere, Rembert Dodoens, J.-

B. Gramaye, Jan Palfyn, Simon Stevin, Andreas Vesalius, en een lange lijst van andere, 

beroemde of meer obscure personages uit de Nederlanden.44

 

 

De tweede had meer dan dertig jaar nodig om tot een goed einde te komen, ook al begon 

vander Haeghen, er niet de man naar om op zijn lauweren te rusten, er reeds aan in 1891. Dit 

tweede deel, eveneens bestaande uit 27 volumes, verscheen pas in 1923. Vander Haeghen 

maakte de publicatie dus niet meer mee. 

Het tweede deel besteedde dit maal speciale aandacht aan Adrien Barlandus, François en 

Samuel Coster, Arnold van Geluwe, Abraham Verhoeven en zijn “Nieuwe Tijdingen”45

                                                 
41 Ibid 

 (2 

42 Ibid 
43 BOUTILLIER, Jean, ‘Somme rurale.’, Abbeville, Gérard et Du Pré, 1486 
44 ROERSCH, op.cit., p.98 
45 In 1605 drukte Abraham Verhoeven in Antwerpen zijn “Nieuwe Tijdingen”. Dit staat geboekstaafd 

als de allereerste krant ter wereld. 
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volumes). Maar centraal in dit deel stond de ‘Bibliotheca Erasmania’, de bibliografie van 

humanist Desiderius Erasmus. Vander Haeghen had voor de bewerking hiervan een 

overvloedige documentatie verzameld, en zelfs met de dood in zicht, kon hij belangrijke 

onderdelen van laten verschijnen, zijnde de beschrijving van al zijn uitgaven, vertalingen, 

adaptaties en nadrukken, die deel uitmaakten van de “Adages” (1 volume), “Apophtegmes”, 

“Colloques” (3 volumes), “Eloge de la Folie” (1 volume), “Manuel du Chévalier Chrétien”, 

en van vele andere kleinere, traktaten van de beroemde humanist.46

 

 

Verschillende specialisten ter zake spraken hun lof uit over dit gigantische werk, waaronder 

M. Henry de Vocht, toenmalig professor aan de Universiteit van Leuven: “L’influence de 

cette magnifique collection ne saurait être exagérée: elle a fait avancer l’étude scientifique de 

l’humanisme à pas de géant.”47

 

 

Toen zowel de binnenlandse als de buitenlandse geleerden, de wetenschappelijke waarde van 

de publicatie hadden doen uitschijnen, kwam de grote bekendheid en de officiële erkenning. 

Opgenomen in de Koninklijke Vlaamse Academie bij haar stichting in 1886, in de Académie 

Royale de Belgique in 1888, doctor honoris causa van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 

te Gent in 1888, ondervond vander Haeghen dat men zijn werk op prijs stelde. Aan de 

‘Bibliotheca Belgica’ werd in 1891 de “vijfjaarlijkse prijs voor vaderlandse geschiedenis” 

toegekend. Het buitenland liet zich niet onbetuigd en het Institut de France nam de Gentse 

bibliograaf onder zijn leden op.48

 

 

Toen in 1891 de “vijfjaarlijkse prijs voor vaderlandse geschiedenis” moest toegekend worden, 

aarzelden de leden der jury niet. Zij stonden voor historische werken van grote waarde, zoals 

die van Kurth, Namèche, Van der Kindere en andere geschiedschrijvers van naam, die zijn 

niet anders dan eervol konden vermelden. Nochtans moesten zij bekennen dat alle door het 

reuzenwerk van vander Haeghen verpletterd werden: “ces travaux…sont écrasés par le 

voisinage de la Bibliotheca Belgica…,”49

                                                 
46 ROERSCH, op.cit. p. 100 

  

47 ‘Histoire de l’Etude de l’Humanisme’, uit: “Histoire de la Belgique contemporaine”, III, Bruxelles, 

1930, p. 235 
48 ‘Plechtige Herdenking.’, p.47 
49 Rapport du jury, zie ‘Moniteur Belge’, 23 augustus 1891, p. 2474 
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De prijs werd zonder tegenspraak aan vander Haeghen en aan zijn medewerkers toegekend. 

De verslaggever schetste in brede trekken het reusachtige plan door de Gentse bibliograaf 

ontworpen, de moeilijkheden die er aan verbonden waren en verzweeg de ongunstige 

voorgevoelens niet, die menig geleerde aangaande de verwezenlijking van dit grootste opzet 

koesterde: “Hâtons-nous de dire que non seulement ces promesses ont été tenues mais encore 

que les auteurs pousuivent leur entreprise avec une rapidité réellement stupéfiantes…Il sera 

impossible d’écrire l’histoire du mouvement intellectuel dans les Pays-Bas depuis le XVe 

siècle sans avoir à s’adresser continuellement à la Bibliotheca Belgica…En avançant les 

auteurs semblent vouloir se surpasser. Ce ne sont plus de simples notices, ce sont des 

véritables ouvrages qu’ils ont consacrés à Juste-Lipse et aux martyrologes protestants. On 

reste confondu devant la somme de patience et d’érudition que supposent ces travaux. Rien 

n’a échappé aux investigations de leurs auteurs. Toutes les bibliothèques de l’Europe ont été 

mises par eux à contribution…”50

 

 

Tenslotte wordt in het verslag een beoordeling door Leopold Delisle aangehaald: “Tôt ou tard 

pour le plus grand honeur de la Belgique et aux applaudissements du monde entier, on verra 

s’achever le magnifique monument dont M. vander Haeghen a conçu le dessein, dont  il a 

réuni les matériaux et dont les morceaux terminés forment dès maintenant un ensemble 

imposant et harmonieux.”51

 

 

Door de ‘Bibliotheca Belgica’ heeft vander Haeghen aan de Belgische bibliografie en aan de 

universiteitsbibliotheek een internationale bekendheid geschonken. De behandeling van de zo 

talrijke uitgave van de werken van Erasmus en Justus Lipsius, twee humanisten van Europees 

formaat, hebben hierbij de doorslag gegeven. Het uitgebreid bibliografische werk dat Rafael 

vanden Berghe hierbij leverde, mag tot het beste gerekend worden dat bibliografen ooit 

hebben geleverd.52

 

 

Vander Haeghen mocht, zoals hierboven reeds gezegd, de voltooiing van de tweede reeks niet 

beleven. Hij was reeds overleden bij het verschijnen van 190e aflevering in september 1913. 

                                                 
50 Ibid  
51 Ibid  
52 ‘Plechtige Herdenking’, op.cit., p.44 
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Dan kwamen de crisisjaren: Vanden Berghe gaf zijn medewerking op, Victor vander Haeghen 

stierf in 1916, De Eerste Wereldoorlog had een onvermijdelijke onderbreking meegebracht. 

De ‘Bibliotheca Belgica’ had lood in de vleugels. In 1921 geraakt zij opnieuw in gang en 

kwamen Alphonse Roersch en Paul Bergmans aan de leiding, waarbij zich in 1922 de heer 

Marcel Hoc, conservator en later hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek, aansloot. 

In 1934 werd de zetel van de ‘Bibliotheca Belgica’ verplaatst naar Brussel in de Koninklijke 

Bibliotheek. De heer Victor Tourneur, toenmalig hoofdconservator, werd aan de leiding 

toegevoegd.53

Maar de onderneming vlotte niet. Van tijd tot tijd kwam, dankzij Aphonse Roersch en Marcel 

Hoc een nieuwe aflevering uit, maar het heilige vuur was er uit. 

  

 

Tussendoor zouden we even willen ingaan op het verwijt dat wel eens aan vander Haeghen 

werd gericht en dat de kritiek inhield dat de Gentse hoofdbibliothecaris zijn medewerkers in 

de schaduw stelde, en voor zichzelf alle eer en bekendheid inzake ‘Bibliotheca Belgica’ 

opeiste. Dit verwijt was vooral geïnspireerd door het feit dat men tot aflevering 194 geen 

enkele naam van een medewerker onder een boekbeschrijving of een bio- of bibliografische 

nota.  

Maar men vergat -de formule was nieuw- dat de publicatie het resultaat van ploegwerk was. 

Trouwens het omslag van elke aflevering duidde dit klaar aan. Luidde de titel van het werk 

niet: ‘Bibliotheca Belgica: Bibliographie générale des Pays-Bas par le bibliothécaire-en-chef 

et les consorvateurs de la Bibliothèque de l’Université de Gand’?54

 

 

En zo groot ook was de geheimzinnigheid niet die de personaliteit van de medewerkers 

omringde, dat men niet kon weten van wiens hand de verschenen beschrijvingen waren. Leon 

Goffin heeft ten andere in de Gulden Passer in 1924, naar de oorspronkelijke gegevens van 

Rafael vanden Berghe, Paul Bergmans en vooral van Alphonse Roersch, de paterniteit 

vastgelegd voor elke beschrijving.55

 

 

 

 

                                                 
53 Ibid 
54 Ibid, p.45 
55 GOFFIN, Leon, ‘La Bibliotheca Belgica’, uit: “De Gulden Passer”, 1924, p.199-203 
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Na de publicatie van de 225e aflevering drukte Victor Tourneur de wens uit ontlast te worden 

van de directie van de ‘Bibliotheca Belgica’, die hij samen met M. Hoc waarnam. Aflevering 

226 is dan verschenen onder de directie van de heren Hoc en Liebaers, de dubbele aflevering 

227-228 onder die van Liebaers en juffrouw Lenger en aflevering 229-230 onder de 

verantwoordelijkheid van Lenger.56

 

 

Tot en met aflevering 226 is de ‘Bibliotheca Belgica’ veel verschuldigd aan M. Hoc, als 

mededirecteur en redacteur. Hij nam de directie waar van 1949 tot 1961. Zijn medewerking 

was hij in reeds in 1922 begonnen en van 1927 af is hij veruit de voornaamste redacteur 

geworden.  

Sedert juffrouw Lenger, bibliothecaresse bij de Afdeling Kostbare Werken van de 

Koninklijke Bibliotheek, doctor in de Klassieke Filologie en in de Rechten, de effectieve 

leiding in handen heeft genomen, vallen er enkele wijzigingen in de publicatiepolitiek van de 

‘Bibliotheca Belgica’ waar te nemen: de lijst van medewerkers werd merkelijk uitgebreid en 

bevoegde auteurs worden systematisch gesolliciteerd, de regels voor medewerkers werden 

opgesteld, de reeks van bibliotheken waaraan de voorlopige bibliografische lijsten werden 

gezonden werd herzien en uitgebreid.  

Het voornaamste gevolg van deze beslissingen was een intensief publicatieprogramma. De 

verhoging van de toelage van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur maakte de 

uitvoering van dit programma financieel mogelijk. Een actieve publicatiepolitiek had ook een 

gunstige invloed op de verkoop van de vroegere afleveringen. 57

 

 

Tot slot nog vermelden dat de redactie van de ‘Bibliotheca Belgica’ een uitgever bereid had 

gevonden al de tot dan toe verschenen afleveringen fotografisch weer te geven, 

samengebundeld in boekvorm van in-4° formaat.  

Het grote voordeel van deze heruitgave was niet zozeer de grotere bruikbaarheid van de 

‘Bibliotheca Belgica’, maar vooral de mogelijkheid de sedert lang gewenste indices op de 

verschenen afleveringen te geven.58

 

  

                                                 
56 ‘Plechtige Herdenking’, op.cit., p.49 
57 Ibid, p.49-50 
58 Ibid  
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Alle indices samen (voornamelijk een concordantie tussen de oude en de nieuwe nummering, 

een namenregister, een register op namen van drukkers-uitgevers-boekverkopers topografisch 

gerangschikt) vulden een heel deel. Het eerste deel van deze heruitgave verscheen in 1964, 

het zevende en laatste in 1975.59

 

  

Wat de ‘Bibliotheca Belgica’ voor de geschiedenis van Nederland en België heeft betekend, 

kan men pas begrijpen als men in aanmerking neemt dat gans het geestelijke leven van 

Europa sinds de uitvinding van de boekdrukkunst in dit werk weerspiegeld wordt. Niet alleen 

immers de folianten en quarto’s van onze bibliotheken vindt men in de ‘Bibliotheca’ 

beschreven, maar ook al die naamloze pamfletten en schotschriften die in vroegere eeuwen de 

rol van onze dagbladen speelden. Geen enkel drukwerk, hoe onbeduidend ook, wordt in het 

beginsel door de schrijvers uitgesloten. Daarbij is de stof niet alleen verzameld, maar ook 

grondig bewerkt.60

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Ibid, p.51  
60 MANSION, op.cit., p.137 
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c) Maatschappij der Vlaamsche Bibliophielen 

 

In het jaar dat het eerste volume van zijn ‘Bibliographie gantoise’ verscheen, 1858, ontpopt de 

jonge Ferdinand vander Haeghen (toen pas 28 jaar), zich eveneens als één van de actiefste 

leden van de Maatschappij der Vlaamsche Bibliophielen (sic).61

 

 

Voortgestuwd door zijn zin voor het schone en het originele, voor het zeldzame, was hij tot 

deze genootschap toegetreden in 1853. Hij was toen 23 jaar oud en zelf reeds bezitter van één 

van de grootste en belangrijkste verzamelingen boeken van de stad Gent. Hij bezat niet 

minder dan ca. 10.000 Gentse drukken, waarvan het bezit hem toeliet de reeds besproken 

‘Bibliographie gantoise’ op te stellen in de jaren 1858-1869.62

 

  

Deze genootschap werd in 1839 te Gent opgericht door de heren Blommaert en Serrure, met 

als doel het uitgeven van historische teksten en literaire opstelwerken in het Nederlands. Haar 

publicaties werden hoog ingeschat, Ferdinand vander Haeghen verrijkte ze met 3 prijzen.63

In 1867 laat hij er de “Annuaire de la Gilde souvereine des couleurvriniers, arquebusiers et 

cannoniers”

  

64

Voor deze uitgave zullen hem de Vlaamse bibliofielen en al wie belangstelling heeft voor het 

verleden van onze Vlaamse steden, dankbaar zijn. Dit werk vond, mede door het feit dat 

vander Haeghen een geschiedenis van de gilde der Kolveniers ook in het Frans liet 

verschijnen, ook buiten de tamelijk enge kring van Gentse liefhebbers, weerklank.

 verschijnen. Dit was een eerwaardige broederschap, gesticht in 1489, en 

waarvan in 1866 de exacte historiografie verscheen.  

65

 

 

Daarna volgde, van 1872 tot 1881, de editio princeps van de krant uit de Arteveldestad, vanaf 

juni 1566 tot november 1568, door de Gentse patriciër Marcus van Vaernewijck uitgegeven: 

                                                 
61 ROERSCH, op.cit., p.92 
62 ‘Plechtige Herdenking’, op.cit., p.59 
63 ROERSCH, op.cit., p.92 
64 HAEGHEN, vander, Ferdinand, ‘Jaerboeken van het souvereine gilde der Kolverniers, Busschieters 

en Kanonniers, gezegd hoofdgilde van Sint Antone te Gent.’, Gent, Annoot-Braeckman, 1867. 
65 MANSION, op.cit., p.130 
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“Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornaamelijk in Ghent (1566-1568).” (5 

volumes).66

Dit was een manuscript van eersterangs belang, 798 bladzijden omvattend, dat vander 

Haeghen had kunnen bemachtigen voor de som van 200 gulden, in november 1869, bij de 

boekhandelaar Fred Muller, te Amsterdam.

  

67

 

 

Alles aan dit document is merkwaardig, zowel de achtergrond als de vorm. Vanuit een 

onbetwistbare filologische interesse, behelst het de meest curieuze indicaties over de 

politieke, religieuze, intellectuele en sociale situatie in Vlaanderen in het zogenaamde “annéé 

des merveilles” en in het begin van de regering van de Hertog van Alva. Daarenboven vindt 

men er waardevolle details uit tal van kunstwerken, die toentertijd de religieuze gebouwen in 

de regio versierden en die, op enkele uitzonderingen na, werden verwoest tijdens de 

Beeldenstorm, terug.68

 

 

Vaernewijck is geen historicus, hij is eenvoudig een getuige, die voor eigen nut en vermaak te 

boek stelde wat hij gezien en beleefd had. Maar juist hierin ligt de waarde van dit werk, die 

nooit voor een drukker bestemd waren. Ook in letterkundig en taalkundig opzicht zijn deze 

eenvoudig neergeschreven herinneringen waardevol, aangezien een man die louter voor 

zichzelf schrijft, ons een veel beter en juister beeld van de beschaafde spreek- en schrijftaal 

van zijn tijd geeft dan diegene die zich letterkundige naam en faam wil verwerven. En 

daarvoor is Vaernewijck een onschatbare bron voor de kennis van het Nederlands in de 16e 

eeuw, vooral in Vlaanderen.69

 

 

De derde bijdrage, en tevens de laatste die we hier vermelden, was een gift die vander 

Haeghen, met de medewerking de linguïst J.-F.-J. Heremans, in 1882 gaf aan de Vlaamse 

Bibliofielen. Het betrof de “Grammaire” van Josse Lambrecht: een gereputeerd werk dat een 

grote bron van informatie was over de geschiedenis van de spelling en de uitspraak van het 

Nederlands in België, in de 16e eeuw (“Nederslandsche spellinge, uutghesteld bij vraghe ende 

                                                 
66 HAEGHEN, vander, Ferdinand, VAN VAERNEWIJCK, Marcus, ‘Van die beroerlicke tijden in die 

Nederlanden en voornaamelijk in Ghent (1566-1568).’, Gent, Annoot-Braeckman, 1872-1881, 798 p. 
67 ROERSCH, op.cit., p.93 
68 Ibid 
69 MANSION, op.cit., p.131 
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antwoorde”). De uitgave is een heliotypisch facsimile dat aldus de lezer in staat stelt al de 

bijzonderheden van het handschrift in de reproductie te volgen.70

 

 

Deze Josse Lambrecht, die drukker was in Gent van 1536 tot 1557, was niet enkel één van de 

oudste fonetisten, hij is ook bekend van zijn talrijke smakelijke gedichten, waaronder een 

klaaggedicht over het verraad en de dood van Nicolas le Borgne, kapitein in dienst van Karel 

V, die op 4 maart 1543 werd geëxecuteerd in Gent.71

 

 

In het jaar 1856 vertegenwoordigde vander Haeghen de Maatschappij voor Vlaamsche 

Bibliophielen bij de inhuldiging van het standbeeld van Laurens Coster te Haarlem. Prudens 

van Duyse en Van Waning-Bolt, afgevaardigde van de stad Antwerpen, vormden met hem de 

Zuid-Nederlandse deputatie. Voor de jeugdige bibliograaf waren die feesten met de 

tentoonstelling van oude drukken en geschriften die naar aanleiding van deze gelegenheid in 

Haarlem werden gehouden, een heuglijke gebeurtenis. Hij leerde toen de Hollandse 

bibliografen De Vries, Schinkel, Holtrop, Campbell, e.a. kennen en het geestdriftige verslag 

dat hij van zijn bezoek aan Haarlem opmaakte, getuigt van de levendige indrukken die hij in 

Holland had opgedaan.72 Later bleef vander Haeghen betrekkingen onderhouden met Noord-

Nederland, waar hij, zoals in vele andere landen, talrijke vrienden telde.73

 

  

Ook daar wist men hem naar waarde te schatten. In 1859 werd zijn hulp ingeroepen om 

Holtrop en Campbell bij te staan bij de beschrijving van de Nederlandse incunabelen. Zoals 

hierboven reeds gezegd, was hij In Holland de ‘Beroerlicke tijden’ van Vaernewijck gaan 

opsporen. De waardering van de Noord-Nederlanders voor de Gentse geleerde blijkt onder 

meer uit het feit dat hij tot lid werd verkozen door verschillende geleerde genootschappen als: 

‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’ te Leiden, de ‘Vereeniging tot beoefening van 

Overijsselsch recht en geschiedenis’, het ‘Zeeuws genootschap der wetenschappen’ en het 

‘Historisch genootschap gevestigd te Utrecht’.74

 

 

                                                 
70 MANSION, op.cit., p.131 
71 ROERSCH, op.cit., p.93-94 
72 ‘Messages des sciences historiques, des arts et de la bibliographie de Belgique.’, vol. XXIV, 1856, 

p. 390-392 
73 MANSION, op.cit., p.131-132  
74 Ibid  
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Verder ingaan op zijn activiteiten als lid van deze genootschappen, zou ons echter te veel tijd 

kosten en ons te ver van de essentie van deze thesis leiden.  
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d) Biographie Nationale  

 

Naast de eerder vermelde “vijfjaarlijkse prijs voor vaderlandse geschiedenis”, kreeg vander 

Haeghen nog talrijke andere wetenschappelijke onderscheidingen, voor zijn grote verdienste 

als bibliograaf: 

In 1888 werd hij uitgeroepen tot doctor honoris causa in de Letteren en Wijsbegeerte door de 

Universiteit van Gent, en in datzelfde jaar werd hij tot correspondent van de Académie Royale 

de Belgique gekozen, waarvan hij in 1891 vast lid werd. Dit mag niet verwonderlijk heten, 

gezien het feit dat hij op dat moment reeds enkele jaren hoofdbibliothecaris van de Gentse 

Universiteit en schrijver van merkwaardige werken zowel op historisch als filologisch gebied 

was, toen hij in 1880 zijn ‘Bibliotheca Belgica’ stichtte. Door de Académie Royale Flamande 

(Koninklijke Vlaamse Academie, waarover we het later nog zullen hebben, nvda) werd hij in 

1886 tot vast lid en in 1893 tot erelid benoemd.75 In 1899 tenslotte, werd hij tot 

corresponderend lid van het Institut de France verkozen.76

 

 

Juist in dit jaar 1888 was op 6 januari Adolhe Siret gestorven, de toenmalige 70- jarige 

secretaris van de ‘Biographie Nationale’: geen wonder dus dat vander Haeghen de 

aangewezen man was om Siret op te volgen.77

 

 

Onder zijn doortastende leiding werd de verschijning van de ‘Biographie Nationale’ 

voortgezet tot 1913, het jaar waarin vander Haeghen op 23 januari overleed. De bekende 

historicus Henri Lonchay zou hem vervangen, en wel van 1913 tot 1918, een periode 

gedurende welke de ‘Biographie Nationale’, gelet op de Wereldoorlog, haar werkzaamheden 

heeft moeten staken. In zijn verslag over de werkzaamheden van de ‘Biographie Nationale’ 

over het jaar 1912-1913 heeft Lonchay de lof gezongen van zijn ambtsvoorganger vander 

Haeghen:  “Jamais secrétaire ne comprit mieux la tâche qui lui incombait, Ferdinand vander 

Haeghen savait communiquer l’ardeur dont il était enflammé. Pour que la ‘Biographie 

Nationale’ répondit aux exigences de la science, il sollicita le concours de tous les 

spécialistes. Il encourageait les debutants, ralliait les retardataires, surveillait 
                                                 
75 ROERSCH, op.cit., p.101 
76 Noel Valois, voorzitter van ‘L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres’ van het Institut de 

France, bracht op volgende wijze hommage aan vander Haeghen: “il est l’oracle auquel s’adressent, 

en désespoir de cause, les travailleurs du monde entier.” 
77 ‘Plechtige Herdenking’, op.cit., p.53 
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minutieusement l’impression des notices. Disons-le hardiment: si la ‘Biographie Nationale’ a 

acquis, dans ces derniers temps, une valeur scientifique qui la met de pair avec les recueils 

similaires de l’étranger, c’est en grande partie à Ferdinand vander Haeghen qu’elle le 

doit.”78

 

  

In de vijfentwintig jaren van zijn ambt als secretaris, tussen 1888 en 1913, verschenen 12 

delen van de ‘Biographie Nationale’, d.w.z. een deel om de twee jaar – en wie de omvang van 

de delen kent, kan voor het beleid en de doortastendheid van vander Haeghen niet anders dan 

eerbied koesteren. De berichten werden grondig bewerkt en volgens een strenge methode 

gerangschikt. Om te besluiten oordeelde Lonchay dat door haar hoge wetenschappelijke 

waarde de ‘Biographie Nationale’ gerust op gelijke voet met gelijkaardige verzamelingen in 

het buitenland mocht worden gesteld.79

 

 

Om de wetenschappelijke waarde van de levensberichten hoog te houden had de Commissie 

van de ‘Biographie Nationale’ zich steeds tot de beste specialisten gewend. Het in 1887 

verschenen negende deel, nog onder de leiding van Siret, was het werk van 33 medewerkers. 

Met het jaar 1891 was Paul Bergmans aan Ferdinand vander Haeghen als adjunct-secretaris 

toegevoegd. Van toen af nam het aantal medewerkers ieder jaar toe om in 1905 tot 85 te 

stijgen en in 1913 nog 69 te bedragen.80

 

 

In laatstgenoemd jaar, toen vander Haeghen overleed, werd Paul Bergmans op 3 juli tot 

correspondent van de Académie verkozen. Hij volgde echter vander Haeghen niet dadelijk op: 

zoals reeds gezegd zou H. Lonchay het secretariaat waarnemen. Na een periode van 

gedwongen rust zou de ‘Biographie Nationale’ na Wereldoorlog I voortgezet worden, toen op 

13 december 1918 H. Lonchay overleed. Met het jaar 1919 werd dan het werk van de 

‘Biographie Nationale’ weer opgenomen onder de krachtdadige leiding van Paul Bergmans.81

 

 

                                                 
78 ‘Rapport sur les travaux de la Commission de la Biographie Nationale’, in: “Bulletin de l’Académie 

Royale de Belgique”, Cl. D. Lettres, 1913, p. 179-180 
79 ‘Plechtige Herdenking’, op.cit., p. 54 
80 Ibid  
81 Ibid 
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Om dit onderdeel af te ronden, vermelden we tenslotte dat we het frappant vinden dat vander 

Haeghen voor de ‘Biographie Nationale’ van 1888 tot 1913 zelf geen enkel levensbericht 

heeft verzorgd. Van zijn hand verschenen slechts in deel I, a° 1866, enige opstellen: één over 

François Amelry, één over Ch.-Fr. Amounet de Hailly en tenslotte één over Charles d’Amour. 

Daartegenover dient onderstreept te worden dat vander Haeghen de gehele briefwisseling 

heeft bewaard, gaande van 1888 tot 1913 en dat hij die heeft laten binden. Het secretariaat 

bleef tot aan de dood van Paul Bergmans te Gent gevestigd. Nadien werd het overgebracht 

naar het Paleis der Academiën te Brussel.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Ibid  



 24 

e) Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 

 

Bij Koninklijk Besluit van 8 juli 1886 werd de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en 

Letterkunde opgericht met zetel te Gent.83

 

 

Deze nieuwe Vlaamse Academie zou de beoefening van de letteren stimuleren en de taal meer 

aanzien schenken. Meer in het bijzonder diende zij de filologische wetenschap aan te 

moedigen, die op dat moment geen gelijke tred had gehouden met de letterkunde sinds de 

dood van David, Willems, Bormans en Van Duyse.84

 

  

Zij moest los staan van de Académie Royale de Belgique. Deze laatste was al te zeer 

vervreemd van Vlaanderen, want zij telde bijna geen Vlaamse letterkundigen en de commissie 

voor de uitgaven der oude Vlaamse teksten lag reeds jaren stil.85

 

 

De Academie moest het ware karakter van het Vlaamse volk helpen ontwikkelen. Op die 

manier zou zij een garantie vormen voor onze nationaliteit in een België waar Walen en 

Vlamingen broederlijk naast elkaar leefden.86

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
83 Koninklijke Besluiten van 8 juli 1886 waarbij de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en 

Letterkunde werd opgericht en waarbij de eerste achttien leden werden benoemd. ‘Le Moniteur 

Belge’, 10 juli 1886, 2681-2682. 
84 Allen 19e eeuwse dichters of schrijvers. Laatstgenoemde werd herdacht met een plein naar zijn naam 

in Gent, het Prudens Van Duyse-plein. 
85 ROMBAUTS, W., ‘De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1886-1914). 

Haar geschiedenis en haar rol in het Vlaamse cultuurleven.’, Gent, Secretariaat van de KANTL, 1979, 

p.49 
86 CONSCIENCE, Hendrik, ‘Histoire et tendances de la litérature flamande.’, in: “Bulletin de 

l’Académie Royale”, 1881, 1e Hoofdstuk, p. 709-724 
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Dat de academie te Gent werd gevestigd was verantwoord. Gent werd immers beschouwd als 

de historische en culturele hoofdstad van Vlaanderen en als de wieg van de Vlaamse 

Beweging. Bovendien was Gent centraal gelegen.87

 

 

De nieuwe Academie telde vijfentwintig leden, waarvan er achttien onmiddellijk door de 

regering werden benoemd. Vijf van die vijfentwintig leden mochten worden aangeduid onder 

de in België verblijvende Nederlanders.88 De zeven nog openblijvende zetels moesten worden 

aangevuld door verkiezingen.89

 

 

Wie de definitieve lijst der achttien eerstbenoemde leden heeft opgesteld, valt niet uit te 

maken uit de bronnen. Maar bekijkt men de lijst90 dan stelt men vast dat de teller rekening 

heeft gehouden met verscheidene criteria: wetenschappelijke, letterkundige, geografische en 

politieke. Daarbij mag men niet vergeten dat een academische benoeming gewoonlijk de 

benoeming is van een loopbaan. Dus niet de allerjongste of allernieuwste wordt gekozen en 

benoemd. Ook had men in de 19e eeuw meer gevoel dan vandaag de dag voor de hiërarchie 

van de leeftijd.91

 

 

Over de verdeling van de zetels onder katholieken en liberalen vloeide er al spoedig heel wat 

inkt. De katholieke pers zowel in Wallonië als in Vlaanderen keurde de oprichting van de 

Academie goed.92 De liberale bladen, de Franstalige en de meerderheid van de 

Nederlandstalige, leverden kritiek. De groeiende bevoorrechting van de Vlamingen werd 

aangevochten.93

                                                 
87 Bij de onderhandelingen met de Theux in 1835 en 1839 had J.F. Willems ook Gent als zetel 

voorgesteld, omdat daar het grootste aantal der mogelijke kandidaten woonde. Ook in zijn brief aan 

Jan David van 21 januari 1839 : “…Wil men te Brussel geene Académie à côté de l’Académie, dat men 

ze dan te Gent oprichte in de hoofdstad van Vlaanderen…” in: VMA., 1899, p. 100 

 

88 Deze bepaling herinnert wellicht aan het vroegere plan om een Noord-Zuid Academie op te richten. 

Een andere mogelijke reden is dat men hierdoor probleemloos enkele gewenste leden in de Academie 

kon opnemen. 
89 ROMBAUTS, op.cit., p.49 
90 Ze is opgenomen in de bijlagen bij deze thesis. 
91 ROMBAUTS, op.cit., p.51 
92 ‘De taalstrijd hier en elders.’, 1 augustus 1886, B.7548 
93 Ibid 
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Hoeveel katholieken en hoeveel liberalen waren er nu werkelijk bij de eerste 18 leden?  

Om daarop te antwoorden lijkt het ons best twee documenten, één van katholieke en één van 

liberale zijde, tegenover elkaar te stellen.  

Het katholieke: op 2 november 1886 publiceerde de ‘Bien Public’ een lijst der katholieke en 

liberale leden in de Academie.94 Het artikel verscheen kort na de verkiezing op 27 oktober 

1886 van 8 nieuwe leden voor de nog openstaande zetels.95 Toen waren de liberale 

Vlaamsgezinden erg ontevreden en de ‘Bien Public’ had er dus geen voordeel bij het aantal 

katholieken onder de leden te overdrijven.96

Het liberale document bestaat uit de notulen van een vergadering door een aantal 

Vlaamsgezinde liberalen in de Gentse universiteitsbibliotheek gehouden op 23 september 

1886.

 

97 Daarin werd ook een balans opgemaakt van de liberale en katholieke leden. De 

vergadering vond plaats nog voor de verkiezing van 27 oktober 1886 en op dat ogenblik 

hadden de liberalen er zeker geen belang bij het aantal van hun geestesgenoten in de 

Academie te overdrijven. Wie dus is dit document liberaal werd genoemd, was het beslist.98

Wat de liberalen aanging, stonden de namen Hiel, Rooses, Van Beers en vander Haeghen 

boven alle verdenking. Zowel door katholieken als door liberalen worden zij als volbloed 

liberalen beschouwd. 

 

Conclusie: 11 katholieken en 7 liberalen in het benoemingsbesluit van 8 juli 1886.99

Vander Haeghen behoorde dus al tot de eerste 18 leden en gezien zijn status toentertijd kon 

daar weinig discussie over bestaan. Hij was werkzaam als hoofdbibliothecaris van de Centrale 

Bibliotheek van de Gentse Rijksuniversiteit sinds 1869, was een veel bereisde man, daarbij in 

kennis gekomen met geleerden in binnen- en buitenland, was overal vermaard als bibliofiel en 

als boekenkenner een specialist van eerste rang, aan te halen, bijvoorbeeld onder de 

voornaamste, ijverigste leden van belangrijke ‘Maatschappelijke der Vlaamsche 

 

                                                 
94‘Le Bien Public’, 1&2 november 1886. Katholieken, 14 in totaal (Alberdingk Thym, Claeys, Daems, 

De Laet, De Potter, Génard, Gezelle, Mathot, Nolet, Obrie, Roersch, Snieders, Stroobant, Willems). 

Liberalen, 10 in getal (Delcroix, De Pauw, Hansen, Hiel, Micheels, Rooses, Sleeckx, Van Beers, 

Vander Haeghen, Van Droogenbroeck). 
95 L. de Hondt had zijn benoeming niet aanvaard, zodat er 8 nieuwe zetels te verdelen waren. 
96 ROMBAUTS, op.cit., p. 66 
97 De notulen van deze vergadering werden aangetroffen in het ‘fonds Paul Fredericq’ in het archief 

van de Gentse Universiteitsbibliotheek, Res. 14.  
98 ROMBAUTS, op.cit., p.66  
99 Ibid, p. 68 
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Bibliophielen’, voor dewelke hij de heruitgave van Vlaamse werken uit vroegere eeuwen hij 

tot in de puntjes verzorgde. 

 

Daarenboven is het absoluut het vermelden waard dat hij aan het pas gestichte genootschap 

onderkomen verschafte, en wel in de lokalen van de Universiteitsbibliotheek, toen het nog 

niet beschikte over de latere statige zetel, het ‘Huis van Oombergen’, of ‘het Dammanhuis’, 

aan de Koningsstraat.100

 

 

In het begin verscheen hij regelmatig op de zittingen van de Academie en deed met ijver mee 

aan haar werkzaamheden. Hij stond onder meer zijn man als commissaris voor de beoordeling 

van ingezonden antwoorden op de door haar uitgeschreven prijsvragen: aldus bij de bekroning 

van het allereerste van de door haar van de pers gehaalde werken, wanneer hij daaromtrent 

een modelverslag wist op te stellen, hoewel hem daarvoor -naar hij zelf doet gelden in de 

aanvangszinnen van zijn rapport-101 nauwelijks driemaal 24 uren waren gegund voor het 

onderzoeken van 273 en 137 en 131 bladzijden plus ongeveer 2500 losse blaadjes. Toch sloot 

hij daarbij mild emendaties, oppuntstellingen en toevoegingen aan, alle ongetwijfeld van 

voordelig allooi.102

Gaandeweg echter slorpten andere wetenschappelijke bezigheden zijn tijd en zijn 

inspanningen op, in zulke mate dat vander Haeghen uiteindelijk besloot zijn ontslag als lid 

van de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde in te dienen. Een bijkomend aspect 

hierbij was het feit dat de eensgezindheid onder de liberalen almaar verder afbrokkelde. 

Vander Haeghen liet dan ook weten dat hij met een verdere actie niets meer wilde te maken 

hebben.

 

103 Meer en meer ontbreekt zijn naam op de presentielijst van de vergaderingen.104

 

 

Het gewenste ontslag werd hem verleend op 21 juni 1893. De redenen hiervoor vindt men 

meegedeeld in een brief door vander Haeghen aan de Academie geschreven, waarin hij 

uiteenzet dat zijn ambtsplichten als bestuurder van de ‘Bibliotheca Belgica’, secretaris van de 

                                                 
100 ‘Plechtige Herdenking’, op.cit., p. 35 
101 Verslagen en Mededelingen, jaargang 1887, p. 241 
102 ‘Plechtige Herdenking’, op.cit., p. 36 
103 ROOSES, Max, ‘De stichting der Koninklijke Vlaamse Academie.’, in: Nederlandsch Museum, 

1893, vierde reeks (III), 1 hj., p.16 
104 MANSION, op.cit., p.139 
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‘Biographie nationale’, bibliothecaris van de Universiteit, etc. hem de tijd niet meer lieten om 

zich op de Vlaamse taalkunde en letteren toe te leggen.105

De Academie begreep ten volle dat de werkkring van vander Haeghen al ruim genoeg was en 

gunde hem graag de vrijheid die hij wilde nemen. Zij meende nochtans de grote geleerde, de 

uitstekende bibliograaf en vooral de altijd bereidwillige bibliothecaris niet zomaar te mogen 

laten gaan, en daarom werd hij op 19 juli daaropvolgend door zijn medeleden verkozen tot 

binnenlands erelid.

  

106

 

 

Bij gelegenheid nam hij toch nog deel aan een zitting van de Academie. Gedurende de 

vergadering van 20 mei 1896 hield hij zelfs een opgemerkte, belangrijke lezing, “Een pleidooi 

ten voordele van het Vlaamsch, in de 16e eeuw.”107 Dat pleidooi is het werk van de Gentse 

medicus Boudewijn Ronsse, later stadsgeneesheer te Gouda, die omstreeks het midden van de 

16e eeuw in een brief aan de Bruggeling Cassander de voortreffelijkheid van de Nederlandse 

taal doet uitkomen en haar verwantschap met het Grieks en het Latijn tracht te bewijzen. Het 

werk heeft natuurlijk slechts historische waarde, evenals het treurspel ‘Marbaron’, over welk 

handschrift vander Haeghen in dezelfde zitting bericht.108

 

 

Na het overlijden van vander Haeghen in 1913, bracht de toenmalige bestuurder van de 

Academie, dichter-bibliograaf Victor dela Montagne, een ontroerend eresaluut aan de 

afgestorvene in de zitting van 19 februari en besloot zijn rede met de bevestiging: “Het zal 

voor onze Academie eene eer blijven Ferdinand vander Haeghen onder hare leden te hebben 

mogen tellen.”109

 

 

Wat we vooral moeten onthouden, is de duidelijke politieke stempel van Ferdinand vander 

Haeghen, namelijk liberaal. In geen enkel document werd er aan zijn liberale voorkeur 

getwijfeld, en zijn liberale karakter wordt ook nog eens bevestigd door het feit dat de 

vergadering van de Vlaamsgezinde liberalen op 23 september 1886 werd georganiseerd in 

“zijn” Gentse universiteitsbibliotheek, waar hij het genootschap ook onderkomen verschafte. 

                                                 
105 Verslagen en Mededelingen, 1893, p.212 
106 ‘Plechtige Herdenking’, p.36 
107 Verslagen en Mededelingen, 1896, p.444-451 
108 MANSION, op.cit., p.140 
109 Verslagen en Mededelingen, jaargang 1913, p.42 ev. 
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Onwillekeurig dringt zich in deze context uiteraard ook de vraag op of vander Haeghen dan 

echt Vlaamsgezind is geweest? 

Hierover weidt Mansion even uit: “Op gevaar af ruzie te krijgen met hen die de wereld niet 

anders kunnen beschouwen dan sub specie flamingantisimi vrees ik met ‘neen’ te moeten 

antwoorden. Ferdinand had niets van een Vlaamschen strijder, hij was in ’t geheel niet als 

strijder aangelegd. Eene rustige kalmte, en ijveren voor zijne eigen idealen, zonder pozen 

maar ook zonder gejaagdheid, kenmerkten geheel zijn wezen. Hij was er ook trotsch op, tot 

geene partij te behooren en met mannen van alle partijen op goeden voet te staan. En is hij 

dus niet een flamingant in den eigenlijken zin geweest, toch was zijn liefde voor zijn 

geboortestad en voor haar verleden veel te sterk als dat hij ooit tegen de landstaal en hare 

rechtmatige ontwikkeling zou gekant hebben. Wel integendeel! Menigeen die den naam heeft 

flamingant te zijn heeft voor de zaak van ons volk minder gepraesteerd dan vander Haeghen. 

Alles wat uit zijne pen is gevloeid, hetzij in het Fransch hetzij in het Nederlandsch -en dat is 

niet weinig- is gewijd aan de geschiedenis van Vlaanderen, van Gent, van zijne kunstschatten, 

van zijn rijkdom aan oudheden, van zijne gilden en ambachten. Zelfs op het gebied der 

Nederlandsche taalkunde heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door het uitgeven van Joas 

Lambracht’s ‘Nederlandsche Spellijnghe’. Dit hier gezegd om eens te meer te wijzen op het 

eenzijdige van eene beoordeling die in de wereld niets anders ziet dan eene enkele 

levensverrichting en alles verkettert wat daarmee niet strookt. Zonder twijfel stond vander 

Haeghen door zijne familiebetrekkingen, door de omgeving waarin hij leefde dichter bij de 

‘franskiljons’ dan bij de flaminganten. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat voor een 

zestig of zeventig jaren de verfransching in de burgerij en zelfs in den adel veel 

oppervlakkiger was dan thans en dat de welgestelde burgerij onzer groote steden de volkstaal 

nog bij verre niet vergeten had. Wat vander Haeghen betreft, heeft hij zich bij voorkeur van 

het Fransch bediend, hij heeft ook bewijzen genoeg geleverd dat hij Nederlandsch kende en 

keurig hanteerde. Op den huidigen dag zijn de kanten scherper, de verschillen dieper 

geworden. Men is voor of tegen de Vlaamsche Beweging, men is zonder het soms zelf te weten 

bij het eene of andere leger ingedeeld. Het zou dus verkeerd zijn als men vander Haeghen 

naar de thans heerschende begrippen en gewoonten wilde beoordelen. Wie hem heden zou 

willen veroordelen, omdat hij in zijne dagen Gentenaar en Vlaming zonder meer wenschte te 

zijn, die zou van erge bekrompenheid blijk geven.”110

 

 

                                                 
110 MANSION, op.cit., p.128-129 
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Uit deze getuigenis kunnen we ten eerste opmaken, wat we eigenlijk al wisten gezien het 

tijdsvak en het sociale milieu waarin vander Haeghen leefde, dat hij zich voornamelijk 

uitdrukte door middel van de Franse taal, maar dat hij zijn volkstaal niet heeft verloochend. 

Ten tweede zien we in document, in weerwil van wat hierboven werd gezegd, het feit dat hij 

zich niet aan één bepaalde partij wou verbinden, maar met iedereen op goede voet wou staan. 

 

Verder vinden we het wel gepast even de kanttekening te plaatsen bij de ietwat euforische 

toon die Mansion hier hanteert. Het is natuurlijk verleidelijk de afgestorvene als een soort 

heilige te bestempelen, die vriend van alleman was. Uit de documenten in verband met de 

verhouding van het aantal liberalen en katholieken, die we boven hebben vermeld, blijkt dat 

er geen enkele twijfel bestond over vander Haeghens politieke voorkeur, alle partijen zagen 

hem als liberaal pur sang. Dus wanneer Mansion schrijft dat vander Haeghen “er trotsch op 

was tot geene partij te behoren” moeten we dit met een korrel zout nemen.  
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f) Société pour l’encouragement des Beaux-Arts de Gand 

 

Op kunstgebied was vander Haeghen ongetwijfeld een avant-gardist. Het was het avant-

gardisme dat hem het impressionisme deed exalteren, in een periode waarin de weldenkende 

burgerij zich strak hield, naar het voorbeeld van Napoleon III. Die verliet het salon der 

impressionisten te Parijs, na voor ‘Le déjeuner sur l’herbe’ onomwonden verklaard te hebben: 

“Quittons, Eugénie. C’est indécent.”111

 

  

Zonder ons te verdiepen in overwegingen van kunstfilosofische aard, willen wij -hierbij het 

voorbeeld van vander Haeghen indachtig blijvend- toch niettemin doen opmerken dat het 

avant-gardisme, dat steeds als revolutionair wordt aangezien, uiteindelijk steeds op zijn minst 

een inleiding blijkt te zijn tot kunststromingen die in latere nieuwe opvattingen van het leven 

toch zegevieren. 

 

Vander Haeghen, voor wie het wel en wee van het Museum voor Schone Kunsten steeds 

nauw aan het hart heeft gelegen, werd één van de stichters van ‘Société pour l’ 

encouragement des Beaux-Arts de Gand’ (SEBA). In de oude statuten van deze vereniging 

kan men lezen: “La société organise et dirige seule comme déléguée à cette fin par l’autorité 

communale et l’académie les expositions nationales qui ont lieu à Gand tous les trois ans.”112 

Hij was vervolgens secretaris van de SEBA vanaf 1857 tot 1895.113

 

 

Het eerste Salon dat door vander Haeghen werd op touw gezet, was dat in 1859, ingericht in 

de kerk der dominikanen, in Onderbergen. Een kerk die jammer genoeg reeds tijdens het 

daaropvolgende jaar werd gesloopt. De overblijvende ruïnes van het desbetreffende 

Predikherenpand bleven dit treurige lot evenwel gespaard, dankzij het gehoor dat de heren 

rector en professoren van de universiteit schonken aan het verzoek van de stad en van de 

kunstminnende milieus om dit historisch juweel te redden.114

                                                 
111 ‘Plechtige Herdenking.’, op.cit., p. 20  

  

112 Ibid, p. 21 
113 DE CLERCQ, Freya, ‘Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme. Deel II. Biografisch 

repertorium der Gentse kunstmiddens 1880-1900.’, Gent, RUG, licentiaatverhandeling voorgelegd aan 

prof. Balthazar, 1982, p.47 
114 ‘Plechtige Herdenking.’, op.cit., p.21 
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In de loop van de volgende jaren slaagde vander Haeghen erin het oorspronkelijk nationale 

Salon tot een internationale Salon uit bouwen. Telkens weer was er de moeilijkheid een 

geschikt lokaal voor deze artistieke manifestaties te vinden. De Aula van de Universiteit, het 

Oud Museum en het Justitiepaleis werden achtereenvolgens in overweging genomen. In 1864 

deed vander Haeghen aan de stad een voorstel om het eigendom van professor Haus, in de 

Pollepelstraat, aan te kopen, het latere Institut de Kerckhove. De tuin hiervan besloeg 4000 

m². Men had daar grote zalen kunnen bouwen voor de inrichting van kunstsalons en van 

andere culturele manifestaties. Vander Haeghen, hier ook weer avant-gardist, had hierbij de 

realisatie op het oog van een tegenhanger van het kunstpaleis te Amsterdam.115

 

  

Geen succes halend met zijn voorstel, slaagde vander Haeghen er niettemin toch in, voor zijn 

Salons een onderdak te vinden in een behoorlijk lokaal, namelijk in het gebouw door ‘la 

Société d’agriculture et de botanique’ opgericht in het Casinopark. Vanaf 1868 werden de 

Salons dan ook aldaar ingericht. Het Salon in 1868 groeide uit tot een markante gebeurtenis. 

Dat jaar exposeerden in het Salon niet minder dan 322 Belgische, 58 Nederlandse, 156 Franse 

en 82 Duitse kunstenaars. Aan particulieren werden 141 werken verkocht voor een totaal 

bedrag van 127.755 Belgische frank.116 De Melomanen en de Société Gretry gaven er 

concerten. Er werd hulde gebracht aan vander Haeghen, die de spil van de onderneming was 

geweest. De gehuldigde werd uitgenodigd op een banket dat op 24 november 1868 gehouden 

werd en tijdens hetwelk hem een marmerbeeld ‘Het Kind’ van A. Van Eenaeme, dat in het 

salon veel succes had geoogst, werd aangeboden.117

 

 

Het succes ging in stijgende lijn. In 1889 steeg het aantal bezoekers op sommige dagen tot 

4000. In dat jaar was er een nieuwe manifestatie ter ere van vander Haeghen. Zijn borstbeeld 

werd hem aangeboden, gebeiteld door De Vigne. Uit de rede van Limburg Stirum, voorzitter 

van de maatschappij, citeren wij: “Mr. vander Haeghen, vous avez consacré votre vie entière 

à l’encouragement de l’art et de la science, au développement et à la propagation de tout ce 

qui fait la grandeur et la dignité de l’homme, de tout ce qui contribue le plus à la grande 

                                                 
115 Ibid 
116 Ibid, p.22 
117 Ibid 
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oeuvre de la civilisation. Vous avez aidé tous ceux qui comprennent la mission de l’art et de 

la science dans l’humanité…”118

 

 

Joseph Casier schreef over de organisatie van de Salons door vander Haeghen het volgende:  

“ Soucieux de montrer des oeuvres de choix d’artistes en vedette, le zélé secrétaire n’attendait 

pas dans son bureau les adhésions. Par ses voyages, ses visites aux ateliers, ses démarches 

adroites, il attirait la sympathie des peintres et sculpteurs et rapportait toujours une ample 

moisson de concours intéressants. Les Salons de Gand lui doivent leur reputation, les artistes 

belges et étrangers admiraient cet infatigable travailleur, bon mais juste, rebelled aux 

camaraderies, soucieux avant tout du bon renom artistique de sa ville.”119

 

 

De driejaarlijkse Salons waren toentertijd de belangrijkste artistieke gebeurtenissen voor 

Gent. Door het grootse opzet -in de topjaren werden er dikwijls meer dan 1500 werken 

tentoongesteld120-, het nationale en zelfs grensoverschrijdend karakter, de commerciële 

bedoelingen en de ruime aandacht die er aan besteed werd in de pers, werden met de 

Triënnales een groot en gevarieerd publiek bereikt. Ze vonden plaats om de beurt, om de 3 

jaar in de belangrijkste Vlaamse centra: Brussel, Antwerpen en Gent. Vanaf 1899, om de 4 

jaar, ook te Luik. In tegenstelling tot wat wij zouden verwachten van een dergelijk 

internationaal gebeuren, namelijk een confrontatiepunt van alle binnenlandse en buitenlandse 

kunststromingen, waar de avant-premières van de plastische kunst plaatsvinden, waren de 19e 

eeuwse triënnale Salons echter eerder traditiebevestigend en gaven zij vooral een beeld van de 

conventionele keuze gemaakt door de inrichtende instanties.121

 

 

Het is zo dat de voorlopers van de driejaarlijkse Salons, tentoonstellingen waren van de 

kunstwerken van de leerlingen van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK), 

reeds sinds 1872 georganiseerd.122

                                                 
118 Ibid  

 De bekroonde werken op die jaarlijkse tentoonstellingen 

werden aangekocht voor het stedelijke museum. Vanaf 1853 werden driejaarlijkse Gentse 

119 CASIER, op.cit., p. 5 
120 1871: 1.583 werken; 1874: 1.702 werken 
121 DE CLERCQ, op.cit., p.123 
122 Zie ook: DE VRIENDT, Edmond, ‘Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent, 1752-

1926. Aantekeningen en kunstmatige verzameling van artikels omtrent de academie ter gelegenheid 

van haar jubeltentoonstelling 1926.’, Gent, 1926, 173 p. 
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Salons ingericht door de SEBA. “Deze vereniging krijgt van het stadsbestuur en van de 

kunstacademische overheid de opdracht tot inrichting der nationale driejaarlijkse 

tentoonstellingen, ook de nodige subsidies, plus de verantwoordelijkheid voor de verkoop van 

kunstwerken. Tevens zal zij fungeren als de bekroner van de beste kunstwerken, zij zal nl. een 

groot gewicht in de schaal leggen bij de toekenning der medailles en prijzen vermits zij de 

macht krijgt deze werken aan te duiden welke gemedailleerd zullen worden en daardoor 

automatisch aangekocht door ofwel stadsbestuur ofwel regering.”123

 

  

De opening van de Salons was telkens de laatste zondag van augustus en ze duurden meestal 

tot begin november. De bloeiperiode van de Salons -te oordelen naar het aantal 

tentoongestelde werken en het aantal verkochte werken- moet gesitueerd worden tussen 1868 

en 1883. Freya De Clercq wijt de teruggang nadien vooral aan de opkomst van de avant-

gardistische kunstkringen en tijdschriften, eerst te Brussel en later ook in andere Vlaamse 

steden.124 Het was ook onder druk van die bewegingen dat het Salonreglement zou wijzigen 

na 1895. De twee belangrijkste nieuwe trends in het Salonreglement van 1895 waren: de 

afschaffing van het officiële medaille- en bekroningsysteem en een totaal nieuwe 

samenstelling van de aanwerving- en plaatsingsjury, wat meteen een grotere inspraak van de 

kunstenaars zelf betekende.125

 

 

De bestuurscommissie van de SEBA werd gedomineerd door liberale politici en academici en 

had bovendien zeer nauwe banden met de liberale kunstkring “Cercle Artistique et Littéraire” 

(CAL). De Clercq besluit dat er “sinds 1892 over de Gentse Salons een werkelijke 

vernieuwende wind heeft gewaaid. Hetgeen niet betekent dat meteen alle traditionalisme zou 

zijn weggeblazen. Wel integendeel. Traditie en avant-garde krijgen samen een plaats.”126

 

 

In de periode 1900-1914 hebben 4 Salons plaats te Gent: in 1902, 1906, 1909 en 1913, 

wanneer het Salon gehecht is aan de Gentse Wereldtentoonstelling. Ook in de twintigste eeuw 

                                                 
123 DE CLERCQ, op.cit., p.130; zie ook: CLAEYS, Prosper, ‘Les expositions d’art à Gand 1792-1892. 

Essai historique.’, Gent, 1892, 120 p. 
124 DE CLERCQ, op.cit., p.133 
125 Voor een grondige vergelijking va het reglement van 1883 met dat van 1895: zie DE CLERCQ, 

op.cit., p.146-151 
126 Ibid, p.179  
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blijven de Salons belangrijke gebeurtenissen, zeker in een stad als Gent, waar het artistieke 

leven bijna te herleiden was tot de manifestaties van de plaatselijke “Cercle Artistique et 

Littéraire”. Toch is het duidelijk dat ze een stille dood gaan sterven. Het ledental van de 

inrichtende commissie, de SEBA, verminderde van jaar tot jaar. Telde de maatschappij in 

1892 nog meer dan duizend leden, dan is dit in 1909 gezakt tot 386. De belangstelling van 

pers en publiek daalde in gelijke mate. Van de vier Salons in deze periode zijn er echter twee 

die om externe redenen verschillen van de andere: het Salon van 1902 had plaats in de lokalen 

van het nieuwe museum in het Citadelpark, dat speciaal ter dezer gelegenheid sneller werd 

afgewerkt dan voor mogelijk was gehouden. Het spreekt voor zich dat dit nieuwe museum een 

attractie bovenop het Salon was. En het Salon van 1913, dat verbonden was met de 

Wereldtentoonstelling, was uiteraard ook niet in zijn gewone doen.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127 COTMAN, Frank, ‘Want er komen andere tijden…Over schilders en de Gentse kunstwereld, 1880-

1914.’, Gent, RUG, licentiaatverhandeling voorgelegd aan prof. Balthazar, 1987, p.120  
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g) Cercle Artistique et Littéraire  

 

Tijdens de laatste decennia van de 19e eeuw heerste er in Gent een bloeiend cultureel leven. 

Elkeen die een hogere positie in de samenleving bekleedde, of het nu in de politiek, het 

gerecht, de industrie, het artistieke milieu of aan de universiteit was, achtte zichzelf 

respectabel genoeg om deel te nemen aan het societyleven binnen de Arteveldestad.128

 

 

Op 26 april 1879 werd in een algemene vergadering, gehouden in de Gentse letterkundige 

kring “Société Littéraire” (gesticht in 1835), besloten tot een fusie met het “Gentse 

Kunstgenootschap” (gesticht in 1842). Aangezien de financiële toestand van het litteraire 

gezelschap, gehuisvest op de Kalanderberg, en deze van de groepering der plastische 

kunstenaars, die bijeenkwamen in het café ‘Fauconnier’ in de Korianderstraat, op dat ogenblik 

niet schitterend was, en omdat bovendien beide verenigingen nood hadden aan een 

conferentie- en tentoonstellingsruimte, zijn zij tot deze fusie overgegaan. Beide kringen zijn 

overeengekomen het grote huis in de St. Jansvest nr.12, eigendom van de fotograaf Charles 

d’Hoy, lid van de herverkiezingcommissie van de CAL, samen in huur te nemen. Vanaf 1879 

versmolten deze beide verenigingen en droegen ze de naam “Cercle Artistique et Littéraire”. 

De kring kon beschikken over een muziek- en conferentiezaal, een bibliotheek en leesruimte, 

en natuurlijk een tentoonstellingszaal.129

 

 

De stichtingsdatum van de CAL, mei 1879, viel trouwens bijna juist één jaar na de vorming 

van het radicaal-liberaal ministerie Frère-Orban-Van Humbeek (18 juni 1878-10 juni 

1884).130 Dit was van enige betekenis voor de politieke strekking van de kring. Ander 

plezierig detail, meer van anekdotische aard, is dat het huis op de St. Jansvest nr.12, vlakbij de 

latere van de liberale krant “La Flande Libérale” lag.131

                                                 
128 VAN DAELE, op.cit., p.39 

 

129 VAN LOO, Auguste, ‘Histoire du Cercle artistique et lttéraire de Gand : rapport sur les travaux du 

cercle depuis le 4 mai 1879, date de sa fondation, jusqu’à ce jour.’, Gent, Cercle Artistique et 

Littéraire, 1905, p.5-6 
130 LUYKX, Theo, ‘Politieke geschiedenis van België. 1: van 1789 tot 1944.’, Antwerpen, Kluwer, 

1985, p.167 
131 CAMPS, Christina, ‘Monografie van “La Flandre Libérale (1874-1899).’, Gent, RUG, 

licentiaatverhandeling, 1977, p.18 
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Alle belangrijkste leden van de CAL konden op één of andere manier wel in verband gebracht 

worden met de liberale partij. Op de 16 bestuursleden waren er 4 parlementsleden waaronder 

1 minister (verkozen voor de liberale partij). Dezelfde 4+1 (A. Dubois) speelden ook een rol, 

hetzij op provinciaal, hetzij op stedelijk vlak, waren gemeenteraadsleden, schepenen en allen 

leden van de stedelijke liberale associaties. Op de 16 bestuursleden waren er 5 medewerker 

aan de belangrijkste liberale kranten, minstens 5 vertegenwoordigers van de belangrijkste 

Gentse industriële top, en met zekerheid 4 vrijmetselaars.132

 

  

De exposantkunstenaars die regelmatig in de CAL tentoonstelden, hetzij als deelnemer aan de 

kersttentoonstelling, hetzij in kleine groepjes op privé-tentoonstellingen, vertegenwoordigden 

echter alle modernistische kunstrichtingen. Conservatief realistische schilders, autochtone 

impressionisten, maar ook de symbolische en tenslotte ook de luministische richting komen 

aan bod. De Clercq concludeert dan ook: “CAL, conservatieve top, maar leden exposanten 

zelf vertegenwoordigen alle richtingen.”133

 

  

De liberalen beschikten op het einde van de 19e eeuw over heel wat kunstkringen in Gent. Ze 

zijn echter allemaal ontstaan uit de belangrijke “Cercle Artistique et Littéraire” (CAL), 

gesticht in 1879. De bestuursleden van de CAL behoorden praktisch allemaal tot de liberale 

Franssprekende industriële Gentse burgerij. De kunstenaars-bestuursleden zaten haast 

allemaal op de academische lijn. Net zoals bij de katholieke kunstkring “Cercle des Beaux 

Arts” stelt De Clercq ook hier vast dat, ondanks het feit dat de bestuursleden de traditie 

vertegenwoordigden, de exposanten tot alle toen florerende richtingen behoorden.134 In 1887 

werd in de schoot van de CAL de “Union des Artistes Gantois” (UAG) opgericht, volgens de 

Clercq met de bedoeling de kring er financieel weer bovenop te brengen.135

 

  

Deze CAL was bijzonder actief in de culturele sector. Zo werden er regelmatig voordrachten 

gehouden over de meest uiteenlopende onderwerpen, niet zelden door buitenlands 

                                                 
132 DE CLERCQ, Freya, ‘ Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme. Deel I: Analyse 

van de Gentse kunstmiddens 1880-1900.’, Gent, RUG, licentiaatverhandeling voorgelegd aan prof. 

Balthazar, 1982, p.18 
133 Ibid, p.27 
134 COTMAN, op.cit., p.65 
135 DE CLERCQ, op.cit., p.42. Aan de UAG was ook een soort bijstandskas voor de leden verbonden. 
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gastsprekers. Daarnaast werden muziekavonden ingericht en tentoonstellingen georganiseerd. 

Met de organisatie van tentoonstellingen voor de Latemse school (o.m. Gustave van de 

Woestijne, Leon De Smedt en Constant Permeke) legde de Cercle zich aanvankelijk toe op 

het zuiver artistieke aspect. Tegen het einde van de 19e eeuw werd er ook meer aandacht 

besteed aan historische en archeologische onderwerpen, bijvoorbeeld in de vorm van 

monumentenzorg.136

 

 

Hoewel de CAL naar het einde van de vorige eeuw met interne en financiële moeilijkheden af 

te rekenen had, hield de vereniging zich goed staande. Ze was te Gent zowat de katalysator 

van het culturele leven, zeker wat de plastische kunsten aanging. Ze is daarenboven de enige 

kring die op stedelijke subsidies kon rekenen. Ze kon bijna een officiële instelling genoemd 

worden, aangezien ze bij zowat alles wat de plastische kunsten betrof in Gent, officieel of 

officieus betrokken was. Alles samen denkt Cotman te mogen stellen dat de kring met zijn 

eclectisch tentoonstellingsbeleid, in grote lijnen, weerspiegelde wat er te Gent leefde op 

plastisch gebied. Diezelfde functie werd ook vervuld door de Universiteit en vanaf 1911 door 

de zaal Taets.137

 

  

Van 1880 tot 1888 was Ferdinand vander Haeghen ondervoorzitter van de CAL.138 Binnen de 

CAL kwam de liberale, Fransgezinde Gentse burgerij samen “om de goede smaak op gebied 

van kunst, letteren, of  wetenschappen te verspreiden en de belangen te begunstigen van hen 

die kunst, letteren of wetenschappen beoefenden.”139

Vander Haeghen ontmoette er onder meer de historicus Henri Pirenne, Louis Maeterlinck, 

kunstschilder en conservator van het Museum voor Schone Kunsten te Gent, de 

impressionistische schilders Albert Baertsoen, Emile Claus en Louis van Biesbroeck, 

beeldhouwer Hipolyte Le Roy, en Louis Varlez.

  

140

      

 

 

 
                                                 
136 COTMAN, op.cit., p.17-23 
137 Ibid , p.146 
138 DE CLERCQ, op.cit., p.47 
139 LAUREYS, Bart, ‘Bibliotheken te Gent (1891-1921), struktuur en betekenis. Repertorium.’, Gent, 

RUG, licentiaatverhandeling voorgelegd aan prof. Van Eenoo, 1986, p.82 
140 VAN DAELE, op.cit., p.39 
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 h)   Stedelijke Commissie der Monumenten  

 

Op 23 december 1857 werd vander Haeghen door het College van Burgemeester en 

Schepenen benoemd tot lid van de ‘Stedelijke Commissie tot instandhouding van 

Praalgebouwen’, zoals de ‘Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten’ toen heette. 

Vander Haeghen was voorbestemd om zulke rol te vervullen: hij was een rasechte Gentenaar, 

zoon van de eigenaar en uitgever van de “Gazette van Gent”, hij was als jongeling een 

liefhebber van boeken over geschiedenis en oudheidkunde, hij dweepte met de middeleeuwen 

en de Romantiek. Geen wonder dus dat hij temidden van een vrij onverschillige bourgeoisie 

van fabrikanten en handelaars een kruisvaarder werd voor het behoud en de restauratie van de 

getuigen van een roemrijk verleden in een historische stad als Gent, zijn geboortestad nota 

bene. Zijn hart moet gebloed hebben toen hij als jongen beleefde dat men in 1839 het 

Utenhovesteen op de Vrijdagsmarkt sloopte, toen men een ijzeren kap op het Belfort plaatste, 

dat de prachtige Predikherenkerk, op de pand na, werd afgebroken en het schilderachtige 

Groot-Begijnhof van Sint Elisabeth werd ontmanteld, en met de vernietiging werd bedreigd.  

Voor de zakelijke Gentenaars van toen waren dat stuk voor stuk antiquiteiten, die de moderne 

vooruitgang in de weg stonden. Ze moesten dan maar verdwijnen voor fabrieken en banale 

witgekalkte gevels van burgerhuizen. Er was zonder twijfel moet voor nodig om een andere 

mening over de vooruitgang in dat midden van utilitaristen en materialisten te verkondigen.141

 

 

Gelukkig waren er ook anderen. Hij ontmoette ze toen hij in 1857 in de Commissie zijn 

intrede deed. De voorzitter was Karel Vervier, vriend van J.F. Willems, de Vlaamsgezinde 

dichter. De leden waren allen mannen die, één voor één, de herinnering oproepen aan kunst en 

oudheidkunde: Louis Roelandt, August Van Lokeren, Ph. Blommaert, N. d’Huyvetter, K. 

Onghena, A.P. Lenz, P.B. Van der Vin, Eug. Regnaut, Baron Jules de Saint-Genois, Prudens 

van Duyse, P.J. Goetgebuer, P.C. Van der Meersch, Edm. De Busscher, Ph. Kervyn de 

Volhaersbeke, J. de Vigne-Avé, Van Damme, Bernier, C.P. Serrure, Th. Canneel.142
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In deze middens zou de jonge vander Haeghen zijn geestdrift voor de oudheidkunde kunnen 

botvieren en beproeven te redden wat er nog te redden viel. Dadelijk werd hem het 

secretariaat opgedragen. Het was hem ernst en zijn werklust kende geen grenzen. Zijn 

medeleden volgden, maar zoals het meer gebeurt, slechts schoorvoetend, omdat ze zich te oud 

voelden of andere bezigheden ze meer aantrokken. Kortom, na enige tijd vertegenwoordigde 

de jongste van de leden de hele Commissie. Hij stond immers op de bres, ging de voorstellen 

met de schepenen en de stadsdiensten persoonlijk bespreken en verdedigen.143

 

 

Toen zijn opvolger als voorzitter van de Stedelijke Commissie der Monumenten, Baron 

Casier, zijn In Memoriam voordroeg, zei hij van de “Abt van Baudeloo”, Ferdinand vander 

Haeghen: “Pour nous cette vie est un exemple. Modeste à l’excès, Ferdinand vander Haeghen 

n’a pas recherché les honneurs qui sont venus à lui, sans susciter ni otgueil ni morgue, bon et 

affable pour tous, il s’est attiré des collaborateurs qui ont puisé dans son commerce, l’amour 

du passé et les respect des souvenirs. Ponctuel au travail, persévérant dans la tâche 

entreprise, il a parcouru une carrière féconde, dévoué à sa ville natale et à son pays, il a 

travaillé pour leur gloire et mérite à ce titre la reconnaissance publique.”144

 

 

Uiteraard is vander Haeghen niet de enige verantwoordelijke voor de artistieke renovatie van 

Gent op het einde van de 19e eeuw, maar hij nam wel het voortouw voor het doorvoeren van 

het project in verband met de transformatie van het historisch centrum van Gent. 
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i) Museum van Stenen Voorwerpen in Puinen, Oudheidkundig Museum en Museum 

van Oudheden  

 

Tenslotte willen wij hier nog even stilstaan bij de rol die vander Haeghen heeft gespeeld ten 

aanzien van de oudheidkundige musea. Het Oudheidkundig Museum, evenals het Museum 

van Oudheden en het Museum voor Stenen Voorwerpen, zijn hem veel verschuldigd.  

 

Naar een getuigenis van Alfons van Werveke, de eerste conservator van het Oudheidkundig 

Museum en van de Gentse Monumenten, is Ferdinand vander Haeghen de stichter van het 

Museum van Oudheden en van het Museum van Stenen Voorwerpen in de Puinen.145

De merkwaardige verzameling grafzerken uit de middeleeuwen, meesterwerken van de 

Gentse zogenaamde ”zerksniders” afkomstig uit de Gentse kerken, is grotendeels hieraan te 

danken. In 1864 bekwam hij van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen de zerken van het 

afgebroken Sint-Jacobsgodhuis. Bij de vernieuwing van de Gentse bruggen was de ijverige 

secretaris er steeds bij om het Rijksbestuur de grafzerken te bekomen, die eeuwenlang als 

bevloering van bruggen en sluizen hadden gediend. Aldus kwam het Museum in bezit van 

talrijke gebeeldhouwde zerken van de 15e en 16e eeuw, afkomstig van het Rabot (1870), van 

het Kuipgat (1876-1879), en van de Braemgaten (1885).

 August 

van Lokeren, de redder van de bouwvallen van de Sint-Baafsabdij, was namelijk geen 

voorstander van een Museum van Stenen Voorwerpen. Vander Haeghen dacht hier echter 

anders over en kreeg de meerderheid van de commissieleden aan zijn zijde. Kon een gebouw 

of een gevel niet gered worden, dan gingen althans het beeldhouwwerk, de architectonische 

motieven, de omramingen van deuren en vensters, de balkons, etc. naar een veilige 

bewaarplaats.  

146

 

  

Het Oudheidkundig Museum, dat ontstaan was als een soort emanatie van de lokale 

Commissie voor Monumenten, kreeg vanaf 1884 een nieuw lokaal, met de name de kerk der 

Carmelieten, die aldus voor sloping gered bleef. Bij de plechtige inwijding van het museum in 

de Steenstraat, op 1 november 1884, viel hem dan ook de taak en de eer te beurt om, in 

                                                 
145 Ibid 
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tegenwoordigheid van talrijke overheden van provincie en stad, het woord te voeren en de 

betekenis van dit merkwaardig gemeentelijk monument in het licht te stellen.147

Op 20 april 1904 nam vander Haeghen ontslag als voorzitter van het Oudheidkundig 

Museum, uit protest tegen het verwijderen van de tapijten van de Oud Burg uit dit museum.

  

148

 

 

In 1896 werd hij dan tot voorzitter benoemd van de commissie van het Oudheidkundig 

Museum, een museum ten bate waarvan hij steeds op een erg verdienstelijke wijze zijn 

medewerking had verleend. Het is aan vander Haeghen te danken dat het Oudheidkundig 

Museum in de kerk van de Ongeschoeide Karmelieten in de Lange Steenstraat, later het 

Museum voor Volkskunde, op een behoorlijke wijze werd ondergebracht. Niet alleen de 

Oudheidminnaars zijn hem veel dank verschuldigd, ook de kunstminnaars zonder meer. Was 

hij niet jarenlang de inrichter van de driejaarlijkse Salons van de Koninklijke Maatschappij 

voor de Aanmoediging van de Schone Kunsten? 

Toen vander Haeghen voorzitter werd van de Commissie der Monumenten was hij reeds als 

hoofdbibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek zwaar bezet met zijn bibliografisch werk: 

de ‘Bibliographie gantoise’ en de ‘Bibliotheca Belgica’ en zijn bibliografisch verzamelwerk 

van de ‘Gandavensia’ en toch vond hij tijd om te ijveren voor de redding van de Genste 

monumenten, zoals het Gravensteen en het Gerard Duivelsteen.149

 

 

Ook het Museum van Oudheden, later in de Bijloke gevestigd, heeft genoten van zijn 

voorbeeldige ijver. Reeds in 1833 was een aanvang gemaakt met het inrichten van een 

historisch museum van de stad, maar dit historisch museum was meer een magazijn dan een 

werkelijk museum toegankelijk voor het publiek. Aan Ferdinand vander Haeghen is de 

belangstelling te danken voor de overblijfselen van volkskundige voorwerpen, van de 

kunstschatten van neringen en gilden, door de Franse bezetting afgeschaft, en waarvan later 

het Museum van de Bijloke één van de rijkste in Europa mee bezat.150

 

 

                                                 
147 Ibid, p. 23 
148 Archief van de Universiteitsbibliotheek, doos 4A 69 (41). Brief van vander Haeghen. Gent, 

20/4/1904. 
149 ‘Plechtige Herdenking.’, p. 30 
150 Ibid, p. 30 
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In die periode van zijn leven was hij gelukkig niet meer alleen als “roepende in de woestijn”: 

hij had talrijke discipels gevormd, ook onder de stadsbestuurders en de ‘Vrienden van Oud-

Gent’. Vander Haeghen had met grote vreugde de ontmanteling van de Drie Torens begroet 

en in 1913, het jaar van zijn dood nota bene, na een welgevuld leven gewijd te hebben aan het 

Boek en het Monument van het Verleden, aan de Kunst en de Letteren, kwam de bekroning in 

steen op het Belfort, meesterstuk van architect Ridder Valentin Vaerwijck.151
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VI. Vander Haeghen als bibliothecaris 

 

1. Algemene ontwikkeling van de bibliotheken in de 19e eeuw. 

 

Op het einde van de 18e eeuw introduceerde de Franse Revolutie de openbaarheid van 

informatie met de oprichting van de ‘Bibliothèque Nationale’ en de ‘Archives Nationales’. De 

nationale bibliografieën werden bijna overal opgesteld en uitgegeven door de nationale 

bibliotheken, omdat zij de plichtexemplaren die ze via het wettelijk depot verwerven, 

bewaren. Vanaf 1811 verscheen dan ook in Frankrijk voor het eerst regelmatig de nationale 

bibliografie van Frankrijk, uitgegeven door de ‘Bibliothèque Nationale’ (toen de 

‘Bibliothèque Impériale’).152

 

 

Ook bij de veralgemening van het onderwijs werden de bibliotheken ingeschakeld, de 

collecties van de geseculariseerde kloosterbibliotheken vormden de kern van de bibliotheken 

van de centrale scholen in elk departement. In Gent werd, zoals we verder zullen zien, deze 

bibliotheek nadien stadsbibliotheek en na de oprichting van de universiteit in 1818 

universiteitsbibliotheek.  

 

In de 19e eeuw was Duitsland toonaangevend op wetenschappelijk en technisch gebied. De 

goed gestructureerde organisatie van het wetenschappelijk onderzoek, samen met een 

uitstekend bibliotheekwezen, stonden model voor de rest van Europa. Hier ontstonden het 

“Referatenblatt” en de “Jahresberichten”, kritische besprekingen van de verschenen 

wetenschappelijke literatuur.153

De “index” daarentegen werd ontwikkeld in de Verenigde Staten door de bibliothecaris Poole 

die er in 1848 als eerste een index maakte op tijdschriften van algemeen culturele aard. Het 

waren echter vooral de uitgevers en de documentatiecentra die deze taak op zich namen.

 

154

 

 

In de vernieuwing van het bibliotheekwezen heeft Panizzi, de bibliothecaris van de 

bibliotheek van het ‘British Museum’, zoals de ‘British Library’ vroeger heette, een 

                                                 
152 MILIS-PROOST, Greta, ‘Bibliografie en bibliotheconomie. Deel: bibliotheconomie.’, Universiteit 

Gent, 1995, p.18 
153 Ibid, p.19  
154 Ibid  
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belangrijke rol gespeeld. In het midden van de 19e eeuw werd deze bibliotheek uitgebouwd 

tot de grootste nationale bibliotheek, die streefde naar het bewaren van de nationale 

literatuurproductie.155

 

  

Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw werden er ook openbare bibliotheken opgericht. Bij 

ons werden die vaak volksbibliotheken genoemd.156 Ze komen tot bloei in de 20e eeuw, 

wanneer brede literatuurvoorziening als een plicht van de overheid werd aanzien.157

 

 

Op het einde van de 19e eeuw begint het bibliotheek- en documentatiewezen zich nationaal en 

ook internationaal te organiseren om documenten ten behoeve van de gebruiker vlotter 

toegankelijk te maken. 

De sterk toenemende literatuurproductie en de grotere wetenschappelijke specialisatie vereiste 

van de bibliothecaris een grotere professionalisering en specialisatie. 

De bibliotheken die traditioneel meer afgestemd waren op de alfawetenschappen, moesten 

hun collecties uitbreiden, met grotere aandacht voor de exacte wetenschappen.158

 

 

Vanaf de 19e eeuw ontwikkelden de centrale universiteitsbibliotheken en de 

dienstbibliotheken zich verschillend in België, Nederland en Duitsland. De dienstbibliotheken 

zijn geëvolueerd naar bibliotheken met een open kast-systeem, de  Centrale 

Universiteitsbibliotheken hebben meestal een gesloten depot. In de grote wetenschappelijke 

bibliotheken worden de twee plaatsingssystemen naast elkaar gebruikt. In de bibliotheken met 

een open kast-systeem staat meestal enkel de actieve wetenschappelijke literatuur in open 

kast. In een bibliotheek met gesloten depot staan enkel de referentiewerken in open kast 

opgesteld.159

 

 

Het interbibliothecair ruilverkeer vulde de eigen lacunes aan en voor de gebruiker werden de 

zoekmogelijkheden in de catalogi verfijnd. Er werd geprobeerd om de regels voor de 
                                                 
155 Ibid  
156 Voor meer info in verband met de volksbibliotheken in Gent: zie: LAUREYS, Bart, ‘Bibliotheken 

te Gent (1891-1921). Struktuur en betekenis, repertorium.’, Gent, 1986, 540 p. & ARNAUT, Katrien, 

‘Bibliotheken te Gent (1830-1890). Struktuur en betekenis, repertorium.’, Gent, 1984, 220 p. 
157 MILIS-PROOST, op.cit., p.19 
158 Ibid  
159 Ibid, p.47 
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titelbeschrijvingen nationaal en internationaal te standaardiseren. Grote nationale bibliotheken 

gaven hun catalogi uit in boekvorm. De systematische of onderwerpscatalogi werden een 

belangrijk ontsluitingshulpmiddel.160

 

 

De ontsluiting op artikelniveau werd door de bibliothecaris slechts uitzonderlijk gedaan, en 

dan enkel in gespecialiseerde wetenschappelijke bibliotheken. De documentatiecentra 

specialiseerden zich hierin, en ook in het attenderen van de gebruikers op de voor de hen 

relevante publicaties.161

 

 

De term “publication” was in 1903 de uitvinding van de Belg Paul Otlet. Otlet is ook de 

uitvinder van de UDC (Universele Decimale Classificatie), een classificatiesysteem dat 

aanverwante onderwerpen bijeenbrengt.162

Het was vooral de overheid en het bedrijfsleven die in het begin van de 20e eeuw de 

grondslagen hebben gelegd voor deze documentatiearbeid. De documentatiecentra brachten 

producten op de markt om de primaire literatuur te ontsluiten door zich toe te leggen op de 

productie van secundaire literatuur. Ze attendeerden op de primaire literatuur door de 

publicatie van bibliografieën, referaatbladen en “current contents”-tijdschriften.

 

163

 

 

Het doel van elke bibliotheek is de geschreven boodschap zo goed en overzichtelijk mogelijk 

aan haar lezers kenbaar en beschikbaar te maken. Dit doel wordt bereikt door: 

- Collectievorming via aankoop, ruil en schenking. 

- Ordenen van de verzameling via plaatsnummering. 

- Bewaren in magazijnen met oog voor de conservatie. 

- Ontsluiten van de wetenschappelijke literatuur en van de eigen collectie via 

bibliografieën en catalogi. 

- Ter beschikking stellen uit de eigen en andere verzamelingen.164
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2. Aanstelling van vander Haeghen als bibliothecaris van de Gentse 

Universiteitsbibliotheek. 

 

Op 10 september 1867 stierf baron Jules de Saint-Genois, toenmalig bibliothecaris van de 

Universiteit Gent. Van beheerder-opzichter Roulez had Jules Bernard, onderbibliothecaris, na 

het overlijden van de Saint-Genois, opdracht ontvangen het interim uit te oefenen. Dit duurde 

tot 19 april 1869, wanneer Ferdinand vander Haeghen bij ministerieel besluit tot 

bibliothecaris165 van de Universiteit werd benoemd, tegen een vergoeding van 4.000 frank.166

 

 

Uit het voorgaande deel, waarin we de belangrijkste culturele activiteiten van vander Haeghen 

naast zijn functie als bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek te Gent, hebben behandeld, 

is ongetwijfeld duidelijk geworden dat Ferdinand vander Haeghen een veelzijdige 

belangstelling heeft gehad: 

Zorg voor het behoud van de oudheidkundige en artistieke monumenten in zijn geboortestad, 

waaraan wij onder meer het bewaren van het Gravensteen, van het Belfort en van de Sint-

Baafskathedraal te danken hebben. 

 

Zin voor het schone, door hem betoond bij de inrichting van de in zijn tijd internationaal 

befaamde driejaarlijkse tentoonstellingen van schilderijen, waarop hij toen nog weinig 

bekende of sterk aangevallen namen als Monet, Manet en Courbet recht liet wedervaren.167

 

 

Wetenschappelijke interesse over de wereld van het boek, die hij bestudeerde en bereikbaar 

maakte door zijn grote bibliografische publicaties. 

Dat hij ook op dit gebied, de wereld van het boek, zin had voor het schone en het originele, 

voor het zeldzame, blijkt onder andere uit zijn toetreding tot de Maatschappij der Vlaamsche 

Bibliophielen in 1853. Hij was toen 23 jaar oud en zelf reeds bezitter van de grootste en 

belangrijkste verzamelingen boek van de stad Gent. Hij bezat niet minder dan circa 10.000 
                                                 
165 Archief van de universiteitsbibliotheek, doos 4A 22 (201). Brief van Roulez ivm aanstelling van 

vander Haeghen tot bibliothecaris, 30/4/1869. 

Door koninklijk besluit van 10 april 1889 werd deze titel veranderd in die van hoofdbibliothecaris. Pas 

vanaf 19 januari 1901 werd vander Haeghen gemachtigd de eretitel van gewoon hoogleraar te dragen. 

Op 15 mei 1888 ontving hij het diploma honoris causa in de Wijsbegeerte en Letteren. 
166 APERS, op.cit., p.39 
167 ‘Plechtige Herdenking.’, op.cit., p.59 
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Gentse drukken, waarvan het bezit hem toeliet de reeds besproken ‘Bibliographie gantoise’ op 

te stellen in de jaren 1858-1869.  

 

Hij genoot toen reeds als boekenkenner een grote achting, ook in het buitenland. Campbell en 

Holtrop, de bekende Nederlandse incunabelenvorsers, nodigden hem uit om hen in 1859 in 

Den Haag te komen helpen. In 1866 prijkten zijn oudste boeken, de drukken van A. 

Dekeysere, op de Universele Tentoonstelling te Parijs.168

 

 

Met Alvin, hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek, was hij vanaf 1862 in 

betrekking als tussenpersoon voor de geplande aankoop door deze van de 

incunabelverzameling van F. Vergauwen, van de letterkundige collectie van Serrure en van 

Leopold van Alstein zijn oriëntalistische bibliotheek.169

 

  

In 1864 werd vander Haeghen redactiesecretaris van het later zo bekende Revue Générale. 

Ondertussen stelde hij verschillende veilingcatalogussen op, onder meer van de verzameling 

van D.J. Van der Meersch in 1865 en van die van Jean de Meyer in 1869.170

 

 

Dit alles om aan te tonen dat vander Haeghen bij zijn aanstelling tot bibliothecaris reeds een 

grote bekendheid genoot als boekenkenner, en dat zijn bibliofiele gerichtheid een 

onmiskenbare stempel zou drukken op zijn latere activiteit als hoofd van de 

universiteitsbibliotheek. 

 

Jules de Saint-Genois, zoals hierboven reeds vermeld de voorganger van vander Haeghen als 

bibliothecaris, werd op 12 augustus 1843 benoemd.171

De Sain-Genois was, volgens Apers, qua karakter en smaak, verwant met zijn voorganger, 

Auguste Voisin, en zijn werkzaamheid was dan ook als het ware de voortzetting van dat van 

zijn voorganger.

 

172

                                                 
168 Ibid, p.59 

  

169 Ibid, p.60 
170 Ibid  
171 Over de Saint-Genois, zie onder meer: ‘Biographie nationale.’, deel 7, kol.601-607; Kervijn de 

Volkaersbeke, ‘Le baron de Saint-Genois.’, in: “Messages des Science Historique”, 1867, p.409-435; 

P. De Decker, ‘Notice sur le baron de Saint-Genois.’, in: “Annuaire de l’Académie Royale de 

Belgique”, 1869, p.147 e.v.;  
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De Saint-Genois liet de cataloguswerken, begonnen door Voisin, voortgaan, maar hield zich 

vooral bezig met een strikt persoonlijke onderneming, die hem veel nauwer aan het hart lag, 

met name de catalogus der handschriften, en bracht deze tot een goed einde. Voisin was 

begonnen met enkele officiële inrichtingen en privaatpersonen te interesseren aan de 

uitbreiding van de universiteitsbibliotheek, de Saint-Genois vond deze politiek uitstekend, en 

door zijn sociale stand, bekendheid met allerlei nationale en internationale kringen, mocht hij 

zich veroorloven in deze richting veel verder te gaan.  

Hij benuttigde zijn invloed en zijn reizen naar het buitenland, onder meer in Duitsland, 

Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Engeland, om daar in dezelfde geest te werken. Door rang, 

fortuin, hoffelijkheid en tussenkomst van machtige vrienden vond hij toegang tot 

binnenlandse en buitenlandse bestuurlijke en wetenschappelijke middens en bekwam daar 

voor zijn bibliotheek tal van officiële en niet-officiële uitgaven.173

 

  

Was het aan de Saint-Genois gelukt de aandacht te vestigen in West-Europa op de Genste 

universiteitsbibliotheek, toch zou het pas met vander Haeghen zijn dat haar internationale 

bekendheid vaste voet zou nemen. 

 

Vander Haeghen was lang geen onbekende met de bibliotheek. Zijn voorganger was door zijn 

vriendelijke omgang en zijn voorkomendheid bevriend met al wie in de kunst, wetenschap en 

bibliofilie in die tijd van tel was. Zijn kabinet was gedurende jaren van tien tot één uur de 

dagelijkse vergaderplaats geweest van Frans- en Vlaamsschrijvende letterkundigen, 

geschiedschrijvers, kunstenaars, boekenliefhebbers, die over hun gemeenzame belangen en 

liefhebberijen, en ook over de aanstaande boekenveilingen hun gedachten kwamen 

uitwisselen.174

 

 

Onder deze behoorde dus ook Ferdinand van der Haeghen, die door alles bestemd was de 

opvolger van de Saint-Genois te worden. Zonder eigenlijk hogere studies gedaan te hebben, 

had hij na een verblijf van enkele jaren in het jezuïetencollege van Namen, als zoon van de 

uitgever van de “Gazette van Gent” in een omgeving geleefd waar hij een macht van 

uiteenlopende, maar toch waardevolle kennis had opgedaan. Bibliofiel van huize uit, was hij 

                                                                                                                                                         
172 APERS, op.cit., p.38 
173 Ibid, p.39 
174 Ibid,  



 50 

reeds als jongeling aan het verzamelen gegaan. Zeer jong getrouwd, met een rijke 

patriciersdochter uit Brugge, had hij aan zijn boekenliefhebberij vrije teugel kunnen geven. In 

het begin schijnt hij met minder doorzicht te werk zijn gegaan: hij kocht zonder keuze en 

onderscheid alles wat hem voorkwam, voor zover het betrekking had op de geschiedenis, de 

zeden en de gebruiken van Vlaanderen. Alles werd voorlopig bij hem, op de uitgestrekte 

zolders van zijn woning, eerst in de Burgstraat, later in de Kortrijksestraat, jarenlang 

opgestapeld. Later ontpopte hij zich, door zijn omgang met oudere Gentse bibliofielen, tot één 

van de keurigste boekenkenners van de stad. Zijn dagelijks verkeer met de Saint-Genois, 

Serrure, Kervijn de Volkaersbeke, Blommaert en Snellaert, wijdde hem in de echte 

boekenwetenschap in, en deed hem belang stellen in de toekomst van de bibliotheek.175

 

  

Bij het verzamelen echter hield hij zich streng in de gekozen richting, en weldra lag er in zijn 

woning een schat aan materiaal opgestapeld. Maar de voorgenomen onderneming bleek een 

werk van te grote omvang. Daarom beperkte vander Haeghen zich tenslotte, naar het 

voorbeeld van voorgangers als Polydore van der Meersch en Serrure, tot het verzamelen van 

al wat sinds Arnold de Keyser te Gent gedrukt werd. Hij was de jongste van allen, maar als de 

anderen ofwel verdwenen waren, ofwel bij gebrek aan de nodige geldmiddelen zich het 

aankopen van de oudste, zeldzaamste en kostbaarste boeken moesten ontzeggen, bleef hij 

alleen op de bres. Hij besteedde daaraan soms verbazend grote sommen. Op 26-jarige leeftijd 

zag hij zich aan het hoofd van de rijkste en meest volledige verzameling die ergens 

betreffende een stad in de Nederlanden te vinden was, waarin voorkwam wat vroeger de trots 

was geweest van de Gentse bibliofielen. Van daar tot het ondernemen van een beschrijving 

van deze uitvoerige collectie, was voor hem maar een kleine stap. In 1858, als hij nauwelijks 

28 jaar oud was, verscheen reeds het eerste deel van de ‘Bibliographie gantoise. Recherches 

sur la vie et les travaux des imprimeurs de Gand.’. Elf jaar later, in 1869, was het voltooid.176

Toen de Saint-Genois in 1867 stierf, was vander Haeghen dus de aangewezen man om hem te 

vervangen. Hij was 39 jaar geworden. Hoewel hij innig verknocht was aan zijn geboortestad, 

had hij naar buiten weten te kijken, hij had veel gereisd, kennis gemaakt met geleerden van 

hier en van het buitenland. Als bibliofiel was hij wijd en zijd bekend geworden, als 

boekenkenner gold hij als een deskundige van eerste rang. Maar meer dan een geleerde 

  

                                                 
175 Ibid, p.40  
176 Ibid, p.40-41 
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liefhebber was hij niet. Zijn eigenlijke loopbaan zou nog beginnen. In 1869 werd hij tot 

opvolger van baron de Saint-Genois benoemd. Deze betrekking vervulde hij tot 1911. 

 

Over de roeping van bibliothecaris bestaan zeer verschillende opvattingen. Onder de 

bibliothecarissen zijn, volgens Mansion, behoudsgezinden en vooruitstrevenden. Vrijgevige 

mecenassen en angstvallige bewakers van de hun toevertrouwde schatten. Sommige onder 

hen hebben geen ander ideaal dan hetgeen zij reeds bezitten voor brand, verlies en andere 

rampen te behoeden; anderen denken er vooral aan hun rijkdom uit te breiden en te 

vermeerderen. Tot deze laatste behoorde Ferdinand vander Haeghen.177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
177 MANSION, op.cit., p.132-133 
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3. De Gentse Universiteitsbibliotheek. 

 

a) Het gebouw  

 

Wij vonden het opportuun eerst even stil te staan bij de evolutie van het gebouw waarin de 

bibliotheek was gevestigd, vanaf haar ontstaan tot en met de periode dat Ferdinand vander 

Haeghen aan het hoofd stond van de Gentse universiteitsbibliotheek. Het leek ons nogal 

logisch om de lezer de nodige informatie te verstrekken in verband met de 

wordingsgeschiedenis van het gebouw, waarover we het later constant zullen hebben. Het 

begrip ‘bibliotheek’ alleen is nogal abstract en daarom gaan we hier even verder in op het 

gebouw, de concrete ruimte waarin vander Haeghen actief was.  

 

Bij de Sint-Jakobskerk, één van de oudste tempels van de stad Gent, had de Cisterciënzerabdij 

van Baudeloo, gelegen bij Sinaai in het land van Waas, een refugium of herberg, met stuk 

grond, door de poort van Gent afgestaan ten behoeve van de abt en zijn monniken, die hier 

naartoe kwamen wanneer de noodzakelijkheid hen naar Gent riep.178

Aanvankelijk was het een eenvoudig huis, dat zich gedurende een drietal eeuwen in niets 

onderscheidde van de omringende woningen, maar in 1526 werd het door de abt Jan van 

Deinze doelmatig ingericht met kapel en toebehoren, en zelfs omringd met een muur. Dit 

refugium zou uitstekend van pas komen, omtrent 60 jaar later, toen na de ellende van de 

godsdienstoorlogen, in 1585 er opnieuw betrekkelijke vrede kwam in onze gewesten, die 

gedurende 20 jaar ten prooi waren gevallen aan verwoesting en vernieling. De abdij in het 

land van Waas was vernietigd, enkel puinhopen bleven er van over. De monniken dachten er 

ook niet aan hun klooster te doen herrijzen op zijn vorige plaats.

 

179

De abt Jacob Delrio vond het veel eenvoudiger het refugium te Gent te betrekken, en met 

enkele monniken die hem overbleven, richtte hij zich zo goed en zo kwaad als mogelijk in het 

gebouw in, en begon toen zijn stappen tot het bekomen van de toelating om van het refugium 

een klooster te maken. Columbanus Vrancx, een gekende abt van de Sint-Pietersabdij te Gent, 

gaf deze toestemming in het jaar 1602.

  

180

 

 

                                                 
178 APERS, op.cit., p.16 
179 VYNCKE, P.F., ‘Geschiedkundige schets der abdij van Baudeloo.’, Gent, 1922, p.72-74 
180 Ibid, p.75 
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Dit was het teken tot het oprichten van een stel gebouwen, die gedurende de 17e en de 18e 

eeuw werd voortgezet door de elkaar opvolgende abten, en bij de Franse Revolutie aan deze 

kleine abdij -want Baudeloo hoorde tot de kleine monasteria van het land- een aanzien van 

welstand gaf, dat opmerkelijk was.181

 

  

De kerk, voltooid in 1616 door Willem de Castillo, één van de meest ijverige abten van 

Baudeloo, was als kloostertempel zeer ruim. In het begin was zij zeer eenvoudig, maar 

gedurende de volgende eeuwen werd zij verrijkt met tal van schilderijen en beeldhouwwerken 

en met marmeren belegsels en vloeren. Dat maakte haar tot één van rijkste kloosterkerken van 

Gent.182

 

 

Het ganse domein van Baudeloo strekte zich uit van de Ottogracht tot aan de Leie, en van het 

tweede gedeelte van de huidige Baudeloostraat tot aan de tuinen van de woningen van het 

Steendam.183

 

  

Dan kwam echter de Franse inval, op het einde van de 18e eeuw, met de noodlottige gevolgen 

voor de instellingen van het oude regime. Alhoewel alle instellingen van het oude regime 

afgeschaft en de kerken en kloosters verbeurd verklaard werden met have en erf, bleven 

voorlopig al de schatten die deze instellingen aan schilderijen, beeldhouwwerken en andere 

kunstvoorwerpen bezaten, in de verbeurdverklaarde gebouwen.184

 

 

De abdij van Baudeloo werd echter kort nadien uitgekozen om tot werkcentrum te dienen van 

de jury contemporaine van kunst en wetenschap, die de opdracht kreeg om aldaar de 

schilderijen, beeldhouwwerken, handschriften en boeken van de genationaliseerde kloosters te 

verenigen. Deze jury had als voorzitter B. Coppens, en als secretaris Charles van Hulthem.185

 

 

De abdij van Baudeloo werd dus in 1797 de opslagplaats van de in Oost-Vlaanderen verbeurd 

verklaarde kunst -en boekwerken. Er werd weldra gezift, en de schoonste kunstwerken en 

                                                 
181 APERS, op.cit. p.17 
182 VYNCKE, op.cit., p.81 e.v. 
183 APERS, op.cit., p.17 
184 Ibid  
185 NEVE, Jean, ‘Gand sous la domination française, 1792-1814.’, Gand, Buyens, 1927, p.235 
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handschriften en boeken van betekenis werden naar Frankrijk overgebracht, waardoor de 

Nationale Bibliotheek en de musea in Parijs tot de rijkste van Europa uitgroeide. Wat van de 

kunstwerken overbleef, werd geleidelijk naar de Sint-Pieterskerk overgebracht, vanaf 1798, 

om aldaar tot kern te dienen van het museum voor Beeldende Kunsten.186 Bij slot van 

rekening bleven in de voormalige abdij van Baudeloo alleen de handschriften en boeken. Net 

als te Bergen, te Luik en te Brussel werden deze verzamelingen de kern van de aan te leggen 

bibliotheek voor de centrale departementale school.187

 

 

In Gent zou er dus ook een departementale school komen met de verschillende inrichtingen 

die er aan verbonden waren, met name een bibliotheek, een plantentuin, een kabinet van 

natuurlijke historie, etc. Omdat de tuin van de Sint-Pietersabdij toen volgens Van Hulthem te 

klein was, en de kloosters van de Dominicanen, Franciscanen en Karmelieten bijna geen tuin 

hadden, bleef enkel de abdij van Baudeloo nog over om de centrale school in onder te 

brengen. Het was toentertijd een complexe gebouwenreeks, dat was gelegen in een vuil 

kwartier, bij het Nieuwpoortje, een domein dat langs drie zijden omringd was met waterlopen, 

en op lage natte, gronden stond. Erg gunstig was dit niet. Maar deze inrichting had in de ogen 

van van Hulthem het voordeel dat het zich bijna in het centrum van de stad bevond, niet ver 

van het stadhuis en andere besturen, wat niet het geval was voor de Sint-Pietersabdij, die op 

dat ogenblik ver buiten de stad lag.188

 

  

Ook had Baudeloo een goede reeks gebouwen, die zonder veel kosten ingericht konden 

worden tot lokalen voor de centrale school, terwijl de bibliotheek van het klooster 

gemakkelijk deze van de departementale school kon uitmaken. Maar voor van Hulthem 

bestond het bijzonder belang van Baudeloo in de grote tuin, die uitgestrekt genoeg was om er 

een prachtige plantentuin aan te leggen, die tevens kon dienen als openbare wandelplaats.189

 

 

                                                 
186 Tengevolge van het concordaat van 1801 was de helft van de Sint-Pieterskerk te Gent 

voorbehouden voor de eredienst en moest de andere helft als museum worden ingericht. Zie hiervoor: 

NEVE, Jean, op.cit., p.235 
187 APERS, op.cit., p.18 
188 Ibid  
189 Zie het gedrukte verslag: GOESTIN, P.F., ‘Le jury temporaire des Arts et des Sciences à 

l’administration Centrale du Département de l’ Escaut.’, Gand, 1797, 8 p. 
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De plaatsruimte in het gebouw van de centrale school, waarover de te vormen bibliotheek 

beschikte, was niet erg groot. Alle naar Baudeloo overgebrachte boeken lagen samen in de 

bibliotheekkamer van het klooster, die achter de kerk lag, en tamelijk ruim was. Maar bijlange 

niet ruim genoeg om alle werken in rekken op te stellen en deze toegankelijk te maken voor 

het gebruik. De kerk bleef nog over. Men besloot die zo goed en zo kwaad als het ging aan 

haar nieuwe bestemming aan te passen. Tot leeszaal werd de ex-sacristie van de oude 

kloosterkerk gepromoveerd.190

 

  

De bibliotheek werd aanvankelijk ondergebracht in de ruimte die in de abdijfase zelf als 

bibliotheek had gediend. Al in 1801 werd de kerk aangepast om dienst te doen als 

boekendepot, terwijl de sacristie dus als leeszaal werd 

gebruikt. Na de overdracht van de bibliotheek kreeg 

architect Louis Roelandt191, die ook al voor de bouw 

van zoveel andere gebouwen in Gent instond, de 

opdracht voor een nieuwe ingang te zorgen. Hij 

ontwierp een voorbouw in classicistische stijl, zoals hij 

ook voor de aula had gedaan.192

 

 

 

Tot in 1818 ging alles min of meer goed. Maar toen in 

dat jaar de bibliotheek verheven werd tot de rang van 

universiteitsbibliotheek, was van men van oordeel dat 

de ingang van deze instelling wel een beetje meer 

decoratief mocht zijn. Men besloot een perystilium of 

vestibule te laten oprichten. De leeszaal, ingericht in de oude sacristie, die tevens dienst deed 

als werkplaats voor de bibliothecaris, werd weldra te klein.  

Het was verder behoorlijk ondoelmatig om de bibliothecaris te doen huizen in de leeszaal zelf, 

waar hij hoegenaamd niet vrij kon ontvangen, noch werken. In 1827 maakte men dus de 

                                                 
190 Later werd deze kamer het kabinet van de hoofdbibliothecaris en handschriftenkamer, om 

uiteindelijk afgebroken te worden, toen de Bibliotheekstraat werd afgebroken.   
191 °1786-+1864. Hij werd in 1835 docent aan de Ecole du Génie Civil, vanaf 1858 was hij emeritus. 
192 MILIS-PROOST, Greta, ‘De Gentse universiteitsbibliotheek als embleem van moderniteit.’, Gent, 

Universiteit Gent, 1997, p.2 
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plannen op voor een nieuwe leeszaal. Nog voor het einde van het jaar zouden de lezers zich er 

nederzetten. In 1861 werd het gedeelte voltrokken, dat de latere leeszaal uitmaakte, en werd in 

de loop van 1862 ingericht, terwijl het leeggekomen lokaal bestemd werd tot boekenmagazijn 

en de afdelingen Belles-Lettres en Klassieken zou herbergen.193

 

 

In 1872 werd de Ottogracht, die aan de wester- of straatzijde van de bibliotheekgebouwen 

liep, gedempt.194 De uitvoering van dit werk liet heel wat mogelijkheden voor de uitbreiding 

van de bibliotheek. Of men echter van die mogelijkheden wel gebruik heeft gemaakt, bestaat 

de nodige twijfel. De hangers en opslagplaatsen van de oude abdij, die op wel 30 meter lengte 

langs de gracht lagen, en gedeeltelijk in de woning voor 

een paar bibliotheekbedienden herschapen werden, 

schaadden ernstig het esthetisch uitzicht van de nieuwe 

straat. Zij waren bestemd om te verdwijnen.195

 

  

Maar ook de toenmalige bibliothecaris, vander 

Haeghen, wou veranderingen. Hij klaagt vanaf dit 

tijdstip geweldig over zijn werkkamer, de oude sacristie, 

naast het koor. Die was erg vochtig volgens hem, en de 

paddestoelen rezen op verschillende plaatsen uit de 

grond.196

 

  

Alhoewel hij het stadsbestuur in de arm nam om een administratiegebouw opgericht te 

krijgen, langs de gedempte gracht, plan op plan, verslag op verslag uitbracht197, om de 

belangstelling van het stadsbeheer op te wekken, lukte vander Haeghen er toch niet in zijn 

inzichten te doen aannemen.198

 

 

                                                 
193 APERS, op.cit., p.23-24 
194 VARENBERGH, Emile, ‘Le fossé d’Otton à Gand.’, 1872, p.498 
195 APERS, op.cit., p.24 
196 Archief van de universiteitsbibliotheek, doos 4A 23 (40). Brief van vander Haeghen omtrent 

schimmel in de sacristie, november 1872. 
197 vander Haeghen legde zelf verscheidene plannen voor, waarin o.a. een woonhuis voorzien was voor 

de bibliothecaris. Van dit voorstel wou de stad hoegenaamd niets weten.  
198 APERS, op.cit., p.25  
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Na een viertal jaar tevergeefs bij de stad aangedrongen te hebben, ging vander Haeghen 

aankloppen bij het Staatsbeheer. Hier vond hij wel gehoor, en het was op staatskosten -in 

tegenstelling met wat vroeger gebeurd was- dat de nieuwe administratiegebouwen langs de 

Ottogracht en de Kleine Botermarkt199 in 1881-1882 voltrokken werden, volgens de plannen 

van A. Pauli.200

 

 

De afbraak van de bestaande gebouwen, begonnen in augustus 1881, gaf aan de Gentse 

oudheidkundigen aanleiding om opzoekingen te doen naar sporen van gebouwen die daar 

vroeger hadden gestaan, en waarvan de grondvesten nog bestonden. En zo werden tal van 

reusachtige kareelstenen gevonden uit de 14e eeuw, afkomstig van het oude Hof van Herzele, 

voorganger van de Baudelooabdij.201

 

  

De eerste steen werd gelegd op 16 september 1881, door vander Haeghen, in het bijzijn van 

gans het personeel van de bibliotheek, alsook van de heren Paul Mansion, Eugène Hubert en 

Paul Fredericq. Op 12 juli 1882 was de bouw klaar, en gedurende het jaar 1883 werd een 

systeem van verwarming aangelegd, dat pas in 1930 werd vervangen door een 

gemoderniseerd stelsel.202

 

 

Een verdieping op dit gebouw was niet voorzien. Indien het misschien in de eerste jaren 

voldoening gaf, werd bij uitbreiding van de diensten gauw vastgesteld dat men met de 

toekomst geenszins rekening had gehouden. En zo duurde het dus niet lang alvorens de 

diensten die logisch bij elkaar hoorden, werden uiteengerukt, bij gebrek aan ruimte, zowel 

voor het personeel als voor de uit te voeren werkzaamheden.203

                                                 
199 Archief van de universiteitsbibliotheek, doos 4A 143 (40). Brief van minister van Openbare 

Werken aan vander Haeghen ivm uitbreiding van de universiteitsgebouwen op de Kleine Botermarkt, 

augustus 1881. 

  

200 APERS, op.cit., p.25  
201 Ibid  
202 Ibid  
203 De inrichting van het nieuwe gebouw was: zaal 1.kabinet der hoogleraars, zaal 2.kabinet van de 

faculteit geneeskunde, later zaal van het Staatsblad, zaal 3.pedagogisch kabinet, later leeszaal der 

tijdschriften, zaal 4.spreekplaats, later kabinet van de hoofdbibliothecaris, zaal 5.werkzaal der 

ambtenaars, zaal 6.kabinet van de bibliothecaris 
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Later, in de eerste jaren na de dood van vander Haeghen, heeft die slechte opvatting van 

bouwen en die te kleine ruimte het beheer van de bibliotheek verplicht enkele 

noodmaatregelen te nemen, die geenszins stroken met de goede gang van de administratie.204

 

 

Slechts in 1896, en dan nog op herhaald en dringend verzoek van de hoofdbibliothecaris, 

vonden staat en stad het geraadzaam stadswater tot in de lokalen te brengen, en een paar 

brandkranen aan te leggen, die voor zover we weten nooit gebruikt zijn geweest. Dit werk 

werd voor ¾ bekostigd door de staat en voor ¼ door de stad.205

 

 

Door de aangroei van de bibliotheek was vander Haeghen verplicht in de tweede helft van zijn 

beheerperiode er een dubbele politiek op na te houden: enerzijds, de uitbreiding van de 

lokalen te bekomen ten nadele van de instellingen, die in andere delen van het oude 

Baudeloogebouw waren gehuisvest, en anderzijds, de bestaande magazijnen zodanig in te 

richten, dat ze veel meer konden opnemen dan tot dan toe het geval was.206

 

  

Geholpen door de omstandigheden kon vander Haeghen deze twee doelstellingen 

verwezenlijken, al was de gekozen oplossing niet echt praktisch. Maar vander Haeghen had 

geen keuze. Nieuwe gebouwen voor zowel de bestuursdiensten als voor de 

boekenmagazijnen, bij de bestaande bibliotheek aanleggen, was onmogelijk. Dan moest hij 

dus maar nemen wat hij krijgen kon, al waren deze zalen ver van de lees-en werkkamers 

gelegen.207

 

 

Net zoals in 1797 deelde de bibliotheek nog altijd de lokalen van de abdij van Baudeloo met 

de Gentse staatsinrichting van middelbaar onderwijs, eerst Centrale School genaamd, later 

Lyceum, daarna Koninklijk Atheneum. Hieraan was een kostschool gehecht. Deze werd in 

1900 afgeschaft en vander Haeghen vond hier gelegenheid om twee grote zalen bij de 

bibliotheek te voegen: het zijn de latere handschriftenzaal, die van 1900 tot 1928 diende tot 

tentoonstellingszaal, en de latere zaal der Gentse drukken. Hier werd later ook de boekerij 

                                                 
204 APERS, op.cit., p.26 
205 Ibid 
206 Ibid  
207 Ibid  
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Armellini geplaatst, een gift van de familie De Bast-Armellini.208

 

 Het duurde toch nog enige 

jaren vooraleer hij erin slaagde de nodige bemeubeling te bemachtigen, en pas op 26 maart 

1906 werden de nieuwe lokalen van de Gentse afdeling ingehuldigd. 

Een tweede annexatie kon vander Haeghen doen in 1903. Hij slaagde erin het gebruik te 

bekomen van de twee uitgestrekte zalen, die de tweede verdieping vormden van het grote 

vierkante gebouw dat langs de Baudelootuin lag en sindsdien de losse bladen en de 

universiteitsdissertaties herbergde, terwijl langs de kant van de Ottogracht het deel van de 

oude gebouwen, dat in 1881 was blijven staan, omdat het niet op de straat uitkwam in 1905 

aan de slopers werd overgelaten. Aan het uiteinde van het administratiegebouw gelegen, en 

gewoonlijk als de “schuur” aangeduid had vander Haeghen er, voor 1905, zijn Gentse sectie 

voorlopig in gesteld.209

 

 

In 1905 kwam dan de laatste uitbreiding van het territorium van de bibliotheek: de lokalen 

vrijgelaten bij het vertrek van het Staatsarchief naar haar nieuwe verblijfplaats, het Geerard-

Duivelsteen. Deze bestonden uit een grote zaal op de eerste verdieping van het gebouw in de 

Baudelootuin -de afdeling van de geneeskunde werd er ondergebracht- en een stel kamers, 

gelegen aan de Baudeloostraat, die later gingen dienen als bewaarplaats voor de afdeling 

dagbladen, van de Reserve, en van de grote verzameling catalogi van veilingen en 

antiquariaten, die de bibliotheek bezat. Ook had men daar een portiersloge.210

 

 

Het tweede punt dat vander Haeghen moest uitwerken, was de uitbreiding van de meubilering 

van de magazijnen. Voor dit probleem stond hij reeds van bij zijn benoeming. Op een 

praktische manier heeft hij het echter niet opgelost. Hij zette de traditie van hoge houten 

rekken, 5 meter hoog, voort, die het gebruik van lange, moeilijk te hanteren ladders met zich 

meebracht, en veel gevaar opleverde. Reeds in 1870 werd het aantal lokarissen in de Pand 

verdubbeld, door het oprichten van aparte dubbele rekken tussen de bestaande, terwijl de op 

zichzelf staande tussenmeubels in de zijbeuken van de kerk bij reeksen van vier werden 

opgesteld vanaf 1877. Hun aantal bedroeg 14.211

                                                 
208 Ibid. Meer hierover in het hoofdstuk ‘Ontwikkeling van de bibliotheek’.  

  

209 Ibid, p.27  
210 Ibid  
211 Ibid  
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De eerste grote boekenmeubels die in het schip van de kerk noodzakelijk waren, dateerden 

van 1897. Sindsdien namen zij stilaan het ganse middengedeelte in, zodat uiteindelijk heel 

deze ruimte bezet raakte. Veertien grote dubbele pitch-pine locarissen, met tien afdelingen, 

van omtrent 5 meter hoog bevatten de 

nieuwe aanwinsten. De drie ijzeren 

hulprekken, opgericht in 1930 op de nog 

beschikbare plaats in de kerk, maakten de 

laatste mogelijke opstelgelegenheid uit. 

Daarna werd het hoofdmagazijn van de 

bibliotheek praktisch voor verdere aanwinst 

gesloten.212

 

 

 

In 1880 had vander Haeghen gelegenheid om de meubilering van de bibliotheek uit het Hôtel 

de Lichtervelde, op de Nederpolder, aan te kopen voor 8000 frank. Afkomstig uit één der 

voornaamste patriciërswoningen te Gent, helemaal in de trant van Lodewijk de XVe opgevat, 

deed vander Haeghen deze oprichten in de Gentse afdeling.213

 

  

Op enkele uitzonderingen na waren alle rekken in hout. Maar deze opgesteld na 1830 hebben 

alle verstelbare planken, het zogenaamde “crémaillère-systeem”, zodat de verloren plaats tot 

een minimum vervalt.214

 

 

Voor het invoeren van het “crémaillère-systeem” paste men namelijk het formaat van de 

boeken aan aan dat van de meubels, en niet omgekeerd. Men had in de Baudeloo-abdij nog 

een groot deel van dergelijke meubels in gebruik, waarvan de meerderheid dateerde van voor 

1840. Na de Saint-Genois moest het meubilair uitgebreid worden, en begon dus hoge pitch-

                                                 
212 Ibid 
213 Ibid  
214 DEBAIVE, C., ‘Quelques notes au sujet des manuscrits de la Bibliothèque de l’Université de 

Gand.’, uit: “Annuaire du Congrès de la Fédération Archéologique et Historique de Belgique.”, 

Antwerpen, 1931, p.417-418 
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pine meubels te construeren. De overgrote meerderheid van deze meubels werd voorzien van 

stelijzers (crémaillère).215

 

  

Van Hulthem moet het zich wel dikwijls hebben 

beklaagd dat de ongelukkige omstandigheden 

hem bij het ontstaan van de bibliotheek niet 

toelieten een betere vestingplaats voor deze te 

kiezen. De bouwmeesters, wier hulp al vanaf 

1801 ingeroepen werd voor de verschillende 

veranderingen, stelden zich de zaken heel juist 

voor, en Pisson had reeds in dat jaar 

maatregelen genomen om de invloed van de natte gronden, waarop de kerk en toebehoren 

stonden, tegen te gaan.216 Maar zij die in de gebouwen hun werkkring hadden, namelijk de 

bibliothecarissen, wisten best welke zij voor zich hadden.217

 

 

De eerste klacht nopens de lokalen, die in het archief berust, dagtekent van 1851. In een 

verslag dat toenmalig bibliothecaris de Saint-Genois op 26 november van dat jaar aan het 

beheer zond, vinden wij reeds al de grieven opgesomd, die zich later zo nijpend deden voelen: 

a) de grote afstand tussen de universiteit,waar de colleges werden gegeven, en de bibliotheek; 

b) maar vooral de vochtigheid die de muren en boeken aantastte, het werk van de conservator 

zeer belemmert, en zelfs de bedienden, die in de afhankelijkheden van de bibliotheek zelfs 

hun woning hadden, verplicht heeft elders onderdak te gaan zoeken.218

 

  

Het was waarschijnlijk dit verslag dat verscheidene professoren en gewone bezoekers van de 

bibliotheek ertoe hadden aangezet in de loop van dat jaar 1852 stappen aan te wenden bij het 

hoger beheer om de inrichting over te brengen naar een ander lokaal, beter gelegen en voor 

                                                 
215 Ibid 
216 Over J.B. Pisson, zie: ‘Biographie Nationale.’, deel 17, kol.678-687. Zijn verbouwingen, vooral die 

in het stadhuis van Gent, hebben sterke kritiek uitgelokt. 
217 APERS, op.cit., p.28 
218 Archief van de universiteitsbibliotheek, doos 4A 13 (400). Verslag van de Saint-Genois, april 1851. 
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hen gemakkelijker te bereiken, namelijk naar het Justitiepaleis, toen gevestigd in wat later de 

Emile Braunschool zou worden, in de Volderstraat.219

 

 

In 1852, bij het betrekken van het nieuw gerechtshof door de rechterlijke diensten, op de 

plaats waar ooit het Franciscanenklooster stond, kwamen deze gebouwen vrij. Men stelde 

voor de bibliotheek hier over te brengen. Dit ontwerp had vele voordelen voor de hoogleraars 

en studenten. Maar anderzijds was de verbouwing van deze lokalen tot bibliotheek erg 

moeilijk, en deed de toekomst, voor wat opstelruimte van de boeken betref, zich vrij zorgvol 

voor. De Saint-Genois voelde voor dit ontwerp niet bijster veel, en vond het beter gans het 

gebouw over te laten aan de Technische Scholen van de Universiteit, die er verbleven tot de 

oprichting van het statige Instituut van de Wetenschappen in de Plateaustraat, in 1882.220

 

 

Vijftig jaar later, rond 1900, dook dit ontwerp echter weer op. Plannen zagen zelfs het 

daglicht, en men bestudeerde deze heel grondig. Men ging algemeen akkoord dat de lokalen 

op de Ottogracht lang niet meer voldeden aan de vereisten van een moderne bibliotheek en dat 

ze maar amper in de schaduw stonden van de inrichtingen die in het buienland bestonden.221

Dan werd reeds ingezien hoe onpraktisch de nieuwe gebouwen waren, die in 1882 zoveel geld 

gekost hadden. Maar men was het ook eens om te getuigen dat het oude klooster der Jezuïeten 

in de Volderstraat niet het gedroomde oord was, het was namelijk veel te klein en ongeschikt, 

en liet geen mogelijkheid tot uitbreiding.

 

222

                                                 
219 Dit gebouw vormde een gedeelte van het oud college der Jezuïeten, afgeschaft in 1773, zie ook: DE 

POTTER, ‘Gent van de oudste tijd tot heden: geschiedkundige beschrijving der stad. ’, Gent, Annoot-

Braeckman, 1882, p.168-193 

 

220 Archief van de universiteitsbibliotheek, doos 4A 28 (403). Briefwisseling van de Saint-Genois en 

de beheerder-opzichter van de Universiteit de Rote, tussen 26 november 1851 en 16 september 1852. 
221 APERS, op.cit., p.29 
222 In verband met het plan voor een nieuwe bibliotheek, te bouwen in de Voldersstraat, schreef vander 

Haeghen in 1892 een verslag, waaruit bleek dat hij helemaal niet ingenomen was met het plan 

ontworpen door Charles Van Rysselberghe: “Hoge lokalen, waarin nog steeds de verouderde ladders 

zouden dienen gebruikt te worden; te weinig verluchting langs de kleine ingebouwde binnenkoer;zilte 

muren;geen lokalen voorzien voor de afdelingen der handschriften, der archieven, der plans, der 

gravuren, der medailles, en van de Gentse drukken; geen lokaal voorzien voor zittingen van culturele 

verenigingen; te weinig ruimte voor de uitleendienst, voor de catalografische dienst, voor de 

referentiebibliotheek in de leeszaal; geen plaats voorzien voor de katalogen; geen klasseerplaats voor 
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Een campagne, waarvan de weerklank in verscheidene tijdschriften en dagbladen van die tijd 

werd uitgedrukt, bracht aan dit ontwerp een laatste knak toe, en het werd voorgoed 

begraven.223

 

  

Vanaf die tijd tekent zich de immer weerkerende kwestie van de nieuwe bibliotheek af, 

waarvan we hier wel de korte lijdensgeschiedenis willen weergeven.  

 

In 1897 werd de aandacht van minister Schollaert, die het departement van Openbaar 

Onderwijs beheerde, gevestigd op de ellendige toestand van de lokalen.224 Twee jaar later, in 

de senaatszitting van 14 juni 1899, kondigde de minister aan dat het oprichten van een nieuwe 

bibliotheek in overweging was genomen, en men de studie van het probleem was begonnen. 

Lange tijd erna, in 1902, kwam een bijzondere commissie tot stand die, onder het 

voorzitterschap van de beheerder-opzichter, een programma moest opmaken van de indeling 

van de gebouwen die men wou optrekken.225

Een opsomming van al de eisen waarmee men rekening moest houden bij het opmaken van de 

plannen, was de concrete uitslag van de vergaderingen. Men was het erover eens dat de 

faculteit van Wijsbegeerte en Letteren, alsook deze van Rechten -die het meest gebruik van de 

boeken maakten- bij de bibliotheek hun hoor- en studiezalen moesten hebben. Het beheer van 

 Men besteedde verscheidene zittingen aan deze 

kwestie. De verslagen ervan berusten in het archief van de bibliotheek en getuigen van de 

ijver van de commissie. 

                                                                                                                                                         
de inkomende schenkingen; geen ruimte voor de binderij…atelier.”enz. Dit zijn de bijzonderste 

bezwaren die hij formuleerde. (Verslag van vander Haeghen, Archief van de Universiteitsbibliotheek, 

doos 4A 28 (403)) 
223 Zie o.a. ‘Petite Revue Illustrée d’art et d’archéologie’, 2, 1901, p.9-10, p.22-23; 3, 1902, p.37-38 – 

alsook het dagblad ‘Gazette van Gent’, 25 oktober 1902 
224 Volgens beweringen van onderbibliothecaris Van den Berghe was de zaak besproken op het diner 

van de honderdste verjaardag van het ontstaan van de bibliotheek, dat vander Haeghen aan minister 

Schollaert, aan de rector, de beheerderopzichter van de universiteit, enige vrienden van de bibliotheek, 

en zijn dagelijkse medewerkers, aanbood op 3 mei 1897. Uitnodiging voor dit feest, in het archief van 

de universiteitsbibliotheek, doos 4A 135 (201). 
225 APERS, op.cit., p.30 
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het Hoger Onderwijs werd in het bezit gesteld van de gevraagde documenten, de commissie, 

na veel dankbetuigingen ontbonden, en de zaak…ging een loden slaap in van tien jaar.226

 

 

Tot in 1912 de Academische Raad er zich mee bemoeide, en een motie stemde die aandrong 

op een spoedige oplossing. Prof. Bidez las op een zitting een merkwaardig verslag voor. In dit 

stuk vinden we een aanduiding, die we in de verslagen van de eerste commissie missen, 

namelijk de plaats waar de nieuwe bibliotheek moet komen. Zij wordt als volgt aangeduid:  

“in het hoog gedeelte van de stad, achter de Technische Scholen, op de plaats waar nu een 

honderdtal krotwoningen staan, en men over ruim één en half hectaar grond zou beschikken. 

Daar vindt men de uitgelezen plek, die aan alle vereischten voldoet. Licht, lucht, 

hooggelegen, droge gronden, een minimum aan brandgevaar, goede ligging bij de andere 

universiteitsgebouwen, ruimte voor de toekomst, alles hier voorhanden om een 

modelbibliotheek te kunnen opbouwen.”227

 

 

Maar opnieuw raakte de zaak op het achterplan. In 1919 kwam een nieuwe commissie tot 

stand op initiatief van Prof. Bergmans.228

Dit niettegenstaande al de artikels in dagbladen en tijdschriften, de moties gestemd door het Ie 

en IIe Vlaams Congres voor Boek- en Bibliotheekwezen, door de Association des 

 Op verscheidene zittingen die zij hield, in de jaren 

1919-1920, besprak ze de zaak nogmaals grondig. Men was eensgezind voor het bouwen van 

de nieuwe inrichting op de gronden van de Rozierstraat. Een nieuwe motie werd op 25 

februari 1920 in de Academische Raad gestemd. Rector en beheerderopziener traden op om 

de belangen van de bibliotheek te verdedigen te Brussel bij het Middenbestuur. De stad Gent 

onteigende een deel van het voorgenomen terrein, met de bouwvallige woningen die er op 

stonden, een voorafgaand plan leverde bouwmeester van Volden…en weer kreeg men lood in 

de vleugels. Het ministerie van Kunst en Wetenschap was van mening dat de geldmiddelen 

ontbraken om aan de uitvoering van het ontwerp te denken, de stad Gent was er op financieel 

gebied nog slechter aan toe, en in 1932 was de situatie nog steeds dezelfde.  

                                                 
226 Deze commissie bestond uit beheerderopziener Prof. Vander Linden, rector vander Mensbrugge, 

hoofdbibliothecaris vander Haeghen, Rolin, Mansion, Bidez, Cloquet, Leboucq, Prof. Bidez nam het 

ambt van secretaris waar.  
227 APERS, op.cit., p.31 
228 Leden van deze nieuwe commissie waren: toenmalig hoofdbibliothecaris Prof. Bergmans, Leboucq, 

Bidez, Delannoy, Demoulin, Swarts, Prof. Bidez neemt nogmaals het ambt van secretaris waar. 



 65 

Bibliothécaires scientifiques en Belgique, de besprekingen in Kamer en Senaat, de vragen 

gesteld aan de minister van Kunst en Wetenschap door de leden van het Parlement.229

 

 

Vooral na de Eerste Wereldoorlog was de toestand erg kritisch geworden. Voor 1914 waren 

de gebouwen er beter aan toe dan na de Groote Oorlog. Alhoewel het stadsbestuur niet zeer 

bereidwillig was tegenover de bibliotheek, voerde ze toch de hoogstnodige onderhouds- en 

herstellingwerken uit, als men de nodige klem bij de aanvraag zette. Ingevolge een 

overeenkomst tussen stad en staat in de eerste jaren van het bestaan van de Universiteit, had 

de stad de zorgen voor het onderhoud van de gebouwen, die de universiteit betrekt. Dit heeft 

altijd maar half gegaan, en de stad kwam veelal aan haar plicht tekort.230

 

 

Maar de toestand was nooit zo slecht als na 1914. Na WO I bleven de herstellings- en 

onderhoudswerken achter, en kwam de vochtigheid niet alleen langs de grond de muren op, 

maar ook door de versleten dakwerken sijpelde regen door in magazijnen en in de leeszaal. 

De bondgenoot van de wakheid, een zwam - meracula lacrymans - bleef niet ten achter, en 

verscheidene malen deed zij “aanvallen”, zowel in de afdeling theologie als in de afdeling 

Klassieken, en zelfs in het grote boekenmagazijn. Hierdoor leed de bibliotheek grote schade. 

Verscheidene honderden werken, waarvan enkele zeer kostbare, werden zo vernietigd.231

 

  

Maar eerder was er ook al een tijdje sprake van schimmel. Zo lezen we in een brief van 

vander Haeghen aan de Wolters, toenmalig beheerderopzichter van de bibliotheek: “j’ai 

l’honneur de vous faire savoir que le sol de l’ancienne église de Baudeloo, qui forme la salle 

principale de la Bibliothèque, a été envahi par les champignons. Les dangereux parasites ont 

attaqué le bois du plancher et ont meme attaint les rangées inférieures des livres places dans 

les corps de bibliothèque.”232

 

 

Uiteindelijk heeft de universiteit, de staat dus, in 1929 zelf op zich genomen haar lokalen te 

onderhouden. En sindsdien verbeterden de zaken er zeer op, ook voor de bibliotheek. 

                                                 
229 APERS, op.cit., p.31-32 
230 Ibid  
231 Ibid  
232 Archief van de universiteitsbibliotheek, doos 4A 81 (40). Brief van vander Haeghen aan 

beheerderopzichter Wolters, 31 juli 1900. 
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Geasfalteerd karton dat diende als dakbedekking, dunne doorzichtige zink voor 

waterafleiding, goten, etc. hadden sindsdien gelukkig afgedaan.233

 

 

De nood aan nieuwe huisvesting was een algemeen probleem: het deed zich voelen voor de 

bibliotheek, maar ook voor de verschillende faculteiten, vooral na de oprichting van een 

aantal Instituten (o.a. de Bijzondere Handelsschool in 1906, het Hoger Instituut voor 

Lichamelijke Opvoeding in 1908, het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en 

Oudheidkunde in 1920 en de Veeartsenijschool in 1934). De vooruitgang van het 

gespecialiseerde wetenschappelijk onderzoek en van de moderne technologie vroeg naar meer 

en modern ingerichte laboratoria.234

 

  

Aan de Gentse universiteit is de meest spectaculaire bedrijvigheid in de eerste jaren na de 

vernederlandsing, dus na 1930, dan ook het ontwerpen en optrekken van nieuwe gebouwen 

geweest. Als gevolg van de wetgeving en de strakke controle die ze impliceerde, fungeerde de 

minister van Openbare Werken als enige bouwheer. In oktober 1933 lanceerde minister 

Maurits Lippens voor Gent een grootscheeps tienjarenplan. Vanaf 1936 onder de toenmalige 

minister van Onderwijs, Julius Hoste, kregen de eerste verwezenlijken gestalte, namelijk met 

de bouw van het Technicum, de Veeartsenijschool en het Academisch Ziekenhuis. Ook de 

Landbouwhogeschool -toen een aparte instelling- werd gebouwd. Vooral echter het 

ontwerpen van de Universiteitsbibliotheek met aansluitend het Hoger Instituut voor 

Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde zou de aandacht weerhouden van de minster van 

Onderwijs, Lippens.235

Het werden allemaal grote, zakelijke gebouwencomplexen, die nu nog mee bepalend zijn voor 

het Gentse stedelijke landschap.  

 

 

In 1933 werd de vermaarde, creatieve maar controversiële architect Henry Van de Velde, ter 

gelegenheid van zijn 70ste verjaardag, door minister Lippens, in overleg met de Academische 

Overheid, belast met het tekenen van de plannen voor de nieuwe bibliotheek. De minister 

droeg hem later ook nog op om een uitbreiding te voorzien met twee vleugels, één voor het 

Farmaceutisch Instituut en één voor het Dierkundig Instituut. Dat de keuze op Henry Van de 

                                                 
233 APERS, op.cit., p.31-32  
234 MILIS-PROOST, op.cit., p.4 
235 Ibid 
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Velde viel, is niet verwonderlijk, gezien de persoonlijke vriendschap die tussen Van de Velde 

en Lippens bestond. Daarenboven was ook het Hof Van de Velde gunstig gezind.236

 

 

De samenwerking tussen Van de Velde, de architect, en Apers, de toenmalige bibliothecaris, 

verliep stroef. Het was moeilijk om de artistieke ideeën van Van de Velde te verzoenen met 

de functionele visie van de hoofdbibliothecaris. De plannen werden, op vraag van Apers, 

enkele keren gewijzigd. Diens belangstelling ging minder uit naar de publieke diensten, 

bewaren was voor hem belangrijker dan dienstverlening.237

 

 

De toren was voor Van de Velde dé esthetische blikvanger bij uitstek. Hij zou samen met het 

Sint-Baafs en het Belfort de skyline van de stad moeten bepalen als symbool van de 

wetenschap. In Europa was het concept van een torenmagazijn ongewoon: de 

Universiteitsbibliotheek van Cambridge, net voordien opgetrokken in 1934, is en bleef 

uitzonderlijk. Wel bestaan er in de Verenigde Staten verschillende voorbeelden van dit type, 

die ook allemaal dateren van de jaren net voor het ontwerpen van de Gentse toren: Los 

Angeles (1924-1926), Rochester (1930) en Yale (1934).238

 

 

Als estheet gebruikte Van de Velde voor zijn keuze functionele argumenten, of hij 

formuleerde ze toch op die manier: “de toren is een machtige boekenkast in de hoogte 

aangelegd, omdat de afstand in de hoogte kan worden afgelegd met een lift en daardoor voor 

het bezorgen van boeken aan de leeszaal, die op het gelijkvloers is ingericht, een minimum 

aan tijd en kracht wordt verloren.”239

 

 

Het concept van een torenmagazijn lokte in de bibliotheekwereld heel wat protest uit: gebrek 

aan functionaliteit en realiteitszin, dat waren de geopperde bezwaren. Victor Tourneur, de 

toenmalige hoofdbibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek, vond het project esthetisch 

                                                 
236 Ibid 
237 Ibid 
238 Ibid  
239 Interview met Henry Van de Velde door ‘Die Zeit’, 8 september 1949. (Brussel, Koninklijke 

Bibliotheek, Fonds Henry Van de Velde, nr.1920) 
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geslaagd, maar te Amerikaans. Apers verzette zich tegen een torenmagazijn, omdat het 

boekentransport sterk afhankelijk zou zijn van technische middelen.240

 

 

In 1936 werden dan uiteindelijk de definitieve uitvoeringsplannen uitgetekend, goedgekeurd 

en van de laatste correcties voorzien. In het boekenmagazijn waren 45.000 lopende meters 

voorzien voor het stockeren van boeken, ruimte genoeg voor de volgende 75 jaar. Een tweede 

depot zou kunnen gebouwd worden in de aslijn van de eerste toren in noodzuidelijke richting 

met de administratieve vleugel als verbinding. De benedenverdieping werd over de hele 

oppervlakte onderkeldert en ingericht als depot voor tijdschriften.241
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b) Het statuut van de bibliotheek  

 

De boekenschat, in 1797 in de Baudelooabdij bijeengebracht, was voorbestemd om de 

bibliotheek te worden van de centrale departementale school. Dit hebben we reeds hoger 

gezien. Of ze aan de instelling nut heeft opgeleverd, is werkelijk te betwijfelen. Door de aard 

van haar samenstelling en door het kleine aantal werken dat ze bevatte dat bruikbaar was voor 

het middelbaar onderwijs, was dit ook zo goed als onmogelijk.242

 

 

Bij de afschaffing van de centrale scholen, in 1804, gingen de bibliotheken over tot de 

besturen van de steden waar ze gevestigd waren. De stad Gent kwam zo in het bezit van de 

bibliotheek van de afgeschafte centrale school.243

 

 

Als bibliotheek van de stad Gent bewees ze al niet meer diensten dan onder het vorige regime. 

Op het eerste gezicht leek de controle scherper. Van 1804 tot 2 december 1814 oefende de 

stad rechtstreeks toezicht uit, maar de actie van het stadsbestuur was niet groot op het beheer 

van de bibliotheek, en de knepen van Walwein, de toenmalige stadsbibliothecaris, die zich 

hoegenaamd niet gedroeg naar de voorschriften van zijn opdrachtgevers, schijnen aan deze 

laatste alle geduld ontnomen te hebben, want op 2 december 1814 wordt het toezicht en het 

hogere beheer over de bibliotheek toevertrouwd aan een samengestelde commissie. De 

instelling van deze commissie verbeterde de organisatie van de bibliotheek niet, en de 

toestand was zelfs weinig hoopvol, toen er een deus ex machina kwam, in de vorm van een 

Universiteit, die het staatsbestuur te Gent wou oprichten.  

Voor het stadsbestuur was dit een buitenkans om zich te ontdoen van een inrichting waarvoor 

zij niets voelde, en die haar enkel tot last diende. En zij haastte zich om in betrekking te 

treden met het staatsbestuur. Na onderhandelingen die een tijdje duurden -de opening van de 

Universiteit had, op 9 oktober 1817, zelfs al plaatsgevonden- kwam men tot een akkoord, dat 

op 20 december 1817 in zitting van de Regentie van de stad Gent werd bekrachtigd, waarop 

dan op 16 februari 1818 de overbracht plaats had.244

                                                 
242 Zie over de samenstelling: het verslag van de Jury Contemporaine van de 14e Floréal, hoger 

vermeld. 

 

243 APERS, op.cit., p. 33 
244 Als bijlage opgenomen in: HAEGHEN, vander, Victor, ‘Inventaire des archives de la ville de 

Gand.’, Gent, 1896, p.260-262 
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Dit akkoord, beter als contract te bestempelen, is een zeer eigenaardig stuk, dat al menige 

interpretatie en betwisting heeft gekend. Aan het opstellen ervan is zeker de toenmalige 

burgemeester van Gent, tevens voorzitter van het Curatorium van de Universiteit, graaf 

Philippe de Lens, niet vreemd.245

 

 

In feite was het geen afstandscontract, maar wel een bruikleenovereenkomst, van al hetgeen 

de bibliotheek toen inhield, niet alleen onder oogpunt van handschriften en boekwerken, maar 

ook van kaarten, wereldbollen, tekeningen en gravures. Deze bruikleen werd door de stad 

toegestaan aan de Universiteit voor de ganse duur van het bestaan van deze instelling, zonder 

enige controle vanwege de stad. Indien de universiteit ophield te bestaan, of indien door eigen 

wil de universiteit verzaakte aan de bibliotheek, zou de stad in het volle genot van haar 

eigendom terugkomen, met al de aanwinsten die er zouden bijgekomen zijn, van welke aard 

ook, zonder enige vergoeding van de stad aan de staat.246

 

 

Dit contract lijkt ons vooral in het voordeel van de stad. Dit omdat een boek, dat de staat 

aankocht, van het ogenblik dat het ingeschreven was, het eigendom werd van de stad, zelfs 

indien het met staatsgeld gekocht was, of voorkomt van giften aan de 

Universiteitsbibliotheek. De staat erkende slechts eenvoudig vruchtgebruiker te zijn. Door het 

contract beschikten de inwoners van de stad Gent dus over een bibliotheek en leeszaal, zonder 

dat van de stad een duit subsidie kon geëist worden. Daaruit volgde dan ook dat gedurende 

lange tijd boven de ingang van de bibliotheek ‘Bibliothèque de la ville et de l’université’ te 

lezen stond, een benaming die vander Haeghen zo dierbaar was.247
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c) De Ontwikkeling van de Universiteitsbibliotheek 

 

Vooraleer we de concrete situatie van de Gentse Universiteitsbibliotheek van naderbij 

bekijken, zouden we eerst even enkele algemene termen willen verklaren, om vervolgens 

meer specifiek in te gaan op de collectievorming, schenkingen en ruil in de geschiedenis van 

de Gentse Universiteitsbibliotheek. 

 

-) Collectievorming 

 

Collectievorming is het geheel van activiteiten gericht op het beleidsmatig bijeenbrengen van 

boeken, tijdschriften en ander informatiedragend materiaal dat beantwoordt aan de 

doelstelling van de betrokken bibliotheek. Het selectief afvoeren van materiaal dat niet meer 

relevant is voor de instelling hoort hier uiteraard ook bij.  

Een collectie is een geordend geheel van boeken en tijdschriften. De bibliotheek bewaart deze 

verzameling en houdt ze ter beschikking van de lezer. Zij kan opgesteld staan in een open 

boekendepot (in open kast) of in een gesloten boekendepot.248

 

 

De term ‘collectievorming’ wordt als algemeen begrip gebruikt voor alle activiteiten die 

gericht zijn op het beleidsmatig en bij voortduring bijeenbrengen van documentair 

informatiemateriaal met de bedoeling dit ter beschikking te stellen van de doelgroepen van de 

instelling. De drie activiteiten die hierbij in aanmerking komen, zijn: opsporen van het aanbod 

van documentaire informatie via o.m. bibliografische bronnen, selectie van het materiaal in 

functie van de doelgroep, en tenslotte is verwerven de activiteit waarbij de bibliotheek het 

geselecteerde aanschaft.  

Collectievorming moet als een nooit eindigende activiteit worden beschouwd, zoniet krijgt 

men een afgesloten collectie, hetgeen strijdig zou zijn met het actualiteitsprincipe dat stellig 

voor de openbare bibliotheek geldig is.  

Collectievorming moet beleidsmatig geschieden volgens een vooraf vastgelegd beleidsplan 

dat rekening houdt met de doelstellingen van de bibliotheek. Dit beleidsplan legt de criteria 

vast die bij de selectie toegepast worden, binnen de gestelde wettelijke (vooral kwantitatieve) 

                                                 
248 MILIS-PROOST, Greta, ‘Bibliografie en bibliotheekeconomie. Deel: bibliotheekeconomie.’, 

Universiteit Gent, 1995, p.33 
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bepalingen, en het vastgelegd budget. Het beleidsplan moet uiteraard regelmatig bijgestuurd 

worden.249

 

 

Van alle administratieve functies van een bibliotheek, is stock control zonder meer de 

belangrijkste. Daarmee bedoelen we het geheel van het onderhoud van de boekcollectie, de 

regelmatige, adequate stroom van toevoegingen om de staat van de collectie op peil te houden 

en het verdere onderhoud ervan door gedateerde en onbelangrijk geworden kopies te 

verwijderen.  

Op administratief vlak doet collectievorming 3 vragen rijzen: de mate waarin de 

selectievorming kan worden gedelegeerd, de routine die vereist is om adequate informatie in 

verband met mogelijke aanwinsten te blijven verkrijgen, en de routine vereist in het plaatsen 

van orders.250

 

 

Zoals elke andere functie van de bibliotheekdienst moet de boekenselectie geleid worden door 

de hoogste autoriteit zelf. Een gemeenschap van duizenden kan onmogelijk de nodige boeken 

selecteren, de verkozen vertegenwoordigers, het bibliotheekbestuur, moeten dit doen. Dit 

brengt wel enige nadelen met zich mee. Zo kan er niet snel worden beslist, er moet eerst 

vergaderd worden. En een comité is vaak niet ten volle op de hoogte van het nodige 

onderhoud om de collectie up to date te houden. Daarom wordt in grote bibliotheken erg vaak 

gedelegeerd. Dan moeten er wel duidelijke richtlijnen inzake de gevolgde aanwervingpolitiek 

in de beleidsverklaring worden vastgelegd.251

Maar de eindverantwoordelijkheid ten aanzien van de collectievorming ligt bij de 

bibliothecaris. Hij is de hoogst geplaatste ambtenaar binnen de personeelsformatie van de 

bibliotheek. De algemene leiding van de bibliotheek berust bij deze persoon.

  

252

 

 

In gelijk welke organisatie, en zeker in een bibliotheek, vereist collectievorming voortdurend 

2 soorten informatie: feitelijke informatie in verband met de nieuw beschikbare boeken 

(informatie in verband met titels, auteurs, uitgevers en prijzen), en informatie over 

                                                 
249 COOYMANS, op.cit., p.21 
250 DUFF BROWN, James, ‘Manual of library economy.’, 7th edition, completely rewritten by: R. 

Northwood Lock, Londen, Grafton, 1961, p.185 
251 Ibid, p.186 
252 COOYMANS, op.cit., p.37 
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interpretatie, recensies, commentaar om uiteindelijk de knoop van het al of niet aankopen van 

een boek door te hakken. Deze tweede vereiste, is vaak echter overbodig, aangezien de 

ervaren selecteur vaak meteen weet of hij een boek wil of niet. Hij weet of er naar het boek 

wordt gezocht door de bibliotheek, of hij kent de reputatie van de auteur, of hij weet dat de 

bibliotheek een boek over dat onderwerp nodig heeft,…253

 

 

De selectie van materialen gebeurt in functie van de totale collectievorming. Collectievorming 

veronderstelt dus dat een selectie gemaakt wordt uit het marktaanbod. In eerste instantie 

vormt de samenstelling van het marktaanbod dus een beperkende factor. 

Naast kwantitatieve normeringen spelen vooral inhoudelijke aspecten in de collectievorming 

een belangrijke rol. De bibliotheekwetgeving vermeldt de criteria objectiviteit, actualiteit, 

representativiteit en uiterlijke staat. Maar daarnaast zijn andere, in vakkringen algemeen 

aanvaarde, criteria zoals specialisatiegraad, algemeenheid, kwaliteit, evenwicht, 

moeilijkheidsgraad, etc. gangbaar. 254

 

 

Maar nieuwe boeken aankopen is slechts één aspect van de stockonderhoud: het ontdekken en 

opvullen van lacunes in de basiscollectie, de vervanging van essentiële boeken die versleten 

zijn, het verplaatsen van nooit gebruikte maar mogelijk interessante boeken naar het 

magazijn, en het verwijderen van nutteloze werken, zijn andere, even belangrijke aspecten. 255

 

 

Voor het opsporen van het materiaal wordt de bibliothecaris ingelicht via aankondigingen en 

fondscatalogi van uitgevers, recensies, bibliografieën en informatie verstrekt door de 

boekhandels. Na het opsporen moet de selectie gebeuren, rekening houdend met de doelgroep 

waarvoor de collectie bestemd is en vooral met het beschikbare krediet (een regelmatig 

bijhouden van de uitgaven is hierbij noodzakelijk en prognoses van de vaste uitgaven moeten 

worden gemaakt bij het opmaken van het budget). Vooraleer te bestellen moet er rekening 

worden gehouden met de andere mogelijkheden van verwerven, namelijk via ruil, schenking 

en eventueel wettelijk depot. Er moet zorgvuldig geselecteerd worden uit de grote 

literatuurstroom, rekening houdend met het beschikbare budget.256

                                                 
253 DUFF BROWN, op.cit., p.187    

 

254 COOYMANS, op.cit., p.22 
255 DUFF BROWN, op.cit., p.192 
256 MILIS-PROOST, op.cit., p.33-41 
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-)  Schenkingen 

 

Schenkingen zijn voor bibliotheken een grote, vooral kwantitatief belangrijke bron van 

aanwinsten. Schenkingen zijn vaak heel belastend voor een bibliotheek, omdat er moet naar 

gestreefd worden om a) schenkingen enkel te aanvaarden als er vanwege de schenkers geen 

voorwaarden aan worden gekoppeld en b) alle schenkingen vooraf te mogen selecteren.257

 

 

Al sedert de oprichting van vele van de oudste publieke en academische bibliotheken hebben 

schenkingen altijd al een grote rol in de collectievorming gespeeld. Schenkingen werden een 

belangrijk onderdeel van bibliothecaire operaties en er zullen waarschijnlijk altijd mensen zijn 

die schenkingen willen doen aan de bibliotheken. Zowel de donoren als diegene die de 

schenkingen ontvangen, hebben nood aan uitgebreide aandacht van personeel, van de brieven 

tot aanvraag van het catalogeren van de geselecteerde items. Soms zitten er unieke stukken 

tussen de giften. Als een schenking vele boeken van hetzelfde inhoudelijke thema bevat, kan 

het voor de specialist terzake een gouden kans zijn om rond dat thema verder een collectie uit 

te bouwen. Terzelfder tijd zijn schenkingen hét ideale middel om gaten in de bestaande 

collecties op te vullen en om versleten werken te vervangen. 

Meestal zijn schenkingen een zegen, ook al treden er soms problemen op bij het verwerken 

ervan. Omgaan met ongeselecteerde schenkingen en problematische schenkers kan het 

bibliotheekpersoneel serieus in zijn werking hinderen. Voor ieder geschonken item dat 

beschouwd wordt als een waardevolle aanvulling of vervanging van de bestaande collectie, 

zijn er vaak vijf of meer die als waardeloos worden bestempeld. Schenkingen die wel worden 

opgenomen in de collectie, moeten verwerkt, gecatalogeerd, genummerd en op zijn plaats 

gezet worden.258

 

 

Men kan een onderscheid maken tussen regelmatige en éénmalige schenkingen. 

Regelmatige schenkingen zijn schenkingen van instellingen of verenigingen die regelmatig 

hun tijdschriften en publicaties opsturen. Spijtig genoeg kan er weinig druk worden 

uitgeoefend bij onregelmatige toezending, zodat onherstelbare lacunes kunnen ontstaan. Vaak 

                                                 
257 Ibid, p.44 
258 SCHMIDT, Karen, ‘Understanding the business of library acquisitions.’, Chicago, American 

Library Association, 1999, p.206-207  
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worden staatssubsidies verminderd of gestaakt worden met als gevolg stopzetting van 

verplicht gratis sturen van publicaties aan bibliotheken.259

 

 

Eenmalige schenkingen zijn vaak ongelijk van waarde en moeten daarom selectief worden 

aanvaard en opgenomen. Het weigeren van schenkingen moet met veel tact gebeuren om 

latere waardevolle schenkingen niet te ontlopen.260

 

 

Het klasseren en selecteren van grote schenkingen is arbeidsintensief en vraagt een grote 

bibliotheconomische ervaring, nl. het inzicht in eigen collectie, en een bibliofiele en 

wetenschappelijke stielkennis. Bij het selecteren wordt dan ook vak beroep gedaan op de 

vakbibliothecaris.261

 

 

In een Centrale Universiteitsbibliotheek moet de acquisitie en de catalografische dienst elk 

jaar een massale afvoer van verouderde wetenschappelijke literatuur uit de 

vakgroepbibliotheken verwerken. Van alle publicaties wordt normaal slechts één exemplaar 

bewaard. De dubbels kunnen, afhankelijk van het statuut van de instelling, worden geruild, 

gratis worden weggeschonken of soms zelfs vernietigd.262

 

 

Oordeelkundig en selectief afstoten van verouderd of dubbel materiaal maakt ook deel uit van 

de collectievorming. De bibliotheek mag niet belast worden met de verwerking en het 

bewaren van documenten die niet passen in zijn verzameling, dit is economisch niet te 

verantwoorden.263

 

 

-) Ruil  

 

Ruil is gebaseerd op afspraken tussen instellingen om publicaties te ruilen. Ruilakkoorden 

moeten worden gesloten tussen wetenschappelijke bibliotheken of instellingen. Zoveel 

                                                 
259 MILIS-PROOST, p.45 
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mogelijk zal worden geprobeerd om een evenwicht te verkrijgen of te behouden tussen 

hetgeen gestuurd en ontvangen wordt.264

 

 

Er waren goede redenen voor de bibliotheken om met ruilprogramma’s te beginnen werken. 

De grootste motivatie voor veel bibliotheken was de mogelijkheid om materiaal van andere 

instituties te kunnen verwerven dat enkel door deze ruil beschikbaar werd. Tegelijkertijd 

konden bibliotheken, tot op zekere hoogte, een gebaar van goodwill en medewerking met 

armere bibliotheken en onderzoeksinstanties tonen.265

Ofwel worden publicaties van de eigen universiteit of instelling geruild, ofwel dubbels. Het 

ruilen van dubbels is arbeidsintensief, omdat lijsten van het beschikbare materiaal moeten 

worden opgemaakt. 

 

Het ruilen van tijdschriften of reeksen is het meest rendabel voor het afsluiten van 

ruilakkoorden, omdat men dan kan rekenen op een stabiel verloop van de 

ruilovereenkomst.266

 

 

Proefschriften -voor zover er verplichting bestaat om ze uit te geven- maken vaak ook deel uit 

van de ruilovereenkomst. Voor de humane wetenschappen zijn deze doctoraatsthesissen 

belangrijk, maar voor de exacte en toegepaste wetenschappen is dat minder het geval. 

Vernieuwend onderzoek wordt daar vaker meteen gepubliceerd in tijdschriften.267

 

 

Het sturen van eigen publicaties naar andere bibliotheken is belangrijk voor de uitstraling van 

het wetenschappelijk onderzoek van de instelling. Vele universiteiten zijn daarom bereid om 

veel geld te spenderen aan ruil. Voor landen met een zwakke munt was en blijft ruil één van 

de belangrijkste middelen om buitenlandse publicaties te verwerven.  

De nadelen van ruil zijn dat men enkel kan kiezen uit wat aangeboden wordt, minder kan 

rekenen op regelmatige toezending en minder druk kan uitoefenen op regelmatige 

toezending.268

 

 

                                                 
264 Ibid, p.43  
265 SCHMIDT, op.cit., p.211  
266 MILIS-PROOST, op.cit., p.43 
267 Ibid, p.43 
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-) Concrete cijfers  

 

De eerste boekwerken, die de kern van de nieuwe bibliotheek zouden vormen, waren deze die 

aangeslagen waren in de afgeschafte instellingen en kloosters. Het waren deze van Baudeloo 

zelf, de bibliotheken van de Recolletten, Geschoeide Karmelieten, Ongeschoeide 

Karmelieten, Dominikanen, Augustijnen uit Gent, van de abdijen van Waerschoot en 

Drongen, van de Kastelnij van Oudburg, van de Raad van Vlaanderen, en deze van de abt van 

St.Pieters. 269

 

 

In de eerste jaren leefde de bibliotheek bijna volledig van giften. Voor de eerste maal werd in 

1800 een krediet ter waarde van duizend frank ter beschikking van de bibliothecaris gesteld, 

wat hem moest toelaten toch enige onmisbare werken aan te kopen. Maar dit was lang niet 

voldoende om in de gewone uitgaven te voorzien, vooral omdat de gewone leraars van de 

centrale school nieuwe werken eisten voor hun onderwijs. Deze ontbraken namelijk voor alle 

takken van het onderwijs. Van Hulthem, toenmalig bibliothecaris, schrikte er niet voor terug, 

teneinde de toestand van de bibliotheek een beetje te verbeteren en toch enige voldoening te 

schenken aan hen die aan wetenschap wilden doen, om verscheidene maanden van zijn loon te 

gebruiken ten voordele van de bibliotheek.270

 

 

Op de financiële kant van het verhaal van de Universiteitsbibliotheek en de verkregen 

subsidies gaan we echter verder iets dieper in.  

 

De eerste statistiek die we nopens het aantal boeken en handschriften in de bibliotheek 

aanwezig, gevonden hebben, dateert van het jaar 1813. In dat jaar maakte Walwein, de 

onwillige en onkundige bibliothecaris, nadat hij vermaningbrief op vermaningbrief van de 

meier van Gent had ontvangen, een verslag op waarin de aanwinsten en het aantal boekdelen 

in elke afdeling vermeld werden. Het totale aantal handschriften bedroeg 262, dat der 

                                                 
269 APERS, op.cit., p.45 
270 Ibid, p. 47. Apers verwijst hier ook naar een brief uit 1809 van toenmalig departementsprefect 

Faipoult, die het zeer lovenswaardig vond dat van Hulthem een deel van zijn jaarwedde aan de 

bibliotheek afstond. 



 78 

boekdelen 26.343.271 Of de opgegeven cijfers juist zijn, durft Apers echter sterk te 

betwijfelen.272

 

 

In 1818 werd door Karel van Coetsem, geneesheer en repetitor bij de Universiteit, en Jan de 

Laval, drukkersgezel, die de opdracht hadden een algemene inventaris te maken, vastgesteld 

dat de bibliotheek 23.700 boekdelen, 202 incunabelen en 234 handschriften bevatte.273

Deze statistiek is, volgens Apers, ernstiger dan de eerste en meer betrouwbaar, aangezien van 

Coetsem en de Laval alle boeken die er waren in hand hebben gehad. Er is, zo schrijft hij, 

zelfs reden om aan te nemen dat de getallen die zij opgeven, volledig juist zijn.

 

274

Een optelling gedaan in maart 1828 geeft 42.824 boekdelen, de vlugschriften niet 

meegerekend, en 426 handschriften. De aanwinst, door de inlijving van de verzameling 

Lammens, is hier ook inbegrepen.

 

275

 

 

Voisin deed op zijn beurt aan statistiek. Op het einde van de maand oktober 1837 bevatte de 

bibliotheek 51.601 gedrukte boekdelen en 556 handschriften. De incunabelen waren 

vertegenwoordigd door 325 stuks.276 In 1865 was dit aantal gegroeid tot 83.166 boekdelen, 

816 handschriften, 376 incunabelen en ongeveer 26.000 academische schriften, dissertaties en 

programma’s, evenals 3337 brochures.277

 

 

In 1869, bij de intrede van Ferdinand vander Haeghen, bestond de boekenschat uit 88.096 

boekdelen, 31.994 brochures, dissertaties en vlugschriften, terwijl het aantal handschriften 

ongeveer gelijk was gebleven.278

                                                 
271 APERS, op.cit., p.54 

 

272 Hij verwijst hiervoor naar de uitvoerige briefwisseling Walwein-stadsbestuur in 1812-1813, 

bewaard in het stadsarchief.  
273 Het inventaris van 1818 dat de toestand van de bibliotheek moest weergeven bij de afstand van 

deze aan de Universiteit berust op het Stadsarchief, volgens: VOISIN, op.cit., p.36. Wij hebben het 

daar echter niet teruggevonden, en het archief der bibliotheek bezit er geen kopij van. 
274 APERS, op.cit., p.55 
275 Ibid  
276 VOISIN, op.cit., p.39 
277 Archief der universiteitsbibliotheek, doos 4A 73 (41). Statistiek in inventarisregister, 1865.  
278 Nota van J.Bernard, onderbibliothecaris, in het inventarisregister, 1869.  
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Men mag aannemen dat onder het beheer van vander Haeghen ruim 300.000 delen 

geimmatriculeerd werden. Dit cijfer dat hij zelf opgeeft in zijn ‘Liste Sommaire’ acht Apers 

niet overdreven.279

 

 

Het reglement op de bibliotheken van de Staatsuniversiteiten in 1818 voorzag een 

inventarisregister. Noch van Hulthem, noch Wallez, noch Walwein in de voorgaande jaren 

hadden het nodig gevonden dit documentair stuk van eerste noodwendigheid aan te leggen. 

Maar van 1818 af vinden we dit terug, ingedeeld volgens faculteit. Het eerste register is 

chronologisch aangelegd en gaat tot 1839. Daarna is een gat van zes jaar, tot 1845. 

Waarschijnlijk is het register voor de bewuste jaren, zoek geraakt, want het is moeilijk aan te 

nemen dat Voisin, die een voorbeeldige ambtenaar was, alsook de Saint-Genois, het artikel 38 

van het reglement van 14 oktober 1837, zonder meer in de wind zouden hebben geslagen. 

Vanaf 1845 vinden we in het bibliotheekarchief de registers, waar regelmatig de aanwinsten 

geboekt werden bij hun intrede. Tot in 1867 houdt de Saint-Genois zelf het inventarisboek bij, 

na hem is het de beurt aan Jules Bernard, tot wanneer vander Haeghen, bij zijn benoeming dit 

werk uit de handen van deze ambtenaar overneemt. Vanaf 1874 liet vander Haeghen zich 

bijstaan door de onderbibliothecarissen, tot op het ogenblik dat een van deze laatste 

ambtenaars in 1892 definitief de opdracht kreeg zich enkel met dit werk bezig te houden.280

 

 

Veel meer dan heden ten dage bestond er in de 19e eeuw mogelijkheid tot het verwerven van 

rijke en goed opgevatte verzamelingen. Vander Haeghen, zelf verzamelaar, had dit zeer goed 

begrepen, en heeft ernaar gehandeld. Zo heeft hij tal van kostbaar bezit weten te bemachtigen 

voor de universiteit. De voornaamste aanwervingen zouden we hier, in chronologische 

volgorde, willen aanhalen. Een chronologische lijst opstellen, jaar per jaar, van al de grote 

aankopen en giften die de bibliotheek in de loop van haar bestaan heeft gekend, zou ons te ver 

leiden. Bovendien heeft vander Haeghen zelf die erelijst voor zijn bestuur al zelf gedaan.281

 

 

                                                 
279 APERS, op.cit., p.55 
280 Ibid, p.56 
281 HAEGHEN, vander, Ferdinand, ‘Liste sommaire des principaux fonds entrés à la bibliothèque de 

l’Université et de la Ville de Gand sous l’administration de M. vander Haeghen de 1869 à 1911.’, 

Gent, drukkerij Eugéné vander Haeghen, 1912, 8 p. 
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Op de voornaamste dezer willen we echter wel de aandacht vestigen. Eerst halen we enkele 

giften van voor zijn bewind aan, als voorbeeld. Daarna vonden we het gepast om, met behulp 

van de opgestelde grafieken, de belangrijkste aanwervingen en schenkingen tijdens het 

bewind van vander Haeghen aan te stippen.  

 

De eerste werkelijk grote aanwinst, die het vermelden waard is, gebeurde in 1818, wanneer de 

bibliotheek van P. Lammens aangekocht werd voor de som van 32.000 gulden. Deze bevond 

zich in het klooster van de Augustijnen waar Lammens ook verblijf hield. Bij zijn benoeming 

tot bibliothecaris, in 1818, bood hij deze aan de Staat aan, voor de Universiteit. De Staat sloeg 

gretig toe in de koop, bij overeenkomst van 15 januari 1818. De som van 32.000 gulden (toen 

64.000 Belgische frank) werd betaald op het speciaal gezamenlijk krediet van dat de regering 

had toegestaan aan de drie Universiteiten van Gent, Leuven en Luik om het aanschaffen van 

letterkundig en wetenschappelijk materiaal te bevorderen. De zeer rijke verzameling 

Lammens blonk uit door prachtige keurexemplaren alsook door haar uiterlijke verzorging.282

 

  

Zo werd de bibliotheek door meer dan 18.000 delen aangedikt. Aangezien de oorsprong van 

de collectie Lammens ook terug te vinden was in de uiteengerukte kloosterbibliotheken, kon 

het niet anders of er moesten voor de Universiteitsbibliotheek vele doubletten in voorkomen. 

Lammens nam deze terug voor de som van 7550 gulden.283

 

 

Hier willen we verder ingaan op de collectievorming in de Gentse Universiteitsbibliotheek, 

onder het bewind van Ferdinand vander Haeghen. De nodige cijfers voor het opstellen van de 

grafieken, met name deze in verband met de aanwervingen en de giften, haalden we uit de 

driejaarlijkse verslagen van de Universiteitsbibliotheek en uit de ‘Mémorial administratif’ van 

de stad Gent.  In verband met cijfers over de periode voor vander Haeghen bleken het werk 

van Auguste Voisin284

                                                 
282 Deze verzameling bestond uit: Theologie (3500 boekdelen); Recht (2500 boekdelen); 

Wetenschappen (3450 boekdelen); Letterkunde (3400 boekdelen); Geschiedenis (5400 boekdelen); 

Natuurlijke Wetenschappen (1460 boekdelen); Klassieken (1400 boekdelen); daarbij sloten zich aan: 

rond de 2800 dissertaties, evenals een verzameling varia, bestaande uit meer dan 4000 stuks. Zie 

daarover: VOISIN, op.cit., p.37 

 en Apers voor ons het meest interessant.  

283 APERS, op.cit., p.51 
284 VOISIN, Auguste, ‘Documents pour servir à l’histoire des bibliothèques en Belgique et de leurs 

principales curiosités littéraires.’, Paris, Techener, 1840, 350 p. 
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jaartal   jaartal   jaartal   jaartal  
1868 757  1879 758  1890 1399  1901 2299 
1869 19970  1880 1083  1891 1383  1902 1784 
1870 472  1881 2128  1892 1684  1903 1868 
1871 550  1882 1647  1893 1369  1904 1687 
1872 10844  1883 1528  1894 1471  1905 1737 
1873 5095  1884 1624  1895 2661  1906 2197 
1874 1315  1885 1168  1896 2065  1907 1312 
1875 1451  1886 938  1897 2526  1908 1594 
1876 630  1887 1144  1898 2062  1909 1646 
1877 1202  1888 1065  1899 1791  1910 1408 
1878 4245  1889 4771  1900 2054  1911 1542 

         1912 2513 
           
 

 

We zien een eerste grote piek in de grafiek in het jaar 1869. Op 22 november van dat jaar had 

in Den Haag namelijk de verkoop plaats van de merkwaardige pamflettenverzameling Tiele-

Meuleman. Deze bestond uit meer dan 19.000 nummers, die alle op de  geschiedenis van de 

Nederlanden betrekking hadden, waaronder zeer zeldzame vlugschriften. Door vander 

Haeghen werd ze in blok aangekocht voor de Universiteitsbibliotheek voor de som van 6250 

gulden, wat met bijkomende kosten op 13.227 frank kwam. Vander Haeghen voegde er nog 

3251 pamfletten en historische documenten bij, uit de 16e en 17e eeuw, zodat deze 
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verzameling mocht geschat worden op circa 21.000 delen. De aankoop van deze verzameling 

zette de Gentse Universiteitsbibliotheek op de eerste rang van de Belgische bibliotheken.285

 

 

Een volgende piek zien we in het jaar 1872. In dat jaar was de collectie van de letterkundige 

F.A. Snellaert de grote aanwinst. Men kocht deze aan voor de som van 24.900 frank. Ze 

bestond uit verscheidene duizenden delen, vooral in verband met Letterkunde en 

Geschiedenis, waarvoor een bijzonder ex libris voorzien werd. De doubletten uit deze 

collectie werden naar de Universiteitsbibliotheek van Luik gezonden.286

 

  

In het jaar nadien, 1873, werden 5095 werken aangeschaft, waarvan het merendeel -ca. 4000- 

bestond uit boeken in verband met Recht, om de verzameling rechtkundige werken aan te 

vullen.287 In 1878, de volgende opvallende piek op de grafiek, werd onder andere de 

verzameling van M. Roulez aangeworven, waaronder zich een aantal (382 volgens de 

‘Mémorial administratif’ van dat jaar) dubbels bevonden van werken die reeds in de 

bibliotheek aanwezig waren.288

 

  

Een laatste echt opvallende piek zien we in het jaar 1889, waar volgens de geraadpleegde 

bronnen 4771 werken werden aangeschaft.289

 

 

* schenkingen:  
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285 ‘Mémorial administratif’, 1869, p.97-100 
286 APERS, op.cit., p.52 
287 ‘Mémorial administratif’, 1873, p.90-98 
288 ‘Mémorial administratif’, 1878, p.109-112 
289 ‘Mémorial administratif’, 1889, p.97-104 
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jaartal    jaartal    jaartal    jaartal   
1868 591  1879 1104  1890 2438  1901 1906 
1869 826  1880 4123  1891 5400  1902 2559 
1870 559  1881 1701  1892 3404  1903 1386 
1871 1740  1882 1658  1893 5216  1904 866 
1872 1371  1883 2301  1894 3500  1905 2058 
1873 12675  1884 8826  1895 1841  1906 2543 
1874 1781  1885 988  1896 2550  1907 3729 
1875 1375  1886 3224  1897 2068  1908 9510 
1876 1388  1887 1642  1898 3214  1909 3152 
1877 1258  1888 2627  1899 1659  1910 4105 
1878 975  1889 1333  1900 4399  1911 1483 

         1912 2368 
 

 

De eerste grote gift die we bemerken, was tegelijkertijd de meest merkwaardige die de 

bibliotheek in de loop van haar toenmalig bestaan in ontvangst had mogen nemen. In mei 

1873 werd deze gedaan door vander Haeghen zelf.290 We hebben hoger reeds gezien dat hij 

geijverd had om alles bijeen te verzamelen wat in Gent gedrukt werd. Later zocht hij ook de 

werken op door Gentenaars geschreven of met betrekking tot Gent en de Gentenaars. Ruim 

10.000 stuks waren in 1872 in deze verzameling aanwezig, waaronder unica en heel zeldzame 

boeken. Volgens een nota door vander Haeghen zelf geschreven, had hij aan het stadsbestuur 

de belofte gedaan deze te schenken aan de bibliotheek, over dewelke hij de leiding had, indien 

het stadsbestuur wou overgaan tot de aankoop van de collectie Snellaert.291 Daardoor kwam 

de Universiteit in het bezit van een unieke verzameling, waarvoor de Gentse burgers vander 

Haeghen niet dankbaar genoeg kunnen zijn.292

 

 

In 1884 mocht de bibliotheek de gift Heremans in ontvangst nemen. Na de dood van deze 

Vlaamse geleerde, werd door zijn weduwe de ganse persoonlijke bibliotheek van haar 

echtgenoot geschonken. Deze bevatte meer dan 5280 delen. Door een ex libris, dat er na de 

inontvangstneming in aangebracht werd, zijn ze herkenbaar. Het fonds Heremans maakt een 

bijzondere afdeling uit, gekenmerkt door de letter H, die het nummer voorafgaat. Een 

                                                 
290 Archief van de universiteitsbibliotheek, doos 4A 26 (41). Brief van vander Haeghen.. 
291 In het inventarisregister van het jaar 1873 heeft vander Haeghen eigenhandig bijgevoegd: “Il est 

entendu que le don de mes collections a été fait sous le bénéfice du contrat passé entre la ville de 
Gand et le gouvernement, approuvé par arrêté royal du 23 janvier 1817, no. 77.” (sic., het moet 

natuurlijk zijn: 1818) 
292 APERS, op.cit., p.52 
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bijzonder catalogus van deze collectie, bedragende zes delen handschrift in 4°, berust in het 

archief van de bibliotheek. De gift Heremans had groot belang voor de geschiedenis en de 

letterkunde van de oude Nederlanden en vormde een uitstekende aanwinst voor de 

bibliotheek.293

 

 

In 1891 werden onder andere de verzameling van professor Boddaert, bestaande uit 3185 

werken in verband met Geneeskunde en Chirurgie, en die van Paul Voituron, voormalig 

schepen van de stad Gent, bestaande uit ongeveer 4000 werken over de Schone Kunsten en 

Filosofie, waaronder een groot aantal etsen, aan de bibliotheek geschonken.294

 

  

Ook in het jaar 1893 zien we een piek op de grafiek. Onder de belangrijkste schenkingen zien 

we in de ‘Mémorial administratif’ van dat jaar, onder andere deze van Mr. Gantrelle, 

toenmalig professor aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, die zijn rijke bibliotheek met 

boeken over de Klassieke Filologie aan de Universiteitsbibliotheek overliet. Verder werd ook 

de bibliotheek van de ‘Société d’agriculture’, bestaande uit ca. 1200 volumes, aangaande de 

Landbouwkunde, aan de Universiteitsbibliotheek toegevoegd. Tenslotte moet zeker de 

kostbare collectie van het privé-archief van de graaf Borluut d’Hoogstraeten vermeld worden. 

Ze werd door Alfred de Kerckhove d’Exaerde en ridder de Formanoir de la Cazerie aan de 

bibliotheek in bewaring gegeven. Deze collectie bevatte zeer interessante documenten over de 

geschiedenis van ons land en over de genealogie van de Belgische families. Ze bestond uit 

2370 dossiers, verdeeld over 227 grote dozen en verschillende registers: staat van goederen, 

inventarissen van meubels, huwelijkscontracten, testamenten, stambomen, diploma’s, 

huurcontracten, private correspondentie, etc.295

 

 

Adolf Dubois, toenmalig advocaat te Gent, die gedurende zijn leven tal van giften deed, liet in 

1900 bij testament aan de bibliotheek meer dan 2800 delen over rechtsgeschiedenis en 

rechtwezen na. De afdeling Rechten vond uiteraard het meeste baat bij deze aanwinst.296

 

   

                                                 
293 Ibid  
294 ‘Mémorial administratif.’, 1891, p.214-220 
295 ‘Mémorial administratif.’, 1893, p. 447-455 
296 APERS, op.cit., p.53  
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De laatste grote schenking tijdens het bewind van vander Haeghen gebeurde in het jaar 1908. 

In dat jaar gaf Mevrouw Cam. De Bast-Armellini de ganse bibliotheek van haar vader, 

Virgilio Armellini, aan de Universiteitsbibliotheek. Meer dan 6500 delen vulden de 

verzameling van de bibliotheek aan. Hier ook waren vooral Geschiedenis en Letterkunde 

vertegenwoordigd. Net als het fonds Heremans vormt de collectie Armellini een afzonderlijk 

geheel.297

  

   

In 1910 tenslotte verrijkte de bibliotheek zich met het legaat Prosper Claeys, in leven 

advocaat en oudheidskundige te Gent, die zich vooral met de geschiedenis van de stad Gent 

had bezig gehouden. 3420 delen, op Gent en het graafschap Vlaanderen betrekking hebbende, 

werden ten dienste gesteld van het openbaar nut. Documentaire schilderijen, aquarellen en 

gravuren voltooiden deze gift.298

 

 

Voor de volledigheid geven we hieronder ook de gegevens in verband met de thesissen en 

brochures weer. We vonden hieromtrent echter slechts vanaf 1886 het nodige cijfermateriaal. 

Voor de jaren daarvoor wordt er hierover noch in de driejaarlijkse verslagen in het archief van 

de Universiteitsbibliotheek noch in de ‘Mémorial administratif’ gewag van gemaakt.  

 

* thesissen en brochures  
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jaartal    jaartal   
1886 1610  1900 3007 
1887 1671  1901 3880 
1888 1522  1902 3556 
1889 1450  1903 3787 
1890 2198  1904 5433 
1891 2077  1905 3350 
1892 2204  1906 3470 
1893 2161  1907 3493 
1894 2744  1908 3551 
1895 2802  1909 3988 
1896 2499  1910 2424 
1897 3487  1911 6033 
1898 3386  1912 3157 
1899 3804    

 

 

We zien dat het aantal thesissen en brochures in het bewind van vander Haeghen varieert van 

1610 in het jaar 1886 tot 6033 in het jaar 1911. De hoogste aantallen zien we in de jaren 1899 

(3804), 1901 (3880), 1903 (3787), 1904 (5433), 1909 (3988) en 1911 (6033). Omdat de 

invloed van vander Haeghen op deze cijfers erg moeilijk af te leiden is -stijging/daling van het 

aantal thesissen heeft in de eerste plaats te maken met stijging/daling van het totale aantal 

studenten aan de Universiteit-, hebben we ons beperkt tot het loutere weergeven van deze 

cijfers, en gaan we er hier niet verder op in.  

 

Uiteraard is het hierboven geschetste overzicht van aanwinsten niet volledig, maar het geeft 

wel een beeld van de invloed die vander Haeghen heeft gehad op de collectievorming door de 

Universiteitsbibliotheek. Verschillende drukkers (Vander Schelden, Eugène vander Haeghen) 

schonken de volledige reeks van hun uitgaven, hoogleraren maakten per testament hun 

bibliotheek over, zoals Heremans, Boddaert, Wagener, Gantrelle, de Laveleye en vele 

anderen. Andere fondsen kreeg de bibliotheek in bruikleen. Niet alleen boeken, maar ook 

handschriften, oorkonden, losse stukken van verschillende aard, alsook volledige archieven 

(verzameling Diericx, Van Tieghem, archief van de abdij van Eename, etc.) werden door 

vander Haeghen voor de bibliotheek aangekocht of meestal door zijn toedoen aan de 

bibliotheek geschonken. Waar hij niet rechtstreeks tussenkwam, moet hem toch voor een deel 

de eer van die aanwinsten moeten gelaten worden. De schenkers wisten dat hun giften in 

goede handen vielen en dat hun schatten goed bewaard zouden zijn. Baron de Saint-Genois 

had aan het hoofd een bibliotheek van ongeveer 80.000 delen gestaan. Toen vander Haeghen 
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in 1911 zijn post verliet, waren die 80.000 tot ruim 400.000 aangegroeid, met andere woorden 

de verzameling was vijf maal groter geworden.299

 

 

Het aantal aanwinsten van boeken onder zijn beleid verworven, wordt op ruim 300.000 

geschat. Dit cijfer krijgt enig reliëf als men er bij bedenkt dat het totale bezit in 1869, toen 

vander Haeghen benoemd werd, ca. 88.000 boeken en 32.000 brochures, dissertaties en 

vlugschriften omvatte.300

 

 

Ter bevestiging geven we hier nog twee cijfers mee: in het jaar 1852 telde de sectie van de 

manuscripten, volgens de catalogus van de Saint-Genois, 686 stuks, terwijl dat er in 1910 

rond de 2500 waren. Daar moet wel telkens aan toegevoegd worden dat de kwaliteit niet 

geheel overeen kwam met de kwantiteit. Vander Haeghen, maniakaal verzamelaar, ontfermde 

zich over al wat zich aanbood, gedrukte stukken of manuscripten, minder met het oog op het 

verrijken van de bestaande collecties dan om die werken van de vernieling te redden.301

 

  

Met het doel deze aanwervingpolitiek ook in latere tijden nog voort te zetten, stichtte hij in 

1907 de vereniging ‘Vrienden van de Universiteitsbibliotheek’, die als doel had werken aan te 

kopen om aan de bibliotheek te schenken. Het lidmaatschap bedroeg 1 frank en de vereniging 

zou met 150 leden begonnen zijn. De eerste voorzitter was dus Ferdinand vander Haeghen. 

Vanaf 1908 wordt deze vereniging opgenomen in de Wegwijzer.302

 

 

Vander Haeghen was dus ook als hoofdbibliothecaris een verwoed boekenverzamelaar, zoals 

duidelijk uit voorgaande cijfers. 

Verzamelen alleen volstaat echter niet voor een bibliothecaris. Het verworvene moet 

geklasseerd, beschreven, en bekend gemaakt worden. Ongetwijfeld zijn zijn ervaringen als 

aanlegger van een privé-verzameling in zijn huis in de Burgstraat nr.86, en later in de 

Kortrijksestraat nr.8, hem nuttig geweest bij zijn latere loopbaan. Reeds het jaar na zijn 

benoeming sloot hij de oude indeling der wetenschappen opgevatte series, en begon hij met de 

opstelling van de boeken volgens het systeem van de doorlopende nummering, waarbij beter 

                                                 
299 MANSION, op.cit., p.135-136 
300 ‘Plechtige Herdenking.’, op.cit., p.61 
301 DEBAIVE, op.cit., p.428 
302 LAUREYS, op.cit., p.38  
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rekening kon gehouden worden met het formaat van de boeken. Eenvoud dus van opstelling 

en winst aan plaatsruimte in de magazijnen, tegenover de toen nog algemeen gevolgde 

methode van opstelling volgens grote onderwerpsindelingen, waarbij de voortdurende 

aangroei alle systematiek toch onmogelijk had gemaakt en waarbij vele niet vooruit te 

schatten uitbreidingsruimten dienden voorzien te worden.303

 

 

De reusachtige aangroei der fondsen dwong vander Haeghen echter uit te zien naar nieuwe 

plaatsingmogelijkheden. Het rekken-meubilair werd uitgebreid, waarbij voor het eerst 

verstelbare boekenplanken gebruikt werden. (1870: verdubbeling in de Pand; 1877: 

verdubbeling in de Kerk; 1897: plaatsing van rekken in het middenschip van de 

Baudelookerk; 1880: aankoop van rekken uit het Hotel de Lichtervelde op de Nederpolder). 

Dit volstond echter niet om alles te bergen wat opgenomen werd. Gestadig wist hij de 

gelegenheden waar te nemen om het gebouw van de bibliotheek uit te breiden. Een nieuw 

administratief blok door bouwmeester Pauli in 1881-1882, inname van de lokalen vrijkomend 

na de afschaffing van de kostschool van het Atheneum in 1900, bovenbouw van een 

verdieping en inname van de zogenaamde “schuur” langs de straat van het Staatsarchief in 

1905. Dit waren de bijzonderste uitbreidingsmomenten.304

 

 

Ondertussen zag vander Haeghen ook de toekomst. De oprichting van een nieuw 

bibliotheekgebouw, daarin zag hij de oplossing. Een eerste plan in 1892 om de bibliotheek op 

te trekken in de Volderstraat, op de plaats waar later de Emile Braunschool kwam, had geen 

bijval gevonden, ook bij hem niet. Nieuwe plannen werden door een in 1902 aangestelde 

commissie bestudeerd voor een boekenbezit van 1.000.000 boeken, maar verder kwam men 

niet.305

 

 Na hem werd dit probleem herhaaldelijk terug opgenomen, en leidde tot de oprichting 

van de huidige bibliotheek op de Rozier in 1938. Het moeizame wordingsproces hebben we 

eerder al beschreven, dus gaan we hier niet opnieuw verder op in. 

Enige inlichtingen over de aankopen en over de manier waarop de keuze van de boeken werd 

gedaan, zouden hieromtrent misschien wel van nut kunnen zijn.  

 

                                                 
303 ‘Plechtige Herdenking.’, op.cit., p.61 
304 Ibid  
305 Ibid  



 89 

Voor de periode van de centrale school hebben we geen vaste aanduidingen. Het is 

waarschijnlijk dat de bibliothecaris besliste over onder meer de aanvragen van de leraars en 

zelf aankocht wat hem noodzakelijk leek.306

 

  

Onder de gemeentelijke periode was het ook de bibliothecaris die de keuzes maakte, maar de 

meier van de stad Gent gaf zijn advies. In feite was dit enkel een bekrachtiging, aangezien 

Walwein zelf de goedkeuring van de meier niet afwachtte om tot de aankoop over te gaan. Bij 

de aanstelling van de beheerscommissie, in 1814, werd deze gelast de keuze te doen. Maar, 

zoals dat vaak gaat met commissies, ging de zaak niet genoeg van de hand, zodat Walwein 

toch meester bleef op dit terrein.307

 

 

Bij de inrichting van de Universiteit moest zich natuurlijk een kentering voordoen. De 

bibliotheek, afgestaan aan de nieuwe inrichting, veranderde volledig van karakter: het 

wetenschappelijke element werd overheersend, en de zuivere letterkunde werd uitgeschakeld. 

Zij werd een organisme, afhankelijk van de behoeften van een wetenschappelijke inrichting, 

en moest dus ook op veelzijdige wensen kunnen ingaan. De bibliothecaris kon hier op eigen 

hand niet werken, vooral dan wanneer de kredieten tot aankoop erg gemeten werden 

toegekend, en de keuze veel bevoegdheid vroeg. Hier traden de verschillende hoogleraars op 

als raadgevers. De hoogleraars deden hun vraag aan het college van curatoren, die ze 

overmaakte aan de bibliothecaris met de opdracht ze uit te voeren, indien het gewenste werk 

niet in de bibliotheek bestond, en als het financieel mogelijk was.308

 

 

Deze samenwerking tussen curatorium en bibliotheek schijnt geduurd te hebben tot 1831. Na 

de herinrichting van de Universiteit in 1835-1836, bekrachtigde het reglement van 1837 

eenvoudig het bestaande gebruik.309

 

  

Het curatorium werd nadien afgeschaft, en de beheerderopziener werd gelast als bemiddelaar 

tussen bibliotheek en hoogleraren. We kunnen best aannemen dat dit werk niet altijd even 

aangenaam was voor de beheerderopziener. Reeds in 1839 kwam er verandering in. De 

                                                 
306 APERS, op.cit., p.56  
307 Ibid  
308 Ibid  
309 Ibid  
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professoren maakten vanaf dat jaar hun lijsten op, gaven deze aan de deken van hun faculteit, 

die ze op zijn beurt tot advies zond aan de bibliothecaris. Na het antwoord ontvangen te 

hebben van deze ambtenaar, besliste de faculteit en maakte ze de definitieve lijst op. Via de 

rector kwam deze dan bij de beheerderopziener, die in laatste instantie besliste en de 

bibliothecaris verzocht de bestelling uit te voeren. Kortom, een erg ingewikkelde, langdurige, 

onpraktische procedure, waar niemand vrede mee had, en die gauw ook verlaten werd.310

 

  

Niettegenstaande het reglement, werd de bibliothecaris stilaan opnieuw de man die over de 

aankopen besliste, rechtstreeks onderhandelde met de professoren, en op hun wensen inging. 

De beheerderopziener kreeg soms maar de lijsten te bekrachtigen wanneer de aangekochte 

boeken al lang op de planken stonden. De faculteiten zelf vonden het vervelend zich met de 

aankoop van boeken bezig te houden en tenslotte duidden ze in hun schoot een 

afgevaardigdencommissaris aan voor de bibliotheekaangelegenheden.311  Deze alleen ontving 

de wensen van zijn collega’s, keurde ze goed, en zond ze met visa, rechtstreeks naar de 

bibliothecaris, tot uitvoering. De beheerderopziener trad niet langer meer op als 

tussenpersoon, maar behield wel het toezicht op het nuttige gebruik van de geldsommen die 

ten dienste van de bibliotheek gesteld werden, en die slechts na zijn goedkeuring door het 

Ministerie aan de leveranciers van de bibliotheek uitbetaald werden.312 De bibliothecaris was 

ook verplicht zich aan zekere modaliteiten te houden voor wat de wetenschappelijke 

verhouding van de aankopen betrof.313

 

 

Gedurende de Hollandse periode en de eerste jaren na de herinrichting van de Universiteit, in 

1835, bleken er geen richtlijnen te bestaan. De aankopen werden gedaan volgens de behoeften 

en de aanvragen. De ene faculteit kon worden bevoordeeld tegenover de andere: de 

bibliothecaris kon handelen naar zijn voorliefde en persoonlijke neiging. Indien voor bepaalde 

                                                 
310 Ibid  
311 Vier in totaal, één per faculteit. Deze van de wetenschappen was ook afgevaardigde voor de 

technische scholen. De commissarissen waakten erover dat de gevraagde werken werden aangekocht 

in mate van de financiële middelen. De controle ervan werd gedaan door de beheerderopziener als 

commissaris van de regering. De instelling van het college van commissarissen gebeurde in 1860.  
312 Het aanwinstenregister werd ten minste één maal per jaar aan de beheerderopziener voorgelegd, 

ingevolge het ministerieel besluit van 10 februari 1853. 
313 APERS, op.cit., p.58  
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wetenschappen geen aanzoeken werden gedaan, gingen de kredieten zonder meer naar de 

faculteiten waarvan de aanvragen talrijker waren.314

 

 

Deze arbitraire verdeling heeft haar terugslag gehad op de samenstelling van de bibliotheek. 

Sommige afdelingen, zoals deze van de vaderlandse Geschiedenis en de oude Nederlandse 

Bellettrie waren welgevuld, terwijl andere, zoals Geneeskunde en Wiskunde, ontelbare 

leemten vertoonden. Dat daarover al vroeg protest uitkwam, moet dan ook niet verwonderen. 

Reeds in 1839 stelde een bijgevoegd reglement de indeling van de kredieten per faculteit 

vast.315 Na aftrek van de algemene kosten, en de sommen voorzien voor werken en 

abonnementen op tijdschriften van algemene aard, werd de overblijvende som toegekend: aan 

de bibliotheek 1/6 of 4/24, aan de faculteit van de Wetenschappen ¼ of 6/24, aan de drie 

andere faculteiten elk 1/6 of 4/24. De 2/24 die overbleven kwamen beurtelings aan elke van 

de drie faculteiten inde hierbij opgegeven volgorde, en om de drie jaar: Geneeskunde, 

Letteren en Wijsbegeerte, Rechten.316

 

  

Rond 1860 zien we in die verhouding een kleine verandering treden. De 2/24, waarvan hier 

sprake is, werden bepaald toegekend aan de faculteit van de Wetenschappen, zodat haar 

jaarlijks aandeel 2/6 of 8/24 bedroeg, dit voor de behoeften van haar Technische Scholen, die 

om zo te zeggen 1/5 van de faculteit uitmaakten, zonder echter die naam te dragen of de 

voorrechten van een faculteit te bezitten.317

 

 

Lang heeft de faculteit Letteren en Wijsbegeerte een feitelijk voordeel genoten op de andere. 

Wanneer de drie andere bij het einde van het rekenjaar hun krediet niet uitgeput hadden, 

werden de niet opgebruikte sommen automatisch gevoegd bij deze voorzien voor de 

eerstgenoemde faculteit, die een grotere behoefte had aan boeken en tijdschriften. Dit kon 

enigszins gewettigd worden. Immers de boekenproductie over de wetenschappen in die 

faculteit onderwezen, was veel groter dan deze die voor andere wetenschappen kon 

vastgesteld worden. Heel haar onderwijs is toch gegrond op boeken. Die andere faculteiten- 

de Rechten uitgezonderd- bepaalden zich niet tot een theoretisch onderwijs, maar beschikten 

                                                 
314 Ibid  
315 Besluit van de beheerderopziener De Rote van 29 januari 1839. 
316 APERS, op.cit. p.59  
317 Ibid  
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bovendien over laboratoria, klinieken, etc. waar het praktisch onderzoek werd gedaan, 

waarvoor buitengewone toelagen voorzien waren. Er was dus een soort van compensatie, die 

wel niet regelmatig was, maar toch oogluikend geduld werden.318

 

 

Die toestand veranderde in 1907 bij het oprichten van de seminariebibliotheken van Letteren 

en Wijsbegeerte, waar men de praktische lessen van die faculteit inrichtte. Sindsdien hebben 

deze een grote uitbreiding genomen. Hetzelfde deed zich voor in de Rechtsfaculteit. Stilaan 

keerde men tot de normale verdeling terug, en vanaf 1918 hield het beheer van de bibliotheek 

zich streng aan de voorschriften van het reglement van 1839, gereviseerd rond 1860, en had 

elke faculteit wat haar feitelijk toekomt.319

 

 

Het is onmogelijk dit kapittel af te sluiten zonder een woord te zeggen van de talrijke werken 

en tijdschriften die de internationale ruildienst bezorgde aan de bibliotheek. Geleerde 

genootschappen, academiën en universiteiten zenden sinds 1820 hun publicaties en 

proefschriften van hun doctoren in ruil tegen alles wat de Gentse Universiteit laat verschijnen 

of kan ter beschikking stellen van de vreemde wetenschappelijke inrichtingen.320

 

 Deze bron 

van aanwinsten is zeer aanzienlijk en laat aan de bibliotheek toe jaarlijks een groot aantal 

nieuwe werken van belang in haar catalogus te brengen, die anders moeilijk zouden kunnen 

worden aangekocht. Gretig werden en worden ze nog steeds door professoren en studenten 

ingekeken.  

Vanaf 1885 bestond ook de onderlinge bruikleen van bibliotheek tot bibliotheek, die later een 

enorme uitbreiding heeft gekend, vooral na de invoering van de postvrijdom voor de 

Belgische openbare bibliotheken. Ook internationaal bruikleen was in dat jaar het voorwerp 

van overeenkomst onder de bibliotheken van West-Europa, de Engelse uitgezonderd. Door de 

Eerste Wereldoorlog en de grote kosten die met het internationale bruikleen gepaard gaan, 

was dit lange tijd erg beperkt, en slechts in buitengewone gevallen deed men beroep op 

buitenlandse bibliotheken.321

 

  

                                                 
318 Ibid  
319 Ibid  
320 Ibid,  p.60 
321 Ibid 
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Zo weten we bijvoorbeeld, uit de driejaarlijkse verslagen in het archief van de 

Universiteitsbibliotheek, dat in de periode 1907-1909 384 werken werden uitgeleend aan 

buitenlandse bibliotheken, en de Universiteitsbibliotheek van Gent op haar beurt 386 werken 

ontleende van andere bibliotheken.322

In de periode 1910-1912 werden 310 werken uitgeleend aan buitenlandse bibliotheken, terwijl 

men er zelf 480 ontleende van andere bibliotheken.

 

323

 

 

Uit de ‘Mémorial administratif’ van het jaar 1899 weten we dat een dienst van onderlinge 

lening regelmatig was ingericht tussen de Gentse Universiteitsbibliotheek en de voornaamste 

bibliotheken van ons land en van het buitenland. Dit was zeer gemakkelijk voor de leraars en 

alle studenten, die op die manier hun vaak lange en kostelijke reizen konden uitsparen. Om 

een idee te geven van de belangrijkheid van deze maatregel, stellen we vast dat, behalve de 

werken door de post verzonden, en diegenen toebehorende of bestemd voor de bibliotheken 

van Brussel of Luik, die vrachtvrij gezonden werden, 90 pakken of kisten boekwerken 

verzonden werden. Zo ontleende men in de jaren 1898 en 1899, en de eerste drie maanden 

van het jaar 1900, 51 boekwerken aan, onder andere, de bibliotheken van: Amsterdam 

(boekerij der Hoogeschool), Berlijn (Koninklijke Bibliotheek), Cambridge (boekerij der 

Hoogeschool), Leipzig, Luik, Madrid, Parijs, Philadelphia, Pisa, Sint-Petersburg, Tokio, 

Toronto, Upsala en Wenen.324

 

 

In het jaar 1901 werden, volgens de ‘Mémorial Administratif’ van dat jaar, 354 werken, 

handschriften, of drukwerken geleend en uitgeleend aan andere Belgische of buitenlandse 

bibliotheken.325

 

 

In 1902 waren dat er 164326, in 1904 liep dat aantal op tot 1765327

 

. Dit zijn helaas de enige 

cijfers die wij konden terugvinden in de bronnen die we hebben geraadpleegd.  

                                                 
322 Driejaarlijks verslag, 1907-1909. Archief van de universiteitsbibliotheek. 
323 Driejaarlijks verslag, 1910-1912. Archief van de universiteitsbibliotheek. 
324 ‘Mémorial administratif’, 1899, p.453-454 
325 ‘Mémorial administratif.’, 1901, p.532-533  
326 ‘Mémorial administratif.’, 1902, p.552 
327 ‘Mémorial administratif.’, 1904, p.550  
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Om dit hoofdstuk te eindigen, en tegelijkertijd een brug te slaan naar het volgende onderdeel 

in verband met de catalogus, denken we nuttig werk te doen met het weergeven van een 

algemeen en bondig overzicht, dat Apers in zijn werk geeft van de verschillende afdelingen, 

die de bibliotheek bevatte en een afzonderlijk bestaan hebben, waarvan catalogus en 

nummering de sporen dragen328

I. Drukwerken 

: 

1. De oude afdelingen, wier bestaan dateert van voor vander 

Haeghens benoeming: Godgeleerdheid (Th), Wijsbegeerte (Ph), 

Mathesis (Ma), Natuurlijke Geschiedenis (H.N.), Scheikunde 

(Ch), Natuurkunde (Phy), Geneeskunde (Me), Geschiedenis 

(Hi), Letterkunde (B.L.), Klassieke Schrijvers (Cl), 

Rechtswezen (Jur) 

2. In 1870 sloot vander Haeghen gedeeltelijk de oude secties, om 

een nieuwe groep van algemene aard aan te leggen, die de 

gedrukte aanwinsten zonder onderscheid van wetenschap moest 

bevatten. Het was de afdeling genaamd: Accroissements (A of 

Acc). Met doorlopende nummering gaat zij van A.1 tot 

A.59150. Alleen het formaat wordt in acht genomen. Met reden 

vond Prof. De Vreese dat vijf op elkaar volgende nummers, die 

dan nog dikwijls exponenten droegen, gemakkelijk verwarring 

stichtten. Hij voerde hier het stelsel in dat te Leiden ook in 

gebruik was. Vanaf 1912 werd elk rek genummerd, elke plank 

had als aanduiding een letter, elk boek op de plank een 

volgnummer. Deze nummering kon dus, beginnende van A.1, 

tot in het oneindige voortgezet worden, zonder ongemak voor 

zowel de lezer als voor de bibliotheekbeambten. 

3. Aan bepaalde afdelingen heeft men een afzonderlijk bestaan 

gegeven, alhoewel dit zich niet altijd opdrong. Zo ontstonden de 

afdelingen der Gandavensia, Gentenaars (G), meer dan 22.000 

nummers met ruim het dubbel aantal boekdelen; de afdeling 

Heremans (H), de nalatenschap van Prof. Heremans 

uitmakende; de afdeling die de pamfletten Meuleman (M) en 

                                                 
328   APERS, op.cit., p.61 e.v. 
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Tiele (Ti) bevatte; de bibliotheek van de maatschappij ‘De taal 

is gans het volk’ (Ta); de verzameling werken in 1921 en 

volgende jaren door de Franse Republiek geschonken (Fr.). De 

nummering van al deze secties is doorlopend. Bijzonder 

vermeld dienen hier ook de grote afdelingen van tijdschriften en 

vervolgwerken (P) en van dag- en weekbladen (J) die zeer 

belangrijk zijn.329

 

  

II. De Reserve 

Dat is de schatkamer van zeldzame werken, incunabelen, unica, bijzondere exemplaren, in 

één woord de “Cimelia” van de bibliotheek, die meer dan 1900 nummers bevat met 576 

wiegendrukken. In de loop van het jaar 1932 deed zij haar uittocht uit het hok boven de 

portiersloge waar ze gedurende lange tijd, goede en slechte dagen gedeeld heeft met de 

handschriften, en ook een tijd in de kelder was ondergebracht. In 1932 vierde zij haar intrede 

in een benedenzaal langs de Baudeloostraat gelegen, waar zij in tamelijk goede voorwaarden 

de opvolgster van de Bibliotheek van Geschiedenis en Oudheidkunde werd. 

 

III. Handschriften (Ms) 

Vanaf het prille begin van het bestaan van de bibliotheek is deze afdeling gescheiden geweest 

van deze van de drukwerken. Net als in andere bibliotheken heeft zij afzonderlijk geleefd en 

zich ontwikkeld. Zoals we reeds hebben gezien, waren in het begin de handschriften niet erg 

talrijk. De eerste aanduidingen over de omvang van de verzameling zijn te vinden in het 

verslag van Walwein dat deze bibliothecaris aan het stadsbestuur van Gent liet geworden in 

het jaar 1813. Het getal 262 wordt hier opgegeven. Maar net als voor de boekwerken, moeten 

we hier een vraagteken zetten, vermits van Coetsem en de Laval in 1818 dit getal 

terugbrachten tot 234. Enige jaren later, na de aankoop en de beschrijving van de verzameling 

Lammens, bij een algemene schouwing, was dit gegroeid tot 426, en in oktober 1837 tot 

556.330 Bij het verschijnen van de catalogus van de Saint-Genois waren er 686 nummers.331

                                                 
329 De nieuwe ordening van deze afdeling werd gedaan in 1925 en volgende jaren, en een volledige 

inventaris ervan maakte dhr. Debaive op. Over de dagbladensectie te Gent, zie: DEBAIVE, C., 

‘Dagbladen en bibliotheken’, in de “Handelingen van het eerste Wetenschappelijk Vlaams Congres 

voor Boek- en Bibliotheekwezen, 1930”, Antwerpen, 1931, p.107-145  

 

330 VOISIN, op.cit.69  
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We verwijzen hier voor de ontwikkeling van de handschriftenafdeling naar het overzicht van 

Dr. Debaive, waaraan niet veel meer toe te voegen is.332

 

 

Aan de afdeling der handschriften voegde vander Haeghen een “dépot de titres” toe, dat open 

stond voor al de familiearchieven, waarvan de bezitters zich wilden ontmaken ofwel de 

bewaring verzekeren. In 1890 deed de Gentse hoofdbibliothecaris een beroep op de Vlaamse 

adellijke en patriciersfamilies voor de nieuw gestichte sectie. Hij nam de taak op zich er een 

inventaris van op te maken.333

Zo bekwam de bibliotheek de archieven van de families Helias d’Huddeghem, van Huerne, de 

Kerchove-Ladeuze, Lanchals, Le Boucq de Beaudignies, de Lichtervelde, van der Meersche 

de Berlaere, Murat, enz. Van enkele gedeelten mochten door vreemden slechts met 

toestemming van de deposanten kennis worden genomen. Gedurende meer dan 40 jaar is de 

bibliotheek de bewaarplaats gebleven van al deze oorkonden. Sinds 1931, op een paar 

uitzonderingen na, zijn ze overgebracht naar het nieuwe stadsarchief in de Abrahamstraat, 

waar ze beter op hun plaats waren. 

  

 

IV. We zullen hier niet uitweiden over de voorgenomen afdelingen Kaarten 

en Plannen, die toen nog maar fragmentarisch waren, 

noch over deze der Gravuren (waaronder de merkwaardige verzameling Sunaert) en 

Tekeningen (verzameling van o.a. Cesar de Cock), die toen nog een gans braak veld 

uitmaakten, noch over deze der Losse Bladen, die op de tweede verdieping van het gebouw, 

dat op de Baudelootuin uitgaf, huisde onder stof en spinnenwebben. Deze laatste was ook een 

schepping van vander Haeghen, waarover hij zelf in 1912 een zestal bladzijden liet 

                                                                                                                                                         
331 Pater Ch. De Smedt, bollandist, maakte in 1883 een overzicht van al de handschriften van 

hagiografische aard die de bibliotheek bezat. Zijn werk: ‘Catalogus codium hagiographicorum 

bibliothecae publiae civitatis et academiae Gandavensis.’, Brussel, 1884, verscheen in :”Analecta 

Bollandiana, deel III”. Het is een aanvulling op de nrs. 149 tot 171 van de Catalogus van de Saint-

Genois, met de nodige verbeteringen.  
332 DEBAIVE, C., ‘Quelques notes au sujet des manuscrits de la Bibliothèque de l’Université de 

Gand.’, in: “Annuaire de la Fédération archéologique de Belgique, Congrès d’Anvers.”, 1930, p.415-

431 
333 Zie daarover: BERGMANS, Paul, ‘Communication sur les archives particulières.’, Doornik, 1895, 

p.480-484 
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verschijnen334, en waartoe het eindigen van de ‘Bibliographie gantoise’ de aanleiding is 

geweest.335

 

 

-) De catalogi 

 

Een goed gebruik van de collectie is het belangrijkste doel en rechtvaardigt alle voorgaande 

arbeid en uitgeven. Een adequaat beleid van beschikbaarstelling bevordert het gebruik van de 

collecties. De terugvindbaarheid van de documenten of van de in documenten opgeslagen 

informatie geeft zin aan de collectievorming. Efficiënte ontsluitingsmethodes moeten ter 

beschikking worden gesteld van de lezer. Het voornaamste middel om toegang te verlenen tot 

de eigen collectie is de catalogus.336

 

    

Een catalogus is een geordende inventaris van het bibliotheekbezit van één of meerdere 

bibliotheken met een verwijzing naar de vindplaats. Ze bestaat uit geordende beschrijvingen, 

steeds aangevuld met de vindplaats.  

Wanneer bibliografische beschrijvingen werden bijeengebracht en geordend, los van een 

bepaald bibliotheekbezit, dan spreken we van een bibliografie.337

Een bibliotheek koopt een document in principe maar één keer en kan het maar op één plaats 

zetten. De gebruikers kunnen echter elk document langs verschillende wegen zoeken via 

catalogi. Men kan, volgens het werk van Milis-Proost

 

338

 

, verschillende catalogi 

onderscheiden: 

                    -) naar de fysische vorm  

 

De oudste catalogi waren registers, lijsten van het bezit, zoals in kloosterbibliotheken. 

Toevoegingen binnen een bepaalde ordening waren quasi onmogelijk. De 

steekkaartencatalogi waren een grote vooruitgang als ontsluitingsmethode. Toevoegingen van 
                                                 
334 HAEGHEN, vander, ‘Bibliothèque de la ville et de l’Université de Gand. Pièces Volantes.’, Gent, 

1912, 6 p. 
335 APERS, op.cit., p.60-64 
336 MILIS-PROOST, op.cit., p.52  
337 Ibid  
338 MILIS-PROOST, Greta, ‘Bibliografie en Bibliotheconomie. Deel Bibliotheconomie.’, Universiteit 

Gent, 1995, p.55-59  
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nieuwe beschrijvingen binnen een geordend systeem zijn altijd mogelijk met een onbeperkte 

uitbreidingsmogelijkheid. Verwijzingen kunnen ingevoegd worden, beschadigde kaarten 

kunnen vervangen worden en de steekkaarten kunnen in verschillende catalogi volgens 

verschillende criteria worden geklasseerd, zodat elk document op verschillende ingangen kan 

gezocht en gevonden worden.  

Nu vervangen geautomatiseerde catalogi bijna overal de vroegere steekkaartencatalogi.  

 

                    -) naar het classificatie-element  

 

De bibliografische titelbeschrijvingen (een beknopte beschrijving van het document - auteur, 

titel, bibliografische adres, collatie, ISBN-nummer, etc.- die volgens vaste regels de 

kenmerken van een document opsomt, zodat dit als een eenheid kan worden onderkend en 

zich van anderen kan onderscheiden) kunnen gerangschikt worden op formele elementen, bv. 

auteur, titel, uitgever, plaatsnummer, ISBN-nummer of ISSN-nummer, etc.  

De alfabetische hoofdwoordencatalogus of alfabetische catalogus is de meest verspreide 

catalogus. De bibliografische titelbeschrijvingen worden gerangschikt op auteur, anonieme 

werken of als anoniem beschouwde werken op het eerste woord van de titel (Angelsaksisch 

klasseersysteem) of op het eerste zelfstandig naamwoord van de titel (Pruisisch 

klasseersysteem, dat steeds minder gebruikt wordt). De titelbeschrijvingen kunnen ook 

gerangschikt worden op inhoudelijke onderwerpsaanduidingen. Dit kan een trefwoord of een 

classificatiecode zijn.  

Al deze verschillende catalogi ontwikkelden zich vanaf de tweede helft van de 19e eeuw. 

 

                    -) naar documentsoort 

 

We kunnen afzonderlijke catalogi hebben voor tijdschriften, handschriften, oude drukken, 

kaarten, prenten, etc. 

 

                    -) centrale catalogi  

 

In een centrale catalogus is het bezit van meer dan één bibliotheek samengevoegd en centraal 

toegankelijk gemaakt. In de vorm van een steekkaartencatalogus is deze maar op één plaats 

toegankelijk, zoals de centrale catalogus van de Gentse Universiteitsbibliotheek. Al efficiënter 

voor de gebruiker was de centrale catalogus in boekvorm, zoals de centrale 
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tijdschriftencatalogus voor België “Antilope”. Nu zijn vele bibliotheekcatalogi echter online 

opvraagbaar via Internet.339

 

  

Net zoals in de meeste andere bibliotheken -vooral in deze die zoals de Gentse hun oorsprong 

vonden in de verbeurdverklaring van 1797- heeft de cataloguskwestie in Gent heel wat stof 

doen opwaaien, en heel wat geschrijf en gewrijf veroorzaakt. We zouden hierna kort de 

lijdensgeschiedenis van de catalogi van de Gentse bibliotheek willen weergeven, om zo de 

toestand voor vander Haeghen te schetsen en duidelijk te laten zien welke veranderingen 

vander Haeghen op dit vlak doorvoerde gedurende zijn bewind. Het grootste deel van onze 

informatie haalden we hiervoor uit het werk van Apers.340

De eerste bibliothecarissen van Leemput en Wallez schijnen zich niet veel moeite gegeven te 

hebben om zelfs maar de lijst van de hun toevertrouwde boeken op te stellen. Van Hulthem, 

die meestal te Parijs vertoefde, kon er zich ook niet mee bezighouden. Per slot van rekening 

was er bij het heengaan van van Hulthem, in 1810, toen Walwein benoemd werd, nog niet 

eens een ordelijke opstelling, en nog minder een catalogus. Aan Walwein werden op 29 mei 

1810 door de meier twee katernen overhandigd, samen 164 titels bevattende. Zij waren zelfs 

niet het werk van een bibliothecaris, maar wel van P.F. de Goesin-Verhaeghe, drukker, die 

belang stelde in de bibliotheek en misschien wel had gehoopt in aanmerking te komen bij het 

ontslag van van Hulthem.

 

341 Daarnaast was er ook een begin van inventaris der handschriften, 

door van Hulthem, dat niet verder was gegaan, omdat deze andere zaken te behartigen had, en 

zijn plaatsvervangers, door onkunde, niet in staat waren om zijn werk verder te zetten.342

Bij zijn aanstelling werd Walwein op het hart gedrukt zich vooral onledig te houden met het 

opmaken van de catalogus. Aangezien de nieuwe bestuurder geen begin van uitvoering gaf 

aan het opgelegd programma door het municipaal beheer, begon tussen dit laatste en Walwein 

een heuse pennenstrijd, die duurde van 1811 tot bij zijn aftreden in 1817.

 

343

 

 

Het opstellen der boeken in systematische volgorde was door van Hulthem begonnen. Wallez 

had er echter geen vrede mee, en dacht er wat anders op uit, toen Walwein op zijn beurt 

                                                 
339 MILIS-PROOST, op.cit., p.55-59 
340 APERS, op.cit., p.64-75 
341 Over de Goesin-Verhaeghe, zie: ‘Biographie Nationale, VIII, col.45-46’ en VOISIN, op.cit., p.32  
342 APERS, op.cit., p.64  
343 Ibid  
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afbrak wat tot dan toe was opgebouwd, en alles wou klasseren volgens een stelsel van eigen 

opvatting, dat als basis had dit van Debure.344 De ganse bibliotheek werd in twee groepen 

ingedeeld volgens het formaat van de boeken: de eerste groep bevatte de werken in 4° en in 

folio, de tweede groep de werken van formaten 8° en 12° en minder. Met het opstellen van de 

boeken kwam Walwein gedeeltelijk klaar. Met de catalogus was dit niet het geval. 

Niettegenstaande talloze vermaningen van de meier, besluiten van de municipale raad, 

bedreigingen, de benoeming van een bibliotheekcommissie, kwam er van een volledige 

catalogus niets in huis. Walwein moest echter toch iets in het werk stellen om de banbliksems 

af te leiden, waarmee de meier schermde.345 Aangezien hij de bibliotheek in twee delen had 

gescheiden, zou hij maar de catalogus opmaken van de boekwerken in folio en in 4° van de 

verscheidene afdelingen. Zo bezat de bibliotheek nog lange tijd in haar archief de 

systematische lijst van deze werken van de afdelingen 1) Geschiedenis, 2) Theologie, 3) 

Belles-Lettres, 4) Rechtswetenschap, 5) Kunsten en Wetenschappen. Van deze laatste 

categorie geeft Walwein in een tweede deel de werken in 8° en deze van minder formaat. 

Voor elke sectie is er een afzonderlijk deel, waaraan een “avertissement” voorafgaat, dat 

onwillekeurig tot vrolijkheid stemt.346

 

 Dat deze catalogus niet veel om het lijf hield, zal niet 

verbazen. 

Zo was de toestand toen de bibliotheek in 1818 een onderdeel van de Universiteit werd. Langs 

de ene kant een onbeduidende, weinig bruikbare catalogus van de handschriften, met 

daarnaast een aantal fragmentaire catalogi over verscheidene wetenschappen, waarin alleen de 

werken formaat in 4° en in folio zijn ingeschreven. Langs de andere kant, de talrijke werken 

                                                 
344 Guillaume Debure, bibliograaf en boekhandelaar te Parijs (1731-1782), had uitgegeven, met 

medewerking van zijn zonen: ‘Bibliographie instructive ou traité de la connaissance des livres rares et 

singuliers.’, Parijs, 1763-1793. Zijn stelsel bestond in een uitbreiding van dit van Marchand en Martin, 

dat door beide gebruikt werd bij de samenstelling van hun boekhandelaarscatalogi, en bekend was 

onder de benaming “Système des libraires de Paris”. 
345 Een drukke briefwisseling hierover bestaat in het Stadsarchief. Door tijdsgebrek en gebrek aan 

relevantie voor ons onderzoek hebben wij deze niet doorzocht. 
346 Op het titelblad leest men: ‘Catalogue des livres de la Bibliothèque de la ville de Gand, disposé par 

ordre de matières et de facultés par Monsieur le Bibliothécaire Walwein de Tervliet, ci-devant 

commissaire d’intendance, depuis haut-échevin du Pays de Waes, etc.’ – Al deze catalogi zijn onder 

vorm van registers. 
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in formaat 8° en minder, in wanorde op hun rekken. Charles van  Coetsem en Jan Frans de 

Laval kregen de opdracht om de inventaris van de boeken op te maken.347

 

 

Het is gemakkelijk verstaanbaar dat de stad een bewijs wou hebben van al wat ze aan de staat 

overliet. Beide heren zetten zich aan het werk op 17 februari 1818. Enige maanden later was 

dit document klaar, en nog voor het einde van het jaar zagen de stadsoverheden zich in het 

bezit van de gevraagde inventaris.  

Belang voor de bibliotheek had die lijst echter niet. Het was een zuiver administratief stuk, dat 

niet kon gebruikt worden tot wetenschappelijke doeleinden.348

 

 

Philippe de Lens, voorzitter van het Curatorium van de Universiteit, vond het nodig om de 

aandacht van Lammens te vestigen op het feit dat art.115 van het reglement van 18 september 

1818 vermelde dat elke bibliotheek twee catalogi moest bezitten, een alfabetische en een 

systematische. Lammens, die een goede hulpkracht had gevonden in de persoon van de Lava, 

inmiddels voor goed aan de bibliotheek gehecht349, zette zich onmiddellijk aan het werk, en 

van 1821 tot 1829 werden door de hand van de Laval, onder leiding van Lammens, de 

alfabetische catalogi opgemaakt, onder de vorm van registers, van deze afdelingen: 1° 

Klassieke schrijvers (Griekse en Latijnse, met de studies over deze), 2° Letterkunde, 3° 

Geschiedenis en Letterkunde van de Oudheid, 4° Geschiedenis van België: a) werken en 

bronnen, b) pamfletten, 5° Rechtswetenschap, 6° Publiek Duits recht, 7° Dissertaties va 

rechtskundige aard, 8° Mathesis, 9° Dissertaties over Theologie, Rechtswetenschap, 

Geschiedenis, zuivere en toegepaste Wetenschap, 10° Kunsten en Wetenschappen volgens het 

systeem Brunet in 14 klassen gerangschikt, waaronder Wijsbegeerte, Geneeskunde, 

natuurlijke Geschiedenis, Natuurkunde, Scheikunde, enz., 11° Dissertaties over Geneeskunde, 

Apothekerij, Veeartsenij.350

Jarenlang stonden deze catalogi ten dienste van het publiek, werden ze regelmatig bijgewerkt 

en waren voor de lezer de enige bron van inlichting.

 

351

                                                 
347 APERS, op.cit., p.67  

 

348 Ibid  
349 Over de Laval, zie: ‘Biographie Nationale, V, kolom 335.’ 
350 APERS, op.cit., p.67-68  
351 Momenteel worden ze bewaard in het archief van de universiteitsbibliotheek.  
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De Laval zelf, die een kopiist en compilator was, en 77 delen in handschrift heeft nagelaten -

die in 1873 door de bibliotheek werden aangekocht-, had bij dit alles het gezicht verloren, en 

trok zich terug uit de bibliotheek in 1841.352

 

 

Voisin, die veel voor het vak voelde, had het plan opgevat, niet alleen de bestaande 

verschillende catalogi ernstig om te werken, maar ook ze te laten drukken. Hij gelukte er 

alleen in de catalogus van de afdeling “Jurisprudence” af te maken en te laten verschijnen.353

Hij bracht er ook werken in die in de bibliotheek niet aanwezig waren, zodat zijn catalogus, 

tenslotte meer was dan dat. Zijn bibliografisch systeem, dat overeenkomst vertoont met dat 

van Brunet, is niet van leemten ontbloot. Na de “Jurisprudence” zou Voisin de nationale 

geschiedenis aanvatten, maar de dood rukte hem weg, voor hij zover raakte.

 

354

 

 

De Saint-Genois, door persoonlijke neiging meer tot de handschriften gedreven, stelde een 

voor die tijd goed opgevatte catalogus van de afdeling samen.355

Dit belette deze bestuurder niet zich ook actief bezig te houden met de catalogi van de 

drukwerken. Een algemene alfabetische catalogus ontbrak volledig, en van dag tot dag deed 

de behoefte daaraan zich al maar meer gevoelen. Geholpen door onderbibliothecaris Jules 

Bernard, legde hij in 1854 deze alfabetische auteurscatalogus aan, op steekkaarten van groot 

formaat (0,25 x 0,12). Samengehouden door ijzeren, beweegbare scharnieren vormden zij 

zware volumina, die nog in 1911 ter beschikking van de lezers op kleine boorden in de 

cataloguszaal lagen.

 

356

 

 

Tegelijkertijd maakte Jules Bernard, onder leiding van de Saint-Genois, ook de systematische 

catalogi op van de afdelingen Wijsbegeerte (1 deel in folio), Geneeskunde (3 delen), 

                                                 
352 APERS, op.cit., p.68 
353 VOSIN, Auguste, ‘Bibliotheca Gandavensis. Catalogue méthodique de la Bibliothèque de 

l’Université de Gand, précédé d’une histoire de cette bibliothèque et suivi de tables de noms 

d’auteurs.-Jurisprudence.’, Gent, Annoot-Braeckman, 1839, 82 p.  
354 APERS, op.cit., p.68 
355 SAINT-GENOIS, Jules de, ‘Catalogue méthodique et raisonné des manuscrits de la Bibliothèque 

de la ville et de l’Université de Gand.’, Gent, Annoot-Braeckman, 1849-1852, 499 p.  
356 Meer dan de helft werd van 1911 tot 1918 opgebruikt om lans de onbeschreven kant de gedrukte 

titels te ontvangen van de vreemde doctorale thesissen, die de bibliotheek ontving. Het overige werd 

verwerkt in de nieuwe algemene catalogus die Prof. De Vreese liet aanleggen. 



 103 

vaderlandse Geschiedenis (2 delen), letterkundige Geschiedenis (1 deel), Rechtswetenschap 

(1 deel), Fysica (1 deel), Scheikunde (1 deel).357 De indeling Brunet bewees hier ook grote 

diensten. De Saint-Genois had het voornemen opgevat van ook zeker deze catalogi in druk uit 

te geven. Hij wou beginnen met deze van de geschiedenis der Nederlanden, en had zelfs in 

1866 een stadstoelage van 1000 frank gevraagd om de kosten gedeeltelijk te bestrijden. Twee 

jaar later, in 1868, werd deze toegestaan. Maar de Saint-Genois was inmiddels overleden, en 

met hem werd ook zijn voorstel begraven. Want, naar het idee van vander Haeghen was deze 

catalogus nog verre van klaar: hij vroeg eenvoudig het project de Saint-Genois te mogen laten 

varen, maar als praktisch mens wou hij graag het toegekende krediet behouden zien tot het 

aankopen van werken over de nationale geschiedenis. Niettegenstaande zijn aandringen, 

stemde de stad daar niet toe in.358

 

 

Met vander Haeghen kwam er een kentering in de catalogisatiewerken. Reeds bij de aanvang 

van zijn beheer, vatte hij een nieuwe alfabetische catalogus aan. Door zijn materiele inrichting 

zelf, kon deze niet tot de beschikking van het publiek worden gesteld. Alle titels werden 

geschreven op gewone losse papieren fiches in postkaartformaat (0,16 x 0,10), alfabetische 

klassering in kleine kartons volgde. Deze kleine kartons stelden zich alfabetische op in bakjes 

met 4 schuiven. Elk van deze schuiven bevatte 15 vakjes, zodat een bakje van 4 schuiven 60 

kartons kon bevatten. Men hoefde voor de aanwinst in fiches maar bakjes bij te voegen en de 

kartons te verplaatsen. De werken van een zelfde auteur volgden chronologisch op elkaar, 

deze zonder jaartal volgden op de gedateerde. Auteurs en anoniemen kwamen voor in één 

alfabet.359

 

 

Het personeel stemde met deze verandering in. Het invoegen van nieuwe fiches gebeurde 

gemakkelijk en op een minimum van tijd. Het publiek echter had er niets aan en was verplicht 

zich telkens tot een bediende te wenden om de nodige opzoekingen te vragen in verband met 

een bepaalde auteur waarvan men de werken wou inzien.360

 

 

                                                 
357 Ook deze berusten in het bibliotheekarchief.  
358 APERS, op.cit., p.70 
359 Ibid  
360 Ibid  
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Vander Haeghen beperkte zich niet tot een zuivere alfabetische auteurscatalogus, tot de 

boeken in zijn bibliotheek berustende. Catalogi van andere bibliotheken, van grote veilingen 

(Serrure, Vergauwen, della Faille, etc.), bibliografieën (Doyen: Namur, Diegerick: Ieper, de 

Theux: Luik, etc.), bibliografische inlichtingen, excerpties van tijdschriften, ideologische 

verwijzingen werden op fiches gebracht en ingevoerd bij de andere. Zodat tenslotte deze 

catalogus niet meer was dan een stel van titels van werken die de bibliotheek bezat, maar 

daarnaast ook inlichtingsbaken, ingericht volgens het zogenaamde “dictionary catalogue”-

stelsel. Als een heiligdom werd deze catalogus bewaard in de werkzaal van het 

wetenschappelijk personeel. Weinige lezers of geleerden hadden toegang tot dit werkapparaat, 

alleen het personeel mocht er in putten voor gevraagde inlichtingen.361

Dat het publiek niet erg ingenomen was met al deze schikkingen moet niet betwijfeld worden, 

te meer omdat de alfabetische catalogi op fiches van groot formaat (de Saint-Genois) niet 

verder bijgehouden werden. Vander Haeghen zag al gauw dit euvel in, en legde in het 

ingangsbureau een fragmentarische catalogus aan op steekkaartjes, waarvan de afmetingen 

maar op de helft kwamen van de fiches op postkaartformaat. Deze catalogus bewees wel 

enige diensten, maar was op verre na volledig genoeg om de lezers zelfs maar een klein 

overzicht te geven van de wetenschappelijke literatuur die aangekocht werd.

  

362

 

 

Een reeks afzonderlijke alfabetische lijsten vulde dit stel fiches aan. Zo was dit onder andere 

het geval voor de aanwinsten voortkomende uit de bibliotheken Gantrelle (1 deel ), Heremans 

(6 delen), Armellini (6 delen), de Taal is gansch het Volk (2 delen), Taal- en Letterkunde (15 

delen), Rechten (10 delen), enz. Dit alles in handschrift en onder registervorm.363

 

 

Tot deze lijsten mogen ook gerekend worden de speciaal gedrukte inventarissen van de 

verzameling pamfletten Tiele-Meulman, die op de plank geplaatst stonden volgens het 

nummer in hun onderscheidenlijke catalogi.364

                                                 
361 Ibid  

 

362 Ibid  
363 Ibid  
364 ‘Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Eerste afdeeling. Verzameling van Frederik Muller te 

Amsterdam. Naar tijdsorde gerangschikt en beschreven door P.A. Tiele.’, Amsterdam, 1858-1861, 

Eerste deel: 1500-1648, tweede deel: 1649-mei 1672, derde deel: juni 1672-maart 1702. Te samen 

9668 nummers. 
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Een bijzondere vermelding verdient hier wel de systematische catalogus voor Rechtswezen, 

opgemaakt door Dr. De Meulenaere, voormalig raadsheer bij het Hof van Beroep, en werd 

begonnen in het jaar 1873. Een logische methodische klassering werd door deze 

rechtsgeleerde en bibliograaf ingevoerd, die voldeed aan de eisen van de tijd, en waarover 

vander Haeghen zo tevreden was dat hij het schema van indeling in druk liet verschijnen.365

 

 

De catalogus van de “Jurisprudence” van de Meulenaere maakte 78 delen in 4° uit, en kon 

vanaf 1878 door het publiek geraadpleegd worden. De bereidwilligheid van raadsheer de 

Meulenaere ging zo ver, dat hij gevolg gaf aan het verzoek van vander Haeghen om die 

catalogus op steekkaarten van internationaal formaat over te brengen. Buiten de werken over 

Recht, had de Meulenaere tijdschriftartikels en werken die de bibliotheek niet bezat, daarbij 

gevoegd, zodat de steekkaartencatalogus de Meulenaere, zoals voorheen de gedrukte van 

Voisin, en de alfabetische van vander Haeghen, ook bibliografische inlichtingen bevatte.366

 

 

De klassering van dit fichestelsel was anders aangelegd dan in het eerste geval. Was de 

catalogus op register zuiver methodisch, de tweede was eerder een indexcatalogus, waar de 

werken en artikels geklasseerd zijn volgens de alfabetische volgorde van de onderwerpen. 

Jammer genoeg werd die catalogus sinds circa 1900 niet meer bijgehouden, zodat hij voor de 

rechtsgeleerden nog maar weinig belang had. De bijzondere afdeling van de Gandavensia 

beschikte ook over een speciaal catalogusrepertorium. Op postkaartformaat opgemaakt, stond 

hij in de Gentse afdeling, waar hij door vander Haeghen uitstekend bijgehouden werd, maar 

niet tot beschikking van het publiek stond. Enkel vander Haeghen en zijn medewerkers 

hadden toegang tot deze inlichtingsgoudmijn over Gent, en alles wat te Gent, van en over 

Gent en Gentenaars verschenen was. Opgevat volgens het Amerikaans “dictionary 

catalogue”-systeem, was hij uitgewerkt tot in de uiterste bijzonderheden, alles had er plaats in 

gevonden.367

                                                                                                                                                         
      ‘Catalogus van de traktaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland aanwezig in de 

bibliotheek van Isaac Meulman, bewerkt door J.K. vander Wulp.’, Amsterdam, 1866-1868, Eerste 

deel: 1500-1648, tweede deel: 1649-1688, derde deel: 1689-1713. Met supplement op de jaren 1519-

1688. Te samen 9407 nummers.  

 

365 ‘Bibliothèque de l’Université de Gand. Jurisprudence. Tables du catalogue méthodique.’, Gent, 

1883, 139 p.- Een alfabetische klapper, naar de verschillende afdelingen verwijzende, neemt 51 p. in.  
366 APERS, op.cit., p.72 
367 Ibid  
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Voor de tijdschriften had toenmalig onderbibliothecaris Leon Goffin in 1903 een ‘Liste 

sommaire’ samengesteld, die nog in hetzelfde jaar indruk verscheen.368

Voor de controledienst had vander Haeghen voor de meeste afdelingen recollements- of 

standcatalogi op register laten aanleggen. Deze werden verlaten door Prof. De Vreese, die een 

recollement op steekkaart in voege bracht. Maar het werd terug in gebruik gebracht door de 

latere hoofdbibliothecaris Prof. Bergmans.

 De twee latere 

uitgaven waren ook het werk van dezelfde ambtenaar.  

369

 

 

Toen Prof. De Vreese in 1911, na het overlijden van vander Haeghen, de leiding van de 

bibliotheek kreeg, was één van de eerste veranderingen die hij wou doorvoeren het aanleggen 

van een algemene alfabetische catalogus, die ten den dienste van het publiek kon worden 

gesteld. Dit eiste veel voorbereidend werk. Gedurende meer dan een jaar werd er door gans 

het personeel arbeid verricht met als doel het samentrekken van de oude catalogi tot een 

alfabetisch stel. Men verwijderde de bibliografische nota’s over de werken die de bibliotheek 

niet bezat, men handelde op dezelfde manier met de ideologische verwijzingen. Terwijl men 

met afschrijven van de fiches van de letter A begon in oktober 1912, voltooide men het werk 

van samenvoegen in december dat zelfde jaar. Elke fiche in handschrift werd op 4 exemplaren 

met de schrijfmachine getypt. De fiches in handschrift werden opgeborgen in het archief van 

de bibliotheek.370

 

 

 

                                                 
368 ‘Gand, Université de l’Etat. Bibliothèque. Revues, journaux et recueils périodiques en cours de 

publication. Liste sommaire.’, 1903, 55 p. Met een ideologische klapper, die ook plaatsnamen, waar de 

tijdschriften zijn verschenen, bevatte. De tweede uitgave verscheen onder een enigszins gewijzigde 

titel: ‘Gand, Université de l’Etat. Bibliothèque. Liste des revues et recueils périodiques en cours de 

publication.’, 2e editie, Gent, 1909, 54 p. De klapper ontbreekt hier, maar als bijvoegsel heeft men de 

lijst van de tijdschriften in het bezit van de Maatschappij van Geschied-en Oudheidkunde, waarvan de 

bibliotheek tot in 1932 in één van de lokalen van de universiteitsbibliotheek berustte, en die ook door 

het publiek mocht worden gebruikt. De derde uitgave had het opschrift: ‘Bibliothèque de l’Université 

de Gand. Catalogue des périodiques.’, 3e editie, Gent, 1922, 103 p. Hier zijn ook de oude, niet meer 

verschijnende tijdschriften, in opgenomen. In de drie uitgaven is er een alfabetische klassering volgens 

het eerste zelfstandig naamwoord van de titel.  
369 APERS, op.cit., p.73 
370 Ibid, p.74 
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We zagen dus dat vander Haeghen drie catalogen aanlegde: een alfabetische, een 

onderwerpscataloog en een recollementscatalogus. Hij maakte per werk een afzonderlijke 

fiche aan, waarop alle bibliografische gegevens opgenomen werden, bestemd voor de 

alfabetische cataloog die de bijzonderste was. Hiervan werden beknopte kopieën gemaakt 

voor de onderwerpscataloog, alsook voor de verwijzingen van persoon- en plaatsnamen. Zijn 

bedoeling was deze catalogen na hun verwezenlijking op registers over te schrijven om in 

druk te geven, iets wat zijn opvolger, Prof. De Vreese, uiteindelijk bewerkstelligde. 

 

Door zijn bevindingen over het maken van catalogen met losse steekkaarten, in de bibliotheek 

reeds in 1871 begonnen, kwam vander Haeghen al gauw op het idee een universele catalogus, 

waaraan alle bibliotheken van Europa zouden meewerken, te ontwerpen. Hieromtrent stuurde 

hij in 1876 een omzendbrief aan zijn ambtsgenoten in Europa. In deze gedrukte brief aan alle 

grote wetenschappelijke bibliotheken opperde hij het voorstel om de gegevens van alle 

bibliotheekcatalogi samen te smelten en uit te geven op losse gedrukte steekkaarten. Aldus 

zouden alle medewerkende bibliotheken een universele catalogus bekomen, die bovendien het 

voordeel zou bieden de exemplaren van een bepaald werk, bewaard in andere bibliotheken, te 

vermelden. Deze idee heeft hij in de praktijk een begin van uitvoering gegeven: zoals reeds 

gezegd verwerkte hij in de alfabetische catalogus in de Gentse bibliotheek, al de tengevolge 

van deze correspondentie ontvangen gegevens.  

In 1876 dacht hij blijkbaar reeds aan zijn toekomstige ‘Bibliotheca Belgica’, welke hem voor 

lange jaren volledig zou benemen. Hierdoor ondervond hij echter dat het opzet van 1876 de 

krachten van één bibliotheekbeleid te boven ging. In 1893 en in 1895 hernam hij zijn eerste 

gedachte en legde ze ter discussie voor op de zittingen van de Koninklijke Academie van 

België.  

Zijn doel was, naar het voorbeeld van het British Museum te Londen, een unieke catalogus op 

steekkaarten aan te leggen, die moest samenvatten wat alle bibliotheken aan werken bevatten, 

en die altijd open moest staan voor aanwervingen. Wat hij voorstelde kwam hierop neer: 

- oprichting van een internationaal bureau voor bibliografie  

- opdracht van dit bureau: de door de medewerkende bibliotheken ingestuurde gegevens 

verwerken tot een ‘algemene catalogus van de openbare bibliotheken’ 

- deze algemene catalogus (in 1893 bedoelde hij alle Europese bibliotheken, in 1895 de 

Belgische en Nederlandse) uitgeven in druk, op losse fiches 
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- de medewerkende bibliotheken zouden terugbekomen, de aldus gedrukte fiches van hun 

boekenbezit, of op wens een volledig exemplaar van de Algemene Kataloog der Openbare 

Bibliotheken371

 

 

Dit voorstel is gevallen op het verzet van de afdeling Wetenschappen van de Koninklijke 

Academie. Deze wensten immers geen catalogus van “verouderde” boeken, maar van levende 

tijdschriften en hun inhoud.372

 

 

Vander Haeghens opzet om te komen tot goede catalogi in alle bibliotheken, opgevat volgens 

dezelfde regels, bleef dus steken, maar we kunnen het wel zien als een belangrijke 

ontwikkelingsfase in het streven naar een universele catalogus, wat in 1910 resulteerde in het 

bekende “Mundaneum” van Paul Otlet en Henri La Fontaine. 

In 1895 werd door dezen het ‘Internationaal Instituut voor Bibliografie’ opgericht, dat zich tot 

doel stelde een universele bibliografie en documentatie te verwezenlijken. In 1910 creëerden 

Otlet en La Fontaine een "stad van het verstand", een model voor een utopische stad voor zijn 

megacatalogus. In 1919 konden ze, na succesvol lobbyen bij koning Albert I van België, met 

hun (op dat moment) twaalf miljoen fichekaartjes de hun ter beschikking gestelde kamers 

betrekken in het Brusselse Jubelpark.373

In diezelfde periode, 1893-1895, schreef vander Haeghen heel wat brieven en nota’s over een 

te verwezenlijken centrale catalogus voor België. Hieruit blijkt dat vander Haeghen alleen de 

boeken op het oog had, geen tijdschriften, alsook dat zijn project spaak liep door het feit dat 

de beoefenaars van de exacte en toegepaste wetenschappen beter gediend wilden zijn wat de 

tijdschriften en hun inhoud aanging. Bovendien werd door de Academie de wens uitgedrukt 

de bestaande catalogen van de bibliotheken onmiddellijk in druk te laten verschijnen.

 

374

 

  

 

                                                 
371 Briefwisseling van vander Haeghen. Handschriftenleeszaal. Doc. HS 3342 (10), 1894. 
372 ‘Plechtige Herdenking.’, op.cit., p.64 
373 LEVIE, Françoise, ‘L’homme qui voulait classer le monde: Paul Otlet et le Mundaneum.’, Brussel, 

Impressions Nouvelle, 2006, p.243 
374 Briefwisseling van vander Haeghen,. Handschriftenleeszaal, Doc HS 3342 (10), 1894. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1910�
http://nl.wikipedia.org/wiki/1919�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_I_van_Belgi%C3%AB�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jubelpark_van_Brussel�
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Maar vander Haeghens voorstel werd verworpen. Hijzelf, de onvermoeibare, zag zich in 1897 

gedwongen ziekteverlof aan te vragen wegens overspanning.375 In de wereld van de 

bibliotheken bleef de toestand voortbestaan zoals hij altijd geweest was: elk had een catalogus 

volgens eigen tradities opgesteld. Later, te Gent in 1912, het jaar na het aftreden van vander 

Haeghen nota bene, werden ze getypt en voor het publiek toegankelijk gesteld.376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
375 Een maand ziekteverlof werd aan vander Haeghen toegekend. Vanden Berghe, eerste conservator, 

werd belast hem ondertussen te vervangen. Brieven van 1, 3 en 14 juni 1897. Archief van de 

Universiteitsbibliotheek, doos 4A 69 (201). Brief waarin vander Haeghen verlof wegens ziekte 

aanvraagt, 1 juli 1897. 
376 ‘Plechtige Herdenking.’, op.cit., p.65 
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d) De bibliotheek en het publiek  

 

Na vastgesteld te hebben hoe de geschiedenis van het gebouw waarin de bibliotheek was 

gevestigd en de ontwikkeling van de bibliotheekcollectie zich heeft voorgedaan, vonden we 

het nodig om ook enige inlichtingen te geven in verband met de verhouding van de 

bibliotheek tot het lezend publiek in de loop van haar bestaan. 

 

De vlotte en efficiënte beschikbaarstelling van de collectie aan de bibliotheekgebruiker 

rechtvaardigt alle voorgaande arbeid en betekent de realisering van de doelstelling van al het 

voorgaande bibliotheekwerk.  

Men kan via verschillende kanalen ter beschikking stellen: uit de eigen verzameling, uit 

andere verzamelingen via interbibibliothecaire bruikleen en door reproductie al dan niet uit de 

eigen verzameling.377

 

 

Het ter beschikking stellen van de collectie wordt bepaald door het toegankelijk stellen en/of 

het in bruikleen aanbieden ervan. Men moet hierbij een duidelijk onderscheid maken tussen 

een presentiebibliotheek en een uitleenbibliotheek: 

Presentiebibliotheken lenen niet uit. De nationale bibliotheken die een bewarende functie 

hebben voor het nationale boekenpatrimonium zijn bijna altijd presentiebibliotheken, evenals 

de bibliotheken van op onderzoek gerichte instituten.  

De uitleenbibliotheken lenen hun verzameling uit. De openbare bibliotheken behoren tot dit 

type bibliotheek.378

 

  

De grote universiteitsbibliotheken zijn meestal een combinatie van deze twee types. De 

boeken uit de referentiebibliotheek, de recente afleveringen van de tijdschriften, de kranten, 

de kostbare en bibliofiele verzamelingen worden niet ontleend, ze kunnen alleen ter plekke 

ingekeken en bestudeerd worden.379

 

 

 

 

                                                 
377 MILIS-PROOST, op.cit., p.64  
378 Ibid, p.65 
379 Ibid  
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In 1869, bij de intrede van vander Haeghen, deed de situatie zich als volgt voor:  

 

-) openingsdagen: de eerste 5 dagen van de week, van 9u tot 12u en van 14u tot 

16u 

-) sluitingsdagen: zaterdag, zon- en feestdagen, 14 dagen met Pasen, in augustus en 

september, gedurende de maand september opende men de bibliotheek elke 

donderdag van 10u tot 15u 380

 

 

Vander Haeghen oordeelde, met reden, dat die toestand voor de lezers en werkers wel voor 

verbetering vatbaar was, en reeds in 1870 stelt hij een radicale maatregel voor, namelijk om 

de bibliotheek open te houden alle dagen op de gewone uren (9u-12u en 14u-16u), alsook ’s 

avonds van 16u tot 20u of van 17u tot 21u, teneinde aan de studenten, leraars en onderwijzers 

toe te laten een beter gebruik van de boeken te maken. Hij wenste zelfs de bibliotheek op 

zondag open te stellen.381

 

 

Hij lukte erin de Academische Overheid voor zijn voorstel te winnen.382 Maar het Centraal 

Beheer wou ook de mening van de Academische Raad van de Luikse Universiteit kennen, en 

deze was gekant tegen het voorstel.383 Zo was er dus enige moeilijkheid aan verbonden en 

duurde het tot 1873 vooraleer er een beslissing kwam. Bij het begin van het nieuwe 

academiejaar 1873-1874 werd de leeszaal toegankelijk gemaakt van 10u tot 15u en van 17u 

tot 21u, zon -en feestdagen uitgezonderd. De boeken voor de avondzittingen moest men 

aanvragen voor 15u.384

 

 

 

                                                 
380 Archief van de universiteitsbibliotheek, doos 4A 43-44 (400). Verslag van vander Haeghen aan de 

beheerderopziener, 1869 (zonder maanddatum). 
381 ‘Journal de Gand’ van 4 juli 1871. Artikel over de bibliotheek.  
382 Verslag van het stadsbestuur, 1870. 
383 Men wilde in het Ministerie een besluit nemen voor de bibliotheek van beide staatsuniversiteiten en 

niet voor Gent alleen. Tenslotte liet men de toestand te Luik onverlet, en veranderde men het 

reglement van de Gentse bibliotheek. 
384 ‘Bibliotheek der Hoogeschool. Reglement voor ’s avonds, 8 oktober 1873.’, Gent, Annoot-

Braeckman, 1873, 2 p. 
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In 1879 werd door minister van Humbeek ook het vakantieregime geregeld. Was tot dan toe 

de bibliotheek gesloten gedurende het zomerverlof, behalve elke donderdag in de maand 

september, zo werd dan bepaald dat het academiejaar 1879-1880 een nieuwe regeling in 

voege brengt:  

 

-) doorheen de schoolperiode is de bibliotheek alle dagen open van 9u tot 20u, 

zonder onderbreking  

-) in de wettelijke schoolvakanties van 9u tot 12u30 

-) gedurende het Paasverlof is er 1 week sluiting, van de donderdag voor tot de 

woensdag na Pasen 

-) gedurende het zomerverlof (van de 1ste zaterdag van Augustus tot de 1ste dinsdag 

van oktober) is de bibliotheek alle maandagen en namiddagen gesloten385

 

 

Verder maakte vander Haeghen kenbaar dat de bibliotheek ook zou gesloten zijn op de 

volgende dagen: 1 en 2 januari, maandag en dinsdag van Vastenavond, Onze-Lieve-Heer- 

Hemelvaart, tweede Pinksteren, maandag en dinsdag van de Gentse kermis, 21 juli, Maria 

Hemelvaart, 1 en 2 november, 15 november, 25 en 26 december.386

In 1899 bracht men een nieuwe verandering: de avonddienst werd gedeeltelijk afgeschaft en 

de openingsuren werden op 8 per dag gebracht, van 9u tot 13u en van 15u tot 19u. Tijdens de 

schoolvakanties, was de bibliotheek alle dagen, uitgezonderd de maandag, open van 9u tot 

12u30. De sluitingsdagen bleven dezelfde als hierboven vermeld.

 

387

 

 

Deze toestand bleef bestaan tot in 1923, wanneer er een nieuwe wijziging inzake de 

openingsuren werd doorgevoerd. Maar aangezien Ferdinand vander Haeghen toen al tien jaar 

dood en begraven was, behandelen wij deze en verdere veranderingen hier logischerwijze niet 

meer.  

 

                                                 
385 Archief van de universiteitsbibliotheek, doos 4A 123 (40), Koninlijk Besluit, 17 oktober 1879, 

n°290.   
386 Archief van de universiteitsbibliotheek, doos 4A 32 (400). Bericht van vander Haeghen, 15 

november 1879. 
387 Archief van de universiteitsbibliotheek, doos 4A 43 (400). Bericht van vander Haeghen, 20 

november 1899. 
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Wij vonden het verder opportuun om, in het licht van het thema van dit onderdeel, een grafiek 

op te stellen, waarin de gegevens over het aantal ontleende boeken per jaar verwerkt zijn.  
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jaartal   jaartal     jaartal    jaartal   
1868 4711  1879 2030  1890 3700  1901 5463 
1869 5220  1880 2793  1891 3645  1902 5170 
1870 3024  1881 2568  1892 3145  1903 2753 
1871 2800  1882 2686  1893 2510  1904 1765 
1872 3430  1883 3141  1894 2987  1905 3479 
1873 2187  1884 2504  1895 2840  1906 2820 
1874 2373  1885 2790  1896 3141  1907 1648 
1875 2130  1886 2575  1897 3190  1908 1407 
1876 1842  1887 2605  1898 3687  1909 1298 
1877 2889  1888 2604  1899 3150  1910 1442 
1878 2078  1889 3867  1900 4230  1911 1606 

         1912 3926 
 

 

Als we deze grafiek en bijhorende tabel even van dichterbij bekijken, zien we dat vooral in 

het begin en op het einde hoge waarden vast te stellen zijn. In 1869, het jaar waarin vander 

Haeghen aantrad als bibliothecaris, bedraagt het aantal ontleningen 5220. De volgende jaren 

zien we, ondanks de doorgevoerde verandering in verband met de openingsuren in 1973, dat 

deze waarden gestaag dalen om dan te schommelen tussen 1842 (in het jaar 1876) en 3430 (in 

het jaar 1872). Ook de nieuwe regeling in verband met de schoolvakanties in 1879 brengt, 
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volgens deze cijfers, niet het verhoopte resultaat. Ook na 1879 verhogen de waarden niet 

spectaculair, en blijven schommelen tussen 2504 (in het jaar 1884) en 3867 (in het jaar 1889). 

We zien wel een opmerkelijke stijging na de veranderingen in het jaar 1899. Vreemd genoeg 

werd in dat jaar de avonddienst namelijk volledig afgeschaft, en werden de openingsuren op 8 

per dag gebracht (van 9u tot 13u en van 15u tot 19u).  Tijdens de schoolvakanties, was de 

bibliotheek, van toen af aan, alle dagen, uitgezonderd de maandag, open van 9u tot 12u30. De 

sluitingsdagen bleven dezelfde als hierboven vermeld. We zien dat de waarden stijgen, met 

5463 in het jaar 1901 als absoluut hoogtepunt, waarna ze weer gaan zakken. Maar deze 

stijging kan moeilijk verklaard worden door bovenvermelde veranderingen, aangezien de 

bibliotheek minder lang open is. Hier moet gezocht worden naar andere verklaringen, zoals 

een stijging van het totale aantal boeken, een stijging van het totaal aantal studenten, etc. 

 

 

* Geraadpleegde boeken 
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 1868 15625  1884    1900   
 1869 14927  1885    1901 15410 
 1870 9287  1886 7568  1902 15490 
 1871 10025  1887    1903 18561 
 1872 14353  1888    1904 13959 
 1873 13963  1889    1905   
 1874 9658  1890    1906   
 1875 6587  1891 11922  1907   
 1876 3189  1892 17991  1908   
 1877 3929  1893 12415  1909   
 1878 4649  1894 14387  1910 4406 
 1879 7939  1895 15356  1911 3425 
 1880 8020  1896    1912 4247 
 1881 8980  1897      
 1882 8473  1898      
 1883 8813  1899 15641    

 

 

Zoals we zien, is deze grafiek allesbehalve compleet. De lijn van de grafiek wordt meermaals 

onderbroken, waardoor we uit deze grafiek weinig conclusies kunnen trekken. Van 1868 tot 

en met 1883 vinden we telkens de cijfers terug, hetzij in de ‘Mémorial administratif’ hetzij in 

de ‘driejaarlijkse verslagen’. Uit deze cijfers stellen we vast dat ze erg hoog starten (15.625 in 

1868 en 14.927 in 1869), dan geleidelijk dalen (tot 3.189 in 1876), en vanaf 1876 opnieuw 

beginnen te stijgen (8.813 in 1883).  

 

Vanaf dan echter hebben we slechts zeer sporadisch de cijfers kunnen achterhalen. Ofwel 

bevond de ‘Mémorial administratif’ van het gezochte jaar zich niet in het archief (dit was 

bijvoorbeeld het geval voor de jaren 1884, 1887-1890, 1900, 1905 en 1906), ofwel bevond de 

‘Mémorial’ zich wel in het archief, maar werden de getallen in verband met de geraadpleegde 

boeken in de leeszaal van dat jaar, hier niet in opgenomen (dit was onder andere het geval 

voor de jaren 1885, 1896, 1897, 1899 en 1907). Ook de ‘Wegwijzer’ en de ‘driejaarlijkse 

verslagen boden hier geen soelaas. We kunnen dit enkel betreuren, want hierdoor werd ons 

onderzoek belemmerd en is het erg moeilijk om algemene conclusies te trekken. We beperken 

ons hier dan ook wijselijk tot het loutere weergeven van de beschikbare getallen. 

 

We zien dat de getallen tussen 1891 en 1895 (respectievelijk 11.922, 17.991, 12.415, 14.387 

en 15.356) en in 1899 (15.641) opnieuw het niveau van de beginperiode van vander Haeghen 

bereikten, en dat op dat elan werd verder gegaan in de jaren 1901-1904 (respectievelijk 

15.410, 15.490, 18.561 en 13.959). Na een gat van enkele jaren in onze bronnen, zien we dat 
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de cijfers op het einde van de bewindsperiode van vander Haeghen terug spectaculair gedaald 

zijn (in 1910: 4.406 en in 1911: 3.425). 

 

Om uit deze grafiek verregaande conclusies te trekken, hebben we een aantal gegevens tekort. 

Ook hebben we onze tijfels bij de sterke schommelingen in het aantal geraadpleegde boeken 

in de leeszaal van de bibliotheek. Deze kunnen immers even goed veroorzaakt zijn door 

verschillende criteria. Zo kan het bijvoorbeeld perfect zijn dat men het ene jaar alle (d.w.z. 

zowel de mondelinge als de geschreven) aanvragen meetelde, terwijl men het andere jaar 

enkel de geschreven aanvragen in rekening nam. Daarom willen wij de nodige kanttekeningen 

plaatsen bij deze grafiek.  

 

De algemene indruk die deze cijfers in de statistieken over het bezoek aan de bibliotheek en 

de leeszaal, zowel als de bruikleencijfers, aan ons laten, is echter dat de leeszaal nooit door 

het studerende publiek werd bezocht als men kon verwachten. En sinds de inrichting van de 

speciale faculteitenbibliotheken, is die toestand er niet op verbeterd. De ligging van de 

bibliotheek, de niet erg aanlokkelijke lokalen, de uitbreiding van het toegestane bruikleen, zijn 

allicht ook factoren die het bezoek van de leeszaal nadelig hebben beïnvloed.  

 

Studenten van de Technische Scholen zag men in de grote bibliotheek slechts in bijzondere 

gevallen. Door het strenge binnenregime dat deze scholen kenmerkte, was het bijna 

onmogelijk voor de leerlingen van deze afdeling om de bibliotheek te bezoeken. Sinds 1840 

werden er dan ook speciale maatregelen genomen ten voordele van deze studenten. In het 

gebouw waar deze scholen hun intrek namen, eerst in de Volderstraat, later in de 

Plateaustraat, werd een hulpbibliotheek ingericht388, waar het statuut geregeld was door het 

reglement van 29 november 1853: de betrekkingen van deze hulpbibliotheek tot de centrale 

bibliotheek werden er in vastgelegd.389

 

 

De maatregelen in verband met het toestaan van bruikleen veranderden eveneens doorheen de 

jaren. In de eerste jaren van het bestaan van de bibliotheek werd bruikleen slechts in 

bijzondere omstandigheden toegestaan. En dan nog was het slechts voor maximaal twee 

boekdelen. In 1818 veranderde deze toestand. Professoren van de nieuw gestichte universiteit 

                                                 
388 APERS, op.cit., p.81 
389 Besluit van de beheerderopziener op 14 november 1840.  
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maakten van de grotere bruikleenvrijheid, die gegeven werd, ruimschoots gebruik. De 

tijdsruimte voor bruikleen werd bepaald op veertien dagen. 

Het reglement van 14 oktober 1837 bepaalde dat enkel de leden van het academische corps 

boeken mogen ontlenen op eigen gezag, studenten op het gezag en met schriftelijk bewijs van 

een hoogleraar. Deze toestand heeft geduurd tot op het einde van 1911, wanneer de 

individuele inschrijvingen van studenten in een speciaal register, op het vertoon van hun 

studentenkaart, hun de algemene toelating tot bruikleen bezorgde. Door het stellen van hun 

handtekening verklaarden zij zichzelf verantwoordelijk voor wat ze ontleenden. Hun 

afhankelijkheid van de professoren onder dit opzicht werd afgeschaft. 

De theoretische bruikleentermijn van veertien dagen, voorzien door het reglement, werd 

behouden. Het aantal werken dat men mee naar huis kon nemen, werd door de regeling van 

21 maart 1838 gebracht op 20 voor de leden van het onderwijzende personeel, en op 

maximum 4 voor de anderen.390

 

  

Intellectuelen vreemd aan het Hoger Onderwijs, mochten enkel worden toegelaten tot 

bruikleen na advies van de beheerderopzichter, en mits zij gunstig gekend waren en 

aanbevolen werden door een persoon van vertrouwen. Lange tijd heeft de beheerderopzichter 

machtiging gegeven aan de hoofdbibliothecaris om hier beslissingen te nemen op eigen gezag. 

Eens de toelating was gegeven, werden deze personen ingeschreven in een speciaal register 

dat bestond vanaf 1859, waarschijnlijk als gevolg van het reglement van 28 mei datzelfde 

jaar.391

 

  

Het eerste bruikleenregister dat men bezat, duidde aan dat de bibliothecaris zijn boekhouding 

hield op de gewone manier, zoals in de eerste helft van de 19e eeuw: naam van de schrijver, 

verkorte titel, datum van ontlening, naam van ontlener, datum van terugbrengen. 

Het register met strookjes waar de titels van de boeken in dubbel, volgens de eerste letter van 

de auteursnaam, in 26 afdelingen kunnen ingeschreven worden, is van latere datum en werd 

rond 1865 in gebruik gebracht. Bij teruggave werd dan één van beide titels losgemaakt en aan 

de ontlener teruggegeven als bewijs van ontlasting.392

 

 

                                                 
390 APERS, op.cit., p.79  
391 Ibid  
392 Ibid, p.80 
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In 1912, het jaar na vander Haeghens ontslag, werd echter het bulletinsysteem ingevoerd. 

Twee bruikleenbulletins, in verschillende kleur, vertegenwoordigden elk buitengaand werk. 

Het ene, voorzien met de handtekening van de ontlener, was geklasseerd op zijn naam, en 

werd hem, bij teruggave van het ontleende werk afgestempeld, overhandigd. Het andere 

bulletin, een trouwe kopij van het eerste, werd op de naam van de ontleende auteur 

geklasseerd. Dit diende dan tot het opmaken van statistieken.393

 

 

Vanaf 1885 bestond ook de onderlinge bruikleen van bibliotheek tot bibliotheek, dat later een 

enorme uitbreiding heeft gekend, vooral na de invoering van de postvrijdom voor de 

Belgische openbare bibliotheken. Ook internationaal bruikleen was in dat jaar het voorwerp 

van overeenkomst onder de bibliotheken van West-Europa, de Engelse uitgezonderd. Door de 

Eerste Wereldoorlog en de grote kosten die met het internationale bruikleen gepaard gaan, 

was dit lange tijd erg beperkt, en slechts in buitengewone gevallen deed men beroep op 

buitenlandse bibliotheken.394

 

  

Aan vander Haeghen zijn de betrekkingen tussen bibliotheken te danken die zoveel nut 

gesticht hebben en zovele onderzoekers in staat hebben gesteld gebieden te onderzoeken 

waartoe ze anders geen toegang hadden gevonden. Vander Haeghen kende een groot aantal 

bibliotheken en bibliothecarissen. Moest hij een boek raadplegen dat zijn bibliotheek niet 

bezat, dan kon hij bij vrienden in Parijs, in Leiden, in Heidelberg en elders aankloppen om het 

ontbrekende te vragen. Zo ontstond, eerst tussen Gent en enkele andere bibliotheken van het 

vasteland, later tussen de meeste grote bibliotheken van West-Europa, een geregelde 

ruildienst van boeken die onschatbare diensten heeft bewezen.395

In de periode 1910-1912 werden 310 werken uitgeleend aan buitenlandse bibliotheken, terwijl 

men er zelf 480 ontleende van andere bibliotheken.

 

396

Hier hebben we het echter al over gehad in het deel in verband met de collectievorming. 

 

 

 

 

                                                 
393 Ibid  
394 Ibid 
395 MANSION, op.cit., p.134-135 
396 Driejaarlijks verslag, 1910-1912. Archief van de universiteitsbibliotheek. 
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Met vander Haeghen kwamen, voor die tijd, moderne veranderingen in de bibliotheek.  

Eén hiervan, en niet van de minste, bestond erin dat hij reeds in 1869-1870 in de leeszaal op 

de rekken, daartoe geschikt, het laatste nummer van een honderdtal tijdschriften ten toon 

stelde. Deze mochten zonder formaliteiten ingezien worden. De inrichting van een leeskamer 

voor periodieken, in 1912, deed deze allen verhuizen naar het nieuwe zaaltje.  

In 1869 werd ook het bulletin voor aanvraag van boeken tot gebruik in de leeszaal, ingevoerd. 

In 1882 stelde vander Haeghen de eerste referentiewerken in de leeszaal.397

 

 

Vander Haeghen heeft gedurende zijn beheer menige nieuwigheid ingevoerd waarvan hij veel 

verwachtte. Maatschappijen en inrichtingen die over een bibliotheek beschikten, ofwel zich 

tijdelijk wilden ontdoen van hun bibliotheek, vonden in hem een zeer behulpzame man, die 

zijn deuren wijd open zette voor hun boekenschat. Met veel genoegen nam hij deze in 

bewaring. Dat deze bewaring dikwijls een definitief karakter zou krijgen, wist vander 

Haeghen uiteraard ook wel.  

 

En zo werden onder andere de bibliotheken van de Maatschappij van Landbouw, van de 

Société d’Etudes sociales, van de vereniging ‘De Taal is gansch het Volk’ en andere ingelijfd. 

De boekwerken van een paar andere maatschappijen werden bewaard in de lokalen van de 

bibliotheek, hoewel het beheer ervan aan de verenigingen zelf werd overgelaten. Onder 

andere de Kring van Geschied- en Oudheidkunde van de stad Gent, en de Maatschappij voor 

Geneeskunde, maakten hier gebruik van. De eerste bibliotheek werd naar de Abrahamstraat 

overgebracht, in het Stadsarchief, de tweede werd geplaatst in de afdeling van Geneeskunde. 

Op 7 februari 1888 werd de bibliotheek ook de bewaarplaats van het Munt- en 

Penningkabinet van de universiteit. In 1912 bracht men deze verzameling onder in de lokalen 

van de Lange Meire, tenslotte betrouwde men deze toe aan het Instituut voor 

Kunstgeschiedenis. Van 1905 tot 1912 voegde zich daar ook het penningkabinet van de stad 

Gent aan toe, tot dan toe bewaard in het Museum voor Oudheidkunde.398

 

 

Gedurende jaren ook, zolang de lokalen het toelieten, lokte vander Haeghen letterkundige 

gezelschappen aan om hun vergaderingen in de zalen van de bibliotheek te houden. Zo was 

                                                 
397 APERS, op.cit., p.80 
398 Ibid  
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het in een zaal van de oude abdij dat gedurende de eerste twee jaar van het bestaan van de 

Koninklijke Vlaamse Academie deze haar maandelijkse bijeenkomsten hield.399

 

 

Tot slot van dit hoofdstuk nog een woordje over de fotografische dienst van de bibliotheek.  

 

Gedurende een vijftiental jaar voor de Eerste Wereldoorlog had Prof. Bergmans, op eigen 

initiatief, door middel van een klein fotografisch apparaat, onder het bestuur van vander 

Haeghen aangekocht400, in enkele bijzondere gevallen fotografische afdrukken bezorgd van 

documenten van allerlei aard, die zich in de bibliotheek bevonden. Na de oorlog, in 1921, 

schikte Prof. Bergmans, hiertoe aangezet door de omstandigheden, er niet voor terug met de 

technische medehulp van één der bedienden, een fotografisch werkhuis aan de bibliotheek toe 

te voegen. Dit werd gedaan met eigen middelen, zonder enige financiële tussenkomst 

vanwege de Staat. De eerste proeven van dit atelier werden aan het publiek voorgesteld op 18 

mei 1921. Sindsdien heeft deze dienst een opmerkelijke uitbreiding gekend.401

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
399 Zie hierover: het onderdeel ivm ‘Koninklijke Vlaamse Academie’ 
400 Bij een bezoek aan de bibliotheek, rond 1897, door Mevr. Pellechet, teneinde materialen te 

verzamelen voor haar werken over de incunabelen, was het apparaat dat de bekende bibliografe 

gebruikte, Prof. Bergmans opgevallen. Op zijn verzoek kocht vander Haeghen een gelijkaardig toestel 

aan, waarmee o.a. de clichés opgemaakt werden van de Belgische drukkersmerken voor de latere 

uitgaven van de ‘Bibliotheca Belgica’.  
401 APERS, op.cit. p.82-83 
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e) Subsidies van Stad en Staat 

 

In de eerste jaren leefde de bibliotheek bijna volledig van giften. In 1800 stelde men voor de 

eerste maal een krediet van 1.000 frank ter beschikking van de bibliothecaris, wat hem moest 

toelaten toch enige onmisbare werken aan te kopen. Maar dit verre van voldoende om in de 

gewone uitgaven te voorzien, vooral omdat de leraars van de centrale school nieuwe werken 

eisten voor hun onderwijs. Deze ontbraken, zoals we reeds hoger hebben gezien, voor alle 

takken van het onderwijs. Van Hulthem schrikte er niet voor terug om verschillende maanden 

van zijn wedde te gebruiken ten voordele van de bibliotheek, teneinde de toestand van de 

bibliotheek een beetje te verbeteren, en toch enige voldoening te schenken aan hen die aan 

wetenschap wilden doen.402

 

 

En zoals de staat niet vrijgevig was voor de bibliotheek van de departementale school, zo was 

de stad het nog veel minder gedurende de tijd dat zij de last van de bibliotheek op zich nam. 

In 1804, het laatste jaar van het bestaan van de centrale school, ontving zij een toelage van 

3.000 frank, die de stad zich haastte te verminderen tot 1.200 frank, toen zij de bibliotheek 

overnam.403

 

 

Van 1809 tot 1817 schommelden de jaarlijkse toelagen tussen 1.200 en 1.800 frank. De 

aanwinsten gedurende de stadsperiode kunnen dan ook op de vingers geteld worden. En was 

het, zoals we hebben gezien, aan van Hulthem en zijn opvolger, niet gelukt vele 

gesubsidieerde en officiële uitgeven voor hun bibliotheek te bekomen, dan zou het 

aanwinstenregister nog veel dunner zijn geweest.404

 

 

Vanaf 1818, bij het overgaan van de bibliotheek tot de Universiteit, werden de toelagen wat 

ruimer. Bijzondere verzamelingen werden aangekocht. Speciale toelagen werden door het 

stadsbestuur verleend, wanneer zich merkwaardige veilingen voordeden, zoals bij de verkoop 

Meerman in Den Haag in 1824, waar de bibliotheek voor 1.000 gulden aankopen mocht doen. 

Kortom, de nieuwe universiteitsinstelling heeft een min of meer normale groei. In zijn verslag 

van 4 juni 1838 merkt Voisin op, dat van 1818 tot 1835 de kredieten door de staat aan de 

bibliotheek besteed, de som van 71.000 gulden (150.000 frank) bedragen, waaronder 32.000 
                                                 
402 APERS, op.cit., p.47 
403 Verslag van Wallez aan het municipaal beheer in 1806. Stadsarchief. 
404 APERS, op.cit., p.48 
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gulden tot aankoop van de privaatbibliotheek van Lammens en 3.000 gulden buitengewone 

toelagen. Het gewone jaarlijkse krediet bedroeg toen 2.000 gulden.405

 

 

Bij de herinrichting van de Universiteit in 1836 werd deze som van 10.000 frank op het 

jaarlijs budget van deze instelling van Hoger Onderwijs aan de bibliotheek toegekend, waarbij 

zich in bijzondere gevallen speciale staatssubsidies aansloten. Soms ook wel kwam er een 

staatstoelage bij, wanneer er aankopen te doen vielen, die bijzonder op Gent betrekking 

hadden, of wanneer catalogi moesten gedrukt worden. Vanaf 1839 kwam de stad tussen in de 

kosten voor het binden van de boeken. Waarschijnlijk heeft de toenmalige bibliothecaris erop 

gewezen dat, gezien het contract van 1818, de stad er alle belang bij had de boeken in goede 

toestand te houden, en dat de beste manier om dit te bewerkstelligen, bestond in het inbinden 

van de bewaarde delen. 

Het krediet dat zij gaf, was echter niet groot: het bedroeg 1.000 frank. Men bracht het in 1845 

bij uitzondering op 1.500 frank. In 1848 betaalde men niet uit. Nu en dan werd het 

verminderd tot op 500 frank. In 1861 klom het tot 1.500 frank, om in 1870 op 3.000 frank te 

worden gebracht. In 1871 werd er nog 400 frank aan toegevoegd voor cataloguswerken. De 

waardedaling van de Belgische frank na de oorlog oefende een nadelige invloed uit op het 

stadskrediet. Het toegekende cijfer bleef hetzelfde, maar de koopwaarde was op minder 1/7 

gekomen.406

 

  

Wat de staatssubsidie betreft, deze bleef lange tijd op 10.000 frank bepaald, gedurende meer 

dan veertig jaar zelfs. In de jaren van economische crisis, 1849-1854, verminderde deze tot 

6.500 frank. Het was slechts op aandringen van verschillende volksvertegenwoordigers dat 

deze som verdubbeld werd. Zo kwam het dat deze in 1884 20.000 frank bedroeg, wat nog veel 

te weinig was, gezien de wetenschappelijke behoeften van professoren en studenten en de 

toenemende uitbreiding van de gedrukte wetenschappelijke productie.407

Vanaf dat jaar schommelde het jaarlijkse staatskrediet tussen 19.000 en ongeveer 30.000 

frank (1914). Het middenbestuur was er echter van overtuigd dat deze som ontoereikend was, 

 

                                                 
405 Ibid  
406 Ibid  
407 Volksvertegenwoordiger Devigne klaagde in 1881 de toestand aan en vroeg met klem verbetering. 

Het is de eerste klacht over de kredieten van de bibliotheek, die in het Parlement werd gedaan. (Zitting 

van 25 maart 1881. Compte rendu de la Chambre des représantants, 1881, p.835) 
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want vanaf 1911 sluiten zich daar buitengewone toelagen bij aan. De oorlogsperiode had 

natuurlijk een weerslag op de inkomsten van de bibliotheek, die erg gereduceerd werden tot 

de 2e helft van 1916. Gedurende het bestaan van de Vlaams-activistische Hogeschool 

klommen deze hoger dan ze ooit tevoren geweest waren, om in 1918 opgedreven te worden 

tot 50.000 frank gewoon en 60.000 buitengewoon krediet.408

 

 

Bij vergelijking met de budgetten van Hollandse, Duitse, Deense en Engelse bibliotheken, 

komen deze van onze Belgische Universiteitsbibliotheken als erg miniem voor. Met de 

weinige middelen waarover zij beschikte, trachtte (en tracht ze nog altijd) de Gentse 

bibliotheek een goed figuur te slaan. Dat ze daar meer dan behoorlijk in gelukt is, is 

voornamelijk de verdienste van de toewijding en verkleefdheid van haar bestuurders, en 

dankzij de milde schenkers, die de erkentelijkheid verdienen van al wie de bibliotheek tot 

heeft gediend. 

 

Maar men zou zich schromelijk vergissen, als men meende dat de rijkdom van een bibliotheek 

in directe verhouding tot de mildheid van de staatstoelagen moet staan. Vander Haeghen 

sprak hierover in minachting over de splinternieuwe Universiteitsbibliotheek te Straatsburg, 

door de Duitse regering aldaar in 1871 gesticht om de oude verzameling te vervangen, die 

door de Pruisische kanonnen tijdens de belegering werden vernield. Zij was wel met royale 

toelagen bedeeld, met geld alleen echter kunnen wel boeken worden aangekocht, maar dat 

maakt nog geen bibliotheek. En met trots wees vander Haeghen op de rijke en overoude 

boekenfondsen, uit kloosterbibliotheken afkomstig, op de particuliere verzamelingen die in de 

Gentse bibliotheek waren opgegaan. Die waarde van de bibliotheek, die met geen cijfers te 

berekenen is, steeds te doen stijgen, door voortdurend te zorgen dat bibliotheken van 

particulieren naar de grote bibliotheek hun weg vonden. Dat is meer dan veertig jaar lang het 

werk en streven van vander Haeghen geweest.409

 

  

 

 

 

 

                                                 
408 APERS, op.cit., p.49 
409 MANSION, op.cit., p.133 
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4. Ontslag van vander Haeghen en zijn opvolging 

 

Wegens zijn hoge ouderdom -hij was op dat moment reeds 81 jaar- vroeg vander Haeghen in 

1911 zijn ontslag aan, en dat werd hem zonder verpinken toegestaan.410

 

 Na zichzelf jaren aan 

een stuk weggecijferd te hebben in dienst van de Universiteitsbibliotheek, werd het hem meer 

dan gegund om eindelijk van zijn welverdiend pensioen te genieten. 

Toen vander Haeghen in 1911 aftrad als hoofdbibliothecaris, had het wetenschappelijk 

personeel van de bibliotheek voldoende uitstekende krachten in haar bezit om in de 

vervanging van vander Haeghen te voorzien. Desalniettemin koos het Middenbestuur voor 

een buitenstaander, met name Prof. Dr. Willem de Vreese, gewoon hoogleraar bij de Faculteit 

Letteren en Wijsbegeerte, waar hij Nederlandse filologie doceerde. Van het bibliotheekvak 

wist hij heel wat af, alhoewel hij nooit in een bibliotheek werkzaam was geweest.411 Maar 

langdurige opzoekingen in buitenlandse en Belgische bibliotheken hadden hem vertrouwd 

gemaakt met het mechanisme van een bibliotheek. Hij wist uitstekende wat er te Gent 

ontbrak, en had zich voorgesteld een uitgebreid programma te verwezenlijken. Met de 

wilskracht die hem kenmerkte, was hij wel de man om dit tot een goed einde te brengen. De 

omstandigheden beslisten er echter anders over. Van al die vooropgezette punten heeft hij er 

slechts een paar klaar gekregen: de samentrekking van alle catalogi tot een enkel apparaat, en 

de getypte alfabetische catalogus voor het publiek. Door zijn wetenschappelijk personeel 

daarin geholpen, werd dit werk in betrekkelijk korte tijd volbracht.412

 

  

De oorlog van 1914-1918 kwam deze arbeid gedeeltelijk lam leggen. Toen na de stichting van 

de Vlaams-activistische Hogeschool in 1916 het oude gedrilde personeel gedeeltelijk zijn 

betrekking neerlegde, om reden van vaderlandslievende aard, waren het ongeschoolde 

bedienden die gerekruteerd werden, waaronder er zich bevonden die bijna nooit omgang met 

boeken gekend hadden. Tot in mei 1918 bleef Prof. De Vreese in Gent, toen werd hij bij de 

Koninklijke Bibliotheek te Brussel als hoofdconservator aangesteld door het Duitse Beheer. 

                                                 
410 Archief van de universiteitsbibliotheek, doos 4A 154 (201). Brief van de minister van Kunst en 

Wetenschap, mr. Poullet aan Albert I, Koning van België, omtrent het eervol ontslag van vander 

Haeghen. Koninklijk Besluit, Laken, 29/11/1911.  
411 Over Prof. De Vreese, zie: ‘Université de Gand. Liber memorialis.’, Gent, 1913, p.260-268. 
412 APERS, op.cit., p.44 
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Dr. Josué de Decker, hoogleraar in de Klassieke Filologie aan de Vlaams-activistische 

Hogeschool, was zijn tijdelijke opvolger.413

 

 

De leiding van Dr. De Decker duurde slechts enkele maanden. De wapenstilstand van 11 

november 1918 stelde een einde aan de abnormale toestand, door de oorlog in het beheer van 

de bibliotheek gebracht, en het voormalig personeel, Prof. Paul Bergmans aan het hoofd, deed 

zijn intrede op 12 november 1918 in de lokalen waaruit het activistische personeel als bij 

toverslag was verdwenen. Prof. Bergmans werd tot hoofdbibliothecaris benoemd, met de rang 

van buitengewoon hoogleraar, op 30 januari 1919. Hij was de eerste chef van de Gentse 

Universiteitsbibliotheek die uit het kader van de beroepsbibliothecarissen kwam.414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
413 Ibid  
414 Over Prof. Dr. Paul Bergmans, zie: ‘Université de Gand. Liber Memorialis.’, Gent, 1913, p.280-

286 
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5. Persoonschets  

 

Om onze thesis af te sluiten zouden we even een poging willen doen om de mens achter de 

veelbesproken bibliothecaris, achter de ijverige bibliograaf, achter de fel gewaardeerde 

cultuurbepleiter, achter… willen belichten.  

Bij gebrek aan mondelinge getuigen hebben we ons hiervoor moeten baseren op enkele 

biografische nota’s van mensen als Alphonse Roersch, Joseph Mansion en De Keyser. 

Mensen die Ferdinand vander Haeghen nog persoonlijk hebben gekend, voornamelijk op het 

einde van zijn leven. Eersterangsbronnen dus, al moet ook hier weer worden gewaarschuwd 

voor postume verheerlijking.  

 

Ferdinand vander Haeghen was eerder groot dan klein, maar in zijn tijd als bibliothecaris was 

hij reeds door de jaren gebogen. Hij was bijna volledig kaal, en had een volle, ronde, grijze 

kroezelbaard. Voeg daar een bril en een paar doorvorsende ogen aan toe, en men kan zich zo 

het beeld van een oude, wijze man voor de geest halen. Vander Haeghen behoorde volgens de 

getuigenissen niet tot de ongenaakbaren: ver van de beginner af te schrikken, deed hij zijn 

best om hem vertrouwen in te boezemen. Als hij iemand beloofde bij zijn werk te helpen, 

waren dit geen banale beleefdheidsvormen, integendeel, hij en zijn bibliotheek stonden ter 

beschikking van wie maar wilde werken. Die onvermoeibare arbeider had nooit haast. Hij 

scheen vooraf te weten dat hij meer dan 80 jaar zou worden en hoe verbazend veel hij ook 

presteerde, nooit zag hij er uit alsof hij het druk had. Kwam hij in de bibliotheek een vriend 

tegen, dan bleef hij soms lange tijd met hem in gesprek, hem verhalende uit zijn omgang met 

mensen en boeken, hem leidende waar de laatste aanwinst, de jongste verzameling te zien 

stond. Ook wees hij soms met angst op de gevaren waaraan de boeken blootgesteld werden. 

Hij was meer dan een boekenvriend, een boekenminnaar is meer het juiste woord. Mansion 

getuigt: “eens bracht hij mij in het groot schip van de oude Baudeloo-kerk, die het 

hoofdgebouw der Bibliotheek uitmaakt, om mij de verwoestingen te laten zien door een zekere 

soort zwam onderaan de boekenplanken en bijna onder de boeken zelf aangericht. Gelukkig 

maar bijna! Nochtans had het gevaar dat zijne geliefde schatten bedreigde het hart van den 

oude man getroffen. Diepe aandoening was in zijn bedroefden blik te lezen en zijne bevende 

stem getuigde van de ontroering van zijn hart.”415

 

  

                                                 
415 MANSION, op.cit., p.142-143 
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Vander Haeghen leefde in zijn bibliotheek, zij was zijn officiële woonplaats. Voor de 

bedienden heette hij, als een huisvader in een particuliere woning “Meneere”. Deze kleine 

bijzonderheid is tekenend voor het beleid van de hoofdbibliothecaris: hij beheerde de 

bibliotheek meer als een eigen huis dan als een administratie. Gemoedelijkheid was aan de 

orde, niet strenge tucht en onverbiddelijke regelmaat. Vander Haeghen wist dat boeken 

gemaakt zijn om gelezen te worden, dat de bibliotheek van de hogeschool voor studie moet 

dienen en dat studie tijd vergt. Onder zijn voorganger was de bibliotheek slechts van 10u tot 

3u open. Geen wonder dat ze door weinig studenten werd bezocht, ze moesten de lessen 

verwaarlozen om er naar toe te gaan. Hadden ze eventueel nog tijdens het verlof kunnen 

studeren, maar nee, ook dan was de bibliotheek gesloten.  

Vander Haeghen bracht hierin verandering. Hij voerde de maatregel in dat de bibliotheek de 

hele dag open moest zijn, van 9u ’s morgens tot 8u ’s avonds. Hij was van mening dat de 

student ten allen tijde moest geholpen worden. Heeft hij boeken nodig? Laat hem boeken 

krijgen. Heeft hij handschriften in te zien? Laat ze hem in handen krijgen. Moest hij toegang 

krijgen tot schatten die niet voor gelijk wie konden openstaan? Sta het hem toe. Dit wil echter 

niet zeggen dat vander Haeghen de eerste de beste kwajongen incunabelen van waarde zou 

toevertrouwd hebben. Van bepaalde boekenkasten had alleen “Meneere” de sleutel en 

gemakkelijk was hij niet te bewegen om die te openen. Maar vander Haeghen was een werker 

en een geleerde, hij wilde dus dat de bezoekers van de bibliotheek zich er thuis zouden vinden 

en hij hielp hen bijgevolg zoveel als mogelijk.416

 

 

Volgens een andere bron, De Keyser, was de hoofdbibliothecaris in de laatste jaren van zijn 

mandaat echter niet gemakkelijk te benaderen: “hij was een hoogbegaafd man met slepende 

gang, die zich opsloot in zijn kabinet en met zijn grijze baard en zwarte kalot ontzag 

inboezemde. Schijnbaar trok hij zich nog maar weinig aan van de administratieve 

bibliotheekaangelegenheden. Gelukkig mocht hij steunen op hulpbibliothecarissen, die een 

bepaalde afdeling in hun bevoegdheid hadden, en een schaars, doch verkleefd personeel.”417

 

 

Het gebeurde toentertijd zelden dat een student tot de hoofdbibliothecaris werd toegelaten. 

Immers, zoals een vorst heerste hij, zonder te regeren. In de ‘Plechtige Herdenking’ beschrijft 

Dr. P. De Keyser, toenmalig voorzitter van de Stedelijke Commissie voor Monumenten, een 

                                                 
416 Ibid   
417 ‘Plechtige Herdenking’, op.cit., p.27 



 128 

ontmoeting met vander Haeghen: “Toch had ik eens de eer voor de aanvraag naar een 

kostbaar handschrift in zijn heiligdom achter gekapitioneerde deuren binnen te mogen treden. 

Half verborgen achter stapels boeken en papieren had hij zich verschranst tegen gebeurlijke 

lastige en tijdrovende bezoeken. Toen ik binnentrad en aan de hoofdbibliothecaris mijn naam 

en kwaliteit van student noemde, verhelderde zijn gerimpeld en bebaard gezicht. Hij zegde 

blij te zijn eens een student te ontmoeten, want de contacten tussen professoren en studenten 

waren veel te zeldzaam. Weldra ging het gesprek over handschriften en boeken, onze 

gemeenschappelijke liefde. Mij trof zijn wat trage, doch welgearticuleerde stem, maar 

bovenal zijn peinzende, ingoede ogen. Hij scheen mij een wijze man, hoog verheven boven de 

menselijke gedragingen. Het beeld van een meester, bezield door een onverwoestbaar 

idealisme. Het is althans het geestebeeld dat ik van hem heb bewaard, en heeft mij in mijn 

liefde voor de poëzie van het verleden en voor het boek in mijn levensloop steeds vergezeld en 

gesteund.”418

 

  

Na wegens zijn hoge ouderdom ontslag als bibliothecaris te hebben genomen419, mocht 

vander Haeghen slechts korte tijd van de welverdiende rust genieten. Zijn gezondheid liet nu 

meer en meer te wensen over. Op 22 januari 1913 blies hij zijn laatste adem uit. Hij liet als 

geleerde een grote naam achter. Meer echter dan de gaven van de geest moeten hem de gaven 

van het hart geroemd worden. Er blaakte in zijn gemoed een edele, gloeiende hartstocht voor 

al wat groot en verheven was. Voor zijn land, voor zijn stam, en voor zijn geboortestad 

koesterde hij een warme liefde. En nooit ontaarde, zoals bij vele anderen, die gehechtheid aan 

het verleden in onverschilligheid voor het heden. In zijn ruim hart hadden zijn tijdgenoten de 

eerste plaats. Bescheiden en nederig, vrijgevig en offervaardig, had hij waarlijk een hart van 

goud.420

 

 

 

 

 

                                                 
418 Ibid, p.27-28 
419 Archief van de universiteitsbibliotheek, doos 4A 154 (201). Brief van de minister van Kunst en 

Wetenschap, mr. Poullet aan Albert I, Koning van België, omtrent het eervol ontslag van vander 

Haeghen. Koninklijk Besluit, Laken, 29/11/1911.  
420 MANSION, op.cit., p.144 
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VII. BESLUIT 
 
We hebben het in deze thesis vooral gehad over de periode waarin Ferdinand vander Haeghen 

hoofdbibliothecaris van de Gentse Universiteitsbibliotheek was (1869-1911). Omdat vander 

Haeghen in tal van culturele verenigingen actief was en hij zijn naam en faam opbouwde met 

zijn publicaties, vonden we het opportuun om ook hier even op in te gaan. Wegens tijdsgebrek 

hebben we elk van deze aspecten slechts summier behandeld. 

 

Zo zagen we dat hij op jonge leeftijd zichzelf in het rijtje van de grote bibliografen plaatste 

met de publicatie van zijn ‘Bibliographie gantoise’. Hij nam er ongeveer 15.000 Gentse 

drukwerken in op, zijnde al wat hij had kunnen terugvinden in verband met de productie van 

171 drukkers, die hun beroep in Gent uitoefenden in de periode 1483-1850.421

 

 Bovendien gaf 

hij aan elk van deze drukkers een ganse hoeveelheid inlichtingen, uit meerdere bronnen 

geschapen, en waarvan het merendeel compleet onuitgegeven was.  

Vervolgens gingen we dieper in op zijn magnum opus, de ‘Bibliotheca Belgica’. Hierin nam 

hij alles wat ooit in de voormalige Nederlanden was verschenen, en al wat de auteurs en 

drukkers uit de voormalige Nederlanden in het buitenland hadden uitgebracht, op, besliste hij 

om het tot in het kleinste detail te beschrijven, en bovendien alles erin op te nemen wat de 

auteurs en hun geschriften en de drukkers en hun producties beter deed kennen. 

Voor dit reuzenwerk werd hij zowel in binnen- als buitenland bekroond met allerlei prijzen en 

titels. 

 

Dan lieten we ons licht schijnen op zijn tomeloze inzet voor de Maatschappij der Vlaamsche 

Bibliofielen en de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Ook toonden 

we zijn ruime aandeel aan in het voortzetten van de ‘Biographie Nationale’ tussen 1888 en 

1913. 

 

We weidden vervolgens uit over zijn engagement voor de Société des Beaux-Arts, in dienst 

waarvan hij tal van Salons organiseerde. Hij slaagde erin het oorspronkelijk nationale Salon 

tot een internationale Salon uit bouwen. En zoals bijna alle zichzelf respecterende 

prominenten in de Arteveldestad op het einde van de 19e eeuw was hij lid van de liberale 

kring Cercle Artistique et Littéraire.  

                                                 
421 ROERSCH, op.cit., p.92 
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Zijn lidmaatschap van deze liberale cultuurkring vormt, samen met de aanduidingen over zijn 

liberale gekleurdheid in de bronnen over de samenstelling van raad van de KANTL, de enige 

tekenen van zijn politieke voorkeur, waardoor we kunnen concluderen dat als vander Haeghen 

politiek kleur moest bekennen, hij een liberaal was. 

 

Om het eerste deel van onze thesis af te sluiten, gingen we iets dieper in op de inzet van 

vander Haeghen wat betreft de renovatie en instandhouding van het historisch centrum van 

zijn geboortestad. Hij was jarenlang voorzitter van de Stedelijke Commissie voor 

Monumenten en zette zich verder ook vol overgave in voor enkele oudheidkundige musea, 

waaronder het Museum van Oudheden en het Oudheidkundig Museum van Gent. 

Uiteraard was vander Haeghen niet de enige verantwoordelijke voor de artistieke renovatie 

van Gent op het einde van de 19e eeuw, maar hij nam wel het voortouw voor het doorvoeren 

van het project in verband met de transformatie van het historisch centrum van Gent. 

 

Het tweede deel van mijn thesis was volledig gewijd aan de periode waarin vander Haeghen 

hoofdbibliothecaris was van de Gentse Universiteitsbibliotheek.  

 

Na een -lange- aanloop over de geschiedenis van het gebouw waarin de bibliotheek doorheen 

de eeuwen gevestigd was en de evolutie van het statuut van de bibliotheek, belichtten we de 

ontwikkeling van de Universiteitsbibliotheek onder het bewind van Ferdinand vander 

Haeghen. 

 

Van 1869 tot 1911 heeft hij de bibliotheek beheerd, en van haar de tweede van het land 

gemaakt, die vooral op een schat van werken in de oude Nederlanden gedrukt, kan bogen. 

Veel in de Gentse Universiteitsbibliotheek herinnert nog aan hem, overal en in alles komt men 

zijn hand tegen. Zoals Leopold Delisle in de Bibliothèque Nationale te Parijs en Panizzi in het 

British Museum te Londen onuitwisbare sporen hebben nagelaten in de inrichtingen die ze 

beheerd hebben, zo ook heeft vander Haeghen zijn onvergankelijke stempel gedrukt op de 

verschillende afdelingen in de bibliotheek, waarvan meer dan één door hem werd aangelegd 

en door zijn opvolgers werd uitgebreid, o.m. de Gentse afdeling. 

 

Vander Haeghen zette de politiek van de Saint-Genois met succes verder. Ook hij was in 

invloedrijke kringen een man van gezag, en heeft van die positie ruimschoots gebruik 

gemaakt om de belangen van de bibliotheek te verdedigen daar waar hij kon. 
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Niettegenstaande de ontoereikende kredieten waarover hij beschikte, wist vander Haeghen, 

buiten de aangekochte werken, een aantal collecties -met de schenking van zijn eigen 

bibliotheek in 1873 op kop- te bemachtigen, die grote leemten in de bibliotheekcollectie 

aanvulden. De verzamelingzucht was bij hem op de spits gedreven. De twintig laatste jaren 

van zijn beheer hield hij zich niet alleen meer met boeken en handschriften bezig, maar had 

hij ook zijn blik gericht op alles wat gravure, familiearchief en zelfs “losse bladen”, “pièces 

volantes” was. Zo ontstonden de afdelingen waarin deze stukken ondergebracht werden. In 

die richting doorgaan was echter afdwalen van het doel van een Universiteitsbibliotheek, en 

dus liet men dat na zijn bewind meer en meer over aan andere instellingen als musea en 

archieven.  

 

Dit moet echter gezien worden als een opmerking, niet als kritiek op de veelzijdige 

bedrijvigheid die vander Haeghen gedurende meer dan 40 jaar in dienst van de bibliotheek 

ontwikkelde. Zij is echter nodig om uit te leggen waarom het noch voor vander Haeghen, 

noch voor zijn medewerkers, lukte de immense boeken- en brochuremassa die hij geoogst 

had, onder de knie te krijgen, niettegenstaande de ontwikkelde werkkracht.422

 

 

Het aantal aanwinsten van boeken onder zijn beleid verworven, wordt op ruim 300.000 

geschat. Dit cijfer krijgt enig reliëf als men er bij bedenkt dat het totale bezit in 1869, toen 

vander Haeghen benoemd werd, ca. 88.000 boeken en 32.000 brochures, dissertaties en 

vlugschriften omvatte.423

 

 

Het steeds groeiende boekenbezit moest ook bereikbaar gemaakt worden voor het publiek. 

Vander Haeghen heeft alles gedaan wat -volgens de toenmalige opvattingen- mogelijk was 

om dit te verwezenlijken. Was de bibliotheek voor 1869 slechts enkele dagen, en hierop 

slechts enkele uren, open, dan werd zij onder zijn beleid alle werkdagen en gedurende 8, 9, 

zelfs tot 11 uur per dag toegankelijk.  

                                                 
422 Vander Haeghen heeft zelf in 1911 de lijst opgemaakt van de voornaamste aanwinsten en giften die 

de bibliotheek gedurende zijn beheer ontving. Ze is zeer lang en dwingt bewondering af, voor al wat 

hem gelukt is bijeen te krijgen. Onder zijn medewerkers zijn vooral te noemen: de 

onderbibliothecarissen Jules Bernard, Th. Arnold, Rafael vanden Berghe en de latere 

hoofdbibliothecaris Paul Bergmans, die met hart en ziel aan vander Haeghen, en de verschillende 

werken die hij bestuurde, verkleefd waren. 
423 ‘Plechtige Herdenking.’, op.cit., p.61 
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Door hem werd in 1873 in de leeszaal voor het eerst een bestendig bereikbare 

referentiebibliotheek opgesteld, terwijl reeds in 1869 een tijdschriftenleeszaal werd gecreëerd. 

Interbibliothecair leenverkeer, zowel met buiten- als binnenland, wist hij vorm te geven. 

 

In het bijzonder moet hier echter gewezen worden op zijn vernieuwingen wat betreft de 

catalogen.  

 

Onmiddellijk na zijn benoeming tot bibliothecaris begon vander Haeghen met de opbouw van 

een alfabetische catalogus op losse steekkaarten. Dit was toen een zeer moderne opvatting, 

want overal bleef men nog vast aan de oude registers die steeds maar dienden bijgewerkt te 

worden, met veel moeilijkheden. 

In de losse fiches zag vander Haeghen dé oplossing voor al deze moeilijkheden. Deze fiches, 

op postkaartformaat, werden ondergebracht in kartons, en dan in de laden van speciaal 

geconstrueerde meubeltjes geordend. Deze meubels, waarin vier laden schoven, waren zo 

opgevat, dat zij door opeenstapeling grote meubelen vormden die steeds verder konden 

vergroot worden. Op het einde van zijn beheer ontstond aldus een grote alfabetische 

catalogus, waarin echter ook zeer vele bibliografische aantekeningen opgenomen waren 

betreffende boeken die zich in andere bibliotheken dan in Gent bevonden. 

 

Hij durfde het echter niet aan om de catalogus rechtstreeks ter beschikking van het publiek te 

stellen. De lezers moesten zich voorlopig nog behelpen met de registercatalogus, evenals met 

een aanvulling op halve fiches, die echter veel minder volledig waren. Zijn vrees is wel te 

begrijpen en was ook wel gewettigd. Het was immers té riskant de losse fiches, met de hand 

op één exemplaar geschreven, zo maar vrij te geven aan studenten en bezoekers. Bovendien 

moet men er bij denken dat de schrijfmachine pas doorbrak rond 1900, met andere woorden in 

de laatste jaren van het bewind van vander Haeghen, zodat hij met dit moderne middel tot 

vermenigvuldiging van het aantal exemplaren van een fiche grotendeels onbekend bleef. 

 

Vander Haeghen was reeds meer dan 80 jaar oud toen hij aftrad. In de loop van het jaar 1911, 

namelijk op 29 september, nam hij, na meer dan 40 jaar als hoofdbibliothecaris te hebben 

gewerkt, ontslag. Hij overleed op 22 januari. 
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Een eenvoudige tweetalige gedenksteen op de hoekgevel van de Baudeloo-kerk vereeuwigt 

het aandenken aan Ferdinand vander Haeghen424

“Defunctus adhuc loquitor.” ( “Hij is dood, maar hij blijft tot ons spreken.”) 

.  De talloze werken van zijn hand en de 

duidelijke sporen van zijn tomeloze inzet voor het culturele erfgoed van zijn geboortestad en 

voor de Universiteitsbibliotheek in het bijzonder, leiden ons naar de volgende slotwoorden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
424 Deze bevat het volgende opschrift: “Aan de nagedachtenis van Ferdinand vander Haeghen, 

Weldoener der Bibliotheek. 1830-1913. A la mémoire de Ferdinand vander Haeghen, Bienfaiteur de la 

Bibliothèque.” – Een palmtak, in brons, waarin een medaillon met zijn karakteristieke kop zit, onder 

dit opschrift, heeft veel door weer en wind geleden. De trekken van de gehuldigde zijn nog nauwelijks 

zichtbaar. (Zie foto in bijlage) 
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