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Woord vooraf 

I was overwhelmingly dominated by two 
passions, apassion for science and 

another equally ardent for the humanities. 
I feit then and feel more clearly now, 
that it is impossible to live reasonably 

without science, or beautifully without 
arts and letters". 

(G.Sarton) 

Een universiteit associeert men over het algemeen met onderwijs en onderzoek, niet 
met museale collecties. Nochtans bezit de RUG tal van verzamelingen vol onvermoede 
schatten en kleinoden. Sommige van deze collecties gaan terug tot de opening van de 
universiteit in 1817, zoals de bibliotheek, een overdracht van de stad Gent, en de 
kabinetten voor geologie en natuurwetenschappen die dienden ter ondersteuning van het 
onderwijs. Andere collecties, zoals deze van J. Plateau of van J.J. Van Biervliet, groeiden 
rechtstreeks uit wetenschappelijk onderzoek. Ook de laatste decennia kwamen musea tot 
stand. Zij vertolkten de bekommernis cultureel erfgoed voor het nageslacht te vrijwaren. 
Het Museum voor Wetenschap en Techniek, de Historische Onderwijscollectie, het 
Museum voor de Geschiedenis van de Farmacie en de Stichting Jan Palfyn behoren tot 
die laatste groep en staan volledig ten dienste van publiek en onderzoekers. 

Dit cultuurhistorisch en wetenschappelijk patrimonium van de RUG is echter weinig 
gekend bij de burger. De viering van 175 jaar RUG leek dan ook een geschikte gelegenheid 
om uit dit isolement te treden. 

Acht collecties stellen in vier opeenvolgende tentoonstellingen de pronkstukken uit hun 
bezit voor. Ze gaan van start in november 1992 met de Archeologische en Etnografische 
Verzamelingen, gevolgd door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek in 
december. Begin 1993 komen de collecties van J. Plateau, J.J. Van Biervliet en het Museum 
voor Wetenschap en Techniek aan de beurt. In februari/maart sluiten het Herbarium en 
het Museum voor Dierkunde de rij af. 

Tentoonstellingen wekken emoties op, dat is hun opdracht. De verscheidenheid die in 
"Tussen Kunst en Kennis" aan bod komt zal tal van indrukken nalaten: bewondering voor 
het kunstzinnige, verbazing over de curiositeiten, verwondering over het wetenschappe
lijk vernuft. 

We hopen dat al deze gevoelens een hechtere band tussen de universiteit en de buiten
wereld zal scheppen en dat zij het kunst- en wetenschapsminnend publiek zullen 
aanzetten tot een nadere kennismaking met het universitair patrimonium. 
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L. De Meyer 
Rector 



Adressen van de universitaire musea 
en verzamelingen 

Archeologische Verzamelingen 

Blandijnberg 2 

Bijzondere Collecties van de Universiteits
bibliotheek: Handschriften, Afdeling Kaarten 
en Plannen, Vliegende Bladen 

Rozier 9 

Etnografische Verzamelingen 
Blandijnberg 2 

Geologisch Museum 
Krijgslaan 281 

Herbarium 
K.L. Ledeganckstraat 35 

Historische Onderwijscollectie 
A. Baertsoenkaai 3 

Museum voor Dierkunde 
K.L. Ledeganckstraat 35 

Museum van de Geschiedenis 
van de Farmacie 
Harelbekestraat 72 

Museum voor Wetenschap en Techniek 
Korte Meer 9 

Stichting Jan Palfyn 
"Het Pand" Onderbergen 2 

Verzameling J. Plateau 
Proeftuinstraat 86 

Verzameling J.J. Van Biervliet 
H. Dunantlaan 2 
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De Archeologische Verzamelingen 

6 nav.-28 nov. 1992 

7 



Roodfigurige kylix 
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De Archeologische Verzamelingen 

door Lic. K. Verlaeckt, aspirant N.F.W.O. 

Aan de basis van het huidige Oudheid
kundig Museum ligt de rijke collectie van 
kanunnik Martin-Jean De Bast (1753-1825). 
Zijn Recueil d'antiquités romaines et gau
loises (1804) getuigt van een grote interesse 
voor archeologie in het algemeen, en nu
mismatiek in het bijzonder. Uit vrees voor 
een teloorgang van de verzameling na zijn 
dood, verkocht hij deze in 1822 aan koning 
Willem I. De vorst schonk het grootste 
gedeelte aan het oudheidkundig kabinet van 
de in 1817 opgerichte universiteit; kleinere 
gedeelten gingen naar Leiden en Den Haag. 

In 1825 leverde de Antwerpse kolonel 
B. Rottiers een reeks klassiek-Mediterrane 
archaeologica, afkomstig van opgravingen in 
Griekenland (1818-1819) of van een belang
rijke aankoop te Rome (1821-1822). Rond 
dezelfde tijd zouden een reeks Egyptische 
oudheden en Romeinse olielampen zijn 
aangekocht. Over hun exacte herkomst is 
niets met zekerheid geweten. Nog in 1825 
werden op de veiling van de verzameling 
François-Bernard Van Coppenole enkele 
belangrijke Romeinse voorwerpen aange
kocht. 

Voor de eerste helft van de 19de eeuw 
beschikken we over een handgeschreven 
inventaris, opgesteld door toenmalig conser
vator F. Den Duyts. Dit unieke document, 
voorzien van een katern met 57 tekeningen, 
geeft een gedetailleerde inhoudsopgave van 
het museum op 26 september 1835: Romeinse 
en Egyptische bronzen beeldjes, Romeinse 
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zegels, bijlen en een zwaard uit de Vlaam
se bronstijd, enkele Nederlandse archaeolo
gica (Zaandam, Leeuwarden), een zeer aan
zienlijke hoeveelheid Romeins aardewerk 
(112 stuks) en glaswerk, een vijftal stuks 
Etruskisch aardewerk, enkele voorwerpen uit 
Java (een schenking van generaal van Geen) 
en een ensemble laat- en postmiddeleeuws 
aardewerk. De Egyptische verzameling is 
waarschijnlijk afkomstig van de Bruggeling 
Jean-Baptiste de Lescluze (1780-1858), die in 
de jaren 1821-1825 een aantal handelsexpedi
ties naar de Zwarte Zee en de Levant leidde. 
De van deze reizen meegebrachte oudheden 
waren het voorwerp van een belangrijke 
veiling in 1826 te Antwerpen. 

Tussen 1835 en 1895 is het zeer moeilijk om 
een beeld te krijgen van de uitbouw van het 
museum, mede doordat een deel van het 
museumarchief tijdens de Eerste Wereld
oorlog verloren is gegaan. Zeker is dat er 
sporadische aankopen gebeurden op open
bare veilingen van de verzamelingen van 
graaf de Renesse-Breidbach (1836) en van 
Petrus-Josephus Versturme uit Gent (1847). 
Omvangrijke aanwinsten bleven in deze 
periode wellicht achterwege. 

Voor de volgende grote uitbreiding moeten 
we wachten tot het einde van de 19de eeuw 
met de aankoop van de Egyptische collec
tie Lindqvist (januari 1895) en in juli 1896, 
onder impuls van Prof. A. Renard, met de 
omvangrijke collectie van Dr. N. Cloquet 
(1816-1893). Deze laatste bestond overwe-



gend uit silex-artefacten, ontdekt in de 
provincie Henegouwen. 

In 1897-1898 werd voor 3000 frank de 
belangrijke verzameling van Henri en Louis 
Siret aangekocht. Deze Antwerpse inge
nieurs waren een tijdlang werkzaam in de 
streek van El Argar (Z.O.- Spanje) en legden 
er tussen 1884 en 1889 de sporen van een 
belangrijke vroege bronstijd-cultuur bloot. Ze 
publiceerden hun resultaten in Les premiers 
ages du méta1 dans 1e sud-est de l'Espagne 
(Antwerpen, 1887), een publikatie van een 
voor die tijd ongewoon hoog wetenschappe
lijk niveau en thans nog steeds een basiswerk 
voor de Spaanse protohistorie. 

Rond de eeuwwisseling (1898?) werd een 
nieuwe, handgeschreven catalogus opge
maakt in opdracht van Prof. A. De Ceuleneer 
(1849-1924), getiteld Oudheden deelmakend 
van de Oudheidkundige verzameling der 
Gentsche Hoogeschool. Hierin wordt een 
deel van de bestaande collectie overge
nomen, maar is voor het eerst ook sprake 
van nieuwe aanwinsten, zoals een Etrus
kische bronzen spiegel, een collectie Griekse 
vazen en een ensemble van Guatemalteekse 
archaeologica. 

Van onschatbare waarde is een platen
album uit 1904, de enige fotografische docu
mentatie over diverse archaeologica, die 
tijdens de Eerste Wereldoorlog uit het mu
seum zijn verdwenen. In mei 1906 vond een 
ruil plaats van meerdere stukken met het 
Bijlokemuseum van Gent. 

Met het begin van de 20ste eeuw dook de 
figuur van Jozef Maertens de Noordhout op 
(1872-1941). Ofschoon hij nooit officieel tot 
conservator werd benoemd, oefende hij die 
functie in de praktijk toch uit van 1907 tot 
1931, onder toezicht van Prof. A. De Ceule
neer. Maertens was de auteur van de Cata
logue du musée des antiquités de l'université 
de Gand (1938), het resultaat van een gron-
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dige revisie van het museum in 1921. In 1908 
schonk hij aan het Museum voor Oudheid
kunde der Gentsche Hoogeschool een aantal 
oudheden uit Lambaesis, Carthago en Sicilië, 
en werden enkele stukken (silex en aarde
werk) aangekocht uit de Limburgse collectie 
Bamps . 

Een bezoek van De Ceuleneer aan Zwitser
land was blijkbaar de aanleiding voor de 
aankoop - in december 1912 - van een reeks 
silex-artefacten, afkomstig van de neoli
thische nederzetting H ten zuiden van Pré
fargier, aan het meer van Neuchätel. Het 
bezoek werd ingegeven door de uitzonder
lijk lage waterstand in het meer, waardoor 
talloze prehistorische structuren (vooral pa
len) zichtbaar werden. Dat deze grootscha
lige ontdekkingen voor de nodige opwinding 
zorgden, blijkt uit een brief van 20 december 
1912 van de verkoper Herman Zintgraff aan 
De Ceuleneer: "Tout a été ca1me à la Tène 
depuis votre visite vu la hausse des eaux, 
mais on vous tiendra au courant l'an pro
chain". 

De Eerste Wereldoorlog was voor het 
museum een catastrofale periode; meerdere 
voorwerpen verdwenen uit de collecties en 
van andere gingen alle gegevens over de 
exacte herkomst verloren. Paradoxaal genoeg 
was de oorlogssituatie evenwel ook de indi
recte aanleiding tot één van de belangrijkste 
aanwinsten voor het museum. De collectie 
Boterdaele herbergt een unieke reeks voor
werpen, gaande van de steentijd tot de vroege 
middeleeuwen, die werden ontdekt bij het 
manueel uitgraven van de havendokken van 
Gent-Port Arthur tijdens de jaren 1915-1918. 
De blikvanger is ongetwijfeld het rijke brons
depot uit de late bronstijd. 

In 1922 kocht het museum nog enkele 
stukken (silex en Romeinse beeldjes) aan uit 
de verzameling van Jean Moens, een advo
caat uit Lede. Enkele aanwinsten uit de ver-



zameling Lambert (Oudenaarde) volgden in 
1926. 

Maertens de Noordhout was ondertussen 
ook actief in het Bijloke-museum. Het hoeft 
dan ook niet te verwonderen dat hij zijn 
privé-verzameling omstreeks 1938 verdeel
de over het universitaire en het stedelijke 
museum. 

Na 1940 was de uitbreiding van de archeo-
logische verzameling hoofdzakelijk toe te 
schrijven aan enkele kleinere schenkingen 
(o.a. M. Dewulf), maar vooral aan de tastbare 
opgravingsresultaten van het Seminarie voor 
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Archeologie op diverse sites in Vlaanderen 
(Aalter, Destelbergen, Hofstade, Maldegem, 
Temse, Ursel, Waasmunster,. .. ) en Wallonië 
(Blicquy, Doornik, Saint-Servais ... ). 

N aar de toekomst toe wordt vooral ge
dacht aan de uitbouw van het museum tot 
een didactisch en wetenschappelijk verant
woord geheel, - om het met de woorden van 
Maertens de Noordhout uit te drukken -
"permettant de lever un coin du voile qui 
couvre encore la préhistoire et que les 
découvertes futures finiront par éc1airer 
en tièremen t". 



Kleine slunke kruik uil Boppnrd (rechts. p. 17, nr. 26) en twee kruikjes uit Pompeii 
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Catalogus 

Deze catalogus is samengesteld door Prof. Dr. H. Mussche, Prof. Dr. H. Thoen 
en Lic. K. Verlaeckt. 

De Griekse collectie 

De kleine verzameling Griekse en Italische 
vazen werd door de koning der Nederlanden, 
Willem I, in 1825 aan de universiteit ge
schonken. Zo goed als zeker werd deze ver
zameling in 1820 te Rome aangekocht door 
kolonel Rottiers en werd ze aangevuld met 
enkele stukken uit Attika. 

1. 
Roodfigurige kylix. 
450-420 v. Chr. 
H. 8,1 cm. diam. 22,5 cm. (zonder handvatten) . 
Inv. nr. 10. 
Maertens de Noordhout 1938: 120, nr. 13; Callipolitis
Feytmans 1953: nr. 10. 

Afbeelding van typische palaestra-scènes: jonge
lingen met een strigilis. De voorstelling vertoont 
een zekere verwantschap met deze van de 
Codrus-schilder, doch wegens technische en 
stilistische verschillen kan deze kylix niet met 
zekerheid aan hem worden toegeschreven. 

2. 
Roodfigurige kylix. 
450-420 v. Chr. 
H . 8 ,2 cm., diam. 23 cm. Inv. nr . 11 . 
Maertens de Noordhout 1938: 120, nr. 14; Callipolitis
Feytmans 1953: nr. 11. 
Versierd met scènes die het vertrek van krijgers 
voorstellen. 

3. 
Zwartfigurige amfoor. 
3de kwart 6de eeuw v. Chr . 
H. 39 ,8 cm., diam. 23,8 cm . Inv. nr. 4. 
Maertens de Noordhout 1938: 119, nr. 10; Callipolitis
Feytmans 1953: nr. 4. 

Op beide zijden wordt het vertrek van krijgers 
afgebeeld. De vaas is verwant aan de schilder van 
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München 1379 en de schilder van Würzburg 243. 
Eén oor ontbreekt. 

4. 
Zwartfigurige amfoor. 
540-520 v. Chr. 
H. 38,1 cm., diam. 24,4 cm. Inv. nr. 2. 
Maertens de Noordhout 1938: 119, nr. 11; Callipolitis
Feytmans 1953: nr. 2. 

Op zijde A wordt een gevecht tussen twee 
hoplieten afgebeeld, op zijde B het vertrek van 
een krijger. De vaas wordt toegeschreven aan de 
"Swing Painter". 

5. 
Deksel van een amfoor. 
2de helft 6de eeuw v. Chr. 
Diam. 15 cm. Inv. nr. 6. 
Callipolitis-Feytmans 1953: nr. 6. 

Dit deksel behoort tot geen enkel stuk uit de 
Gentse verzameling. 

De Etruskische collectie 

Een kleine verzameling Etruskische voor
werpen bestaat hoofdzakelijk uit aardewerk. 
Zowel het typische vroege zwarte aardewerk 
'bucchero nero', als het latere onder Griekse 
invloed tot stand gekomen beschilderd vaat
werk is vertegenwoordigd. Uitzonderlijke 
stukken zijn verder de bronzen gegraveerde 
spiegel en het hoofd van een man in terra
cotta. 

6. 
Kelkvormige beker in zwarte bucchero nero. 
Etrurië (waarschijnlijk Vulci) , 7de eeuw v. Chr. 
Vóór 1835; vindplaats onbekend. 
H . 16,5 cm., diam. 15,5 cm. Inv. nr. 693. 
Maertens de Noordhout 1938: 113, nr. 74. 

Gladwandig. 



7. 
Beker op lage voet in zwarte bucchero nero. 
Etrurië (waarschijnlijk Vulci), 7de eeuw v. Chr. 
Vóór 1835; vindplaats onbekend. 
H. 7,6 cm., diam. 13,5 cm. Inv. nr. 694. 
Maertens de Noordhout 1938: 113, nr. 74. 

Kelkvormig lichaam, met bovenaan een band 
waaiervormige puntjesversiering. Horizontale 
ribbel met uitgestoken versiering. 

8. 
Tweeorige beker in zwarte bucchero nero. 
Etrurië, vermoedelijk 7de eeuw v. Chr. 
Vóór 1835; vindplaats onbekend. 
H. 8 cm., diam. 13,5 cm. Inv. nr. 695. 
Maertens de Noordhout 1938: 113, nr. 74. 

Horizontale oortjes. Twee horizontale banden 
van telkens vier ingekraste groeflijntjes. 

9. 
Kantharos in zwarte bucchero nero. 
Etrurië (waarschijnlijk Vulci), 7de eeuw v. Chr. 
Vóór 1835; vindplaats onbekend. 
H . 10,8 cm., diam. 11,6 cm. Inv. nr. 696. 
Maertens de Noordhout 1938: 113, nr. 74. 

Twee lusvormige oren. Horizontale ribbel met 
ingegrifte versiering. 

10. 
Kyathos in zwarte bucchero nero. 
Etrurië, vermoedelijk 7de eeuw v. Chr. 
Vóór 1835; vindplaats onbekend. 
H. 14,3 cm., diam. 14 cm. Inv. nr. 697. 
Maertens de Noordhout 1938: 113, nr. 74. 

Lusvormig oor, versierd met knobbel bovenaan 
en een klein kopje in reliëf aan de aanzet van het 
oor. Horizontale ribbel voorzien van nagelin
drukken. 

11. 
Beschilderde stamnos. 
Etrurië, 4de eeuw v. Chr. 
Herkomst onbekend. 
H . 29,5 cm. , diam. 25 cm. Inv. nr. 16. 
Maertens de Noordhout 1938: 121, nr. 17. 

Stamnos op standvoet met twee horizontale oren. 
Beschildering met bruin oker figuren op zwarte 
achtergrond; 2 hoofdscènes gescheiden door 
grote palmetvormige motieven: 
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- gedrapeerde vrouw discussiërend met naakte 
zittende man; 

- vrouw gekleed met panterhuid, houdt thyrsus; 
ernaast een zwaan. 

12. 
Bronzen spiegel. 
Eind 4de eeuw v. Chr. 
Vóór 1904; vindplaats Italië. 
Bewaarde L. 20,5 cm., diam. 17 cm. Inv. nr. 692. 
Maertens de Noordhout 1938: 116, nr. 87; Desittere 
1971. 

Gedeelte van de ronde spiegel en het handvat 
ontbreken. 
Gerestaureerd in 1964 door het Koninklijk Insti
tuut voor het Kunstpatrimonium, Brussel 
Gegraveerde versiering op de achterzijde: laurier
krans met als centraal motief twee naakte perso
nages (man en vrouw). 

13. 
Hoofd van een man. 
Herkomst onbekend. 
H. 31 cm. Inv. nr. 698. 
Maertens de Noordhout 1938: 122, nr. 22. 

Terracotta. Bleekbruine klei, sporen van vaalrode 
beschildering. Verzorgde haartooi; neus, mond en 
kin gerestaureerd. 
Waarschijnlijk funerair beeld. 

14. 
Beschilderde albastros. 
Etrurië, tweede helft 6de eeuw v. Chr. 
Herkomst onbekend. 
H. 23,5 cm., diam. 9,5 cm. Inv. nr. 15. 
Maertens de Noordhout 1938: 117, nr. 4. 

Slanke vorm, klein oortje onder verticale rand en 
ronde bodem. Versierd met twee friezen plant- en 
diermotieven, zwartbruin tot vaalrood beschil
derd en gegraveerd. 

Romeins aardewerk 

De Romeinse en Gallo-Romeinse archaeo
logica vertegenwoordigen één van de belang
rijkste collecties van België. De voor deze 
tentoonstelling geselecteerde stukken zijn 
vervaardigd in Noordgallische produktie-



centra. Als gegeerde luxe-produkten hadden 
zij een grote afzetmarkt. Het feit dat de 
meeste stukken in de kuststreek werden 
aangetroffen, bewijst de betrokkenheid van 
onze gewesten in het toenmalige Romeinse 
handelsverkeer. 

15. 
Castorbeker in zwart gevernist aardewerk. 
Type Oelmann 32b. 
Rijnland, 2de eeuw na Chr. 
Grafvondst vóór 1835, omgeving Oostende. 
H. 23,5 cm, diam. 25,9 cm. Inv. nr. 685. 
Maertens de Noordhout 1938: 94, nr. 43; Thoen 1987: 
nr. 99. 
Jachtmotief in barbotine: honden, herten, hinden 
en elanden; onderaan guillochering. 

16. 
Zwarte beker met reliëfversiering. 
Oost-Gallië (Argonne), ca. 140-180 na Chr.; atelier 
van Eburus van Lavoye. 
Vóór 1933, vindplaats onbekend. 
H. 11,8 cm., diam. 10,5 cm. Inv. nr. 674. 
De Maeyer 1933: 37-39. 

Uitzonderlijke uitvoering: reliëfversiering van 
terra sigillata, techniek van terra nigra en vorm 
van gevernist aardewerk. 
Reliëfversiering: jachtmotief met jagers, hazen, 
honden, vos, everzwijnen, leeuwen, beren en 
arenden. 

17. 
Beker in rode terra sigillata. 
Type Déchelette 72. 
Oost-Gallië, eind 2de-begin 3de eeuw na Chr. 
Grafvondst 1801; veenderijen Klemskerke; 
verzameling d'Hane-Steenhuyse, Gent. 
H. 14,4 cm., diam. 13,05 cm. Inv. nr. 61. 
Thoen 1987: nr. 87. 

Uitgesneden versiering: drie medaillons met 
bladmotief. 

18. 
Bord in rode terra sigillata. 
Type Dragendorff 31. 
Oost-Gallië, vermoedelijk 3de eeuw na Chr.; atelier 
van Adventus van Trier. 

Grafvondst vóór 1813; veenderijen tussen Brugge en 
Oostende; verzameling J. Van Huerne, Brugge. 
H. 9,2 cm., diam. 36,6 cm. Inv. nr. 54. 
Thoen 1987: nr. 90. 
Uitzonderlijke afmetingen. 
Stempel: ADVENTVSF (Adventus fecit "Ad-
ventus maakte dit"). 

19. 
Kom in rode terra sigillata. 
Type Dragendorff 30. 
Oost-Gallië, eerste helft 3de eeuw na Chr.; atelier van 
Primitivus I van Rheinzabern. 
Grafvondst 1750/60; veenderijen Nieuwmunster; 
verzameling J. Van Huerne, Brugge. 
H. 14,3 cm., diam. 16,1 cm. Inv. nr. 56. 
De Maeyer 1933: 39-41; Thoen 1987: nr. 82. 

Reliëfversiering: eierlijst en fries met jachtmotief: 
jagers, ram, panter. Stempel: PRIMITIVSI (retra). 
(Primitivus fecit = "Primitivus maakte dit"). 

Romeinse bronzen 

Een dertigtal Romeinse bronzen zijn hoofd
zakelijk afkomstig van Belgische vindplaat
sen. De vier geselecteerde stukken behoren 
niet tot de topproduktie van de klassiek
Romeinse bronsnijverheid, maar zijn ty
pische produkten van plaatselijke (N oord)
Gallische kleinkunst. 

20. 
Mars. 
Massief gegoten brons, ogen (in zilver?) ontbreken, 
donkere patina. 
Ca. 1805; gevonden in de Schelde te Dendermonde; 
verzameling M.-J. De Bast, Gent. 
H. 9,4 cm. Inv. nr. 691. 
Maertens de Noordhout 1938: 90, nr. 13; Faider
Feytmans 1979: I: 13; II: pI. 10, 13. 

Staande godheid, naakt, met helm. Rechterarm 
geheven; wapens (speer en zwaard?) ontbreken. 

21. 
Mannelijk figuur. 
Massief gegoten brons, zilveren oogbollen, donkere 
patina. 
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Mannelijk figuur uit Melden, stier uit Mainz en Mars uit Dendermonde (v.l.n.r. p. 15, nr. 21; p. 16, nr. 22; 
p. 15, nr. 20) 
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Vóór 1808; Melden; verzameling M.-J. De Bast, Gent. 
H. 11,1 cm. Inv. nr. 688. . 
Maertens de Noordhout 1938: 89, nr. 1; Fmder
Feytmans 1979: I: 93; 11: pI. 57, 93. 
Staande man, gedrapeerd, naakte borst en rech
terarm; onderbenen en onderarmen ontbreken. 

22. 
Stier. 
Massief gegoten brons, donkere patina. 
Vóór 1836; Mainz (Duitsland); verzameling de 
Renesse. 
1. 5,7 cm., H. 3,4 cm. Inv. nr. 686. 
Maertens de Noordhout 1938: 112, nr. 64. 

Klein rudimentair gevormd beeldje. 

23. 
Mercurius. 
Massief gegoten brons, donkere patina. 
Vóór 1843; Virginal-Samme (Brabant). 
H. 13,2 cm. Inv. nr. 689. 
Maertens de Noordhout 1938: 90, nr. 11; Faider
Feytmans 1979: I: 43; II: pI. 23, 43 . 
Staande godheid, naakt, met gevleugeld hoofd. 
Houdt in hangende rechterarm een beurs, 
geplooide mantel hangt over de linkerschouder en 
de geheven linkerarm; linkeronderbeen en linker
hand ontbreken. 

Romeins glas 

Hoewel glazen voorwerpen reeds lang vóór 
de Romeinen in gebruik waren, zijn zij de 
eerste geweest die - in de loop van de 1ste 
eeuw v. Chr. - de techniek van het glasblazen 
hebben ontwikkeld. Naast het gegoten glas 
ging de voorkeur vooral uit naar geblazen 
glas. Dit laatste gebeurde zowel vrij als in een 
vorm. Tijdens de Vroege Keizertijd (lste en 
2de eeuw) werd in hoofdzaak helder blauw
groen, zgn. natuurkleurig glas vervaardigd. 
In de Late Keizertijd (eind 3de tot begin 5de 
eeuw) ging de voorkeur vooral uit naar 
gekleurd glas. 
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Onder een twintigtal Romeinse glazen reci
piënten werden er drie geselecteerd. Ze zijn 
zowel qua vorm als techniek representatief 
voor het in onze streken voorkomend Ro
meinse glaswerk en getuigen van een uitzon
derlijk vakmanschap. 

24. 
Hexagonale fles. Type Isings 50a. 
Geblazen in vorm. Vroeg-Romeins (lste eeuw na 
Chr.). 
Grafvondst vóór 1825; Poesele (G.-Vl.); veiling Van 
Coppenolle, Gent. 
H. 21 cm. Inv. nr. 699. 
Maertens de Noordhout 1938: 92, nr. 28. 
Natuurkleurig blauwgroen doorzichtig glas. 
Hexagonale vorm, korte cilindrische hals, omge
bogen lip, breed bandvormig geribd oor, 5 
concentrische ribbels op de bodem. 

25. 
Hoge slanke kruik. Type Isings 120b. 
Vrij geblazen. Laat-Romeins (4de eeuw na Chr.). 
Grafvondst vóór 1890; Nederlands Limburg; veiling 
Guillon, Amsterdam. 
H. 34,5 cm. Inv. nr. 687. 
Maertens de Noordhout 1938: 103, nr. 16. 
Bleekgroen doorzichtig glas. Slanke vorm, hoge 
hals, ingesneden lip, breed bandvormig geribd 
oor, brede opengewerkte voet. 
Versierd met opgelegde glasdraad, zelfde kleur, in 
schuine windingen. 

26. 
Kleine slanke kruik. Type Isings 120a. 
Vrij geblazen. Laat-Romeins (eind 3de-4de eeuw na 
Chr.). 
Grafvondst vóór 1836; Boppard (Rheinland-Pfalz); 
verzameling de Renesse. 
H. 18,2 cm. Inv. nr. 690. 
Maertens de Noordhout 1938: 105, nr. 13. 

Donker kobaltblauw ondoorzichtig glas. Slanke 
vorm, eenvoudige lip, smal sierlijk aangezet oor, 
korte standvoet. Versierd met opgelegde glas
draad, zelfde kleur, in horizontale windingen. 



Een schat in de havendokken: 
het depot van Port Arthur 

Ergens tussen 1915 en 1917 werd ter 
hoogte van het vroegere Farmanplein te Gent 
(Port Arthur) een rijk ensemble aan bronzen 
voorwerpen ontdekt. Het kwam aan het licht 
bij de grootscheepse graafwerken voor nieu
we havendokken tijdens de Eerste Wereld
oorlog en belandde in de verzameling van de 
Gentse amateur-archeoloog Boterdaele. 
Maertens de Noordhout zag onmiddellijk het 
belang van dit ensemble in en drong dan ook 
aan op de aankoop van de verzameling Boter
daele, die in 1921 voor 1500 frank in universi
tair bezit kwam. "eette collection possède un 
double intérêt, d'abord du point de vue de la 
préhistoire, par Ie nombre d'objets de tout 
premier ordre qu'elle renferme et dont plu
sieurs sant inédits, ensuite pour l'histoire de 
la ville de Gand au point de vue de l 'ancien
neté de son occupation ". 
Sindsdien vormt de vondst van Port Arthur 
de onbetwiste blikvanger binnen de brons
tijd-collectie van het oudheidkundig mu
seum. 
Vanuit archeologisch standpunt hebben we 
hier niet te maken met de overblijfselen van 
een nederzetting of een graf, noch met toe
vallig verloren voorwerpen. Het gaat duide
lijk om een intentionele bijzetting (offer?) van 
bronzen, die als één gesloten geheel aan de 
bodem werden toevertrouwd. Het depot 
dateert uit de late bronstijd (ca. 1100-750/700 
v. Chr.). De samenstelling (armbanden, rin
gen, kralen, ... ) vertoont een duidelijk vrouwe
lijk karakter. Op basis van een fragment van 
een schedel, dat samen met de bronzen zou 
zijn gevonden, werd lang geopperd dat het 
om een vrouwelijk inhumatiegraf zou gaan. 
Gelet op het algemeen voorkomen van de 
crematieritus in de late bronstijd en de afwe
zigheid van graven - ook in het buitenland -
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met een dergelijke rijkdom, moet deze hypo
these definitief worden verworpen. Boven
dien zijn gelijkaardige depots ook elders in 
ons land en in Noord-Frankrijk gekend, waar 
zij een typisch aspect van de zgn. Plainseau
industrie vertegenwoordigen. 

27. 
Twee foto's met zicht op de havenwerken van 
Port Arthur tussen 1915 en 1917. 
(foto's Maertens de Noordhout). 

28. 
Sieraad bestaande uit twee kleine spiralen en 
een fragment bronsblik met ingeponste 
stip versiering. 
Bronskleur met groene oxidatievlekken, 9 windingen 
per spiraal. Diam. spiraal S7 mmo Inv. nrs. 30Sa-b. 

29. 
Twee paletarmbanden met rib versiering, 
mogelijk massief. 
Donkergroene patina. Externe diam. 99 X 77 mmo 
Inv. nrs. 30Sc-d. 

30. 
Grote spiraal, onderdeel van een sieraad. 
Bronskleur met groene oxidatievlekken, 
12 windingen. Diam. 103 mmo Inv. nr. 30Se. 

31. 
Knop met dwarsstangetje. 
Donkergroene patina. Diam. 19 mmo Inv. nr. 30sf. 

32. 
Twee biconische kralen. 
Bronskleur met groene oxidatievlekken. H. 17 en 
20 mmo Inv. nrs. 30S g-h. 

33. 
Kraal of oorring. 
Zwartbruine patina. Diam. 19 mmo Inv. nr. 30Si. 



34. 
Doorboorde schijf met radiaal aangebrachte 
lineaire versiering, onbekende functie. 
Donkergroene patina. Diam. ca. 65 mmo Inv. nr. 305j . 

35. 
Set van 37 ringen, mogelijk onderdeel van een 
halssnoer of een gordelsieraad. 
Groene patina. Diam. van 31 tot 40 mmo Inv. 
nr . 305k. 

36. 
Twee versierde hangers met hulsbevestiging 
en radiaal aangebrachte lineaire versiering. 
Donkergroene patina. L. 35 mmo Inv. nr. 3051. 

Maertens de Noordhout 1924; 1938: 69, nr. 25; 
Mariën 1953: Bl. 

De Spaanse Bronstijd 

De Spaanse Bronstijd is in het Oudheid
kundig Museum goed vertegenwoordigd 
door een uitzonderlijk geheel van voor
werpen, afkomstig uit de verzameling van de 
gebroeders Henri en Louis Siret. Deze werd 
aangekocht op het einde van de 19de eeuw. 
De bewaarde archaeologica omvatten aarde
werk, metaal en kralen, afkomstig van syste
matische opgravingen in de zuidoostelijke 
Spaanse provincie Almeria. Tussen 1884 en 
1889 legde vooral Louis Siret rijke grafvelden 
uit de vroege bronstijd bloot, ondermeer te El 
Argar, El Oficio en Fuente Alamo. Daarmee 
werd de aandacht gevestigd op één van de 
vroegste metaalproducerende culturen in 
Atlantisch Europa. De onverbrande doden 
werden bijgezet in steenkisten, aardewerk, 
kuilen of rotsgraven. Het opmerkelijke 
verschil in de kwaliteit en de kwantiteit van 
de grafgiften verleent ons een inzicht in de 
sociale differentiatie binnen de toenmalige 
maatschappij. 
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37. 
Lithogravure. 
Fuente Alamo, vrouwelijke en mannelijke inhu
matie in een steenkist (graf 9). 

38. 
Lithogravure. 
El Argar, vrouwelijke en mannelijke inhumatie in 
een pithos (dubbelgraf 245). 

39. 
Lithogra vure. 
El Argar, het landschap rond de site. 

40. 
Koperen dolk met drie nietgaten. 
El Argar, inhumatie in pot (graf 580). 
L. 120 mmo Inv. nr. 358. 
Schubart-Ulreich 1991: 131, fig . 39.580a. 

41. 
Koperen vlakbij!. 
El Argar, onbekende context. 
L. 158 mmo Inv. nr. 381. 
Maertens de Noordhout 1938: 77, nr. 183. 

42. 
Koperen vlakbij!. 
El Argar, onbekende context. 
L. 90 mmo Inv. nr. 382. 
Maertens de Noordhout 1938: 77, nr. 184. 

43. 
Koperen dolk met twee nietgaten. 
El Argar, onbekende context. 
L. 91 mmo Inv. nr. 383. 
Maertens de Noordhout 1938: 77, nr. 185. 

44. 
Schotel op hoge voet in zwart glanzend 
aardewerk. 
El Argar, inhumatie in pot (graf 133). 
H . 185 mm., diam. mond 176 mmo Inv. nr. 338 . 
Schubart-Ulreich 1991: 82, fig. 11.133b. 



Links: schotel op hogo voet uit El Algllr (p. 19. nr. 44): rochts: bolvormige pot uit El Argar (p. 21. nr. 45) 
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45. 
Bolvormige pot in zwart aardewerk. 
El Argar, inhumatie in pot (graf 163). 
H. 162 mm., diam. mond 134 mmo Inv. nr. 343 . 
Schubart-Ulreich 1991: 86, fig. 14.163. 

46. 
Komvormige pot op afgebroken voetje in 
zwart-bruin aardewerk. 
El Argar, inhumatie in pot (graf 334). 
H. 92 mm., diam. mond 142 mmo Inv. nr. 347. 
Schubart-Ulreich 1991: 101, fig. 23.334b. 

47. 
Beker met convexe bodem in zwart glanzend 
aardewerk. 
El Argar, inhumatie in steenkist (graf 912). 
H. 97 mm., diam. mond 53 mmo Inv. nr. 373. 
Schubart-Ulreich 1991: 170, fig. 58.912. 

48. 
Ensemble van 141 kralen in been en 
serpentijn. 
El Argar, afkomstig uit verschillende 
inhumatiegraven. 
Diam. van 6 tot 15 mmo Inv. nr. 398. 
Maertens de Noordhout 1938: 78-79. 

De vorm varieert van langwerpige schijfjes over 
biconische tot cilindervormige kralen. 

GERAADPLEEGDE WERKEN 

CALLIPOLITIS-FEYTMANS D., Collection de 
vases grecs, étrusques et italiotes à l'université 
de Gand. In: L'Antiquité C1assique, XXII, 1953, 
p. 383-405. 

DÉCHELETTE J., Les vases céramiques ornés de 
la Gau1e romaine. Paris, 1904. 

DE LAET S.J. & DESITTERE M., Ex voto anato
mici di Pa1estrina de museo archeo1ogico 
dell'universita di Gand. In: L 'Antiquité C1as
sique, XXXVIII, 1969, p. 16-27. 

DE MAEYER R., Uit het Museumbezit der Gent-

21 

sche Universiteit. In: L'Antiquité C1assique, II, 
1933, p. 37-39. 

DESITTERE M., Museum voor Oudheidkunde. 
In: Museum voor Oudheidkunde en Etnogra
fische Verzamelingen. Beknopte gids. Gent, 
1968, p. 7-26. 

DESITTERE M., Lo specchio etrusco di Gand. In: 
L'Antiquité C1assique, XL, 1971, p. 218-221. 

DRAGENDORFF H., Terra Sigillata. In: Bonner 
Jahrbücher, 96, 1895, p. 18-155. 

DRAGENDORFF H., Terra Sigillata. In: Bonner 
Jahrbücher, 99, 1896, p. 54-163. 

FAIDER-FEYTMANS G., Les bron zes Romains 
de Belgique. 2 dIn. Mainz-am-Rhein, 1979. 

ISINGS C., Roman Glass from dated fin ds. Gro
ningen/Djakarta, 1957. 

LIMME 1., De Oudegyptische opschriften uit het 
museum voor oudheidkunde van de Rijksuni
versiteit te Gent. In: Orientalia Gandensia. Jaar
boek van het Hoger Instituut voor Oosterse, 
Oosteuropese en Afrikaanse Taalkunde en 
Geschiedenis, IV, 1967, p. 55-68. 

MAERTENS DE NOORDHOUT J., Découverte 
d'une sépulture de l'lige du bronze à Gand. In: 
Bulletin de la Société d'Anthropo1ogie de Bru
xelles, 39, 1, 1924, p. 137-141. 

MAERTENS DE NOORDHOUT J., Collection 
Victor Deneffe. Instruments de Chirurgie An
tique. Gent, 1927. 

MAERTENS DE NOORDHOUT J., Cata10gue du 
Musée des Antiquités de l'Université de Gand. 
Gent, 1938. 

MARIËN M., Ages des métaux, Be1gique. 
Antwerpen, 1953. (Inventaria Archaeologica, 
Bl-B1O). 

OELMANN F., Die Keramik des Kastells Nieder
bieber. Frankfurt-am-Main, 1914. (Materialien 
zur römisch-germanischen Keramik, I). 

SCHUBART H. & ULREICH H., Die Funde der 
Südostspanischen Bronzezeit aus der Samm-
1ung Siret. 2dln. Mainz, 1991. (Madrider 
Beiträge, 17). 

THOEN H. (ed.), De Romeinen langs de Vlaamse 
kust. SJ., 1987. 





De Etnografische Verzamelingen 

6 nav.-28 nov. 1992 

23 



Antropozoömorf helmmasker uit Ivoorkust (p. 29. nr. 5) 
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De Etnografische Verzamelingen 

door Prof. Dr. H. Burssens 

De museum voorwerpen die het vroegst in 
de Etnografische Verzamelingen terecht 
kwamen, zijn er bijna even lang als de univer
siteit zelf. Dank zij de Gentse burgemeester, 
graaf de Lens, voorzitter van het College van 
Curatoren, ontving het Musée des Antiquités 
de l'Université de Gand, zoals het aanvanke
lijk officieel heette, een aantal objecten uit 
Java die er door E. de Bast waren verzameld. 
In 1826 en in 1829 schonk baron J.J. van Geen 
een aantal andere Indonesische beelden en 
wapens. 

Het duurde tot 1895 vooraleer die kleine 
collectie door de bemiddeling van Prof. A. De 
Ceuleneer (1849-1924) werd aangevuld met 
een aantal belangrijke precolumbiaanse 
vondsten uit Guatemala. De Ceuleneer, die in 
1882 docent in de Romeinse oudheidkunde 
en de geschiedenis van Rome was geworden 
en ook nog colleges gaf over schone kunsten 
en aardrijkskunde, bewees hiermee volop dat 
hij zich evenzeer voor Amerikaanse "oud
heden" interesseerde. 

Tussen 1903 en 1913 groeiden de bestaande 
heterocliete verzamelingen, door de inzet 
van Prof. C. De Bruyne (1861-1937) en zijn 
Institut de Biogéographie, sterk aan met 
objecten uit Oceanië, Afrika en Mexico. De 
Bruyne was een bioloog en natuurhistoricus 
die tevens menselijke aardrijkskunde en 
vanaf 1907 ook etnografie doceerde. Hij had 
ongetwijfeld een brede belangstelling voor de 
oudere en de jonge materiële cultuur van 
indertijd in Europa minder bekende volken. 
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In 1905 verwierf hij voor zijn instituut, na zelf 
een reis naar Mexico te hebben ondernomen 
waarvan hij enkele stukken meebracht, een 
150 "antiquités mexicaines" die evenveel 
dubbels waren van het Berlijnse Museum rur 
Völkerkunde. Uit hetzelfde museum kwam 
vervolgens een relatief groot aantal voor
werpen die voorheen waren verzameld in 
Oceanië (in hoofdzaak in de vroegere Duitse 
kolonies in Melanesië) en in Zuidwest-Afrika 
en Togo. In 1913 kwam er nog een reeks 
eeuwenoude beelden en inhoudsvaten in 
gebakken aarde uit Columbia bij die toevallig 
konden worden aangekocht. 

Met Prof. P. van Oye (1886-1969), alweer 
een bioloog die blijkens zijn curriculum 
onder meer botanische én etnografische 
aardrijkskunde doceerde, ontstond er een 
heus Etnografisch Museum. De al aanwezige 
objecten, stilaan ontdaan van allerlei curiosia 
en naturalia, werden onder zijn impuls 
aangevuld met fraaie dagelijkse voorwerpen 
uit de Zuidzeegebieden en Australië. Vanaf 
1932 begon Prof. F.M. Olbrechts (1899-1958), 
vooreerst in het Hoger Instituut voor Kunst
geschiedenis en Oudheidkunde en twee jaren 
nadien ook in de Faculteit van de Letteren en 
Wijsbegeerte, colleges te geven respectieve
lijk over etnische kunst en etnologie. In 1936 
verwierf hij voor zijn Museum voor Volken
kunde, zoals hij het toen noemde, een impo
sant varenbeeld herkomstig van Vanuatu in 
Melanesië en tussen 1937 en 1956 nog enkele 
figuren en maskers uit Centraal-Afrika. 



Erg belangrijk, niet het minst voor "zijn" 
museum, was de goed voorbereide weten
schappelijke expeditie naar Ivoorkust die 
Olbrechts in 1938-39 inrichtte samen met 
zijn oud-studenten P.J. Vandenhoute en 
A. Maesen. Het was de bedoeling hen de 
kunstproduktie te laten bestuderen, respec
tievelijk bij de Dan en Wè en bij de Senufo 
en terzelfdertijd ook zoveel mogelijk beel
den, maskers en gebruiksvoorwerpen in te 
zamelen. Doordat de Gentse Universiteit 
medesponsor was van deze expeditie, kon
den de Etnografische Verzamelingen, zoals 
zij uiteindelijk gingen heten, met enkele hon
derden uitstekend gedocumenteerde exem
plaren aangroeien. In 1939 kwamen hier nog 
150 Amerindiaanse voorwerpen bij die 
Olbrechts kon verwerven van het Denver Art 
Museum (V.S.). 

Na de voltooiing, kort na de Tweede We
reldoorlog, van de Centrale Bibliotheek en 
het Kunsthistorisch en Oudheidkundig Insti
tuut in de Rozier - Sint-Hubertusstraat, kre-
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gen de Etnografische Verzamelingen samen 
met het Archeologisch Museum eindelijk een 
behoorlijk onderdak in een grote, gelijk
vloerse zaal van het voornoemde gebouwen
complex. Het duurde evenwel nog tot 1968 
vooraleer Prof. p.r. Vandenhoute (1914-1978) 
die inmiddels Olbrechts was opgevolgd, het 
van de academische overheid gedaan lueeg 
dat zowel het Archeologisch Museum als 
de Etnografische Verzamelingen konden be
schikken over aangepaste vitrines. Thans, na 
bijna 25 jaar, is er volop sprake van een herin
richting van de zaal en van het aanschaffen 
van toonkasten die beantwoorden aan de 
huidige museumvereisten. De Etnografische 
Verzamelingen tellen vandaag zowat 4000 
objecten waaronder heel wat die in alle 
opzichten erg waardevol zijn. De hoop be
staat dat de beste en de representatiefste 
stukken in de nabije toekomst zichtbaar 
zullen zijn en dit voor een ruimer publiek dan 
tot hiertoe door allerlei omstandigheden het 
geval was. 



Tatanua-masker uit Melanesië (p. 35, nr. 27) 
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Catalogus 

Deze catalogus is samengesteld door Prof. Dr. H. Burssens, Prof. Dr. E. Bruyninx en 
Lic. W. Van Damme 

Luba-Hemba-staf uit Zaïre (p. 28, nr. 1) 
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AFRIKA 

Binnen de Etnografische Verzamelingen is 
de Afrika-collectie de omvangrijkste. Een 
groot deel van de voorwerpen komt uit Ivoor
kust. Ze werden tijdens de Ivoorkustexpe
ditie van de universiteit in 1938-39 verza
meld bij de Dan, de Wè en de Sen ufo. Dan 
en Wè leven in het Boven-Cavallygebied op 
de grens van Liberia met Ivoorkust. De 
Senufo bestrijken een deel van Centraal
en Noord-Ivoorkust. De kunst van de drie 
landbouwvolken wordt hoofdzakelijk geken
merkt door houtsculptuur en gietwerk in 
messing. 
Op de ms. 1, 2, 9 en 10 na werden de hier
na volgende beelden, maskers en antropo
morf versierde gebruiksvoorwerpen verza
meld door P.J. Vandenhoute tijdens zijn veld
werk in het Opper-Cavallygebied van West
Ivoorkust en door A. Maesen tijdens zijn 
onderzoek bij de Senufo in hetzelfde land. 

1. 
Staf voor- en achteraan bekroond met een 
hoofd. 
Zaïre. Shaba. Luba-Hemba. 
Zwart gepatineerd hout, koperdraad. 1. 166,5 cm. 
Inv. nr. G.E.41.4.2. 

Enkel plaatselijke gezagsdragers mogen derge
lijke, sierlijk uitgewerkte staven dragen. Ze zijn 
een teken van hun waardigheid en prerogatie
ven. 

2. 
Staf met antropomorfe figuur. 
Zaïre. Shaba. Luba-Hemba. 
Bruin-zwart gepatineerd hout. H. 82,2 cm. 
Inv. nr. G.E. 41.4.1. 



De Luba-Hemba, die hun afstamming langs moe
derszijde rekenen, hebben een grote voorliefde 
voor vl'ouwenu.itbeeldingen. Net zoals nr. 3 werd 
deze staf eertijds gebruikt als waardigheidsken
teken dool' een plaatselijke hoofdman. 

3. 
Staf bekroond met een vrouwelijke figuur 
gezeten op een krukje. 
Ivoorkust. Koroko-streek? Senufo. 
Bruin-zwart gepatineerd hout. H . 145 cm. 
Inv. nr. IV.550. 
Dit soort staven, tefalapica geheten, met de voor
stelling van een mooie ongehuwde vrouw, zijn 
het attribuut van de jonge mannen die binnen 
de laatste trap van de initiatie in de Poro-bond 
in groep jaarlijks de yams velden herinrichten 
en hierbij wedijveren. De staf wordt telkens voor 
de arbeidende jonge mannen in de grond gesto
ken. 

4. 
Gesculpteerde deur. 
Ivoorkust. Tyob-streek. Dorp Bengere. Senufo. 
Folo-groep. 
Donkerbruin gepatineerd hout. H. 124 cm. 
Inv. nr. IV. 1212. 
Deuren met in reliëf aangebrachte antropomorfe 
en zoömorfe en andere motieven dienen ter 
afsluiting van woningen van notabelen. Het 
exemplaar hier toont dieren als krokodillen, hage
dissen, schildpadden, slangen, vissen, vogels en 
viervoeters naast een ruiter en diverse schietende 
figuren. Veruit de meeste van de voorgestelde 
dieren hebben voor de Senufo een symbolische 
betekenis. 

5. 
Antropozoömorf helmmasker. 
Ivoorkust. Koroko-streek. Senufo. 
Zwart en rood gepatineerd hout. L. 80,5 cm. 
Inv. nr. G.E.39.10.1. 

Maskers van dit type, die in feite grote wilde 
dieren voorstellen en horizontaal op het hoofd 
worden gedragen, noemt men ter plaatse koru
bla en zij vervullen een rol binnen een apart 
genootschap voor volwassen mannen. Ze komen 
's nachts te voorschijn in het dorp en jagen op 
heksen waarbij zij langgerekte kreten uiten. In de 
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muil werd vroeger soms gloeiende houtskool 
gelegd zodat het leek alsof de gemaskerde vuur 
spuwde. 

6. 
Gelaatsmasker. 
Ivoorkust. Opper-Cavallygebied. Dorp Doewe. Dan. 
Hout met zwartglanzende slijkbadpatina. H. 20,8 cm. 
Inv. nr. IV. 2087. 
Dit sagbwe-masker in de typische stijl van de 
noordelijke Dan behoort tot de reeks die zij draver 
en vuurwachter noemen, omdat het de dorpsbe
woners waarschuwt voor mogelijke branden 
tijdens de droge tijd. 

7. 
Gelaatsmasker. 
Ivoorkust. Opper-Cavallygebied. Dorp Bangro. Wè. 
Zanya-groep. 
Hout met grijsbruine patina; plaatselijk wit en blauw 
geverfd. H . 24,8 cm. Inv. nr. IV.2407. 
Net zoals bij de overige Wè heten maskers van dit 
type bij de Zanya tegla. Bij hen heeft het, blijkens 
inlichtingen van Vandenhoute, evenwel geen 
despotisch doch een meer humanitair-sociale 
functie. Tegla is ook hier een erg vooraanstaand 
masker met grote magische vermogens, maar het 
is toegankelijk voor de dorpsbewoners en ge
voelig voor individuele en familiale offergaven. 
De geest van het masker is een zelfstandig wezen 
dat fungeert als bemiddelaar tussen de levenden 
en de doden. Het tegla-masker treedt uitzonderlijk 
in het publiek op, meer bepaald bij gemeenschap
pelijke offers, begrafenissen en dodenrituelen 
voor notabelen. Gekleed met breed uitstaande 
rokken van boombast en een tiental katoenen 
lendendoeken danst het plechtig en traag, steu
nend op een stok en soms zingt en praat het. Tegla 
heeft gezag over alle andere dansmaskers, maar 
het ontspannende karakter van het optreden heeft 
al decennia de bovenhand op het sociaal
religieuze. 

8. 
Kop. 
Ivoorkust. Opper-Cavallygebied. Dorp Zigro. Wè. 
Klei met incorporatie van diverse ingrediënten, 
veren, metaal, kauri-schelpen. H . 50 cm. 
Inv. nr. IV. 2389. 



Vrouwclijkc figuur uil Zaïre (p. 31, nr. 9) 
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Dergelijke ruw geboetseerde hoofden werden 
vanaf de twintiger jaren gecreëerd door een 
individu in de kuststreek van Ivoorkust en nadien 
verbreid in het Opper-Cavallygebied en omlig
gende streken. Ze hebben te maken met Glé, een 
bovennatuurlijke kracht of wezen (geconcen
treerd in sculptuur) dat het voorwerp is van een 
cultus. De koppen zijn in het bezit van indivi
duen of families en worden vooral gebruikt te
gen beheksing en boosaardige magische prak
tijken. 

9. 
Vrouwelijke figuur. 
Zaïre. Shaba. Luba. Bene Kabondo groep. 
Bruin gepatineerd hout. H. 27 cm. 
Inv. nr. G.E. 39.20.14. 

Dit beeldje maakte deel uit van de korfinhoud van 
een divinator, samen met een kalabas met witte 
aarde en nog andere ingrediënten. Tijdens een 
consultatie neemt de waarzegger het figuurtje in 
de hand en hij ondervraagt het om de toekomst te 
voorspellen. 

10. 
Drinkbeker in de gedaante van een dubbele 
figuur. 
Zaïre. Kasaï. Hongo. Ndiembe-ondergroep. 
Zwart-bruin gepatineerd hout. H. 9,6 cm. 
Inv. nr. G.E. 43.9.2. 

Gesculpteerde bekers voor het occasionele 
drinken van palmwijn vindt men vooral bij de 
Kuba en verwante volken, maar ook bij sommige 
buurgroepen als de oostelijke Pende in wier ge
bied dit stuk werd verzameld. Dikwijls zijn deze 
objecten enkel bedoeld als siervoorwerp voor de 
notabelen. 

AMERIKA 

Guatemala 
De hierna volgende voorwerpen zijn alle 

afkomstig uit het departement Alta Verapaz. 
Zij werden in 1894 opgegraven door Georges 
Leger, de toenmalige Belgische consul te 
Coban, samen met 130 andere objecten van 
terracotta en ook van jade, kalksteen en silex. 
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Ze bevonden zich in twee tumuli gelegen in 
een brede en hoge vallei op een tiental kilo
meters van de stad Coban, meer bepaald op 
het domein van de hacienda Chi-Chen. De 
vondst werd het jaar nadien voor de Gentse 
Universiteit aangekocht door professor A. De 
Ceuleneer. Het betreft hier bij elkaar horen
de objecten die alle tot de Maya-cultuur be
horen waarvan het hoogtepunt tussen de 
7de en 8ste eeuw ligt. Ze zijn deels beschil
derd met het typische Maya-blauw waarvan 
de samenstelling lange tijd onbekend is ge
bleven. 

11. 
Cilindrische beker met cefalomorf deksel. 
Gepolychromeerde terracotta. H. 14,4 cm. 
Inv. nr. G.E. 1.44. 

Het hoofd stelt een gemaskerde cultusbedienaar 
of wellicht de "gebrilde" zonnegod voor. 

12. 
Cilindrische beker met cefalomorf deksel. 
Gepolychromeerde terracotta. H. 13,9 cm. 
Inv. nr. G.E. 1.45. 

Net zoals het voorgaande stuk vertoont ook deze 
beker voor- en achteraan op de wand een patroon 
met Maya-schrifttekens die nog niet werden 
ontcijferd. 

13. 
Hoofdje. 
Gepolychromeerde terracotta. H. 6,7 cm. 
Inv. nr. G.E. I. 62. 

Dit delicaat geboetseerde, afgebroken kopje met 
rijkelijk versierde hoofdtooi is vermoedelijk een 
fragment van een bekerdeksel. 

14. 
Langwerpig hoofdje. 
Okerkleurig en zwart gebakken terracotta. H. 9,7 cm. 
Inv. nr. G.E. 1.102. 

Allicht was dit hoofdje oorspronkelijk een onder
deel van een inhoudsvat of van een muur
versiering. 



Gepolychromeerd terracotta-hoofdje uit Guatemala (p . 31, nr. 13) 
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15. 
Masker. 
Terracotta. H. 23,4 cm. Inv. nr. G.E. 1.39. 

Wellicht betreft het hier een - zeldzaam - doden
masker dat uiteraard niet direct bestemd was om 
te dragen. De gaten boven- en onderaan kunnen 
hebben gediend voor het vasthechten van imita
tiehaar en -baard of misschien voor een soort net 
om het masker op het gelaat van de overledene te 
bevestigen. 

Mexico 

De drie tentoongestelde voorwerpen wer
den, samen met vele andere, op het einde van 
de vorige eeuw verzameld door de Duitse 
Amerikanist H. Uhle in de vallei van Mexico. 
Ze behoren tot de Azteken-cultuur die haar 
bloei kende tussen de 14de en de 16de eeuw. 

16. 
Fluitje. 
Roodbruin en wit beschilderde terracotta. L. 8,4 cm. 
Inv. nr. G.E.III.21. 

Kleine blaasinstrumenten van dit type werden 
gebruikt in een veeleer religieuze dan profane 
context. 

17. 
Fluitje. 
Wit en bruinrood beschilderde terracotta. L. 6,2 cm. 
Inv. nr. G.E.III.22. 

18. 
Stempel in de gedaante van een opspringende 
aap. Tenochtetàn-type. 
Terracotta. H. 5,4 cm. Inv. nr. G.E.III.34. 

Dergelijke stempels dienden voor het aanbrengen 
van gelaatsversieringen bij godsdienstige plech
tigheden. 

Columbia 

De platte en hol uitgevoerde beelden, met 
binnenin een harde kleikern, en het inhouds-
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vat werden voor 1909 aangetroffen in het 
Cauca-dal, niet ver van het stadje Palmira in 
West-Columbia. De objecten behoren tot de 
Quimbaya-cultuur (11de-15de eeuw) en ze 
werden in 1909 meegebracht naar België. 
In 1913 kwamen ze in het bezit van de Gentse 
Universiteit, samen met 45 andere specimens 
uit dezelfde Zuidamerikaanse cultuur. 

19. 
Mannelijke figuur. 
Oorspronkelijk gepolijste en geverfde terracotta. 
H. 19 cm. Inv. nr. G.E. 11.6. 
De Quimbaya, vooral beroemd om hun goud
smeedwerk, zijn tevens de vervaardigers van dit 
soort aparte, plat opgevatte figuren met korte 
benen en een zwaar, breed hoofd waarin streep
jesogen en een dito mond te zien zijn. 

20. 
Aseksuele figuur. 
Gepolijste en licht gepolychromeerde terracotta. 
H. 21,1 cm. Inv. nr. G.E. 11.2. 

Beelden als dit en het voorgaande werden door de 
Quimbaya geboetseerd om aan hun doden mee te 
geven in een schachtgraf. In tegenstelling tot de 
gelijksoortige figuren in goudsmeedwerk, die 
veeleer realistisch zijn, is ook deze sculptuur in 
grote mate geschematiseerd. 

21. 
Antropomorf en geometrisch versierd 
inhoudsvat. 
Okerkleurige terracotta. H. 13,2 cm. B. 22,4 cm. 
Inv. nr. G.E. 11.9. 

Tal van Quimbaya-inhoudsvaten zijn ovaalvormig 
uitgewerkt en aan weerszijden voorzien van een 
hoofd, gelijkend op dat van de voorgaande 
beelden. Bovendien vertonen zij een paar dunne 
armen die de potwand vooraan omvatten. 

22. 
Kelkvormig inhoudsvat met aan beide zijden 
een mannenhoofd met baard en snor en 
bovenaan geometrisch versierd. 
Met witte en rode verf gepolychromeerde terracotta. 
H. 22,8 cm. Inv. nr. G.E. 11.20. 



Benevens beelden werd aan de doden ook vaat
werk meegegeven. Vermoedelijk gaat het hier 
eveneens om een grafgift. 

OCEANIË 
De meeste voorwerpen uit de verzameling 

Oceanië - Australië, Melanesië, Micronesië 
en Polynesië - werden in 1905 aangekocht als 
dubbels van de afdeling Südsee van het 
Museum für Völkerkunde te Berlijn. Een 
belangrijk deel van de collectie werd bijeen
gebracht door de Neu Guinea Compagnie, 
het grootste deel stamt echter uit de beken
de Frans Hernsheim-Sammlung. Het be
treft in hoofdzaak objecten die rond de eeuw
wisseling werden verzameld in de voorma
lige Duitse exploratiegebieden en koloniën, 
vooral in de kuststreken van Nieuw-Guinea 
en op andere eilanden van Melanesië, zo
als Nieuw-Ierland en de Admiraliteitseilan
den. 

23. 
Mannelijke figuur. 
Melanesië, Nieuw-Guinea, mondingsgebied van de 
Ramu. 
Hout. H. 16 cm. Inv. nr. G.E. 177. 

In het mondingsgebied van de Sepik en de Ramu, 
in het Noorden van Nieuw-Guinea, deden derge
lijke figuren met een kenmerkende snavel- of 
slurfneus waarschijnlijk dienst als amuletten. De 
voorwerpen werden aan tassen en andere ge
bruiksvoorwerpen bevestigd. alsook rond de hals 
of zelfs in de baard gedragen. De figuur wordt 
bekroond door de afbeelding van een viervoeter, 
wellicht de voorstelling van een koeskoes (een 
klimmend buideldier). 

24. 
Amuletmasker. 
Melanesië, Nieuw-Guinea, mondingsgebied van de 
Sepik, dorp Singrin. 
Hout, vezels. L. 38,1 cm. Inv. nr. G.E. 180. 
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Algemeen wordt aangenomen dat dergelijke 
ovaalvormige sculpturen met een snavelneus niet 
als eigenlijke maskers fungeerden. De objecten, 
waaraan een onheilafwerende of gelukbrengen
de werking werd toegeschreven, zouden aan 
gebruiksvoorwerpen bevestigd zijn geweest. Ook 
werden zij als amulet op het menselijk lichaam 
gedragen of als sacraal voorwerp opgeborgen in 
de mannenhuizen. Het "masker" werd naar alle 
waarschijnlijkheid verzameld in 1900. 

25. 
Spatel. 
Melanesië, Massim-gebied (Papoea Nieuw-Guinea) . 
Hout, kalk. L. 29 cm. Inv. nr. G.E. 58.57. 

Dergelijke vaak antropomorf uitgewerkte en met 
curvilineaire motieven versierde spatels wor
den gebruikt bij het zogenaamde betelkauwen. 
Tijdens het kauwen van de betelbladeren, die een 
licht narcotiserende uitwerking hebben, voegt 
men met behulp van een spatel (kena) regelma
tig kalk toe, waardoor de smaak wordt ver
sterkt. Kalkspatels van dit type zijn afkomstig uit 
het Massim-gebied, de benaming voor de zuid
oostelijke punt van Nieuw-Guinea met inbegrip 
van verschillende eilandgroepen waarvan de 
Trobriand-archipel het bekendst is. 

26. 
Kwoi. 
Melanesië, Nieuw-Guinea, Papoea-golf, Purari-delta, 
Kust-Namau. 
Hout, polychromie. L.92 cm. Inv. nr. G.E. 1119. 

Kunstvoorwerpen uit de Purari-delta, en meer 
bepaald die van de Namau-Papoea vonden reeds 
zeer vroeg hun weg naar de Europese musea. Eén 
van de merkwaardigste kunstuitingen zijn de 
talrijke kwoi, met krachten geladen voorouder
panelen die in het indrukwekkende ceremonië
le mannenhuis of ravi bij de schedels van ge
velde vijanden worden geplaatst. De ovale bor
den met onderaan een balkvormig uitsteeksel 
zijn steeds gepolychromeerd. Het centrale motief 
is een sterk geschematiseerd en in vlakreliëf ge
sculpteerd antropomorf gelaat dat soms tot een 
volledige rudimentaire figuur wordt uitgewerkt. 
De kwoi zijn steeds met een fries afgeboord, 
waarop geometrische sierelementen staan afge
beeld. 



27. 
Ta tan ua-masker. 
Melanesië, Nieuw-Ierland. 
Hout, turbo-slak, vezels, rotan, boombast, 
polychromie. H . 29 cm. Inv. nl'. G.E. 1307. 

De kunst van Nieuw-Ierland wordt gekenmerkt 
dool' een grote rijkdom aan gesculpteerde houten 
kunstvooJ'werpen die getuigen van een bijzondere 
vorIDviJ'tuositeit. Er heerst een duidelijke voor
liefde voor het gebruik van kleur. De verfstoffen 
zijn van plantaardige en minerale oorsprong. Het 
masker, dat vóór 1905 dool' Richard Parkinson 
werd verzameld trad op tijdens dodenfeesten en 
mruagan-ceremoniën. langdurige herdenkings
plechtigheden die worden gehouden ter ere van 
de fysische en mythische voorouders. Tatanua
maskers worden u itsluitend door mannen gedra
gen. Hel zi.jn helmmaskel's die refereren aan de 
vool'oudel'Ujke geesten. Het maskerkapsel is 
geïnspireerd op de hoofdtooi van mannen die 
tijdens de rouwperiode het haal' laten groeien en 
verven om het vervolgens, juist vóór het doden
feest. op de slapen weg te scheren. Typisch is het 
gebruik van het deksel (operculum) van een 
bepaalde zeeslak (Turbopetholatus) voor de weer
gave van de ogen. Tatanua zijn uitgesproken 
dans maskers waarbij de drager is gehuld in boom
bast en bladeren. 

28. 
Kap-kap. 
Melanesië, Nieuw-Ierland. 
Tridacna-schelp, schildpadschaal. Diam. 11,4 cm. 
Inv. nr. G.E. 157. 

Kap-kap's zijn opgebouwd uit een gepolijste schijf 
v~n tridacna-schelp en een cirkelvormig, ajour
Ult.gew~rkt ornament van schildpadschaal (caret
ta 1mbncata). Beide delen zijn in het centrum met 
een touwtje aan elkaar gehecht. Het ornament, 
soms voorzien van een getande rand, draagt 
meestal een radiaal-symmetrische versiering. De 
kap-kap doet op Nieuw-Ierland dienst als borstsie
raad, op de eerste plaats voor mannen, maar ook 
voor vrouwen, die echter kleinere exemplaren 
dragen. Naast waardevol familiebezit is de kap
kap ook een belangrijk ruilobject. 

29. 
Kap-kap. 
Melanesië, Nieuw-Ierland. 
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Tridacna-schelp, schildpadschaal. Diam. 6,9 cm. 
lnv. nr. G.E. 159. 

De Nieuw-Ierlandse kap-kap 's behoren door hun 
technische verfijnde uitwerking tot de mooiste in 
Melanesië. De ateliers waren in hoofdzaak te 
vinden op de eilanden Tanga, St. John en vermoe
delijk ook op Simberi en Tabar. De objecten 
werden verspreid over Nissan tot in de Salomons
eilanden. De opvatting dat de kap-kap verband 
houdt met een zonnecultus en bijgevolg een 
zonnesymbool zou zijn, is niet bewezen. Wel is er 
een stilistische gelijkenis vast te stellen met de 
zonne-malagan uit het noordelijk gebied van 
Centraal Nieuw-Ierland, ondanks het feit dat 
afmetingen en materiaal totaal verschillen. De 
zonne-malagan houdt verband met het dodenfeest 
en de voorouders. 

30. 
Neksieraad. 
Melanesië, Admiraliteitseilanden, eiland Manus. 
Hout, veren, kralen, dieretanden. L. 47 cm. 
Inv. nr. G.E. 211. 

Dergelijke voorwerpen, met een gesculpteerd 
mensenhoofdje waaraan fregatvogelveren zijn 
bevestigd, werden tijdens krijgstochten in de nek 
gedragen. Het object fungeerde dan als een 
amulet die de krijger overwicht over zijn te
genstanders diende te bezorgen. Men bracht 
de amuletten ook in verband met overleden 
nauwe verwanten die werden verondersteld 
hun nazaten kracht en moed te schenken in de 
strijd. 

31. 
Dolk. 
Melanesië, Admiraliteitseilanden, eiland Manus. 
Hout, obsidiaan, parinarium-pasta, kralen, vezels. 
L. 39,5 cm. Inv. nr. G.E.188. 

In Oceanië, waar men traditioneel het gebruik 
van metaal niet kende, werden gebruiksvoor
werpen hoofdzakelijk vervaardigd uit steen, been, 
hout en andere plantaardige materialen. Deze 
dolk heeft een lemmet van obsidiaan dat door 
middel van een pasta van gestampte noten aan het 
houten gevest werd bevestigd. De ornamenten op 
het voorwerp zijn wellicht stileringen van mens
en dierfiguren. 



INDONESIË 

De kunst- en siervoorwerpen uit voorma
lig Nederlands-Indië behoren tot de aller
vroegste die in universitair bezit kwamen. 
Dat de Gentse Alma Mater werd gesticht 
door Willem I, koning van de Verenigde 
Nederlanden, heeft hierbij vanzelfsprekend 
een rol gespeeld. De getoonde stukken komen 
uit Bali, Sumatra, Nias en Java. 

32. 
Lendendoek geverfd met bruine, zwarte en 
okerkleurige kleurstof volgens het dubbele 
ikat-procédé. 
Bali. Dorp Tenganam. 
Katoen. L. 205 cm. Inv. nr. G.E. 58.103. 

Dergelijke doeken worden gebruikt om ziekten af 
te weren, vandaar de lokale benaming kamben 
grinsing. De verf wordt aangebracht door middel 
van een uitsparingstechniek waarbij de delen die 
geen kleurstof mogen opnemen vooraf worden 
afgebonden met gedroogde plantenvezels. Hier
door ontstaat een iets uitvloeiend patroon. De 
methode is erg tijdrovend en vraagt een grote 
ervaring. 

33. 
Zwaard met antropomorf uitgewerkt handvat; 
gevat in een houten foedraal, boven- en 
onderaan versierd met een hoofd. 
Sumatra. Batak. 
IJzer, hout, kralen, raffia. L. 53,5 cm. 
Inv.nr. G.E . 39.15.2. 

Dit soort zorgvuldig verfraaide ceremoniële 
zwaarden is het eigendom van individuen die een 
hoge positie innemen in de maatschappij. De 
Batak, die vooral beken d zijn om hun hout- en 
steensculptuur, zijn tevens zeer goede metaal
bewerkers. 

34. 
Mannelijke figuur. 
Nias. Niha. 
Bruin gepatineerd hout. H. 37,2 cm. 
Inv.nr. G.E. 58.50. 

Sculpturen van dit type heten ter plaatse adu 
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zatua, "beeld van de Oude", en zij stellen familie
voorouders voor. Men plaatst ze binnenin de indi
viduele 'Woning op een klein verhoog nabij het 
altaar gewijd aan de overleden voorgangers. 
Soortgelijke adu werden hoofdzakelijk in het 
Noorden van Nias gesculpteerd, vooral in de 19de 
eeuw. 

35. 
Mannelijke figuur. 
Nias. Niha. 
Bruin gepatineerd hout. H. 45,7 cm. 
Inv. nr . G.E. 58.51. 
Het uitsteeksel boven het hoofd van dit en de 
andere twee beelden - zij behoren klaarblijkelijk 
tot eenzelfde reeks - verwijst naar de gouden 
kroon die de levensboom voorstelt en die wordt 
gedragen door de hoogste sociale klasse, die van 
de salawa (of si'ulu) die de edelen vertegen
woordigt. 

36. 
Vrouwelijke figuur. 
Nias . Niha. 
Bruin gepatineerd hout. H. 48,2 cm. 
Inv. nr. G.E. 58.52. 
Uitbeeldingen van vrouwelijke voorouders ko
men minder frequent voor omdat de maatschap
pij van Nias patrilineair is georganiseerd. In 
tegenstelling tot de mannelijke figuren, die één 
enkele lange oorring dragen, vertonen de vrou
wen uitbeeldingen meestal twee kleine ringen of 
helemaal geen, zoals hier het geval is. 

37. 
Beeld met olifantskop. 
Java. Hindoe-Javaanse cultuur. 
Andesiet of lavasteen. ca. 13de eeuw. H. 58 cm. 
Inv.nr. G.E. 58.119. 

Deze nogal eenvoudig uitgewerkte sculptuur is 
een uitbeelding van de Hindoegodheid Ganeça 
(ook Ganapati genoemd), de Heer der Scharen en 
van de Hindernissen. Hij is de zoon van Sjiwa en 
van Parwati en geldt als de diviniteit van de 
schranderheid, de voorzichtigheid en de gelet
terdheid en meteen ook van de vruchtbaarheid. 
Studenten in India doen dikwijls een beroep op 
hem voor het afleggen van een examen. Ganeça 
stelt men voor gezeten met de voeten tegen elkaar. 



Hij heeft een olifantskop (een VerWl]Zmg naar 
diverse legenden) en een zware buik wegens zijn 
drang naar zoetigheid. 
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Leeuw met stekelvarken uit het Liber Floridus van Lambert van Sint-Omaars (p. 46, nr. 2) 
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De Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek 

door Lic. 1. Zabeau-Van der Verren 

Het ontstaan van de Gentse Universiteits
bibliotheek gaat terug tot het einde van de 
18de eeuw, toen de Franse Republikeinse 
regering alle kerkelijke en wereldlijke instel
lingen van het Ancien Régime ophief en hun 
bezittingen verbeurd verklaarde. Volledig 
naar Frans model werd in de hoofdstad van 
elk departement een "Jury temporaire des 
Arts et Sciences" aangesteld om de aange
slagen boeken en kunstschatten bijeen te 
brengen en een volledige inventaris te maken 
van het monastiek erfgoed met het oog op de 
inrichting van een openbare bibliotheek. 
Door commissaris Du Bosch werd de voor
malige cisterciënzerabdij van Baudeloo uit
gekozen als zetel van de commissie en de 
vroegere kapel werd gebruikt als opslagplaats 
voor de geconfisqueerde goederen. 

Al deze maatregelen konden niet beletten 
dat tijdens de eerste maanden van de Franse 
bezetting veel boeken en kunstwerken ten 
prooi vielen aan diefstal en vandalisme. 
Samen met de kunstschatten, geroofd tijdens 
de eerste Franse militaire campagne van 
1792-1793, kwamen ze terecht in de grote 
Franse musea en bibliotheken. In 1809 kon 
nog net verhinderd worden dat een lading 
kostbare werken, afkomstig van de Gentse 
Sint-Pieters abdij , te Amsterdam ingescheept 
werd met bestemming Londen. In deze 
lading bevonden zich een aantal uiterst kost
bare handschriften en oude drukken, die tot 
op heden de trots uitmaken van de universi
taire collecties. 

Het eerste verslag van de "Jury tempo
raire" geeft ons een bijzonder goed beeld van 
de omvang en de inhoud van de genationali
seerde bibliotheken. Op 3 mei 1797 waren de 
bibliotheken samengevoegd van de abdij van 
Baudeloo zelf, van de kloosters der recol
letten, de geschoeide en ongeschoeide karme
lieten en de dominicanen en augustijnen, 
evenals de boekenverzamelingen van de abt 
van Sint-Pieters, de kasselrij van Oudburg en 
de Raad van Vlaanderen. De boeken 
afkomstig van de Sint-Pietersabdij, het capu
cijnenklooster en de Staten van Vlaanderen, 
moesten nog worden overgebracht. Met 
uitzondering van de bibliotheken van de 
abdijen van Drongen en Waarschoot waren 
op dat ogenblik nog geen boeken verzameld 
uit de overige kantons van het Schelde
departement. Het grootste deel van de verza
melde werken had uiteraard betrekking op de 

. theologie en de rechtsgeleerdheid, maar ook 
boeken over filosofie en geschiedenis waren 
veelvuldig aanwezig. 
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Tijdens de eerste twintig jaar van haar 
bestaan kende de pas opgerichte bibliotheek 
een vrij woelig en onzeker bestaan. In 1797 
werd de boekerij toegevoegd aan de Ecole 
centrale du département de l'Escaut, een 
inrichting van middelbaar onderwijs die 
volledig geschoeid was op Franse leest. Van 
in het begin was Karel Van Hulthem 
(1764-1832) van dichtbij betrokken bij dit 
initiatief, aanvankelijk als secretaris van de 
"Jury temporaire" en later als eerste biblio-



1 -
thecaris van de nieuwe bibliotheek. Het mag 
ons vreemd lijken dat een erudiet man als 
Van Hulthem een amalgaam van klooster- en 
wetsbibliotheken een geschikte basis vond 
voor het inrichten van een schoolbibliotheek. 
Zijn oordeel werd echter in grote mate beïn
vloed door zijn bekommernis om het voort
bestaan van ons cultureel patrimonium. In 
1804 ging de bibliotheek over in handen van 
de stad en werd zij definitief gehuisvest in de 
vroegere kloostergebouwen aan de Otto
gracht. Vanaf 1818, een jaar na de installatie 
van de Gentse Alma Mater, werd zij overge
dragen aan de universiteit. Bij die gelegen
heid werd een gedetailleerde inventaris 
gemaakt van het toenmalige boekenbestand: 
23.700 boeken, 202 incunabelen en 234 hand
schriften. 

Door het samenvoegen van grote en klei
nere kloosterbibliotheken was de universi
teit in het bezit gekomen van een rijke ver
zameling handschriften, incunabelen en 
kostbare oude drukken. Die bestaande biblio
theekkern werd tijdens de Hollandse perio
de nog gevoelig uitgebreid. Na de stichting 
van de universiteit in 1817 werd de beroem
de numismatische collectie van kanunnik 
Martin-Jean De Bast (1753-1825) door Willem 
I aangekocht en verdeeld tussen de universi
teiten van Gent en Leiden en de Koninklijke 
Bibliotheek van Den Haag. In de loop van de 
19de eeuw werd het Muntenkabinet nog 
gestoffeerd met een aantal aankopen en 
legaten waardoor het thans, op één na, het 
belangrijkste van het land is. Met de steun 
van Karel Van Hulthem werd Pieter Constant 
Lammens (1762-1836) in 1818 benoemd tot 
eerste bibliothecaris van de Universiteitsbi
bliotheek. Bij die gelegenheid werd zijn 
omvangrijke privé-verzameling aangekocht 
door de staat en overgemaakt aan de Gent
se bibliotheek. Met het verwerven van de 
collectie Lammens kende de bibliotheek haar 
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eerste substantiële uitbreiding sinds haar 
stichting in 1797. Sindsdien hebben de op
eenvolgende bibliothecarissen er zich op toe
gelegd om de bestaande fondsen voortdu
rend uit te breiden. Eerst Auguste Voisin 
(1800-1843) en later baron Jules de Saint
Genois (1813-1867) hebben hun sociale en 
intellectuele contacten aangewend ten gun
ste van de Universiteitsbibliotheek. Opval
lend is wel dat zij hierbij vasthielden aan de 
oude opvattingen waarbij een bibliotheek 
beschouwd werd als een losse verzameling 
boeken, die in de eerste plaats moesten 
bijdragen tot het prestige van haar bezitter. 
Bij de acquisitie lieten zij zich dan ook 
minder leiden door de wetenschappelijke 
inhoud dan door de bibliofiele kwaliteiten 
van het boek. Dit verklaart waarom de Uni
versiteitsbibliotheek haar uitgebreide collec
tie kloosterfolianten kon uitbreiden met een 
groot aantal merkwaardige drukken waar
door zij, samen met de Koninklijke Biblio
theek van Brussel, de grootste verzameling 
oude drukken van het land bezit. 

De bibliofiele strekking in het bibliotheek
wezen bereikte een absoluut hoogtepunt 
met de benoeming van Ferdinand vander 
Haeghen (1830-1913) na het overlijden van de 
Saint-Genois. Reeds op jeugdige leeftijd legde 
vander Haeghen een bijzondere interesse aan 
de dag voor het gedrukte boek en verzamelde 
hij alle publikaties met betrekking tot Gent. 
Door zijn financieel comfortabele positie kon 
hij zich de aanschaf van een aantal unica en 
keurexemplaren veroorloven, zodat hij reeds 
op 26-jarige leeftijd één der grootste boe
kencollecties van het land bezat. Vander 
Haeghen was een bijzonder erudiet man met 
een veelzijdige belangstelling. Gedurende 
zijn lange leven zetelde hij in talloze commis
sies die instonden voor het behoud van het 
cultureel patrimonium van ons land en van 
Gent in het bijzonder. Met de publikatie van 
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de Bibliographie Gantoise (1858-1869) en de 
eerste afleveringen van de Bibliotheca Bel
gica (vanaf 1880) was zijn faam als biblio
graaf - en met hem de roem van de Universi
teitsbibliotheek - voorgoed gevestigd. Door 
zijn veelzijdige en vruchtbare contacten met 
een aantal vooraanstaande Gentse biblio
fielen wist vander Haeghen gedurende zijn 
lange ambtsperiode hun belangstelling voor 
de bibliotheek te wekken. Tussen 1869 en 
1911 werden onder zijn impuls niet minder 
dan twintig grote privaatbibliotheken via 
aankoop, legaat of schenking aan de Univer
siteitsbibliotheek toegevoegd. 

Ondanks de geringe staatstoelage waarover 
hij kon beschikken, slaagde vander Haeghen 
erin om kort na zijn aanstelling in 1869 de 
hand te leggen op de geveilde pamflettenver
zamelingen van Frederik Muller en Isaac 
Meulman, die betrekking hebben op de ge
schiedenis der Nederlanden en waaronder 
zich een aantal unieke vlugschriften bevon
den. Drie jaar later kreeg hij een bijzonder 
krediet voor de aankoop van de letterkundige 
bibliotheek van F.A. Snellaert en besliste 
vander Haeghen zijn unieke Gentse verzame
ling, de zogenaamde Gandavensia, aan de 
bibliotheek over te maken. Tot de belang
rijkste schenkingen, die de collecties kwa
men verrijken, behoorden nog de verzame
lingen J.F.J. Heremans (1884), A. Dubois 
(1900), V. Armellini (1908) en Prosper Claeys 
(1910) die, behalve een uitstekende boeken
verzameling ook een schat aan schilderijen, 
prenten en aquarellen bevatte. 

Tijdens de laatste twintig jaar van zijn 
leven legde van der Haeghen zich vooral toe 
op het verzamelen van tekeningen, prenten, 
plannen en zelfs losse bladen, de zogenaam
de "pièces volantes". De meeste stukken 
waren afkomstig uit de kunst- en rariteitenka
binetten van kapitaalkrachtige biblio- en 
iconofielen die, bekommerd om het voort-
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bestaan van hun levenswerk, verkozen hun 
collecties af te staan aan een openbare instel
ling. Aldus ontstonden de afdelingen waarin 
deze fondsen ondergebracht werden en 
waarvan het grootste deel thans berust in de 
Bijzondere Collecties. 

Reeds in 1869 kon Ferdinand vander 
Haeghen de hand leggen op de befaamde 
atlas P.J. Goetghebuer (1788-1866), vier jaar 
later aangevuld met het legaat August Van 
Lokeren (1799-1872). Samen vormen zij een 
unieke verzameling geografische kaarten, 
zichten en architecturale plannen. Jammer 
genoeg werd deze topografische atlas van 
Gent in 1932(33 uiteengerukt en ten dele 
overgemaakt aan het Stadsarchief. Het 
gedeelte dat thans nog berust in de Centrale 
Bibliotheek omvat hoofdzakelijk kaarten van 
de oude Nederlanden, het graafschap Vlaan
deren en de stad Gent. In 1904 schonk Joseph 
Hye Hoys (1865-1942) het archief van de 
Oostendse Compagnie, waaruit onder meer 
het grootste deel van de niet-Europese 
kaarten stammen. Ook na het overlijden van 
van der Haeghen werd de kaartencollectie 
van de bibliotheek verder uitgebouwd, mede 
dank zij de gift van de schitterende verzame
ling van professor Fernand Van Ortroy 
(1856-1934) aan de universiteit in 1934. 

Door het samenvoegen van de geconfis
queerde kloosterboekerijen was de biblio
theek reeds in het bezit gekomen van een 
grote hoeveelheid prenten en tekeningen. Het 
fonds gravures kreeg echter pas vorm na het 
verwerven van de omvangrijke verzameling 
van Adolf Sunaert (1825-1876), leraar aan de 
Academie en de Nijverheidsschool te Gent en 
verwoed prentenverzamelaar. De collectie 
Sunaert behoorde in de 19de eeuw, samen 
met de collectie de N oortdonck uit Gent, 
Camberlyn uit Brussel en het Brugse Stein
metzkabinet, tot één der belangrijkste privé
prentenverzamelingen van het land. Daar-



naast beschikt de bibliotheek over een 
bescheiden fonds tekeningen, in hoofdzaak 
afkomstig uit de verzamelingen van Paul 
Voituron (1891) en Van Reysschoot. Vermel
denswaard is hier zeker het legaat De Cock 
(1913) dat enkele duizenden studies en 
schetsen van Xavier en César De Cock bevat. 
Eén der merkwaardigste collecties die de 
Universiteitsbibliotheek kon verwerven was 
zonder twijfel de zogenaamde "pièces vo
lantes". Deze gigantische verzameling ephe
mera is een zeer heterogeen geheel van 
brochures, reclamedrukwerk, pamfletten, 
familie-archieven en dergelijke, van de 
14de eeuw tot heden en met nadruk op de 
19de eeuw. Door zijn universeel karakter is 
dit fonds uitgegroeid tot een uiterst waar
devol documentatie-apparaat. 

Door het verwerven van al deze kabinetten 
werd de Universiteitsbibliotheek gestoffeerd 
met een uniek cultureel en historisch patri
monium. Het verwerken van deze bijzondere 
fondsen is evenwel een arbeidsintensieve en 
gespecialiseerde bezigheid die een normale 
bibliotheekopdracht overstijgt. 

Dank zij de intensieve verwervingspolitiek 
van Ferdinand van der Haeghen was de 
Gentse Universiteitsbibliotheek uitgegroeid 
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tot één der belangrijkste van het land. Zijn 
opvolger, Willem de Vreese (1869-1938), 
wachtte echter de moeilijke taak om in de 
gigantische en onoverzichtelijke aanwinsten
berg een zekere orde te brengen, de biblio
theekuitrusting te moderniseren en een 
aanvang te nemen met het aanleggen van 
catalogi. 

Na het uitbreken van de Eerste Wereld
oorlog kende de Universiteitsbibliotheek een 
moeilijke tijd. Tijdens het interbellum bleven 
grote dotaties uit, met uitzondering van de 
schenking Paul Fredericq (1920) en Armand 
Heins (1926). De toenmalige hoofdbibliothe
caris, Paul Bergmans (1868-1935) streefde 
ernaar de Universiteitsbibliotheek uit te 
bouwen tot een wetenschappelijk werkinstru
ment. Bij de vorming van de fondsen werd 
niet langer gepoogd zoveel mogelijk keur
exemplaren te verwerven maar ijverde men 
voor de uitbouw van een algemeen en inter
disciplinair wetenschappelijk literatuurbe
stand. Na de Tweede Wereldoorlog werd 
deze tendens nog in de hand gewerkt door de 
geleidelijke uitbouw van een net van deelbi
bliotheken in de belangrijkste faculteiten en 
de ontwikkeling van een bibliotheekinforma
tiesysteem. 
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Catalogus 

Deze catalogus is samengesteld door Prof. Dr. A. Derolez, Prof. G. Milis-Proost, 
Lic. S. Van Peteghem en Lic. 1. Zabeau-Van der Verren 

Handschriften 

De handschriften vormen het oudste en 
kostbaarste deel van het universitaire biblio
theekbezit. De RUG is de enige Vlaamse 
universiteit die over een grote collectie 
middeleeuwse met de hand geschreven en 
verluchte boeken beschikt. 

1. 
St. Paulus, 1e Brief aan de inwoners van 
Thessaloniki. 
Fragmenten, einde 3de eeuw. Pap. 61. 

Deze fragmenten van een papyruscodex zijn 
afkomstig van Oxyrhynhus in Egypte, net zoals de 
meeste andere van de 135 papyri in de Universi
teitsbibliotheek. Zij bevatten brokstukken van de 
oorspronkelijke Griekse tekst geschreven in zgn. 
Bijbelse unciaal en behoren tot de oudste hand
schriften van het Nieuw Testament. De frag
menten zijn in de literatuur bekend onder het 
nummer P. 30. 

2. 
Lambert van Sint-Omaars, Liber Floridus. 
Ca. 1120. Hs. 92. 

Origineel handschrift van een beroemde middel
eeuwse wetenschappelijke compilatie, de oudste 
encyclopedie die in de Nederlanden is ontstaan 
en tevens waarschijnlijk de oudste doorlopend 
geïllustreerde encyclopedie ter wereld. Het werk 
bevat meer dan 300 hoofdstukken handelend over 
sterrenkunde, aardrijkskunde, plant- en dier
kunde, gesteenten, geschiedenis, godsdienst, enz. 
Het is eigenhandig geschreven en geïllustreerd 
door een kanunnik van Sint-Omaars (Saint-Omer), 
over wie overigens niets bekend is. De tekst is 
grotendeels gecompileerd uit oudere werken, 
maal' de miniaturen zijn volkomen oorspronkelijk 
en behoren tot de hoogtepunten van de Romaanse 
boekverluchting. Daarnaast vindt men talrijke 
hemel- en wereldkaarten en zelfs een voor die tijd 

46 

unieke kaart van Europa. Er zijn 9 middeleeuwse 
kopieën van de Liber Floridus bewaard. 

3. 
Hadewych, Werken. 
14de eeuw. Hs. 941. 

De werken van de beroemde Vlaamse mystieke 
schrijfster Hadewych, die rond 1250 in Brabant 
leefde, worden in slechts drie handschriften over
geleverd. De Gentse codex, die van de 14de eeuw 
dateert, bevat achtereenvolgens de visioenen, de 
lijst der Volmaakten, de brieven, de strophische 
gedichten, het 'twee-vormich tractaetken' en de 
mengeldichten. 
Het handschrift is gebonden in een prachtige 
roodlederen stempelband van de 15de eeuw. Op 
het voordekblad bevinden zich enkele kostbare 
biografische aantekeningen over de auteur. 

4. 
Plutarchus, Vitae parallelae, deel 1. 
Einde 15de eeuw. Hs. 109. 

Eén van de 80 grote luxehandschriften geschre
ven op bestelling van Raphael de Mercatellis, 
abt van de Sint-Baafsabdij te Gent (1478-1507). 
Van de ongeveer 60 bewaarde handschriften uit 
deze collectie bezit de Universiteitsbibliotheek er 
een twintigtal. De levens van beroemde Grieken 
en Romeinen, in het Grieks beschreven door 
Plutarchus (lste-2de eeuw n. Chr.), zijn hier in het 
Latijn vertaald door Italiaanse humanisten en 
leggen getuigenis af van de humanistische 
belangstelling van de Gentse abt. 
Het handschrift is versierd met schitterende initi
alen en 15 grote miniaturen, die een vrij naïef 
beeld van de antieke personages geven. 

5. 
Jan Yperman, Cyrurgie. 
15de eeuw. Hs. 1273. 
Jan Yperman, die waarschijnlijk te Parijs bij de 
beroemde Lanfranc van Milaan studeerde, was 
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geneesheer te Ieper, waar hij rond 1335 overleed. 
Ten behoeve van de geneeskundige opleiding van 
zijn zoon schreef hij zijn groot chirurgisch trac
taat in het Nederlands. In tegenstelling met veel 
Latijnse medische geschriften van die tijd steunt 
het werk grotendeels op praktische ervaring. Zijn 
wetenschappelijke waarde is dan ook aanzienlijk. 
Het tentoongestelde handschrift is één van de vier 
codices waarin Ypermans chirurgisch werk is 
overgeleverd. De rudimentaire pentekeningen 
stellen delen van het menselijk lichaam en chirur
gische instrumenten en toestellen voor. 

6. 
Getijdenboek van Alexandre Petau. 
Begin 16de eeuw. Hs. 234. 

Getijdenboeken zijn - meestal zeer luxueus uitge
voerde - gebedenboeken voor de leek, die vooral 
in de 15de eeuw op grote schaal werden vervaar
digd en tot de hoogtepunten van de gotische boek
verluchting worden gerekend. 
Het tentoongestelde exemplaar behoort tot de 
laatste en rijkst versierde groep: de getijden
boeken uit de school van Rouen, actief in de 
eerste decennia van de 16de eeuw. Niet alleen zijn 
er talrijke miniaturen die bijbelse taferelen voor
stellen, maar ook vertonen alle bladzijden initi
alen en gevarieerde randversieringen. Het boek 
illustreert de overgang van gotiek naar renais
sance. De oorspronkelijke bestemmeling is niet 
bekend, maar in de 17de eeuw hoorde het hand
schrift toe aan de Franse bibliofiel Alexandre 
Petau. 

7. 
Lucas d'Heere, Théiitre de tous les peuples. 
16de eeuw. Hs. 2466. 

Het grootste deel van het schilderkunstig oeuvre 
van de Gentse kunstenaar, dichter en politicus 
Lucas d'Heere (1534-1584) is verloren of moeilijk 
te situeren. Het hier tentoongestelde kostuum
boek, dat 98 aquarellen bevat, legt getuigenis af 
van de belangstelling voor klederdrachten van de 
gehele wereld, die in de 16de eeuw levendig was. 
d'Heere, die als overtuigd protestant naar Enge
land de wijk had genomen, wou het boek aan 
koningin Elisabeth aanbieden, maar bij zijn terug
keer naar de Nederlanden na de Pacificatie van 
Gent (1576) zag hij van dat voornemen af. De 
bundel, waaraan ook Joris Hoefnagel schijnt 
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meegewerkt te hebben, bevat o.m. één der eerste 
afbeeldingen van een eskimo en is een kostbare 
bron voor de geschiedenis van de klederdrachten. 

Wiegedrukken 

De Gentse Universiteitsbibliotheek bezit 
circa zevenhonderd incunabelen, waarvan 
hier de meest merkwaardige tentoongesteld 
zijn. Deze eerste drukwerken stammen uit de 
oudste drukkersateliers en illustreren de 
overgang van het verluchte handschrift naar 
het gedrukte boek. 

8. 
Boethius, De consolatione philosophiae. 
Gent, Arend de Keysere, 1485. G. 2. 

De Vertroosting der Wijsbegeerte van de laat
Romeinse schrijver Anicius Manlius Severinus 
Boethius (+ 526) is een werk dat gedurende 
geheel de middeleeuwen de grootste invloed heeft 
uitgeoefend. 
Het werd ontzettend veel gelezen en er werden 
talrijke commentaren op geschreven. Onder de 
vertalingen in de volkstalen is de Nederlandse, 
hier tentoongesteld, één der belangrijkste. De 
tekst is er vergezeld van een bijzonder uitvoerige 
commentaar van de hand van een anonieme 
kanunnik van het Sint-Veerlekapittel te Gent. Van 
dit grootste boek, dat in de 15de eeuw te Gent 
gedrukt werd, bezit de Universiteitsbibliotheek 3 
exemplaren, waarvan slechts één van miniaturen 
en randversieringen is voorzien. Deze kostbare 
illustratie en versiering is ook nog in 11 andere 
exemplaren van Arend de Keyseres meesterwerk 
te zien, die thans over de wereld zijn verspreid. 

9. 
Hartmann Schedel, Liber chronicarum. 
Nürnberg, Anton Koberger, 1493. R.2. 

De befaamde Zuidduitse geneesheer, humanist en 
bibliofiel Hartmann Schedel (1440-1514) is vooral 
bekend als de auteur van een reusachtige wereld
geschiedenis, gaande van de schepping tot aan 
zijn eigen tijd. Het werk verscheen in het Latijn, 
en enkele maanden later ook in Duitse vertaling, 
bij de Nürnbergse drukker Anton Koberger, de 
grootste aller incunabeldrukkers. Met zijn 1809 

-



houtsneden is de kroniek het rijkst geïllustreerde 
werk dat in de 15de eeuw het licht heeft gezien. 
De Duitse kunstenaars Michael Wolgemut en 
Wilhelm Pleydenwul'ff hebben de houtsneden 
met verbluffende vaardigheid uitgevoerd. Vooral 
een aantal grote platen, o.m. een serie stad ge
zichten, zijn van grote artistieke en documentaire 
waarde. 

Oude drukken en boekbanden 

De Universiteitsbibliotheek bezit een der 
grootste verzamelingen oude drukken van 
het land. De kern van dit rijke boekenbezit 
stamt uit de afgeschafte kloosterbibliotheken 
en werd in de 19de eeuw aangevuld met 
keurexemplaren, afkomstig uit de privé-ver
zamelingen van een aantal vooraanstaan
de bibliofielen. Naast een reeks prachtige 
edities van de 16de eeuw omvat deze collec
tie een groot aantal unieke, geïllustreerde 
banden over geschiedenis, astrologie, natuur
wetenschappen en geneeskunde van 1600 tot 
heden. 

10. 
Boekband door Pieter de Keysere. 
Johannes Chrysostomus, De profectu evangelii. 
Antwerpen, 1536. R. 789. 
De Vlaamse boekbinders hebben in de 15de en 
16de eeuw uitgeblonken in de blindstempeltech
niek, een reliëfversiering die niet van goud of 
kleuren gebruik maakt. 
Onder hen is de Gentenaar Pieter de Keysere 
vermaard omwille van zijn paneelstempel met de 
Maagd van Gent, gezeten voor een panorama met 
de Gentse torens. De tekst rondom is een citaat uit 
Seneca. 
Figuratieve paneelstempels van een kwaliteit als 
het tentoongestelde exemplaar zijn zeer zeld
zaam. 

11. 
Boekband door Claus van Dormale. 
1546. Gesigneerd CVD (Claus van Dormale). R. 848. 

De band bevat een Italiaanse druk van Nicolo 
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Liburnio, Le occorenze humane, Venetië, 1546. 
De boekband zelf is een schitterend voorbeeld van 
Vlaamse renaissance boekbinderskunst. Op de 
titelpagina staat vermeld hoe de ongeschoeide 
karmelieten van Gent in het bezit van de band zijn 
gekomen. 

12. 
Pieter Baltens, Les généalogies et anciennes 
descentes des Forestiers et Comtes de 
Flandre ( ... J. 
Antwerpen, André Bax voor P. Baltens, 1580 of 
1584. Acc. 2290. 

In 1578 kreeg de Antwerpse schilder en graveur 
Pieter Baltens (ca. 1520-ca. 1595) privilegie voor 
het drukken van dit werk. Het bevat de oudst 
gekende portretten van de zeven legendarische 
forestiers en de 33 graven van Vlaanderen tot en 
met koning Filips II van Spanje. Deze portretten
reeks werd vaak gecopiëerd, onder meer door 
Antonius Sanderus in zijn Flandria IlJustrata van 
1643. 

13. 
Aflaatbrief. 
Gent, Pieter de Keysere (?), ca. 1515. G. 158. 

Paus Leo X schreef op 25 september 1515 een 
grote uitgifte voor van aflaatbrieven, om fondsen 
te verzamelen voor de bouw van de Sint
Pieterskerk te Rome. Het Gentse exemplaar is 
waarschijnlijk het enig bewaarde van deze Ne
derlandse aflaatbrieven. Het werd afgeleverd op 
3 januari 1516 aan Dominicus van Wijchius, 
schepen van de stad Gent, zijn echtgenote 
Barbara Zoedts en hun kinderen. 

14. 
Joos Lambrecht, Nederlandsche Spellijnghe, 
uutghesteld by vraghe ende andwoorde. 
Gent, J. Lambrecht, 1550. G. 196. 

Door de humanisten werd de studie van de gram
matica uitgebreid van het Latijn naar de volkstaal. 
Vanaf de 16de eeuw verschijnen de eerste werken 
over Nederlandse taalkunde, waarin de spelling 
centraal staat. De Nederlandsche Spellijnghe, 
geschreven en gedrukt door Joos Lambrecht, is 
één van de oudste Nederlandse traetaten en het 
eerste dat te Gent van de pers kwam. 



15. 
Spelen van Sinne byden XIX 
gheconfirmeirden Gameren van Rhetorijcken, 
binnen der stede van Ghendt comparerende, 
vertooght ( ... j. 
Gent, J. Lambrecht, 1539. R. 1627. 
Zeldzame editie van een verzameling spelen, door 
de negentien Vlaamse en Brabantse rederijkerska
mers vertoond te Gent van 12 tot 23 juni 1539 met 
als thema: "Welc den mensche stervende meesten 
troost es". Omwille van de vaak Lutherse strek
king der spelen werd de uitgave door een keizer
lijke ordonnantie van 10 juli 1540 verboden. 

16. 
Glaudio Monteverdi, Lamento d'Ariana. 
Venetië, Stampa del Gardano, 1623. R. 671 (13). 

Claudio Monteverdi (1567-1643) wordt algemeen 
beschouwd als de schepper van de opera, het 
"dramma per musica" . In 1609 schreef hij de 
opera 1 'Ariana , waarvan alleen het Lamento be
waard is gebleven; het Gentse exemplaar is het 
enig overblijvende. 

17. 
Andreas Vesalius, Dat Epitome ofte cort 
begrijp der anatomien. Uit het Latijn in 
Neder-Duitsch ( ... j overghestelt door M. Jan 
Wouters ( ... j. 
Brugge, P. de Clerck, 1569. R. 1080. 

N a schitterende studies aan de universiteiten 
van Parijs en Leuven werd Andreas Vesalius 
(1514-1564) door keizer Karel V aangesteld tot 
"medicus familiaris ordinarius". Datzelfde jaar 
verscheen zijn meesterwerk, De humani corporis 
fabrica, waarin hij de gangbare opvattingen van 
Galenus over het menselijk lichaam verwerpt. In 
1569 verscheen voor het eerst een verkorte Neder
landse vertaling. Het Gentse exemplaar is het enig 
bewaarde. 

18. 
Leonhard Fuchs, Primi de stirpium historia 
commentariorum tomi vivae imagines. 
Bazel, M. Isengrin, 1545. H.N. 653. 

Het boekje is een verkleinde en gepopulariseerde 
uitgave van het standaardwerk van Leonhard 
Fuchs' (1501-1566) De historia stirpium commen-
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tarii van 1542. Het moest dienen om de Latijnse 
folio-editie te helpen bekostigen. Over het alge
meen wordt dit werk beschouwd als één der zeld
zaamste en merkwaardigste geïllustreerde krui
denboeken. 

19. 
Grolier-band. 
Marokijn, 1517. 
Gesigneerd 10. Grolierii et amicorum. R. 790. 

De boekband bevat de werken van Ausonius, 
Venetië, 1517 en maakte deel uit van de beroemde 
verzameling van de Lyonese bibliofiel Jean 
Grolier (1479-1564), die zijn boeken door boekbin
ders uit Italië liet binden. 

20. 
Johannes Blaeu, Atlas maior, sive 
cosmographia Blaviana, qua solum, salum, 
coelum, accuratissime describuntur. 
Amsterdam, Johannes Blaeu, 1662. R. 62. 

De Atlas Maior is de meest volledige en defini
tieve uitgave van de kaartenatlas, aangevat door 
Willem Janszoon Blaeu (1571-1638) en voltooid 
door zijn zoon Johannes Blaeu (1596-1673). Tus
sen 1662 en 1665 verscheen een eerste Latijnse 
editie met 593 kaarten. De elf delen van dit werk 
dragen alle de datum 1662, zoals gebruikelijk in 
een Latijnse uitgave. De Atlas Maior werd reeds 
in de 17de eeuw beschouwd als het ultieme carto
grafische werk. Het tentoongestelde boek is een 
deel van een kostbaar presentexemplaar dat 
eertijds toebehoorde aan Franciscus Genere, abt 
van de Parkabdij bij Leuven. 

21. 
Nicolaus Gopernicus, De Revolutionibus 
orbium coelestium. 
Bazel, ex officina Henricpetrina, 1566. Ma. 390a. 

Met het verschijnen van De revolutionibus - de 
editio princeps is van 1543 - van Nicolaus Coper
nicus (1473-1543) werd de grondslag gelegd van 
de moderne astronomie en een nieuw tijdperk 
ingeluid in de geschiedenis. Op basis van zijn 
observaties van de omwenteling der hemelli
chamen ontwikkelde Copernicus zijn heliocen
trisch wereldbeeld, dat een ware revolutie in het 
Westers denken zou veroorzaken. 



22. 
Tycho Brahe, De nova et nullius aevi memoria 
prius visa stella ( ... j. 
Kopenhagen, 1. Benedicti, 1573. Ma. 960. 

Uiterst zeldzame eerste editie van Tycho Brahes 
(1546-1601) eerste boek, waarin hij zijn observatie 
van een nieuwe ster in het sterrenbeeld Cassio
peia op 11 november 1572 beschrijft. Met deze 
waarneming werd de faam van Tycho Brahe als 
sterrenkundige voorgoed gevestigd. 

23. 
Galileo Galilei~ 11 Saggiatore nel quale con 
bilancia esquisita e giusta si ponderano Ie 
cose contenute nella Libra Astronomica e 
Filosofica ( ... j. 
Rome, Apresso Giacomo Mascardi, 1623. R. 710. 

Eerste editie van het belangrijkste werk van 
Galileo Galileï (1564-1642) , waarin hij in bedekte 
termen zijn steun b etuigt aan het Copernicaans 
wereldbeeld. 

24. 
Ferdinand Verbiest, Typus ec1ipsis lunae anno 
Christi 1671 ( ... j. 
Peking, 1671. R. 1400. 

In opdracht van de Chinese keizer berekende de 
jezuïet Ferdinand Verbiest (1623-1688) elk jaar de 
komende eclipsen voor de zeventien provinciën, 
met het oog op de planning van de rituelen die 
hiermee gepaard gingen. In de Typus eclipsis 
Junae beschrijft hij de maansverduistering van 
25 maart 1671 in zeventien tekeningen. De verkla
rende tekst is volledig in het Chinees en het 
Manzu, met uitzondering van de Latijnse titel. 
Het werk is gedrukt m et houtblokken op rijst
papier. 

25. 
Albertus Seba, Locupletissimi rerum 
naturalium thesauri accurata descriptio, et 
iconibus artificiosissimis expressio 
(Naaukeurige beschrijving van het schatrijke 
kabinet der voornaamste seldzaamheden der 
natuurj. 
Amsterdam, Janssonius-Waesberge, J. Westenius, Gul. 
Smith, 1734-1765. H.N. 124. 

Tijdens zijn verblijf in de Nederlandse overzeese 
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gebieden verzamelde Albertus Seba (1665-1736) 
natuurhistorische rariteiten. Via nauwe contacten 
met Amsterdamse zeelieden kon hij zijn verza
meling planten en dieren voortdurend uitbrei
den. Zijn tweede en grootste collectie werd in 
1752 openbaar verkocht en over heel Europa 
verspreid. De vier delen van de Locupletissimi 
rerum naturalium thesauri geven ons nog een 
idee van de rijkdom van zijn verzameling. Ze 
dienden tevens als basis voor het natuurhistorisch 
onderzoek van Carolus Linnaeus. 

Munten en Penningen 

Het Munten- en Penningenkabinet van de 
Universiteitsbibliotheek dankt zijn ontstaan 
aan koning Willem I, die de beroemde ver
zameling van kanunnik M.-J. De Bast aan
kocht en gedeeltelijk schonk aan de Gentse 
Universiteit. 
De muntenverzameling bestaat uit een col
lectie antieke munten uit Griekenland, Rome 
en Byzantium en een collectie uit de mid
deleeuwen en moderne tijden. De medailles 
en penningen illustreren op een merkwaar
dige wijze de geschiedenis van de Neder
landen, Frankrijk en de Pausen, en de ge
schiedenis van de graveerkunst vanaf de 
renaissance. 

- Munten 
De munten hier tentoongesteld geven 

slechts een oppervlakkig overzicht van de 
rijkdom van de collectie. Meer dan het tonen 
van enkele mooie en kostbare stukken wordt 
niet beoogd. Dit staal van overwegend 
gouden en zilveren munten begint bij de 
oudheid (Griekenland, Rome, het Nabije 
Oosten, Gallië). Het loopt over de middel
eeuwen (merovingische, feodale en bourgon
dische munten) door in de nieuwe tijden. Hoe 
beperkt ook, toch laat het overzicht toe een 
indruk te krijgen van een reeks evoluties: 
de techniek van de muntslag, de stilistische 



bekommernis en politiek-culturele uitstra
ling, de beschikbaarheid van edel metaal, de 
samenhang van muntgebruik met economi
sche dynamiek, politieke macht en vertoon. 

26-1. 
Zilveren stater uit Metapontum. 
550-480 v. Chr. L 302/6 B. 

26-2. 
Zilveren stater uit Metaponlum. 
330-300 v. Chr. L 302/6 D. 

26-3. 
Zilveren letradrachme uit Thracië (koning 
Lysimachus). 
323-281 v. Chr. L 306/4 C. 

26-4. 
Zilveren tetradrachme uit Macedonië (koning 
Philippus II). 
359-336 v. Chr . L 307/2 G. 

26-5. 
Zilveren tetradrachme uit Athene. 
430-322 v. Chr. L 310/1 D. 

26-6. 
Zilveren stater uit Korinthe. 
400-338 v. Chr. L 310/7 D. 

26-7. 
Zilveren didrachme uit Rhodos. 
304-166 v. Chr. L 317/1 F. 

26-8. 
Zilveren tetradrachme uit Antiochië (keizer 
Trajanus). 
98-117 na Chr. L 319/6 G. 

26-9. 
Zilveren drachme uit Parthia. 
40-51 na Chr. L 320/6 G. 

26-10. 
Zilveren tetradrachme uit Egypte 
(Ptolemaeus II). 
285-246 v. Chr . L 321/1 E. 
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27-1. 
Bronzen quadrans. 
Rome, 338-268 v. Chr. L 330/2 C. 

27-2. 
Kwart gouden stater van de Atrebates. 
Gallië, Iste eeuw v. Chr. L 301/5 B. 

27-3. 
Gouden stater van de Remi. 
Gallië, Iste eeuw v. Chr. L 301/6 A. 

27-4. 
Zilveren obool uit Marseille. 
na 350 v. Chr. L 301/3 C. 

27-5. 
Zilveren denarius. 
Rome, 268-217 v . Chr. L 330/5 D. 

27-6. 
Zilveren gekartelde denarius van Q Anthonius 
Balbus. 
Rome, 82 v. Chr. L 331/7 E. 

27-7. 
Zilveren denarius van C. Julius Caesar. 
Rome, 58-50 v. Chr. 1. 334/7 G. 

27-8. 
Aureus van keizer Tiberius. 
15 na Chr. L 341/6 B. 

27-9. 
Aureus van keizer Domitianus. 
71 na Chr. L 344/4 B. 

27-10. 
Aureus van keizer Trajanus. 
116 na Chr. L 345/2 B. 

27-11. 
Aureus van keizer Valentinianus 1. 
364-375 na Chr. L 370/7 B. 

27-12. 
Gouden triens van keizer Valens. 
364-378 na Chr. L 370/8 B. 



28-1. 
Gouden triens uit Dorestad. 
Merovingisch, 7de eeuw. L 55/4 C. 

28-2. 
Gouden triens uit Dorestad. 
Merovingisch, 7de eeuw. L 55/4 D. 

28-3. 
Zilveren penning uit Brabant van Hendrik 1. 
1190-1235. L 1/3 D. 

28-4. 
Zilveren groot uit Brabant van Jan IJ. 
1294-1312. L 3/4 D. 

28-5. 
Zilveren groot of "pieter" uit Brabant van 
Jan In 
1312-1355. L 3/9 B. 

28-6. 
Zilveren penning geslagen te Gent van 
Johanna van Constantinopel. 
1205-1244. L 15/5 B. 

28-7. 
Gouden rijder uit Vlaanderen van Lodewijk 
van Male. 
1346-1384. L 16/9 C. 

28-8. 
Gouden leeuw uit Henegouwen van Filips de 
Goede. 
1454-1455. L 18/1 B. 

28-9. 
Gouden nobel uit Vlaanderen van Filips de 
Stoute. 
1384-1404. L 17/1 B. 

28-10. 
Zilveren dukaat uit het prinsbisdom Luik van 
Maximiliaan-Hendrik van Beieren. 
1671. L 31/3 G. 
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28-11. 
Gouden reaal uit Vlaanderen van Karel V. 
1521-1556. L 19/3 B. 

28-12. 
Zilveren patagon uit het prinsbisdom Luik van 
Maximiliaan-Hendrik van Beieren. 
1671. L 31/3 C. 

- Medailles en penningen. 

De staalkaart aan medailles en penningen 
hier getoond zijn geconcentreerd rond drie 
thema's: de opbloei van deze kunst in de 
renaissance - ook in de Nederlanden - in de 
vormentaal van het Italiaans humanisme; het 
gebruik van penningen als politiek en ideolo
gisch wapen ten tijde van de Tachtigjarige 
Oorlog, de opstand van onze gewesten tegen 
hun Spaans-Habsburgse landsheren; het in
standhouden, ook aan onze universiteit, van 
de oude traditie om plechtige gebeurtenissen 
of verdienstelijke personen te eren met het 
slaan of verlenen van medailles. 

29-1. 
Medaille van Eleonora van Portugal, 
echtgenote van de Duitse keizer Frederik lIl. 
1452. Goud. N 1452,1. 

29-2. 
Medaille van Karel de Stoute door Jehan de 
Candida. 
1474. Zilver. N 1474,1. 

29-3. 
Medaille van Filips de Schone. 
1504. Zilver. N 1504,1 

Er zijn slechts twee exemplaren bewaard van dit 
Brabants pronkstuk, namelijk een zilveren in de 
Universiteitsbibliotheek van Gent en een gouden 
in de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag. 

29-4. 
Medaille van Maximiliaan van Oostenrijk en 
Maria van Bourgondië door Jehan de Candida. 
1479. Zilver. N 1479,1 



29-5. 
Medaille van Karel V door Hans Reinhard. 
1547. Zilver . N 1547,4. 

29-6. 
Medaille van Maximiliaan van Oostenrijk en 
Maria van Bourgondië door Jehan de Candida. 
1479 of 1480. Verguld. N 1479,2. 

30-1. 
Medaille van Karel V door Hans Reinhard. 
1537. Zilver. N 1537,1. 

30-2. 
Medaille van kardinaal Granvelle door Jacob 
Jongeling. 
1561. Zilver. N 1561,2. 

30-3. 
Medaille over de overwinning van de 
Nederlandse vloot op de Spaanse vloot in 1573 
door Cornelis Wijntjes. 
1615. Zilver . N 1573,1. 

30-4. 
Geuzenpenning. 
1566. Verguld zilver . N 1566,3/4. 

30-5. 
Anti-geuzenpenning. 
1566. Zilver. N 1566,6/7. 

30-6. 
Geuzenpenning. 
1572. Zilver. N 1572,3 . 

30-7. 
Watergeuzenpenning. 
1574. Zilver. N 1574,1. 

31-1. 
Zegel van de universiteit. 
1817. Koper. N 1817,12. 

31-2. 
Tegenzegel van de universiteit. 
1819. Zilver. N 1819,6. 
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31-3. 
Medaille voor de vernederlandsing van de 
universiteit in 1916 door Jozef Cantré. 
1917. Brons. B 1916,2. 

31-4. 
Medaille geslagen voor het 150 jarig bestaan 
van de universiteit door Emiel Poetou. 
1967. Brons. B 1967,1. 

31-5. 
Medaille van de universiteit, door Emiel 
Poetou. 
Geslagen vanaf 1936. Verguld brons. B 1936, 3. 

Gandavensia 

De Gandavensia vormen een zeer geva
rieerde collectie boeken en documenten be
treffende Gent en de Gentenaars, in 1873 
door Ferdinand vander Haeghen geschonken 
en sindsdien voortgezet. 

32. 
Hippoliet van Peene, De Vlaemsche Leeuw. 
Autograaf, 1847. G 16593(9). 

Op 22 juli 1847 schreef Hippoliet van Peene 
(1811-1864) de tekst van De Vlaemsche Leeuw, die 
door zijn zwager Karel Miry op muziek werd 
gezet. Het lied was vermoedelijk bestemd voor de 
zangafdeling van de toneelkring "Broedermin en 
Taelyver", maar groeide al snel uit tot het strijd
lied van de Vlaamse ontvoogding. In 1973 werd 
De Vlaamse Leeuw erkend als officieel volkslied 
van de Vlaamse Gemeenschap. 

Vliegende Bladen 

Het fonds van de Vliegende Bladen werd 
aangevat door Ferdinand vander Haeghen 
vanaf 1870. Het is een gigantische verza
meling ephemera en omvat commercieel 
drukwerk, briefwisseling, archiefstukken, 
brochures en officieel drukwerk. Dit uit-



gebreid documentatie-apparaat heeft een 
grote historische waarde en vult het be
staande boekenarsenaal aan. 

33. 
Brief van kunstschilder Gustave De Smet, 
gericht aan de Société pour l'Encouragement 
des Beaux-Arts. 
Sint-Martens-Latem, 20 juni 1909. 
Handschrift. Vl. Bl., Beaux-Arts, I B 33 (3). 

De SocÎ,été pour l'Encoul'agement d s Bcaux-Arts 
ol'garüs erde oodel' ander in Gent de twee- en 
driejaarlijkse "Salons des Beoux-Arts" in de 19de 
en het begin van de 20st eeuw. Uit 11el chrijven 
van Gu tave De Smet kan men opmaken dat hij 
wel degelijk in openlucht werkte. 

34. 
Reisdagboek van Francis Mekeirls, Notitie 
van mijn voyage op Spanje 24 7bre 1702, 
vertrocken van Ghent mette waggens,[ ... ]. 
Handschrift, 1702. Vl. Bl., Horticulture, II H 59 d. 
Bevat notities over reisroutes, tuinbeplantingen, 
enz. 

35. 
Harrison's zadencatalogi 1894-1896. 
W.H. Lead, lithographer, Leicester (Engeland). 
Drukwerk. Vl. Bl., Horticulture, II H 50. 

Een kleine keuze uit de rijke collectie binnen- en 
buitenlandse tuinbouwcatalogi, waarvan de 
oudste in het fonds dateren van 1787. 

36. 
Koster's humoristische scheurkalender. 
Uitgave Gebr. Koster, Amsterdam, ca. 1900. 
Drukwerk. Vl. Bl., Almanach, 1 A 26 (1). 

Het fonds ephemera bevat kalenders uit minstens 
drie eeuwen; dit fraaie exemplaar werd geschon
ken door Prof. Paul Fredericq (1850-1920). 

Kaarten en Globes 

De afdeling Kaarten en Plans omvat een 
collectie gedrukte en soms zeldzame kaarten 
betreffende de Nederlanden, vanaf de 16de 
eeuw tot heden. Hiertoe behoren ondermeer 

een unieke verzameling Gentse stadsplannen 
en de kadastrale plans van P.C. Popp van het 
midden van de 19de eeuw. In de collectie 
zitten ook een aantal waardevolle handschrif
telijke kaarten en zeven schitterende globes 
van Willem Janszoon Blaeu, Jacobus Van 
Langren en Geraard Valk. 

37. 
Willem Janszoon Blaeu, Wereldglobe. 
Amsterdam, (Willem Jansz Blaeu), [1645-1646]. 
Kopergravure, gekleurd, diam. 680 mm., schaal ca. 
18 500 000. Globe 5. 

De Centrale Bibliotheek bezit zeven schitterende 
globes uit de 17de en de 18de eeuw, waarvan hier 
de grote wereld globe van Blaeu en diens kleinere 
hemelglobe worden lenLoongcsteld. De oorspron
kelijke wereldglobe van Wil lem Janszoon Blaeu 
(1571-1638) werd st ' l'k gewijzigd in deze editie 
van 1645-1646, als gevolg van de ontdekkings
reizen van Tasman in Australië. 

38. 
Willem Janszoon Blaeu, Sphaera stellitera[ ... ]. 
[Amsterdam, W.J. Blaeu ], 1603. 
Kopergravure, gekleurd, diam.: 340 mmo Globe 1. 
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De Sphaera stellifera is de eerste hemelglobe van 
Willero Janszoon Blaeu (1571-1638), gemaakt na 
zijn terugkeer van de beroemde sterrenwacht van 
Uranienbol'g. Op basis van de systematische 
waarnemingen van Fl'ederik Houtman en Tycho 
Bl'ahe geeft Blaeu cen volledig en ccuraaL beeld 
van de sterrenhemel. De globe is opgedragen aan 
Maurits van Oranje-Nassau. In één van de car
touches is het portret van Blaeus leermeester 
Tycho Brahe afgebeeld. 

39. 
Panoramisch zicht van Gent. 
Gent, Pieter de Keysere, 1524. Houtsnede, gekleurd. 
R. 1572. 

Het panoramisch zicht van Gent is het bovenste 
deel van een groter geheel van drie bladen, be
staande uit een vergezicht van de stad en de 
wapenen van de poorters en de neringen. De stad 
is gezien vanuit het oosten, met het Sint
Baafsdorp op de voorgrond en de verschillende 
historische gebouwen op het achterplan. Voor de 



Tweede Wereldoorlog waren slechts twee exem
plaren bekend. Het exemplaar van het Museu~ 
van Gotha werd echter vernield en het Gentse 1S 

het enig overblijvende. Het onderste deel ,met de 
Maagd van Gent binnen de besloten tum ont
breekt jammer genoeg. 

40. 
Francesco Sambiasi, Chinese wereldkaart. 
Kanton, ca. 1648. 
Houtsnede, gekleurd, gedrukt op rijstpapier. Krt. 928. 

De wereldkaart van Francesco Sambiasi (1582-
1648) is een verbeterde uitgave van de kaart van 
Matteo Ricci van 1584. De ovale projectie van de 
aarde en de coördinaatlijnen gaan hierop terug, 
maar China wordt aangeduid als Chung Hua, het 
Glorieuze Middenrijk, en de kustlijnen werden 
bijgewerkt. Van deze kaart zijn slechts twee exem
plaren bekend. De kaart in de verzamelingen van 
de Centrale Bibliotheek is het enige volledige 
exemplaar en uniek omwille van de uilvoerige 
Chinese tekst met de bewijsvoering dat de aa rde 
I'ond is . 

41. 
Jan Otho of Oste, Plan van Gent. 
S.l., [1550-1552]. 
Houtsnede. Krt. 777. 

In 1550-1551 maakte Jan Otho in opdracht van de 
stadsmagistraat een groot plan van Gent, dat 
chler vedoren ging. In 1551 maakte hij een 

verkleinde uitgave, namelijk het hiel' getoonde 
xylografische plan. De kaart heeft een grote histo
rische waru'de omdat hier voor hot eerst de gewij
zigde toestand wordt weergegeven na de albl'aak 
van de Sint-Baafsabdij en een deel van het Sint
Baafsdorp. Het Spanjaardenkasteel, gebouwd tus
sen 1540 en 1542 staat er duidelijk op. 

Grafiek 

Het Prentenkabinet van de Gentse Universi
teitsbibliotheek omvat een grote verzameling 
gravures van de 16de tot de 20ste eeuwen 
een bijzondere collectie portretten. Het gros 
van de verzameling vormen de prenten uit de 
Lage Landen, maar ook de Duitse, Italiaanse 
en Franse grafiek zijn goed vertegenwoor
digd. 
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42. 
Hendrik Goltzius, Neptunus. 
Clair-obscurhoutsnede, gesigneerd HG, [ca. 1594]. 
Gr. 557. 

Rond 1500 ontwikkelde zich uit de houtsnede de 
camaiëu of clair-obscurhoutsnede, waarbij de 
graveur ernaar streefde het koloristisch karakter 
van de miniatuurkunst te benaderen. Hendrik 
Goltzius (1558-1617) was één van de eerste Neder
landse graveurs die deze techniek met veel brio 
beoefende. De getoonde prent maakt deel uit van 
een reeks van zes mythologische figuren. 

43. 
Paul Pontius, De hemelvaart van Maria. 
Burijngravure naar Pieter Paul Rubens, [1624]. Gr. 
355. 
Zeldzame tegendruk van de gravure van Paul 
Pontius (1603-1658) naar het schilderij van Pieter 
Paul Rubens dat thans bewaard wordt in de 
Kunstacademie van Düsseldorf. Op de prent zijn 
door Rubens zelf correcties aangebracht met 
bruine tusche en witte dekverf met het oog op de 
versteviging van de contouren en de lichtpartijen 
in de afdruk. 

44. 
Richard Earlom, Suzanna en de ouderlingen. 
[London], Joshua Boydell, 1769. 
Mezzotint Daar Rembrandt. Gr. 78. 

De mezzotint is een ingewikkeld en arbeidsinten
sief diepdrukprocédé, dat in 1640 ontwikkeld 
werd door Ludwig von Siegen. Door de aard van 
de techniek is de plaat erg aan slijtage onderhevig 
en kunnen slechts een twintigtal goede afdrukken 
worden gemaakt. De tentoongestelde prent is een 
bijzonder gaaf voorbeeld van "zwarte kunst". Het 
is één van de vroegste en belangrijkste werken 
van Richard Earlom (1743-1822), samen met 
J ames Mc Ardell, Richard Houston en J ames 
Watson de belangrijkste vertegenwoordiger van 
dit genre. 

45. 
Albert Baertsoen, Une ruelle. 
Ets, [ca. 1885]. Gr. 2005. 

Eén van de eerste etsen van Albert Baertsoen 
(1866-1922) en deel uitmakend van een reeks van 
zes, in 1885 door de kunstenaar geschonken aan 



de bibliotheek. Het is een serie proefdrukken, 
afgedrukt op Japans papier in het atelier van 
J. Bouwens te Brussel. 

Tekeningen 

De Universiteitsbibliotheek bezit een be
scheiden verzameling tekeningen, waarvan 
de oudste dateert van het midden van de 
16de eeuw. De collectie is vooral van be
lang voor de tekenkunst van de 18de en 
19de eeuw, door de vele studies en schetsen 
voor het geschilderd oeuvre van Emmanuel 
Pieter en Pieter N orbert Van Reysschoot, 
Eugène Verboeekhoven en Xavier en César 
De Cock. 

46. 
Pieter Coecke van Aalst, De boekverbranding 
te Efese. 
Pen- en lavistekening, [ca. 1535-1537]. Fonds 
tekeningen. 

Pieter Coecke van Aalst (1502-1550) was hof
schilder van Karel V en Maria van Hongarije 
en leraar van Pieter Breugel de Oude. De ge
toonde tekening is een ontwerp voor een tapijt 
dat deel uitmaakt van een reeks van negen en het 
leven van de heilige Paulus als thema heeft. De 
compositie van de serie verraadt een duidelijke 
invloed van de "Handelingen der Apostelen" 
naar de beroemde kartons van Raphael. Verschil
lende eigenhandige tekeningen van deze reeks 
zijn bewaard gebleven, waaronder deze - tot 
dusver onbekende - "Boekverbranding". 

47. 
Jan Boeckhorst, genaamd Lange Jan, De toorn 
van Apollo en Artemis. 
Pen- en lavistekening, [eerste helft 17de eeuw]. Fonds 
tekeningen. 

Jan Boeckhorst (1605-1668) is een typische verte
genwoordiger van de Antwerpse barokke school. 
Het tafereel toont hoe Apollo en Artemis de zeven 
zonen van Niobe doden als straf voor haar mense
lijke hoogmoed. 
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48. 
Pieter Norbert Van Reysschoot, Allegorie van 
de Gentse handel. 
Gekleurde pentekening, [ca. 1780]. Fonds tekeningen. 

Ontwerptekening van een groot allegorisch doek 
dat Pieter Norbert Van Reysschoot (1738-1795) 
schilderde in opdracht van de Gentse Kamer van 
Koophandel en bestemd voor hun vergaderzaal in 
het Pakhuis op de Koornmarkt. Centraal zit de 
Maagd van Gent, omringd door de verschillende 
werelddelen en achter haar het standbeeld van de 
zeegod Neptunus. Op het achterplan is de haven 
van de Coupure en het nieuwe Keizerlijk Entrepot 
zichtbaar. 

49. 
César De Cock, Open plek in het bos. 
Potloodtekening, [niet gedateerd]. Fonds tekeningen. 

César De Cock (1823-1904) wordt samen met zijn 
broer Xavier (1818-1896) over het algemeen 
beschouwd als de voorlopers van de eerste 
Latemse School. Door de keuze van de onder
werpen en het gedempte koloriet sluit zijn schil
derkunst aanvankelijk aan bij de School van 
Barbizon. Naar het einde van zijn leven wordt het 
werk van De Cock levendiger en luministischer. 

50. 
Jean Baptiste De Noter, Stadhuis van Gent. 
Gekleurde pentekening, [1821] . Ingelijste stukken 
nr. 271 . 

Deze reconstructietekening van Jean Baptiste De 
Noter (1787-1855) laat de gevel langs de Hoog
poort zien, vervolledigd naar de originele plannen 
van Rombout Keldermans (ca. 1460-1531) en 
Domien de Waghemakere (ca. 1460-1542). De 
ganse vleugel is ontworpen in een flamboyante , 
laat-gotische stijl en bevat onder andere het Sche
penhuis van de Keure. 

Affiches 

De Universiteitsbibliotheek bezit één der 
grootste verzamelingen affiches van het land, 
gaande van circa 1850 tot heden. De collectie 
bevat een aantal schitterende voorbeelden 
van art nouveau affichekunst en een unieke 
reeks reisaffiches uit het interbellum. 



Pieter Coecke van Aalst, De boekverbranding te Efese (p. 57, nr. 46) 
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51. 
Henri de Toulouse-Lautrec, Divan Japonais. 
Paris, Imp. Edward Ancourt, 1892. 
Steendruk. Aff. ION. 

Henri de Toulouse-Lautrec ontwierp deze affiche 
voor het optreden van de zangeres Yvette Guilbert 
in het Parijse cabaret "Divan Japonais". Op de 
voorgrond zit de Engelse danseres Jane Avril, 
volledig in het zwart gehuld, en naast haar 
Edouard Dujardin. Op het podium is het silhouet 
te herkennen van Yvette Guilbert. 

52. 
Privat Livemont, [Cacao Van Houten). 
Amsterdam, litho L. van Leer & Cie., 1897. 
Steendruk. Aff. I Hl. 

Privat Livemont (1861-1936) was één van de be
langrijkste vertegenwoordigers van art nouveau 
affichekunst in België. Zijn lineaire, ornamentele 
stijl vertoont grote overeenkomst met het werk van 
Alphonse Mucha. De affiche voor de cacaofabri
kant Van Houten is een zeldzame proefdruk met 
een geschreven opdracht van de kunstenaar. 

53-1. 
Magdeleine Cassiers, Paviljoen voor Tuinbouw. 

53-2. 
Léon De Smet, Paleis voor Schone Kunsten. 

53-3. 
Léon De Smet, Erelaan van de 
Wereldtentoonstelling Gent. 

53-4. 
Jules De Bruycker, Hoofdingang van de 
Wereldtentoonstelling Gent. 
Vier raambiljetten voor de Wereldtentoonstelling van 
Gent van 1913, gemaakt in opdracht van de 
Belgische Spoorwegen. 
S.!., Jean Malvaux, 1912. 
Gekleurde heliogravures. AH. I WT. 

Deze raambiljetten werden vervaardigd volgens 
de nieuwste illustratietechnieken in vierkleuren
druk en waren bestemd om opgehangen te wor
den in de rijtuigen. Door het innoverend karakter 
van deze publiciteitsvorm en de grote artistieke 
kwaliteiten van de ontwerpen had deze reeks een 
grote impact op de reizigers. De raambiljetten van 
de Universiteitsbibliotheek zijn de enige volledige 
set die is bewaard gebleven. 
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54. 
A.M. Cassandre, Etoile du Nord. 
Paris, Hachard & Cie, 1927. 
Steendruk, A.M . Cassandre. AH. lIST. 

A.M. Cassandre (1901-1968), pseudoniem voor 
Adolphe Edouard Mouron, ontwierp deze affiche 
in 1927 voor de nieuwe exprestrein "Etoile du 
Nord", die van Parijs via Brussel naar Amsterdam 
reed. Het was de eerste van een reeks die 
Cassandre maakte voor de Franse spoorwegen. 
Zijn directe, dynamische stijl kende tijdens het 
interbellum ontelbare navolgingen. 
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Verzameling wetenschappelijke toestellen 
van de fysicus J. Plateau 
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Anorthoscoop aangebracht op aandrijfmodel (p. 68, nr. 3) 
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De verzameling van wetenschappelijke toestellen 
van de fysicus Joseph Plateau (1801-1883) 

door Prof. Dr. G. Robbrecht en Prof. Dr. eh. Henriet-Iserentant 

1. Levensschets van J. Plateau 
Plateau, J oseph-Antoine-Ferdinand, werd 

geboren in Brussel op 14 oktober 1801. Zijn 
vader, afkomstig van Doornik, was een vrij 
talentrijk bloemenschilder. Hij stuurde dan 
ook zijn zoon naar de tekenacademie waar 
deze zich weldra onderscheidde van al zijn 
medeleerlingen. Reeds op jeugdige leeftijd 
gaf J. Plateau blijk van interesse voor de 
vele mysterieuze verschijnselen, te zien op 
de toen zeer populaire voorstellingen van 
"la physique amusante". Hij zou, vroeg of 
laat, het geheim hiervan doorgronden! De 
conjunctie van kunst en wetenschap is in het 
hele leven van J. Plateau weer te vinden. 

Op dertienjarige leeftijd verloor hij zijn 
moeder en, een jaar later, ook zijn vader. 
Samen met zijn beide zusters werd hij opge
nomen bij een oom van moederszijde, de 
advocaat Thirion. Deze stuurde hem voor 
zijn middelbare studies naar het atheneum 
van Brussel. J. Plateau had het geluk er zeer 
voortreffelijke leermeesters aan te treffen, 
waaronder een jonge en dynamische leraar 
wiskunde, de later befaamde astronoom
directeur van de Sterrenwacht te Brussel, 
Adolphe Quetelet. De genegenheid die de vijf 
jaar oudere leraar voor zijn leerling toen 
opvatte is er een voor het leven gebleken en 
werd met de jaren dieper. Vrienden waren 
ook de jonge P. VerhuIst, later bekend als 
wiskundige en statisticus, en zijn klasgenoot 
Nerenburger die later generaal werd. Hun 
wetenschappelijke discussies droegen bij tot 
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hun wederzijdse vorming. J. Plateaus belang
stelling voor sterrenkunde vond hier zijn 
oorsprong. 

In 1822 beëindigde hij op schitterende wij
ze zijn middelbare studies. Hoewel Plateaus 
voorkeur uitging naar de exacte weten
schappen, nam hij, op aansporing van zijn 
voogd, een inschrijving in de Faculteit van de 
Letteren en Wijsbegeerte van de Luikse 
Universiteit. Reeds het daaropvolgende jaar 
werd hij kandidaat in de letteren, nog een 
jaar later kandidaat in de rechten, en, met 
drie maanden tussentijd, kandidaat in de fy
sische en wiskundige wetenschappen. 

Hij werd voogd van zijn zuster Joséphine 
en vestigde zich definitief te Luik, waar hij, 
om in zijn levensonderhoud te voorzien, in 
1827 een plaats als leraar wiskunde aan het 
atheneum aanvaardde. Hij slaagde erin zijn 
taak naar behoren te vervullen en onder
tussen een doctoraatsthesis voor te bereiden. 
Ten gevolge van een slepende kwaal aan de 
ademhalingswegen, vermoedelijk veroor
zaakt door het onvoorzichtig inademen van 
chloordampen bij een van zijn wetenschap
pelijke experimenten, nam hij na een klein 
jaar noodgedwongen ontslag. Gewetensvol 
man als hij was diende hij dit ontslag slechts 
in na lang wikken en wegen zoals blijkt uit 
een brief aan A. Quetelet van 18 november 
1827: " ... mais ma1ade comme je l'étais, la 
chose (het lesgeven) me devenait impossib1e; 
comme d'ailleurs mon indisposition a passé 
à l'état chronique et que je ne puis espérer 



qu'une guérison très-lente, je ne pouvais me 
borner à demander de suspendre mes leçons 
pendant un certain temps: je me voyais dans 
l'alternative ou de donner ma démission ou 
de me la faire donner ... " 

Op 3 juni 1829 promoveerde J. Plateau tot 
doctor in de fysische en mathematische 
wetenschappen met het proefschrift Disser
tation sur quelques propriétés des impres
sions produites par la lumière sur l'organe de 
la vue. Deze thesis was een merkwaardige 
studie van eigenschappen van lichtindrukken 
op het oog. In datzelfde jaar gebeurde iets dat 
zijn later leven zou tekenen en voor een groot 
deel zou bepalen. Zijn wetenschappelijke 
bezetenheid bracht hem ertoe een zeer 
gevaarlijk experiment uit te voeren dat erin 
bestond gedurende meer dan vijfentwintig 
seconden rechtstreeks in het zonlicht te 
kijken. Die fatale proefneming zou later 
(1841-1844) totale blindheid veroorzaken. 

In 1830 verliet J. Plateau Luik om zich 
opnieuw in Brussel te vestigen, waar hij een 
leraarsambt aanvaardde in het Instituut 
Gaggia, een privé-instelling met hoge stan
ding. Door toedoen van zijn beschermer 
A. Quetelet werd hij in 1835 tot docent be
noemd aan de universiteit te Gent. Later 
werd hij gewoon hoogleraar. Naast het 
doceren, waarbij zijn eenvoudig en zeer 
duidelijk taalgebruik weldra algemeen be
kend waren, bleek J. Plateau een talentrijk 
experimentator. Met volle overgave bracht 
hij de wetenschappelijke uitrusting van het 
fysisch laboratorium in overeenstemming 
met de recentste ontwikkelingen. Daarbuiten 
besteedde hij een groot deel van zijn tijd aan 
het bevorderen van de wetenschap. 

Op 27 augustus 1840 trad J. Plateau in het 
huwelijk met Augustine Clavareau, dochter 
van een belastingsdirecteur. Uit dit huwe
lijk werden vier kinderen geboren: Félix, die 
later hoogleraar in de zoölogie aan de univer-
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siteit te Gent werd, Adolphe, gestorven op 
jeugdige leeftijd, Ernest, die ingenieur bij de 
spoorwegen werd, en een dochter Alice, die 
later huwde met Gustave Van der Mens
brugghe, tweede opvolger van J. Plateau aan 
de universiteit. 

In 1841 manifesteerde zich bij Plateau de 
ontsteking van het oogvaatvlies. Geleidelijk 
aan verergerde de kwaal, die in 1844 ten 
slotte leidde tot volledige blindheid. Maar, 
zoals later de beroemde M. Faraday zou ver
klaren: "although bodily Plateau remained 
plunged in the darkness of a sad, profound 
night, the perspicacity of his mind, having 
become more intensive than ever and 
supported by the devotion of many collabo
rators, was to lead to the most brilliant dis
coveries and to conquer for Belgian science 
an immortal glory". 

Zijn verdiensten als experimentator en als 
fundamenteel theoreticus werden algemeen, 
zowel nationaal als internationaal, erkend. 
De vijfjaarlijkse prijs voor de fysische en 
wiskundige wetenschappen werd hem twee
maal (1854 en 1869) toegekend. Hij was wer
kend lid van de Académie des Sciences de 
Belgique en in 1852 lid van de Académie des 
Sciences de Paris. J. Plateau werd lid van de 
meest vermaarde wetenschappelijke instel
lingen zoals die van Genève, Londen, Rot
terdam, Frankfurt-am-Main, Berlijn, Amster
dam, Göttingen e.a. In het Institut de France 
werd hij openbaar gehuldigd door J. Arago; 
een zelfde eer viel hem te beurt in de Aca
demie van Wetenschappen van Berlijn. 

J. Plateau had een levendig en opgeruimd 
karakter. Zijn geheugen was buitengewoon. 
Zelfs op tachtigjarige leeftijd kon hij, na een 
stukje poëzie een-of tweemaal gehoord te 
hebben, het feilloos reciteren. Graag ging 
hij geleerden bezoeken, en hij nodigde ze 
eveneens uit bij hem thuis. In zijn omgang 
was hij verstoken van enig gevoel van supe-



rioriteit. Hij respecteerde het auteursrecht 
van andere onderzoekers, maar stond er dan 
ook op dat hem de eer van zijn eigen uitvin
dingen toekwam. Dank zij een sober en regel
matig leven bereikte hij een hoge leeftijd, 
geestelijk en lichamelijk in goede gezondheid, 
met uitzondering dan van zijn blindheid. 

Joseph Plateau overleed op 15 september 
1883. Deze droeve gebeurtenis verwekte een 
diepe emotie in de ganse wetenschappelijke 
wereld. In alle Academies en wetenschappe
lijke genootschappen werden in memoria 
uitgesproken, maar niemand deed het tref
fender dan de toenmalige rector van de 
Gentse Universiteit, Professor A. Callier, ter 
gelegenheid van de plechtige opening van het 
academiejaar op 16 oktober 1883: "j'Univer
sité de Gand a perdu un homme qui a été plus 
qu'un professeur éminent, plus qu'un savant 
justement estimé, et dont on peut dire sans 
dépasser la mesure, qu'il a été un homme 
de génie... Depuis Jongtemps Plateau n 'en
seignait plus, mais J'Université était trop fière 
de compter parmi ses serviteurs un esprit de 
cette puissance pour qu'eJle pût jamais 
consentir à se séparer de lui: Ja mort seule a 
pu Ie lui ravir, et jusque dans sa vieillesse 
vénérée, M. Plateau a été l'orgueil et l'orne
ment de notre Alma Mater". 

2. Wetenschappelijk werk en 
de verzameling J. Plateau. 

De wetenschappelijke bijdragen van J. Pla
teau kunnen ingedeeld worden in twee grote 
groepen. De eerste groep omvat de studie van 
nawerkingen van lichtindrukken op het 
netvlies, de tweede betreft experimenten over 
oppervlaktespanning. 

Een hele reeks optische illusies, waaraan 
men over het algemeen weinig aandacht 
schenkt omdat ze zo alledaags zijn (bv. waar
om lijkt regen evenwijdige strepen te vor-
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men, en zien we geen opeenvolging van val
lende druppels?), kunnen verklaard worden 
aan de hand van de wetten van de nawer
king van lichtindrukken op het netvlies, die 
J. Plateau geanalyseerd en beschreven heeft. 
De voornaamste stellingen verdedigd in zijn 
hoger vermelde doctoraatsthesis - stellingen 
die voor het ontstaan van de cinematografie 
van zo een grote betekenis zijn geweest -
kunnen als volgt worden samengevat: 
1. iedere lichtindruk heeft een aanzienlijke 

tijd nodig om zich volledig te vormen, 
evenals om geheel te verdwijnen 

2. wanneer een lichtindruk verdwijnt, ver
zwakt hij des te langzamer naarmate de 
indruk dichter bij zijn totale uitdoving 
komt 

3. de totale duur van de indrukken, van het 
ogenblik af dat ze hun grootste intensiteit 
bereikt hebben tot op het ogenblik dat men 
ze nog nauwelijks gewaar wordt, is nage
noeg gelijk aan een derde van een 
seconde. 

Onder de vele kleine toestellen bedacht 
door J. Plateau, waarmede optische illusies 
konden opgewekt worden, vermelden we 
vooreerst deze die toelaat optisch meetkun
dige plaatsen te realiseren. Wanneer twee 
lichtgevende krommen - uitgesneden in 
zwart kartonnen schijven die achteraan ver
licht worden - draaien in evenwijdige vlak
ken om een daarop loodrecht staande as, 
wordt een niet bewegend beeld van een derde 
kromme waargenomen, die de meetkundige 
plaats is van de snijpunten van de twee eerste 
krommen (1828-1829). 

Door de nawerking van lichtindrukken op 
het netvlies kan ook de illusie van bewegende 
beelden verkregen worden. Zonder die na
werking zou een serie voorbijglijdende 
beelden - zoals bij een filmstrook - voor de 
toeschouwer niets anders zijn dan een serie 
stilstaande beelden. Om aldus de indruk van 



bewegende beelden op te wekken, moest 
J. Plateau de tekeningen met een regelmatige 
snelheid voor de ogen van de waarnemer 
laten "afrollen". Op basis van dit inzicht 
maakte hij in 1832 zijn "phenakistiscoop", 
een cirkelvormige schijf met openingen op 
regelmatige afstanden en waarop, radiaal 
geschikt, figuren in opeenvolgende bewe
gingsfasen voorkomen. Zodra de schijf in een 
snelle rotatiebeweging gebracht wordt, ver
smelten de verschillende figuren, die door de 
openingen in een spiegel kunnen waarge
nomen worden, tot één enkele, die schijnt te 
bewegen. De waarnemer onderging dezelfde 
illusie als de bioscoopbezoeker nu, nl. dat het 
beeld beweegt en niet de filmstrook. Verschil
lende van deze schijven zijn nog bewaard 
gebleven. Twee ervan zijn enig mooi. De 
eerste stelt verschillende bewegingsfasen 
voor van de kop van een duivel die in een 
houtvuur blaast. Geleidelijk aan gaat het vuur 
heviger branden waardoor het aangezicht 
van de duivel meer verlicht wordt. De tweede 
stelt een monnik voor in witte pij dwalend 
tussen de pijlers van een gewelf. Ook hier 
licht de omgeving op als de figuur vanachter 
een pijler te voorschijn komt. De phenakis
tiscoop werd door de auteur geperfectio
neerd zodanig dat het effect rechtstreeks kon 
worden waargenomen zonder spiegel. Dit 
toestel werd gecommercialiseerd en verkreeg 
in de handel de benaming "fantascoop". 

Opbouwend op deze ervaringen ontwik
kelde J. Plateau nog een andere toepassing, 
nl. zijn bekende "anorthoscoop" (1835). Als 
men het onbeweeglijke beeld, d.w.z. de 
figuur die als gevolg van de nawerking van de 
lichtindrukken waargenomen wordt, als ge
geven aanneemt samen met één van de eerst 
vermelde draaiende krommen, dan moet een 
eenvoudige meetkundige constructie tot de 
vorm van de andere kromme leiden. Als on
beweeglijk beeld kan één of andere figuur ge-
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nomen worden. De meetkundige construc
tie zal dan een vervormde figuur geven, die, 
wanneer men haar samen met de bewegen
de curve laat draaien, een volkomen regel
matig beeld doet ontstaan. In de collectie 
J. Plateau zijn een aantal mooie schijven met 
vervormde figuren bewaard gebleven, waar
onder één van de merkwaardigste de ver
vormde tekening van een meisje met een 
parasol is. 

Het tweede onderzoeksterrein waar J. Pla
teau baanbrekend werk verrichtte betrof 
experimenten, en ook theoretisch werk, over 
oppervlaktespanning en in 't bijzonder over 
het gedrag van vloeistoffen onttrokken aan 
de werking van de zwaartekracht (1842). 
Deze proefnemingen maakten J. Plateau 
wereldbekend. Niet alleen stelde hij de vol
komen sferische vorm vast die een hoeveel
heid vloeistof in de vermelde omstandig
heden aannemen gaat, maar ook noteerde hij 
de vormveranderingen die de sfeer bij rotatie 
ondervindt. Bij het geleidelijk aan opdrijven 
van de rotatiesnelheid, stelde hij vooreerst 
een afplatting vast van de sfeer aan de polen 
en een verdikking aan de evenaar, vervolgens 
een vloeistofring in het equatorvlak, volledig 
los van de sfeer, en ten slotte de vorming van 
een aantal kleine sfeertjes draaiend rond de 
centrale massa. De originele tekeningen die 
op deze experimenten betrekking hebben zijn 
bewaard gebleven, alsook het originele toe
stel waarmede de experimenten werden uit
gevoerd. 

Het volledige instrumentarium met betrek
king tot Plateaus beide onderzoeksterreinen 
is na meer dan anderhalve eeuw - dank zij de 
inspanningen van menig hoogleraar - gaaf 
bewaard gebleven. Het bevindt zich thans 
in het Laboratorium voor Magnetisme van de 
RUG. Voor de tentoonstelling werden een 
aantal toestellen met betrekking tot de optica 
geselecteerd. 



Phenakistiscoopschijf getekend door J.B. Madou (p. 71, nr. 5) 
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Catalogus 

Optische realisatie van meetkundige 
plaatsen (1828-1829) 

Wanneer twee lichtgevende krommen -
uitgesneden in zwart kartonnen schijven die 
achteraan verlicht worden - draaien in even
wijdige vlakken om een daarop loodrecht 
staande as, wordt een niet bewegend beeld 
van een derde kromme waargenomen, die de 
meetkundige plaats is van de snijpunten van 
de twee eerste krommen. 

1. 
Notities van J. Plateau handelend over de 
optische realisatie van meetkundige plaatsen 
en reconstructie van de meetkundige plaatsen. 

2. 
Aandrijfmodellen voor de studie van 
meetkundige plaatsen. 
al R.D. Sacré. 

Afm. 22 x 22 x 32 cm. 
bl constructeur onbekend. 

Afm. 11 x 20 x 30 cm. 

Anorthoscoop (1835) 

Opbouwend op de ervaring ondervonden 
bij het experimenteren met het visualise
ren van meetkundige plaatsen ontwikkelde 
J. Plateau zijn bekende "anorthoscoop". Als 
het onbeweeglijke beeld, d.w.z. de figuur die 
als gevolg van de nawerking van de lichtin
drukken waargenomen wordt, als gegeven 
wordt aangenomen samen met één van de 
draaiende krommen, moet een eenvoudige 
meetkundige constructie tot de vorm van de 
andere kromme leiden. Als onbeweeglijk 
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beeld kan één of andere figuur genomen 
worden. De meetkundige constructie zal dan 
een vervormde figuur geven die, wanneer 
men haar samen met de bewegende curve 
laat draaien, een volkomen regelmatig beeld 
doet ontstaan. 

3. 
Originele schijven met vervormde figuren die 
bij gebruik van de anorthoscoop volkomen 
regelmatige beelden doen ontstaan. 

Phenakistiscoop (1832) 

Door de nawerking van lichtindrukken op 
het netvlies kan ook de illusie van bewegende 
beelden verkregen worden. Zonder die na
werking zou een serie voorbijglijdende 
beelden - zoals bij een filmstrook - voor de 
toeschouwer niets anders zijn dan een serie 
stilstaande beelden. Om aldus de indruk van 
bewegende beelden op te wekken, moest 
J. Plateau de tekeningen met een regelmatige 
snelheid voor de ogen van de waarnemer 
laten "afrollen". Op basis van dit inzicht 
maakte hij in 1832 zijn "phenakistiscoop", 
een cirkelvormige schijf met openingen op 
regelmatige afstanden en waarop, radiaal 
geschikt, figuren in opeenvolgende bewe
gingsfasen voorkomen. Zodra de schijf in een 
snelle rotatiebeweging gebracht wordt, ver
smelten de verschillende figuren, die door de 
openingen in een spiegel kunnen waarge
nomen worden, tot één enkele, die schijnt 
te bewegen. De waarnemer onderging dezelf
de illusie als de bioscoopbezoeker nu, nl. dat 
het beeld beweegt en niet de filmstrook. De 



Fantascoopschijf: van jong meisje tot feeks (p. 71, nr. 6) 
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Serie fantascoopschijven uitgegeven door T.M. Baynes (p. 71, nr. 6) 

Uitbeelding van het werkingsprincipe van de phenakistiscoop/fantascoop 
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phenakistiscoop werd door de auteur geper
fectioneerd zodanig dat het effect recht
streeks kon worden waargenomen zonder 
spiegel. Dit toestel werd gecommercialiseerd 
en verkreeg in de handel de benaming 
"fantascoop" . 

4. 
Originele phenakistiscoopschijf getekend door 
J. Plateau. 
Afm. 17 cm. 

Voorstelling van bij vliegend naar een bloem. 

5. 
Twee phenakistiscoopschijven getekend door 
J.B. Madou in opdracht van J. Plateau. 
Afm. 26 cm. 

Voorstelling van 
- Duivel blazend in houtvuur. 
- Monnik met toorts dwalend in kloostergang. 

6. 
Fantascoop: de commercialisatie van de 
phenakistiscoop. 
- Fantascope invented by Prof. J. Plateau of 

Brussels. 
Ackermann & Co, London. Strand 96. July 1833. 

- Fantascope. Series by T.T. Bury. 
Ackermann & Co, London. Strand 96. July 1833. 

- Fantascope. Series by T .M . Baynes 
Ackermann & Co, London. Strand 96. July 1833. 
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7. 
Phenakistiscoop. 
Houten aandrijfmodel. 
Midden 19de eeuw. 
Afm. 20 x 11 X 29 cm. 

8. 
Phenakistiscoop. 
Koperen gecommercialiseerd aandrijfmodel. 
Midden 19de eeuw. 
Afm. 13 X 13 X 23 cm. 
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Chronoscoop van Hipp (p. 80, nr. 1) 
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De verzameling van wetenschappelijke toestellen 
van de psycholoog J. Van Biervliet (1859-1945) 

door Prof. Dr. W. De Coster en Lic. G. Robijn 

1. Bijdragen van de Universiteit Gent 
tot de vroege psychologie. 

De psychologie bleef zeer lang buiten 
het eigenlijk wetenschappelijk circuit. Het 
feit dat de behandelde fenomenen en pro
blemen nauw verband houden met filoso
fische stellingen heeft zeker niet bijgedragen 
om concrete vragen te formuleren voor een 
wetenschappelijke behandeling. Anderzijds 
werd de opbouw van een wetenschappe
lijke psychologie ook geremd door het feit 
dat de psychologische fenomenen meestal 
niet zo direct observeerbaar en registreerbaar 
zijn. 

Het zijn in de eerste plaats de fysici (zoals 
Plateau) en de fysiologen uit het midden van 
de 19de eeuw, die hun observaties en hun 
theorievorming uitgebreid hebben tot het 
gebied van de waarnemingspsychologie en 
ook bijdroegen om de eisen en de betekenis 
van een wetenschappelijke methode op het 
voorplan te brengen. 

De Gentse hoogleraar in de fysica (1835) 
Joseph Plateau (1801-1883) was in dit verband 
ongetwijfeld een pionier. 

Reeds gedurende zijn leraarschap aan het 
atheneuIp. te Luik en later aan een privé
instituut te Brussel, begon Plateau syste
matische studies op het gebied van de 
waarnemingspsychologie. Het ging om de 
impressies die kleuren teweegbrengen in het 
oog, om kleurwaarneming en kleurmenging, 
om persistentie van waarnemingen, om posi
tieve en negatieve nabeelden, zwarte rand-
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vorming enz. Plateau formuleerde reeds in 
1829 de hypothese dat een waarneming niet 
alleen een zekere tijd nodig heeft om zich te 
vormen, maar ook om opnieuw te verdwij
nen. Hij evalueerde meteen deze "inertie" 
op 1/3 seconde. Verdere systematische ex
perimenten lieten hem toe deze hypothese 
te bevestigen en te verfijnen, maar ook ver
klaringen en een theoretische fundering te 
bieden, die zich aan de spits van de toen
malig beschikbare kennis bevonden. Deze 
gegevens lieten hem toe talrijke optische 
illusies te verklaren, maar vormden tevens 
het uitgangspunt voor een indrukwekkende 
reeks nieuwe experimenten. 

Wanneer we het deel van Plateaus werk, 
dat belangrijk is voor de psychologie, in 
de internationale context situeren, blijkt hij 
geenszins een meeloper, maar een kopfi
guur. 

Joseph Guislain (1797-1860) doctor in de 
geneeskunde (1819) en hoogleraar in de fysio
logie (1835) verwierf grote roem op een 
anders georiënteerd, maar toch verwant 
gebied. Als medicus kwam hij zeer vroeg in 
aanraking met "geestesgestoorden", opge
sloten in uiterst pijnlijke omstandigheden, 
vaak geketend. 

Guislain stelde van meet af aan dat de 
mentaal gestoorden zieken waren (en bvb. 
geen bezetenen), dat zij recht hadden op 
een ernstige therapie en zeker op een mens
waardige behandeling. Hij beklemtoonde 
dat naast fysiologische factoren, ook morele 



conflicten en intermenselijke spanningen 
een grote rol speelden in het ontstaan en 
de ontwikkeling van mentale stoornissen. 
Deze humane context heeft de "geesteszorg" 
grondig beïnvloed. 

Intussen zocht de klassieke psychologie 
moeizaam de weg naar de wetenschap. 
Het Belgisch universitair onderwijs heeft 
in de eerste jaren van de opleiding steeds 
grote aandacht besteed aan de algemene 
vorming, en in de eerste plaats aan de wijsbe
geerte. In dit kader werden steeds belang
rijke cursussen in de psychologie gedoceerd 
(tot de wet van 1857 "anthropologie" ge
noemd), naast de overzichten van logica en 
moraal. 

Pas was de crisis van de overgang van het 
Nederlands naar het Belgisch regime goed 
achter de rug of vanaf de jaren 1840 
beroerden nieuwe twistvragen de universi
taire wereld en wel in de eerste plaats de 
Universiteit Gent. De verdere uitbouw van 
het liberalisme, de strijd om het volks onder
wijs en ook de opkomende arbeidersbewe
ging, brachten een geëvolueerd mensbeeld, 
een nieuwe kijk op de gemeenschap en een 
zucht naar sociale rechtvaardigheid. Voor de 
cursus moraal, maar ook voor de cursus 
anthropologie-psychologie, gaf dit aanleiding 
tot zware polemieken, waarin de kerkelijke 
overheid sterk tussen kwam. Anderzijds 
speelden ook elementen van wetenschapsme
thodologie een belangrijke rol in het conflict. 
De filosofen kwamen steeds meer onder de 
invloed van de explosieve vooruitgang van de 
wetenschap, meer bepaald van de fysica en 
de fysiologie. De toestand van de psychologie 
kwam nu velen als lethargisch over, als een 
geheel van onvoldoende empirisch onder
bouwde overwegingen. Naar het voorbeeld 
van de nieuwe waarnemingspsychologie 
wensten zij de psychologie om te bouwen tot 
een empirische wetenschap, met strikt kri-
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tische controle van de hypothesen. Voor 
sommigen stond een duidelijk natuurweten
schappelijk model ideaal; enkelen hoopten 
zelfs dat de fysiologische verklaringen uitein
delijk ook de psychologische verschijnselen 
zouden omvatten. Zo groeide bij anderen de 
vrees voor een "mechanistisch", "materia
listisch" mensbeeld. Dit betekende een bijko
mend aspect in de crisis, die te Gent buiten
gewoon scherp was. Enkele voorbeelden: 
- niettegenstaand zijn schitterend onderwijs 

werd de filosoof François Huet (1814-1869) 
in 1850 ontslagen na scherpe polemieken 
over zijn sociale, morele en religieuze 
ideeën; 

- zijn briljante leerling Gustave Callier (1819-
1863), werd door permanente aanvallen 
vervolgd, wat hem niet belette een grote 
sociale invloed uit te oefenen. Het was 
echter eerst in 1857 dat de overheid aan
vaardde hem met de cursus(sen) psycho
logie, logica en moraal te gelasten, nadat 
men gepoogd had zijn invloed te beper
ken. 

- intussen was een andere grote geest, 
Auguste Wagener (1829-1896) verplicht 
geweest het onderwijs van deze vakken op 
te geven en zich in andere gebieden te recy
cleren. Hij speelde uiteindelijk als beheer
der-inspecteur een cruciale rol in de 
ontwikkeling van de universiteit en haar 
laboratoria. 

- Joseph Delboeuf (1831-1896), militant voor
stander van wetenschappelijke, strikte 
methodes in de psychologie, zag zich na 
drie jaar onderwijs (1863-1866) praktisch 
verplicht Gent te verlaten voor Luik, waar 
de psychologie geen hoofdrol speelde in 
zijn onderwijs. De voornaamste bijdragen 
uit zijn Gentse periode betroffen visuele 
perceptie en psychofysica. 

- in 1849 verliet de opvolger van Delboeuf, 
Oscar Merten eveneens Gent voor Luik. 



De wetenschappelijke psychologie had in
tussen echter onuitwisbare impulsen gekre
gen. De wet op het hoger onderwijs van 1857 
had de benaming "anthropologie" veranderd 
in "psychologie". Na beslissingen in uiteen
lopende zin tussen 1857 en 1890 maakte de 
wet van 1890 de psychologie definitief los 
van de wijsbegeerte. Onder de indruk van de 
explosieve vorderingen van de natuurweten
schappen wenste men nu duidelijk een we
tenschappelijke psychologie te bevorderen, 
gebaseerd op strikte, wetenschappelijke 
grondslagen. Men verwachtte ook dat deze 
wetenschappelijke psychologie nauw zou 
aansluiten bij de recente gegevens van fysio
logie. Anderzijds wenste de wetgever ook 
expliciet de weg te versperren aan materia
listische benaderingen, die het psychisme 
zouden herleiden tot fysiologische processen 
en tot oorzaak-gevolg reacties. Men wenste 
wel degelijk de spiritualistische benadering 
veilig te stellen. 

2. Wetenschappelijk werk 
van J. Van Biervliet. 

Te Gent werd in 1890 het nieuwe vak 
psychologie toevertrouwd aan J. Van Bier
vliet, doctor in de wijsbegeerte en letteren, 
maar eveneens kandidaat in de geneeskunde 
en doctor in de natuurwetenschappen van de 
Universiteit Leuven. 

Door zijn vorming en zijn oriëntering 
beantwoordde Van Biervliet aan alle eisen en 
waarborgen, zoals zij door de wetgever en 
door ruime delen van de gangbare geestes
stromingen geformuleerd waren. 

Hij werd derhalve zeer goed gesteund in 
de organisatie van zijn opdracht. Als pas 
benoemd hoogleraar stelde men hem in de 
gelegenheid in Leipzig stage te lopen bij 
W. Wundt, die in 1879 het eerste laborato
rium voor experimentele psychologie op-
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gericht had. Dank zij de steun van de be
heerder-inspecteur van de Universiteit Gent 
- de vroegere professor in de wijsbegeerte 
Wagen er - kon Van Biervliet de replica van 
de laboratoriumapparatuur van Wundt 
bestellen voor Gent. 

In 1891 was J. Van Biervliet terug in Gent 
en stichtte hij het laboratorium voor experi
mentele psychologie, het eerste in België en 
één van de eerste in Europa. 

Met brio wijdde hij zich vóór alles aan de 
eisen van een wetenschappelijke methode in 
de psychologie, en wel naar het model van de 
natuurwetenschappen, wat overeenkomt met 
de tendens van deze pionierstijd van de 
wetenschappelijke psychologie. Behalve het 
belangrijk methodologisch werk van Van 
Biervliet kunnen we in zijn onderzoek nog 
meerdere aspecten onderscheiden. Onmid
dellijk na zijn terugkeer uit Leipzig onder
nam hij, in navolging van Wundt, heel wat 
studies Lv.m. de reactietijd. Daarnaast 
leverde hij intensief bijdragen LV.m. de 
zintuigelijke waarneming, de zintuiglijke illu
sies en de zintuiglijke organisatie. In een 
grootscheeps onderzoek bestudeerde hij bij 
rechtshandigen, linkshandigen en ambidex
ters de verhouding tussen de rechter- en de 
linkerkant van het lichaam op gebied van 
zintuiglijke waarneming (visueel, auditief en 
tactiel). Steeds sterker werd evenwel het 
overwicht van onderzoek in verband met 
geheugen en aandacht, waarmede hij zich 
duidelijk in de tweede generatie van de 
pioniers situeert. Hij ontwikkelde methodes 
voor het meten van het geheugen en werkte 
tal van trainingsprocédés uit voor geheugen 
en aandacht. Van Biervliet besteedde trou
wens ook de grootste aandacht aan de toepas
singen van de gegevens van de nieuwe 
psychologie, meer speciaal in het kader van 
de pedagogische psychologie en zelfs van 
de beroepsoriëntering. Analyseert men nu 



zijn "pédagogie expérimentale", dan kan 
men de gegevens te eng achten om er een 
volledige psychologische pedagogiek op te 
bouwen. Hij bood echter originele gezichts
punten, in hoofdzaak gevestigd op eigen 
psychologische gegevens, die opnieuw in de 
eerste plaats geheugen en aandacht betrof
fen. Deze tijdsgebondenheid van het werk 
belet echter niet dat Van Biervliet wel dege
lijk tot de baanbrekers behoorde voor de 
experimentele en psychologische pedago
giek, evenals voor de empirische pedago
gische psychologie. Anderzijds is ook wel 
duidelijk dat de gegevens soms in ruime mate 
intuïtief tot een logisch geheel vervolledigd 
werden, waarbij opnieuw de denker, de wijs
geer aan het woord kwam. Zijn - reële - spiri
tualistische oriëntering is niet zonder meer 
opvallend in zijn werk. 

In elk geval behoort Van Biervliet tot de 
pioniers van de wetenschappelijke psycho
logie. Zijn methodologisch werk, over de 
experimentele en kwantitatieve methode, net 
als zijn onderzoek over de sensoriële asym
metrie, over geheugen en aandacht vormden 
mijlpalen in de ontwikkeling van de psycho
logie. Zijn werk werd trouwens druk vertaald 
en ook door de meest vooraanstaande onder
zoekers geciteerd. 

De vlugge evolutie van de psychologie, de 
pijnlijke onderbreking van de Eerste Wereld
oorlog en de geleidelijke verandering van het 
taalregime aan de Gentse Universiteit, in een 
gespannen sfeer, hebben voor gevolg gehad 
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dat Van Biervliet evolueerde tot een vereen
zaamde persoonlijkheid. Ingevolge de taal
wetgeving en de vervlaamsing werd het 
onderwijs van Van Biervliet vanaf 1923 ge
leidelijk aan gedoubleerd tot hij in 1930 de 
emeritaatsleeftijd bereikte. Voor de weten
schappelijke psychologie vóór de Eerste 
Wereldoorlog was hij in elk geval een stimu
lerend vorser, auteur en voordrachtgever. 

3. De verzameling psychologische 
apparatuur van J. Van Biervliet. 

De Gentse Universiteit, en meer bepaald de 
Faculteit van de Psychologische en Pedago
gische Wetenschappen, bezit een unieke ver
zameling toestellen uit de pionierstijd van de 
wetenschappelijke psychologie. Hoewel Van 
Biervliet - met uitzondering van de "electro
percuteur" - zelf geen apparatuur heeft 
ontwikkeld, heeft hij er wel op toegezien dat 
Gent beschikte over een belangrijke reeks 
toestellen. De eerste kern was afkomstig uit 
Leipzig, namelijk uit het laboratorium van W. 
Wundt. Naderhand zou hij deze apparatuur 
systematisch aanvullen met toestellen die in 
andere laboratoria gecreëerd werden. Het 
spreekt voor zich dat deze verzameling die 
uit meer dan 47 types van toestellen bestaat, 
vanuit historisch-wetenschappelijk oogpunt, 
van onschatbare waarde is. 

We brengen hier de volledige inventaris 
van de apparatuur, alleen de tentoongestelde 
toestellen zijn genummerd. 



Uitbeelding van de werking van de Ergograaf naar Mosso (p. 81, nr. 4) 
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Catalogus 

Meet- en regulatieapparatuur 

De vroege psychologie had grote belang
stelling voor de studie van de reactietijden, 
op verschillende prikkels. Vandaar de bouw 
van talrijke chronometers en van ijkings
instrumenten, maar ook van apparaten om 
het tijdstip van de prikkel precies te beheer
sen en om de prikkels op een gestandaar
diseerde wijze te regelen naar aard en ritme. 
De ondernomen studies betroffen zowel al
gemene wetten als individuele verschillen. 

1. 
Chronoscoop van Hipp. 
Constructeur: Peyer Favarger et compagnie, 
Neuchatel. 
Afm. 50 X 27 X 22 cm. 
Hartevelt, p. 205, 262; Schulze, p. 171; Toulouse, 
deel 2, p. 26; Wundt, band 2, p. 322. 

Deze chronoscoop wordt mechanisch geïnner
veerd door een loopgewicht. Bij electromagne
tische aansluiting lopen of stoppen de twee klok
jes (resp. op 1 sec. en 1/10 sec. na). Meestal ge
bruikt bij meting van reactietijd. 

Chronoscoop van Arsonval. 
Constructeur: Verdin Boulitte, Paris. 
Afm. 15 X 18 X 20 cm. 
Hartevelt, p . 121, 263; Toulouse, deel 2, p. 25; 
Zimmermann, p. 113. 

Een klok met electrische aansluitingen, gebruikt 
bij reactietijdmetingen. De klok start en stopt door 
activering van contacten. 

Metronoom. 
Constructeur: G. Boulitte, Paris. 
Afm. 24 X 12 X 15 cm. 
Hartevelt, p. 185; Toulouse, deel 2, p. 45. 

Bij elke beweging van de pendel ontstaat een 
contact (tempo is regelbaar door loper op de 
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kantelpendel). Gebruikt voor registratie van reac
tietijd. 

Kon taktu urwerk. 
Constructeur: W. Petzold, Leipzig. 
Afm. 33 X 13 X 10 cm. 
Zimmermann, p. 164. 

Concentrische kringen met tappen op een draai
ende schijf laten toe automatisch reeksen prikkels 
via contacten aan te bieden. Er bestaat keus 
tussen verschillende reeksen prikkels, in een 
regelbaar tempo. 

Chronograaf naar Jaquet. 
Constructeur: Boulitte, Paris. 
Afm. 5,5 X 18 X 5 cm. 
Hartevelt, p. 260; Toulouse, deel 1, p . 75; 
Zimmermann, p. 170. 

Een veeruurwerk met een schrijfstift die (om de 
sec. of 1/5 sec.) een tijdsignaal markeert op een 
kymograaftrommel, naast het stimulus- en reac
tiespoor. 

2. 
Kontrolehamer van Wundt. 
Constructeur: E. Zimmermann, Leipzig. 
Afm. 43 X 80 X 20 cm. 
Hartevelt, p. 107; Luyten, p. 91; Schulze, p. 172; 
Toulouse, deel 2, p. 32; Wundt, band 2, p. 322-331. 

Een valhamer beweegt tussen twee contacten (op 
regelbare afstand) van een stroomkring. De valtijd 
van de hamer is regelbaar en werd als meeteen
heid gebruikt bij het bepalen van de systematische 
fout van chronoscopen. 

Geluidsh am er. 
Constructeur: E. Zimmermann, Leipzig. 
Afm. 31 X 30 X 23 cm. 
Hartevelt, p. 117; Schulze, p. 162; Toulouse, deel 2, 
p. 16, 17. 

Electromagnetisch bevolen geluidshamer. Ge
bruikt voor meting van de reactietijd. 



Registratieapparatuur 

De studie van de reactietijden, maar ook 
andere onderzoekingen als deze van de stem 
en van het gehoor, de ademhaling enz. stel
den het probleem van de registratie. 

3. 
Kymograaf. 
Constructeur: W. Petzold, Leipzig. 
Afm. 60 x 37 x 17 cm. 
Hartevelt, p. 42, 304, 334; Toulouse, deel 2, p. 36; 
Zimmermann, p. 187, 188. 

Registratiecilinder draait met regelbare snelheid 
en automatisch opschuivend voor doorlopende 
registratie (meestal op beroete band). Met toebe
hoorten: chronograaf van Jaquet, trommels van 
Mareyen signalen van Desprez (zie verder). 

Draagbare kymograaf. 
Constructeur: E. Zimmermann, Leipzig. 
Afm. 17 x 20 x 15 cm. 
Hartevelt, p. 101; Zimmermann, p. 227. 

Registreerinstrument met trommels van Marey. 

Trommels van Marey. 
Constructeurs: W. Petzold, Leipzig; E. Zimmermann, 
Leipzig. 
Afm. 5X20x8 cm. 
Hartevelt, p. 154; Schulze, p. 105; Zimmermann, 
p. 238 e.v., p. 281. 

Via een membraan, gespannen over een metalen 
kom, wordt luchtdruk omgezet in beweging, die 
door een schrijfstift op een beroete trommel gere
gistreerd wordt, bv. voor registratie van hartritme 
op kymograaf. 

Signaal van Desprez. 
Constructeur: W. Petzold, Leipzig. 
Electrisch contact laat toe het ogenblik van prik
kels en reacties te registreren op een kymograaf. 

Onderzoek van de motoriek 

De kracht, de nauwkeurigheid en de be
heersing van de motoriek genoot eveneens 
vroeg aandacht, eventueel in verband ge-
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bracht met andere factoren als emotie en 
vermoeienis. Ook het motorisch geheugen 
werd bestudeerd. 

4. 
Ergograaf naar Mosso. 
Constructeur: Ch. Verdin, Paris. 
Afm. 10 X 100 X 13 cm. 
Hartevelt, p. 129, 267; Schulze, p. 288; Toulouse, deel 
2, p. 52; Zimmermann, p. 98. 

Een gewicht wordt met één vinger via een katrol 
op en neer geheven (hand en overige vingers zijn 
gefixeerd). De bewegingen worden door een 
markeerstift geregistreerd. Bedoeling: studie van 
de vermoeienis. 

Apparaat van Sommer. 
Constructeur: E. Zimmermann, Leipzig. 
Afm. 40 X 40 X 26 cm. 
Schulze, p. 196-198; Toulouse, deel 2, p. 61; 
Zimmermann, p. 42. 

Instrument om de motorische suggestibiliteit en 
de onwillekeurige bewegingen van de vingers te 
bestuderen. Via schrijfstiftjes worden de vinger
bewegingen in de drie dimensies geregistreerd. 

5. 
Dynamometer. 
Afm. 2 X 11 X 5 cm. 
Hartevelt, p. 72; Schulze, p. 9; Zimmermann, p. 93. 

Ellipsvormig handvat. Samendrukking wordt 
bemoeilijkt door een veer. Uitgeoefende kracht 
wordt afgelezen op een schaal. 

6. 
Dyn am ogra af. 
Constructeur: M. Sondtner, Munchen. 
Afm. 16 X 15 X 24 cm. 
Hartevelt, p. 325; Schulze, p. 10; Zimmermann, p. 94. 

Als dynamometer, maar met registratie. Bedoeld 
voor het meten van handkracht en volhoudings
vermogen. 

7. 
Kinematometers voor evaluatie van het 
spiergeheugen. 
Afm. 30 X 65 X 40 cm. 
Schulze, p. 57. 

De voorarm van een geblinddoekt proefpersoon 



wordt in een draaibeweging met een bepaalde 
vertikale hoek geleid, met as in elleboog. Daar
na wordt de stop weggenomen en de proefper
soon moet dezelfde beweging hernemen. Variant: 
apparaat voor het hernemen van rechtlijnige 
beweging of vertikale draaibeweging om een hori
zontale as. 

Tappingtest. 
Afm. 10 x 18 x 30 cm. en 2 X 53 X 10 cm. 
Hartevelt, p. 72. 
Zo vlug mogelijk tikken. Tempo en evolutie wordt 
geregistreerd (meerdere uitvoeringen aanwezig). 

Vastheid van de hand. 
Constructeurs: [?] en 1. Roland, Heverlee-Leuven. 
Afm. 5 X 15 X 30 cm. en 6 X 30 X 8 cm. 

Stift vlug in een vernauwende gleuf bewegen of in 
boringen van verschillende diameter. Tempo en 
fouten worden geregistreerd. 

Antropometrisch materiaal 

Vrij vroeg ontwikkelde zich langs verschil
lende wegen belangstelling voor lichaams
verhoudingen en -vormen. Hier ontstond 
ook belangstelling voor de relatie tussen 
lichaamsver houdingen, aangezichtskenmer
ken of schedelvorm enerzijds en psychisme 
anderzijds. 

8. 
Instrument voor registratie van de 
schedelvorm. 
Constructeurs: Allié-H. Maillard, Paris. 
Afm. 26 X 33 X 35 cm. 

Met deze "hoed" verkreeg men via een prik
systeem een grafische registratie van de schedel
omtrek. Ook een uitvoering voor kinderen is 
aanwezig. 

Spirometers naar Wintrich en naar Barnes. 
Constructeurs: E. Zimmermann, Leipzig; en [?J 
Afm. 70X35X35 cm. en 40X30X30 cm. 
Hartevelt, p. 189; Zimmermann p. 246 e.v. 

Het volume van de uitademing wordt afgelezen 
door het rijzen van een omgekeerde trommel, 
gedompeld in een vloeistof. 
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9. 
Instrumenten voor lichaams- en schedelmaten. 
Constructeur: E. Zimmermann, Leipzig. 
Afm. 6 à 27x75x25 cm. 

Onderzoek naar de zintuiglijke 
waarneming 

De eerste psychologische studies, voor een 
goed deel gegroeid uit de fysica en de fysio
logie, richtten zich vooral op de zintuiglijke 
waarneming: hoe nemen wij waar? Hoe ver
talen verschillen in de fysische wereld zich in 
de waarneming? Na de algemene wetten 
krijgen ook hier de individuele verschillen 
aandacht. 

REUKZIN 

10. 
Olfactometer van Vaschide en Toulouse. 
Constructeur: G. Fontaine, Paris. 
Afm. 10 à 33X57X30 cm. 
Toulouse, deel 1, p. 104. 

Metalen bakje met een reeks van flacons gevuld 
met uiteenlopende geurige mengsels. 

11. 
Olfactometer van Zwaardemaker. 
Constructeur: E. Zimmermann, Leipzig. 
Afm. 20 X 20 X 20 cm. 
Hartevelt, p. 179; Toulouse, deel 1, p. 102; 
Zimmermann, p. 91. 

Support voor 2 wisselbare buisjes met uiteenlo
pende reuk. De proefpersoon moest de geur deter
mineren, of een verschil in concentratie tussen 
twee tegelijkertijd aangeboden buisjes aangeven. 

GEZICHTSVERMOGEN 

Perimeter voor onderzoek van het gezichtsveld 
naar Hardy. 
Constructeur: [F. Fritsch, Wenen]. 
Afm. 51 X 55 X 60 cm., 74 X 55 X 22 cm. 
Hartevelt, p. 41; Luyten, p. 59; Toulouse, deel 1, 
p. 151; Zimmermann, p. 33 . 

Kleurprikkels bewegen op een perimeter. Dit laat 
toe het gezichtsveld te bepalen voor prikkels die 



Instrument vaat de registratie van de schedelvorm (p. 82, nr. 8) 
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van binnen naar buiten en voor prikkels die van 
buiten naar binnen bewegen. Met priksysteem 
voor registratie van het gezichtsveld. 

12. 
Stereoscoop naar J. Martius-Matzdorff. 
Constructeur: Winckelmann & Söhne, Berlin. 
Afm. 15 x 13 X 20 cm. 
Hartevelt, p. 188; Toulouse, deel 1, p. 228. 

Stereoscopische waarneming door het samen
voegen van linker- en rechteroogbeeld. 

13. 
Rotatieschijven voor gezichtswaarneming. 
Constructeurs: L. Roland, Heverlee-Leuven; 
E. Zimmermann, Leipzig. 
Afm. 37x17x17cm. en 54X70X30cm. 
Hartevelt, p. 99-101, 178, 202; Luyten, p. 55; 
Toulouse, deel 1, p. 120 e.v.; Wundt, band 1, p. 373. 

Eén of drie draaischijven voor roteren van 
figuren, kleursectoren of wit-zwartsectoren. 
- Voor het hernemen van de proeven van Plateau 

over de waarneming van lijnen die rond een 
punt draaien. 

- Voor de studie van kleurwaarneming, kleur
menging, menging van licht en donker, waarne
mingsdrempel voor verschillen enz. 

Optische bank van Frey. 
Constructeur: Carl Zeiss, Jena. 
Afm. 40 X 80 X 31 cm. 
Leybold, p. 108; Luyten, p. 69. 

Een metalen onderstel waarover verschillende 
apparaten kunnen verschuiven zoals lenzen, dia
fragma's, schermen, enz. Werd gebruikt voor tal 
van optische experimenten. 

Spectroscoop. 
Constructeur: Leybold, Köln; met staander van 
E. Zimmermann. 
Afm. 60 X 70 X 50 cm. 
Leybold, p. 115. 

Instrument gebruikt bij de studie van lichtbre
kingseffecten. 

Zakspectroscoop. 
Constructeur: F. Schmidt & Haensch, Berlin. 
Afm. 3 X 10 X 5 cm. 
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14. 
Tachitoscopen. 
Afm. 55 X 100 X 43 cm. 
Hartevelt, p. 170; Luyten, p. 67. 

Voor het bepalen van de minimumtijd, nood
zakelijk om een visuele stimulus (figuur of woord) 
te herkennen. Er is o.a. een oude rotatietachi
toscoop, waarbij de expositietijd geregeld wordt 
door de breedte van een gleuf in een tuimelschijf. 
Andere vormen van tachitoscoop beheersen elec
tromagnetisch de expositietijd. 

Daltonismetest van Magnus en Daltonismetest 
van Holmgreen. 
Constructeurs: J.U. Kern's Verlag (Max Müller), 
Breslau; en [?]. 
Afm. 3 à l1x20x15 em., 4 à 16x28X15 cm. 

Voor onderzoek van kleurwaarneming en meer 
speciaal van de kleurenblindheid (o.a. door al of 
niet correct kiezen van gelijkaardige kleuren). 
Uitvoering met gekleurde kartonnetjes en uitvoe
ring met gekleurde wolletjes. 

TASTZIN 

15. 
Instrument voor onderzoek van de 
temperatuurgewaarwording. 
Constructeur: G. Fontaine, Paris. 
Afm. 37 X 30 X 30 cm. 

Recipiënten met water van verschillende tem
peratuur. Men ging het kleinst waarneemba
re temperatuurverschil na of demonstreerde 
het relatief karakter van de temperatuurindruk
ken. 

16. 
Esthesiometers. 
Constructeur: G. Boulitte, Paris. 
Afm. 2x25xI0cm. 
Hartevelt, p. 80; Luyten, p. 75; Toulouse, deel 1, 
p. 193; Zimmermann, p. 78-85. 

Op een schaal leest men de kracht af, noodza
kelijk om de druk van een punt te voelen; of 
men bepaalt de kleinst mogelijke afstand waar
op men twee punten onderscheidt van één en
kel. 



17. 
Myo-esthesiometer. 
Constructeur: 1. Roland, Heverlee-Leuven. 
Afm. 8x46x28 cm. 
Hartevelt, p. 277; Toulouse, deel 1, p. 79. 

Cilindertjes van gelijke grootte maar verschillend 
gewicht. Gebruikt bij het onderzoek naar het 
kleinst waarneembare verschil in gewicht. 

GewichtsilJusie. 
Constructeur: E. Zimmermann, Leipzig. 
Afm. 10X5X5 cm. 
Toulouse, deel 1, p. 242 e.v.; Zimmermann, p. 89. 

Twee uiterlijk gelijke gewichten. 

18. 
Algesiometer. 
Constructeur: Ch. Verdin, Paris. 
Afm. 3 x 20 x 5 cm. 
Hartevelt, p. 83; Toulouse, deel 1, p. 51. 

Soort esthesiometer voor het onderzoek van de 
pijngewaarwording. De kracht uitgeoefend op 
een punt die op de huid drukt, kan afgelezen 
worden. 

19. 
Esthesiometer naar Pieron. 
Constructeur: G. Fontaine, Paris. 
Afm. 5 x 20 X 17 cm. 
Toulouse, deel 1, p. 31. 

Hangertjes met naaldjes van verschillend 
gewicht. Gebruikt voor studie van pijn- en drukge
waarwording. 

Stereo-esthesiometer. 
Constructeur: G. Boulitte, Paris. 
Afm. 7 à 14x19x11cm. 
Toulouse, deel 1, p. 203. 

Geometrische vormpjes worden op de huid 
geplaatst en aan druk onderworpen. Welke druk 
is noodzakelijk voor correcte waarneming van de 
vormen? 

Dynamische stereo-esthesiometer. 
Constructeur: G. Boulitte, Paris. 
Afm.3x21x11cm. 
Toulouse, deel 1, p. 207. 

Bolvormige koperen elementjes van hetzelfde 
gewicht verschillen in meer of minder bolvormig-
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heid. Op grond van tastzin de rang van bolvor
migheid beoordelen. 

GEHOOR 

20. 
Valphonometer van Hipp. 
Afm. 102 x 17 x 28 cm. 
Hartevelt, p. 159; Wundt, band 1. p. 322-323; 
Zimmermann, p. 133. 

Een vallende rubberkogel produceert geluid af
hankelijk van valhoogte. Wat is het kleinst waar
neembare verschil? 

21. 
GeluidSpendule (naar A. W. Volkeman en G. T. 
Fechner). 
Afm. 42 x 67 x 20 cm. 
Hartevelt, p. 155; Luyten, p. 21-23; Wundt, band 1, 
p. 361-362; Zimmermann, p. 132. 

Pendels die om een as draaien maken een valge
luid. Valhoek kan afgelezen worden o.a. voor de 
studie van het kleinst waarneembare geluidsver
schil. Er is een dubbele en een enkele uitvoering 
aanwezig. 

22. 
Fluit van Galton. 
Constructeur: M. Pfau, DRGM. 
Afm. 6 X 25 X 17 cm. 
Hartevelt, p. 210, 321; Toulouse, deel 1, p. 176-177; 
Zimmermann, p. 153. 

Fluit met blaasbalgje en resonantiebuisje van 
regelbare lengte, zodat de toonhoogte varieert. 
Gebruikt om de waarnemingsdrempel voor toon
hoogten te bepalen. 

23. 
Tonometer van Hornbostel. 
Constructeur: E. Zimmermann, Leipzig. 
Afm. 3 X 15 X 16cm. 
Zimmermann, p. 146. 

Een windkast je met mondstuk en drie stempijpen, 
waarvan één, twee of drie kunnen ingeschakeld 
worden. De geluidssterkte is op een schaal aflees
baar. Gebruikt bij onderzoek van auditieve per
ceptie. 



Dubbele regelbare loonkoord naar Spearman. 
Afm. 65 x 120 x 16 cm. 
Luyten, p. 41. 
Twee toetsen die inspelen op twee snaren met 
instelbare trillengte, wat de toonhoogte bepaalt. 
Gebruikt voor demonstratie van verschijnselen 
i.v.m. toonhoogte of om de appreciatie van ver
houding tussen toonhoogten te evalueren of om 
het kleinst waargenomen verschil in toonhoogte 
vast te stellen. 

Stemvorken (Koenig/Marloye). 
Constructeur: E. Zimmermann, Leipzig. 
Afm. 22X4x4 cm. 
Hartevelt, p. 91; Luyten, p. 29; Wundt, band 1, p. 459; 
Zimmermann, p. 148-149. 

Mnenometers en aandachtsproeven 

De algemene wetten van geheugen en 
aandacht, de geheugenstrategieën, de ver
moeienis waren vroeg voorwerp van onder
zoek. Ook de verschillen naargelang het 
aangeboden materiaal en de individuele ver
schillen genoten hierbij belangstelling, even
als de pedagogische toepassingen. 

Mnemomelers naar Ach, Alber, Schulze, e.a. 
Constructeurs: L. Roland, Heverlee-Leuven; 
E. Zimmermann, Leipzig; e.a. 
Afm. o.a.: 25 X 17 X 17 cm. 
Hartevelt, p. 153, 322; Schulze, p. 264; Zimmermann, 
p. 61, 62, 72. 

Door een venster dat mechanisch of electrome
chanisch bevolen wordt, kunnen bv. opeenvol
gende kaarten (met bv. woorden) uit een lader 
aangeboden worden, voor een bepaalde korte 
duur of voor een te registreren tijd. De proef
persoon moet op een afgesproken wijze reage
ren. De tijd en de fouten worden geregistreerd. 
Veel gebruikt bij onderzoek naar geheugen en 
associatie. 
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Mnemomeler naar Hempel. 
Constructeur: E. Zimmermann, Leipzig. 
Afm. 30 X 30 X 20 cm. 
Zimmermann, p. 70. 

Achtereenvolgende reeksen van enkele (meestal 
drie) woorden worden via een gleuf aangeboden 
op een horizontale trommel, die draait met een 
regelbare snelheid. De expositietijd kan ook via 
een luik beheerst worden. Gebruikt voor onder
zoek van het geheugen. 
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Het Museum Wetenschap en Techniek 

door Prof. Dr. F. Lox 

Het Museum voor de Geschiedenis der 
Wetenschappen van de Universiteit Gent, 
kortom "Museum Wetenschap en Techniek" 
genoemd, heeft een bewogen geschiedenis 
achter de rug. Op 29 oktober 1965 werd 
de huidige huisvesting in het patriciërshuis 
Korte Meer 9 te Gent plechtig ingehuldigd: 
de pas benoemde hoogleraar J.B. Quintyn 
werd de leiding toevertrouwd.In zijn zitting 
van 7 oktober 1964 had de Raad van Beheer 
van de Rijksuniversiteit Gent onder leiding 
van Rector J.J. Bouckaert en op voorstel 
van het Stadsbestuur van Gent, beslist de 
wetenschappelijke verzameling toebehorend 
aan de Stad Gent over te nemen om aldus 
een wetenschapsmuseum in haar schoot in 
te richten. Het Museum Wetenschap en 
Techniek kreeg administratief het statuut 
van Algemene Dienst en kwam hierdoor 
rechtstreeks onder de bevoegdheid van de 
Rector. In zijn openingstoespraak van 29 ok
tober 1965 sprak Prof. P. van Oye terecht 
van "De stad Gent heeft een parel van haar 
kroon afgestaan aan de Universiteit; het 
Museum voor de Geschiedenis der Weten
schappen is door de Universiteit dankbaar 
aanvaard". De overdracht bestendigde de 
wens van vele initiatiefnemers waaronder 
de Professoren Gillis, Elaut en van Oye, om 
de activiteiten en de groei van het weten
schapsmuseum in een universitair kader ge
plaatst te zien: het museum kreeg in het 
bevorderen van het doorlichten van de evo
lutie van alle universitaire disciplines een 
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vernieuwde doch belangrijke cultureel-ver
heffende en opvoedende opdracht toegewe
zen. De activiteiten van het museum zouden 
zich concretiseren als een draaischijf, aldus 
Prof. J.J. Bouckaert, waarbij vertegenwoor
digers uit de diverse disciplines zich kunnen 
ontmoeten en gestimuleerd worden tot het 
zich toeëigenen van de meest diverse denk
systemen. De synergie in de mozaïek van 
wetenschappen leidt immers, anders dan de 
ivoren toren, tot creativiteit en universeel 
humanisme. 

Het prille begin van het Museum van de 
Wetenschappen gaat echter terug tot 28 no
vember 1948, toen bezieler Prof. A.J.J. Van 
De Velde, hoogleraar aan de Universiteit 
Gent en tevens directeur van het Stadslabora
torium, in een daartoe afgestane zaal van het 
Museum voor Oudheden van de Stad Gent 
een tentoonstelling van wetenschappelij
ke apparatuur kon inrichten. De geestdrift 
leidde tot snelle groei zodat amper een jaar 
later ruimere lokalen dienden gezocht. Er 
werd een onderkomen gecreëerd in het 
Museum voor Schone Kunsten met ingang 
aan de Tuinbouwlaan en op 10 november 
1950 was de nieuwe verhuis voltooid. Prof. 
J. Van De Velde volgde zijn vader A.J.J. Van 
De Velde op als beheerder van het Museum 
en bij diens overlijden in 1961 werd de 
leiding in handen van de emeritus Prof. 
P. van Oye overgedragen. Het is dank zij de 
talrijke tussenkomsten van de Professoren 
van Oye en Gillis bij de academische over-



heid en het College van Burgemeester en 
Schepenen, dat een overeenkomst tot over
name met de universiteit in 1964 kon wor
den gesloten. Terwijl de directeur Prof. 
J.B. Quintyn administratief een onderkomen 
had gekregen in het vroegere rectoraatsge
bouw in de Voldersstraat, werden de ge
bouwen in de Korte Meer 9 en 7 onder zijn 
leiding samengevoegd, opgeknapt en verder 
aangepast zodat een bestendige tentoonstel
lingsruimte, werkplaats, opslagruimte, biblio
theek en een fysisch laboratorium werden 
gerealiseerd. Een ikonografische verzame
ling werd opgebouwd en het Museum zag 
zich verrijkt met een reeks wetenschappe
lijke films, diareeksen en demonstratietoe
stellen. 

Het feit dat Prof. J.B. Quintyn vóór zijn 
benoeming Inspecteur-generaal van Open
bare Werken was, beeft in belangrijke mate 
bijgedragen tot de snelle en efficiënte ver
nieuwing van de gebouwen in de Korte 
Meer. 

Onder het directoraat van Prof. Quintyn 
werd voornamelijk aandacht besteed om de 
wensen van de stichters concreet in te vullen. 
Als didacticus betrachtte Prof. Quintyn een 
optimalisatie van wetenschappelijke kenniso
verdracht in een historische context onder 
het motto van "Zien, Horen en Doen". De 
museumwerking richtte zich ook naar het 
brede publiek: talrijke tentoonstellingen 
werden in binnen- en buitenland georgani
seerd of er werd daartoe medewerking ver
leend; wetenschappelijke onderwerpen wer
den vulgarizerend behandeld in het tijd
schrift Sartonia dat volledig in het Museum 
werd gerealiseerd; zo werden in totaal 51 
uitgaven verzorgd, nagenoeg uitsluitend van 
de hand van Prof. Quintyn. 

Bij zijn opruststelling in oktober 1984 was 
geen opvolger aangeduid: dit gebeurde met 
ingang van 1 januari 1985. Het komt het 
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personeel de vermeldenswaardige eer toe, 
plichtsgetrouw het patrimonium van het 
Museum te hebben beschermd tijdens de 
overgangsperiode. 

Sinds wordt getracht de doelstellingen van 
het Museum verder te zetten: als volwaardig 
lid van de inmiddels opgerichte "Sarton
leerstoel" worden door het Museum de inter
nationale kontakten verder uitgebouwd; ook 
wordt intens samengewerkt met organisa
toren van tentoonstellingen en verder wor
den jaarlijks in het Museum thematische 
tentoonstellingen uitgewerkt die er toe bij
dragen om het wetenschappelijk denken en 
het technisch vernuft regelmatig in de 
publieke belangstelling te brengen. 

Inmiddels is de beschikbare museumruim
te terug te klein geworden: de geschiedenis 
herhaalt zich, doch spijts de minder gunstige 
economische toestand wordt hoopvol naar de 
toekomst gekeken. Dit patrimonium is niet 
alleen uniek geworden in België, maar boven
dien is de rol van het Museum die bij zijn 
oprichting aan de universiteit door Rector 
J.J. Bouckaert werd geformuleerd, nog immer 
actueel en zal dit steeds blijven: "Vergeten 
we toch niet dat het gehele monument van 
onze tegenwoordige wetenschap ontstaan is, 
en nog iedere dag ontkiemt, uit een gestadige 
aftakeling van oudere theorieën en het 
opbouwen van nieuwe in de plaats. Onont
koombaar is het feit dat een nieuwe theorie 
altijd een reactie betekent op wat voorheen 
of van oudsher bestond en aangenomen 
werd. Kortom verleden en heden vormen de 
startbaan van wat morgen komen zal. In dit 
verband poneerde Aldous Huxley in zijn 
'Brave New World' zeer terecht: 'Iedere 
theorie moet aangepakt worden als een 
tegenstander van morgen '. Primordiaal is het 
die tegenstander grondig te kennen en 
daartoe moet dit Museum kunnen bijdra
gen". 
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Catalogus 

1. 
Fotografische vergroter "Van Monckhoven". 
Constructeur: Ateliers Van Monckhoven, Gent. 
Bouwjaar: vermoedelijk periode van 1858-1860. 
Afm. 320 X 75 X 170 cm. 

Van Monckhoven was een bekend Gents foto
graaf uit de tweede helft van de 19de eeuw: 
hij ontwikkelde o.a. fotografische emulsies met 
een grotere lichtgevoeligheid. Men vermeldt dat 
ooit twee vergrotingsapparaten werden gebouwd 
volgens model "Van Monckhoven". Dit appa
raat is zeker een Belgisch unicum: vermits in 
de periode 1860 nog geen kunstlicht voorhan
den was. werd het zonlicht als belichtingsbron 
gebruikt om een posttief-afdruk te maken. De 
grote spiegel vooraan het toestel is daartoe in 
alle richtingen instelbaar om zonnestralen op 
te vangen en te richten op de grote voorzet
lens: de "sluiler", een ijzeren cirkelvormig 
plaatje, bevindt zich În het brandpunt van deze 
lens. 

2. 
Verzameling Prof. Dr. V. Deneffe {1835-1911}. 

Als medicus en historicus realiseerde Prof. 
Deneffe (Universiteit Gent) na 25 jaar opzoe
kingswel'k een unieke verzameling van genees
kundige apparatuur uit de oudheid. De ganse 
verzameling omvat een reeks originele appara
ten, geb'ouwe kopijen, afdrukken en fotokopijen 
van gebruiksvoorwel'pen die eertijds voor ge
neeskundige doeleinden werden gemaakt. Zij 
stammen uit opgravingen, en vondsten in lan
den van het Romeinse Rijk: aldus zijn stukken 
verzameld met herkomst ver buiten Italië, zo
als Egypte, Griekenland, Duitsland, Frankrijk en 
België. 
De verzameling Deneffe wordt wereldwijd be
schouwd als de meest volledige: zij geeft immers 
een kenmerkend beeld van inzichten van weleer, 
de kunst om metalen (meestal koperlegeringen) te 
verkrijgen volgens de toen geldende theorie der 
vier elementen, en vervolgens om ze tot waarde-

92 

volle voorwerpen te vervormen. Uit deze reeks 
kan worden afgeleid dat men in de oudheid niet 
enkel amputaties maar ook schedelboringen 
verrichtte. Merkwaardig is de toepassing van de 
archimedesschroef om verwijdingen te bekomen 
(omzetting van rotatiebeweging tot translatie). De 
verzameling bevat ook enkele exemplaren van. 
éénarmige balansen. de zogenaamde Romeinse 
balansen, en gelijkarmige die nadien het meest tn 
gebruik kwamen. 
Het blijkt dat slechts een viertal specialisten over 
de wereld op dit ogenblik onderzoek verrich
ten over deze apparatuur, en hierbij vormt de 
verzameling Deneffe nog steeds een belangrij
ke bron voor wetenschappelijke informatie. 
Elke aandachtige bezoeker wordt nu gefascineerd 
hoe twintig eeuwen gel.eden apparatuur werd 
gemaakt waarvan doelstelling en vormgeving 
in de huidige realisaties nog zijn terug te vin
den. 
Op het tentoongesteld paneel worden slechts 
enkele markante voorbeelden getoond uit de 
collectie die ongeveer 720 stuks omvat. 

3. 
Zoötroop volgens Horner. 
Origineel model uit de handel: constructeur 
onbekend. 
Bouwjaar: vermoedelijk 1850. 
Afm. 28 X 28 X 30 cm. 

Het wer.kingsprincipe van dit apparaat steuot, 
zoals dat van de phenakistiscoop die door 
f. Plateau in 1832 werd ontworpen, op de door 
hem ontdekte nawerking van het licht op het 
netvlies. In plaats van tekeningen op schijf aan 
te brengen, werd door Homer in 1834 dit ci
lindrisch model ontworpen: de tekenband werd 
aan de binnenzijde van de cilinder aange
bracht, en door de zijdelings aangebrachte ope
ningen bi.j w'aaling bekeken. In tegenstelling 
met de phenakistiscoop van ]. Plateau konden 
meerdere personen gelijktijdig het gebeuren vol
gen. 



Structuurmodellen van benzeen volgens Kekulé (p. 93, nr. 5) 

4. 
Toverlantaarn. 
Origineel model uit de handel: constructeur 
onbekend. 
Bouwjaar: begin 19de eeuw. 
Afm. 21 X 11 X 38 cm. 
Dit soort toestellen was specifiek ontworpen voor 
gebruik in de huiskamer. 
Kaarslicht werd gebruikt om tekeningen, op glas 
aangebracht, op scherm te projekteren. Glazen 
plaatjes bevatten meestal 4 tot 5 gekleurde teke
ningen die ter illustratie van een verhaal achter
eenvolgens werden getoond. 

5. 
Struktuurmodellen van benzeen volgens 
Kekulé. 
Oorsprong: Laboratorium voor Chemie, Universiteit 
Gent onder leiding van Prof. A. Kekulé. 
Bouwjaar: ca. 1865. 
Afm. 18 X 18 X 5 cm. 
A. Kekulé (1829-1896) verbleef van 1858 tot 1867 
aan de Universiteit Gent belast met de cursus 
Chemie. Op dat ogenblik was uit studiewerk aan 
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de Universiteit Heidelberg gebleken dat koolstof 
vierwaardig was. De chemische analyse-methode 
voor organische produkten (o.a. volgens Liebig) 
werd door A. Kekulé te Gent ingevoerd. Zo werd 
gevonden dat benzeen, bijprodukt van de pro
duktie van stadsgas uit steenkool, uit 6 koolstof
en 6 waterstofatomen bestond. De voorstelling 
van de struktuur van benzeen bleek met de gel
dende kennis niet mogelijk, daar voor 6 koolstof
atomen minstens 8 waterstofatomen werden ver
wacht. De idee om de 6 koolstofatomen in een 
zes ring voor te stellen met opeenvolgende enkele 
en dubbele bindingen komt van A. Kekulé (pe
riode 1864-1865). Volgens de gegevens uit de 
cursus Chemie die Kekulé doceerde, werd elk 
koolstofatoom door een staafje met vier bindings
mogelijkheden voorgesteld (elk bolletje stelt een 
reaktieve plaats voor). De aaneenschakeling der 
6 koolstofatomen kan hetzij in driehoeksvorm 
hetzij in zeshoekvorm (hexagonaal) gebeuren. 
Kekulé kon aantonen dat de zeshoekvorm de 
reeële struktuur voorstelde; meteen werd duide
lijk dat de 6 waterstofatomen langs de buitenkant 
van de zogenaamde "Zesring" moesten voor
komen. Deze ontdekking ligt aan de basis van de 



synthese van mesityleen (tri-methylbenzeen) en 
later van de synthese van talrijke kleurstoffen. De 
ontdekking heeft tevens de weg voorbereid tot de 
ontwikkeling en de produktie der kunststoffen. 

6. 
Retort. 
Model: S.A. Spard-Gilbert, Orleans. 
Bouwjaar: eind 18de eeuw. 
Afm. 20 X 20 X 15 cm. 
Deze retort is gevormd uit zandhoudende klei, 
gebakken en geglazuurd. Werd gebruikt o.a. bij de 
synthese van chemicaliën (bv. zuren). 

7. 
Polarisatietoestel volgens Norrenberg 
{1787-1862}. 
Constructeur: Jules Duboscq, Parijs. 
Bouwjaar: vermoedelijk uit de periode 1850. 
Afm. 20 X 20 X 53 cm. 

Dit toestel werd gebruikt om de lichtbrekingsei
genschappen van stoffen te onderzoeken: het kan 
tevens dienen om stoffen kwalitatief en kwantita
tief te bepalen. In principe worden de stoffen met 
gepolariseerd licht onderzocht. De polarisator is 
hier een glazen plaatje dat onder een hoek van 57° 
(Brewsterhoek) ten opzichte van inkomend licht 
wordt ingesteld: het weerkaatste licht is dan gepo
lariseerd (trilt in één vlak). Bovenaan het toestel is 
een geslepen Calciet-plaatje draaibaar opgesteld 
als analysator. De analysator kan worden in
gesteld zodat geen Hch meee zichtbaar is (door
laatl'icbtingen staan gekruist). Een optisch actieve 
stof zal het trillingsvlak van bet gepoladseeJ'd 
licht verdraaien zodat de analysator over een 
wel te bepalen hoek dient te worden verdraaid 
om terug uitdoving te verkrijgen: deze hoek is 
functie van het beschouwde produkt en de 
concentratie. 

8. 
Distilleerkolf. 
Model: zoals beschreven in werken over "Alchemie". 
Bouwjaar: eind 18de eeuw. 
Afm. 25 X 25 X 30 cm. 

Kol r die gebruikt werd om mengsels van vloei
stoffen te scheiden: hierbii staat volgens het alche
rnisch principe der tegenstellingen, warm en 
koud tegenovel' elka.ar om een edeler produkt uit 
een mengsel te verkrijgen: menig distillaat werd 
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daarom de naam "spiritus" verleend. Het conden
saat werd in het bovenste gedeelte gevormd door 
luchtkoeling om vervolgens langs de zijbuis te 
worden opgevangen. Met de ontdekking van de 
zogenaamde "Liebig-koeler ' (begin 19de eeuw) 
werden de dampen van het distillaat afzonderlijk 
in een watergekoelde buis (tegen-stroomprIDcipe) 
efficiënter gekoeld. 

9. 
Planetarium (Model volgens Copernicus). 
Constructeur: Firma C.A. Sacré-Frères, Brussel. 
Bouwjaar: 1827. 
Afm. 60 X 60 X 60 cm. 
Gewicht: ca. 20 kg. 

Model van de zon met planeten waarbij de re
latieve beweging der planeten rondom de zon 
kon worden getoond: daartoe staat de zon in 
het centrum van de cirkelvormige plaat opge
steld samen met zijn dichtst bijgelegen planeet 
Mercurius. De planeten Venus, Aarde met maan 
en Mars staan respectievelijk op concentrische 
schijven voorgesteld. De houten koffer bevat een 
mechanisme aangedreven door een motor met 
veer waardoor deze schijven elk met een verschil
lende snelheid kunnen bewegen. Het geheel is 
overkoepeld met een door koperen latten uit
gewerkt bolvormig "hemel uitspansel" . De top 
staat voor de poolster en staat geïnclineerd onder 
een hoek van 23°27' ten opzichte van het vlak dat 
door de planeten rondom de zon wordt beschre
ven. De vaste buitenste ring bevat de kalender met 
aanduiding van de sterrenbeelden waar doorheen 
de zon zich schijnbaar beweegt (voorstelling uit 
de oudheid waarbij de aarde als onbeweeglijk 
centrum werd gedacht). De andere op dat ogen
blik bekende planeten van de zon staan met hun 
respectievelijke manen op de vier hoekpunten 
van de koffer onbeweegbaar opgesteld. 

10. 
Pelorus. 
Constructeur: Fieriset Haris. 
Bouwjaar: ca. 1800. 
Afm. 20 X 20 X 20 cm. 
Toestel met ingebouwd kompas om de koers van 
een schip te bepalen. In principe wordt vanop het 
schip de hoek gemeten tussen twee bepaalde 
punten op de kust. Anderzijds kan het verloop 
van de kustlijn worden bepaald. 
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11. 
Electriseermachine. 
Model volgens Jesse Ramsden (1735-1800) 
gefabriceerd door "Dumortier-Frères", Rue du 
Gardinet, Paris . 
Bouwjaar: vermoedelijk eind 18de eeuw. 
Afm. 200 X 135 X 210 cm. 

Deze machine produceert statische electriciteit 
door wrijving van glas tegenover leder (meest
al van paardevel) ingestreken mel ' 'Kienmayel' s" 
amalgaam. De glazen plaat zal de positieve .lading 
die wordt opgewekt op de wrijvingsplaatsen 
boven- en onderaan het toestel verplaatsen: 
door puntladingseffecten zullen de horizontaal 
geïsoleerd opgestelde geleiders positief opladen. 
Sedert 1865 werden wrijvings-electriseermachi
nes vervangen door inductie-electriseermachi
nes (zoals de Holzmachine of de beter beken
de Wimshurst-machine). De spanning die kon 
worden opgewekt, afhankelijk van de capaciteit 
van het toestel, was vrij hoog en kon 100.000 Volt 
en meer bereiken. 
Het belang van de electriceermachines kan gesitu
eerd worden in het gebied van de telecommuni
catie, daar zij de enige bron vormden om de 
nodige hoge spanningen op te wekken. Electri
seerrnachines waren aldus nog steeds in voege op 
het ogenblik dat de laagspanningsgalvanische 
elementen (Volta, Daniell e.a.) reeds ruim in 
gebrUik waren; zij werden totaal verdrongen na 
de ontdekking van de Ruhmkorffbobijnen in 1851 
waarmede hoogspanning uil laagspanning kon 
worden opgewekt. 

12. 
Sterrekijker. 
Constructeur: onbekend. 
Bouwjaar: vermoedelijk rond 1770. 
Afm. 130x42x170 cm. 

Deze merkwaardige kijker werd in 1820 door 
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Willem I aan de Rijksuniversiteit Gent geschon
ken. 
De werking van deze kijker steunt op het principe 
van de . "Newton"-kijkers: de beelden worden op 
een holle spiegel achteraan de tubus opgevangen. 
Nagenoeg in het brandpunt halfweg de tubus is 
een kleine ovale spiegel onder een hoek van 45 0 

opgesteld. In de zijwand van de cilinder is een 
opening gebracht voorzien van een vergrootglas 
dat gericht is op deze ovale spiegel om aldus de 
beelden vergroot te zien. De tubus is op een 
houten plank gemonteerd waarvan de inclinatie 
in de vertikale richting kan worden ingesteld: de 
ganse opstelling laat toe de schijnbare beweging 
der sterren te compenseren. 
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Museum voor Dierkunde 

door Dr. G. Haspeslagh 

Het ontstaan en de ontwikkeling van het 
Museum voor Dierkunde zijn nauw ver
bonden met de geschiedenis van de universi
teit zelf. In de "Règlement sur l'organisation 
de l'enseignement supérieur dans les pro
vinces méridionales du royaume des Pays
Bas" van 25 september 1816, luidde art. 129: 
"Pour l'enseignement de l'histoire naturelle 
et spécialement de la zoologie, il y aura dans 
chaque université un cabinet pour l'histoire 
naturelle des animaux et pour leur anatomie 
comparée". Dergelijke verzamelingen wer
den onontbeerlijk geacht als didactische 
ondersteuning van het ex cathedra onder
wijs. 

De eerste hoogleraar in de zoölogie, ver
gelijkende anatomie en plantkunde, Prof. 
F.P. Cassel (1784-1821) kreeg daarom in 
1819 een som van 5.000 Florijnen ter be
schikking om een deel van de verzameling 
C.J. Temminck aan te kopen. Deze verza
meling gold als één der rijkste in zijn soort 
van Europa en door deze aankoop is de 
fauna van het Oriëntale en van het Austraal
aziatisch Rijk in het Museum goed verte
genwoordigd, ook met zeer zeldzame stuk
ken. 

De opeenvolgende hoogleraren in de zoö
logie die tevens als directeur van het Mu
seum optraden, drukten elk hun eigen stem
pel op de verzamelingen. Prof. F.J. Cantraine 
(1801-1863) kon in 1844 een deel van de 
befaamde verzameling Risso, vissen uit de 
Middellandse Zee, aankopen. Prof. A.C. 
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Poelman (1815-1874) van zijn kant, bracht 
één van de mooiste en rijkste verzamelingen 
Vergelijkende Anatomie tot stand, waarvan 
hij in 1868 een catalogus publiceerde. In
tussen had ook de Société Royale d'Histoire 
Naturelle de Gand in 1853 stukken aan het 
Museum geschonken. 

Onder Prof. F. Plateau (1841-1911) breid
de de verzameling ongewervelde dieren uit 
met o.a. de schelpenverzamelingen van Mac 
Leod, Lecomte en Cornet en de insektenver
zamelingen van Mathieu en Puls. 

Het Museum voor Dierkunde was rond 
de eeuwwisseling dermate aangegroeid dat 
men in het jaarverslag van de universiteit 
noteerde: "Les collections d'histoire natu
relle sont relativement importantes pour 
un établissement d'instruction, c'est-à-dire 
pour une institution dont le musée n 'est 
pas public". Het zoölogische kabinet telde 
immers zowat 25.000 stuks. Het Museum was 
toen gevestigd op de eerste verdieping van de 
gebouwen aan de Lange Meir, de huidige 
Universiteitstraat. 

Onder Prof. V. Willem (1866-1952) groeide 
de verzameling voornamelijk aan met mate
riaal afkomstig van de mariene biologische 
stations van Napels, Roscoff, Banyuls en 
Wimereux. Prof. P. van Oye van zijn kant 
stelde een groot gedeelte van de verzame
lingen aan het pas opgerichte Schoolmuseum 
te Gent ter beschikking. 

De laatste decennia werd onder impuls van 
Prof. 1. De Coninck (1909-1988) en van de 



huidige directeur Prof. A. Coomans, gestart 
met de herwerking van de verschillende afde
lingen. Belangrijke nieuwe verzamelingen 
werden verworven, zoals in 1962 deze van 
Goetghebuer, in 1967 een collectie ongewer
velde dieren door Coomans verzameld op het 
Groot-Barrièrerif, en in 1977 het zoölogisch 
gedeelte van de verzameling Hostie. 

Het Museum heeft intussen, sedert 1970, 
een nieuw onderkomen gekregen in de kel
derverdiepingen van de gebouwen voor de 
kandidaturen in de wetenschappen aan de 
Ledeganckstraat. 

In de loop van 175 jaar is heel wat ma
teriaal verloren gegaan. Vele stukken zijn 
door ouderdom, verplaatsing of gebruik be
schadigd of stuk geraakt. Tijdens de Duitse 
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bezettingen zijn o.m. de verzameling Risso, 
een collectie diepzeevissen en meerdere 
skeletstukken, waaronder walvisachtigen, 
verdwenen. Een ander probleem waarmee 
men reeds in 1823 had af te rekenen en dat 
nog steeds actueel is betreft de aantasting o.a. 
door schadelijke insekten, voornamelijk bij 
de vogel- en insektenverzamelingen. 

Desondanks vervult het Museum tot op 
vandaag nog steeds zijn oorspronkelijke 
didactische funktie bij de opleiding van de 
studenten. Daarnaast wordt ook een inspan
ning geleverd om het Museum open te stellen 
voor een ruimer publiek. Voor deze tentoon
stelling werden enkele gewervelde dieren 
geselecteerd, die elk afzonderlijk reeds merk
waardig zijn. 



i 

Aye-aye (p. 106, nr. 6) 
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Catalogus 

ZOOGDIEREN, MAMMALIA. 
Zoogdieren worden o.a. gekenmerkt door 

haarbedekking, jongen die na de geboorte 
een tijdlang gevoed worden met melk gese
creteerd door melkklieren van het moeder
dier, 3 gehoorbeentjes, 7 halswervels, onder
kaak bestaande uit 1 been: dentale, ", 

- Snaveldieren, Monotremata. 
Van alle recente Zoogdieren staan de Mo

notremata nog het dichtst bij de Reptielen 
waarvan ze afstammen. Ze vertegenwoor
digen een aparte lijn in de evolutie, het zijn 
de enige eierleggende Zoogdieren. 
De eieren zijn klein: 14-18 mmo lang, door
snede van 13-15 mm., met een zachte leder
achtige schaal; ze worden bebroed en breken 
uit buiten het moederdier. 
Monotremata vertonen ook typische Zoog
dierkenmerken, zoals 3 gehoorbeentjes, haar 
en melkklieren. 
De buisvormige melkklieren liggen in ge
paarde velden op het abdomen van de <;> 9 ; 
er zijn geen tepels, de melk wordt door de 
jongen opgelikt. 
Monotremata zijn warmbloedig, de lichaams
temperatuur ligt tussen 31.1 en 32.2°C. en 
wordt constant gehouden bij een omge
vingstemperatuur tussen 27 .6 en 32.6°C., 
daarbuiten treden schommelingen op. 
Tanden worden alleen bij het vogelbekdier 
aangelegd, ze breken niet door. 
In beide geslachten monden spijsverterings
stelsel, uitscheidingsstelsel en voortplan
tingsstelsel uit in een gemeenschappelijke 
cloaca. 

Monotremata komen uitsluitend voor in 
Australië, Tasmanië en Nieuw-Guinea. 

1. 
Vogelbekdier, 
Ornithorhynchus anaticus (SHA W & NODDER, 
1799). 
Cf, RN 811. 
Gestroomlijnd lichaam, kopromplengte 40 cm.; staart 
dorsoventraal afgeplat, vorm vergelijkbaar met bever
staart, 14 cm. lang. Snuit verlengd tot een brede, platte 
snavel zoals bij een eend, buigzaam en bedekt met een 
zachte, naakte, lederachtige huid die achterwaarts 
omplooit over de aangrenzende pels, neusgaten dicht 
bij elkaar tegen het snaveleinde (boven); kleine ogen; 
geen oorschelpen, de uitwendige gehoorgang ligt 
onmiddellijk achter de ogen in een groef die onder 
water door een huidplooi afgesloten wordt. 
Dichte gelijkmatige, zachte, glimmende platliggende 
haarvacht met korte, zeer fijne, wollige ondervacht; 
rugzijde zwartbruin, buikzijde geelbruin. 
Korte, sterke ledematen, brede handen en voeten met 
naakte zolen en 5 nagels; aan de hand steken de 
zwemvliezen tot 13 mmo voorbij de nagel punt, aan de 
voet reiken ze tot aan de nagelbasis; de voetenkeI draagt 
een krachtig, hoornig, naar binnen gericht, krom, hol 
spoor, waarin een gifklier uitmondt. 

Het vogelbekdier ziet er zo eigenaardig uit dat 
toen in 1798 de eerste volledige huid het British 
Museum in Londen bereikte men eerst niet wou 
geloven dat ze écht was. 
Het vogelbekdier is een schuwen stil landdier dat 
het grootste deel van zijn leven in het water door
brengt, uitstekend duikt en zwemt en daarbij 
vnl. de voorste ledematen gebruikt, de achterste 
dienen meer voor stabilisatie, en de staart als 
roerfunctie; het blijft gewoonlijk 1 minuut onder 
water, maar kan bij gevaar tot 5 minuten onder
blijven. 
Het vogelbekdier voedt zich bij schemering, 
zowel 's avonds als 's morgens; daarbij wordt 
de modder- of grindbodem met de bijzonder 
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gevoelige snavel onderzocht, en gezeefd tussen 
de hoornplaten; het voedsel bestaat uit schaal
dieren, wormen, slakken, insektenlarven, kikker
visjes, kleine vissen en ook zoetwatervegetatie; 
kleine prooien worden onder water in wang
zakken verzameld, en daarna, drijvend aan het 
wateroppervlak gekauwd, waarbij o.a. de platte 
tong het voedsel tegen het verhemelte plet; gro
tere prooien worden in de bek aan land ge
bracht. 
Aan land wordt bij de voorpoot dit deel van het 
zwemvlies dat voorbij de nagels steekt onder de 
palm geplooid, zodat de nagels vrijkomen, die 
gebruikt worden bij het graven. 
Er worden twee soorten holen gegraven in de 
oever van stromen of meren. 
1. een ondjep hol meestal onder boomwortels, 
waar een paaI' beschutting kan zoeken; in de 
broedperiode alleen door het ct gebruikt. 
2. het nesthol wordt uitsluitend door het 9 ge
bouwd in het broedseizoen, het bestaat uit een 
gangensysteem dat tot 18 m. in de breedte en 
tot 10 m. in de diepte kan uitlopen, de ingang 
ligt boven de waterspiegel; op het einde van 
de gang bouwt het 9 een nest van plantenma
teriaal dat ze onder de naar voren geplooide 
staart aanbrengt. De voortplantingsperiade valt 
in de lente: de copulatie grijpt plaats in het 
water; na 12-14 dagen legt het 9 1-3, meestal 
2 eieren met zachte schaal in het nest, gedu
rende de incubatieperiode van 7-12 dagen rolt 
het 9 zich om de eieren heen en sluit ze het 
nest van binnenuit af met aarde zodat de voch
tigheidsgraad ongeveer constant blijft. Bij de 
geboorte zijn de jongen ongeveer 25 mmo lang, 
naakt en blind, het 9 legt zich om hen heen 
en waarschijnlijk stimuleren ze de melkpro
duktie in de melkvelden, de jongen likken de 
melk op. Ze verlaten het nest na 4 maanden, 
ongeveer 35 cm. lang, na 1 jaar zijn ze geslachts
rijp. 
Een volwassen vogelbekdier weegt 0,5-2 kg. 
(9-0') en wordt 10-15 jaar oud. 
Het vogelbekdier was zeer gezocht voor zijn 
pels. 

Het vogelbekdier komt nog voor in D.-Australië 
en Tasmanië; in de omgeving van zoetwater, 
zowel bij klare, snelstromende bergrivieren (1.800 
m.) als bij modderige, trage kuststromen, en bij 
meren op zeeniveau. 
Volledig beschermde diersoort sedert 1905. 

2. 
Skelet van een vogelbekdier. 
0', RE 2692 . 
Het skelet vertoont zowel kenmerken van Zoogdieren 
als van Reptielen, en eigen structuren. 
Schedel met vogelachtig uitzicht: schedelbeenderen 
vergroeid, naden verdwenen; craniaal gedeelte rond en 
glad; beenderen van boven- en onderkaak distaal sterk 
uitgegroeid, ondersteunen de snavel; geen tanden, wel 
hoornplaten . 
Zeven halswervels met korte ribben; alleen caudale 
wervels met epiphyse. Extremiteiten in transversale 
pootstand; voorpoot met proximaal verlengd uitsteek
sel (oleacron) van elleboogbeen (ulna), waardoor grote 
kracht kan ontwikkeld worden bij het graven; achter
poot met gelijkaardige verlenging van het kuitbeen 
(fibula); voetenkei met duidelijk spoor. 
Schoudergordel met T-vormig episternum of intercla
vicula tussen sleutelbeenderen (claviculae) en borst
been (sternum); schouderbladen (scapulae) verbonden 
met borstbeen (sternum) door duidelijk ravebeksbeen 
(coracoied). 
Bekkengordel met ventraal twee duidelijke buidel
beenderen (epipubis). 

3. 
Australische mierenegel, 
Tachyglossus aculeatus (SHA W & NDDDER, 
1799). 
9, RN 809. 
Gedrongen lichaam met korte stompe staart, totale 
lengte 40 cm .. Kop met lange, rechte, naakte snavel
vormige snuit, ongeveer rond op doorsnede, met op 
het uiteinde de neusgaten (boven) en de zeer nauwe 
mondopening (onder); kleine ogen, geen oorschel
pen. 
Korte, dikke, lichtbruine pels, met daartussen op rug en 
zijkanten talrijke, geordende, stevige, holle, rechte 
stekels, tot 5 cm. lang, bruin met gele vlekken en 
donkere punt. 
Korte, krachtige graafpoten; handen en voeten breed, 5 
tenen met sterke, afgeplatte, nagels, voettenen naar 
buiten en naar achteren gericht, rechte handnagels, 
kromme voetnagels, tweede voetnagel bijzonder sterk 
ontwikkeld: krabnagel waarmee de huid tussen de 
stekels gereinigd wordt. 

De mierenegel is een landdier met solitaire 
levenswijze, dat op alle uren actief is, maar vnl. 
bij schemering en 's nachts; daarom wordt hij 
maar zelden waargenomen. 
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Hij heeft een zeer eigen voedingswijze: oplikken 
van termieten, mieren en andere insekten en hun 
larven met de lange, wormvormige tong die ver 
kan worden uitgestoken en bedekt is met een 
kleverig speeksel. Hij zoekt zijn prooi op met 
zijn scherpe reukzin. Het voedsel wordt achter 
in de mondholte gekauwd tussen een hoornrand 
op het verhemelte en verhoornde stekels op de 
tong. 
Door de aanwezigheid van stekels tussen de 
haren doet de mierenegel wel wat aan een egel 
denken; het is een goede graver: bij gevaar kan hij 
zich snel vertikaal in de bodem ingraven, het 
lichaam horizontaal houdend, zodat nog alleen de 
stekels blijven uitsteken; hij kan ook snuit en lede
maten tegen de buikzijde drukken en zo een kogel 
vormen met de stekels naar buiten gericht, of hij 
zoekt beschutting in holen en spleten of onder 
wortels. 
Tijdens de voortplantingsperiode kan een rijp 9 
omringd worden door 3-4 0"0", de copulatie grijpt 
plaats tussen eind juni en begin september. Na de 
bevruchting begint bij het 9 in het midden van de 
buikstreek een broedzak te groeien met 2 melk
velden. Na 27 dagen wordt 1 ei (zelden 2 of 3) 
gelegd, dat, door het lichaam te buigen, onmid
dellijk naar de broedzak wordt geleid. De incu
batieperiode bedraagt 7-10 dagen. Het jong is 
ongeveer 12 mmo lang bij de geboorte met ge
determineerde organen waarvan nog maar en
kele functioneel zijn, het likt de dikke melk op 
en blijft 6-8 weken in de broedzak. Daarna wordt 
het 9-10 cm. grote jong in een ondiep nest 
geplaatst, waar het verder wordt gezoogd en nog 
3 maanden verzorgd wordt. Na 1 jaar is het 
geslachtsrijp. 
De mierenegel houdt een winterslaap. 
Een volwassen mierenegel weegt 2,5-6 kg. (9-0") 
en kan tot 50 jaar oud worden. Zijn vlees was een 
gegeerd voedsel voor de inlanders. 

De Australische mierenegel leeft in struikgewas, 
open bossen, rotsstreken en halfwoestijn zand
vlakten van Australië en Z.O.-Nieuw-Guinea. 
Beschermde diersoort. 

- Buideldieren, Marsupialia. 
Buideldieren vertegenwoordigen een eigen 

model van zoogdierenorganisatie, ze komen 
zowel in Amerika als in Australië voor. Van 

de ongeveer 250 levende buideldiersoorten 
komen 2/3 in het ,Austraalaziatisch Rijk voor, 
waar ze zowat elk habitat bezetten en een 
grote diversiteit vertonen: roofbuideldieren, 
buidelrniereneters, buidelrnollen, buideldas
sen, klimbuideldieren, wombatachtigen en 
kangoeroeachtigen. 
De structuur die de naam geeft aan de groep, 
de buidel of marsupium is echter niet de 
meest kenmerkende: zeer weinig 0'0' hebben 
een buidel, bij sommige soorten groeit de 
buidel bij de 99 slechts uit tijdens de zoog
periode. 
De intra-uterine ontwikkelingsperiode is zeer 
kort, 8-42 dagen; de zeer kleine jongen, 
0,5-3 cm. lang worden in een vroeg stadium 
van ontwikkeling geboren. De organogenesis 
is nog maar gestart, maar bij veel soorten zijn 
de voorste ledematen relatief sterk ontwik
keld en voorzien van nagels waarmee de 
jongen op eigen kracht in enkele minuten de 
buidel bereiken. 
De postnatale ontwikkelingsfase duurt veel 
langer: 9 weken of meer, de jongen zijn onon
derbroken vastgehecht aan een tepel en 
worden uitsluitend met melk gevoed. 
De buidel is in zijn eenvoudigste vorm een 
afzonderlijke huidplooi rond de tepels; in de 
naar beneden open buidel omsluit een ring
vormige huidplooi de ventraal gelegen tepels, 
in de gesloten buidel is de opening van een 
sluitspier voorzien en meestal n<;lar voren 
gericht of naar achteren. 

4. 
Buidelwolf, 
Thylacinus cynocephalus (HARRIS, 1808). 
0', RN 828. 
Lijkt op een grote hond, totale lengte 130 cm.; hoog op 
poten, teenloper, voorpoten met 5, achterpoten met 4 
gescheiden beweeglijke tenen met nagel; stijve staart 
met dikke wortel, 42 cm. lang. 
Korte, dikke, ruwe pels. Rug geelbruin met 17 donker
bruine dwarsstrepen tussen schouder en staartbasis 
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(vandaar ook de naam Tasmaanse tijger), buikzijde 
bleke!', effen, 
Vel'1engde kop, met grote bek die tot bijna 180 0 kan 
opengesperd worden, aan gezi.cht met bleke vlekken 
rond ogen en oren, donkerbruine ogen, korte, l'echt
opstaande oorschelpen en zwarte tastharen, 
Linker scrotum goed ontwikkeld. 

De buidelwolf g['oot5te van de actuele buidelroof
dieren, kwam oorspronkelijk voor in open of 
beboste savannes in Australië en Tasmanië. Tn 
Australië is bij uitgeroeid o.a. door de introductie 
van de Dingo en bet gebruiken van uitgebreide 
landstukken voor het fokken van schapen; in 
Tasmanië is hij verdrongen naar de dicht beboste 
bergstreken van het Zuidwesten. 
De buidelwoH jaagt 's nachts , alleen of in paar, bij 
gelegenheid in familieverband, op vogels en zoog
diereo (knaagdiel'en tot kangoeroes), en na de 
kolonisatie van het continent ook op kippen en 
schapen; hij volgt het reukspoor tot de prooi 
tekens van uitputting vertoont en valt dan snel 
aan om te doden. Hij kan hoog springen en zich 
op de achterste poten oprichten. Zijn stemgeluid 
is variabel: schor, hoestend geblaf, gegrom en 
gejank. 
De 2-4 jongen groeien gedurende 3 maanden in 
een platte buikbuidel: een naar achteren ge
plooide huidplooi met 4 tepels; daarna worden ze 
verder gevoederd in het nesthol. 

Op aandringen van landbouwers en schapenfok
kers werd de buidelwolf in 1888 tot plaag ver
klaard in Tasmanië; tot in 1905 werden meerdere 
duizenden exemplaren gedood voor de premie 
van 1 Pond per scalp, na 1909 werd geen enkele 
scalp meer aangeboden. In 1933 werd het laat
ste exemplaar gevangen, sedert 1938 is de bui
delwolf volledig door de wet beschermd, maar 
Archer stelde in 1978 dat "All recent attempts 
to locate populations have Eailed and there is 
na indisputable evidence that the Thylacine still 
exists". 
De buidelwolf is uitgestorven, of juister uitge
roeid. 

5. 
Tasmaanse duivel, Buidelduivel, 
Sarcophilus harrisi (BOITARD, 1841). 
0', RN 822. 
Uitgesproken grond dier, totale lengte 75 cm.; korte 
poten, zoolganger met naakte roze zolen, voorpoten 

met 5, achterpoten met 4 beweeglijke gescheiden tenen 
met nagel. Staart borstelig, 25 cm. lang. 
Korte, dichte, ruwe, bruinzwarte pels met 2 witte 
borstvlekken. 
Korte, brede kop met gedrongen, iets blekere snuit en 
sterk ontwikkelde kaken en kauwspieren. Roofdiergebit 
met 14 snijtanden en bijzonder krachtige hoektanden; 
lage oorschelpen met rozige binnenkant. 
Linker scrotum ontwikkeld, bleek. 

De buidelduivel heeft zijn naam van de blanke 
kolonisten gekregen, omdat hij zo boosaardig en 
woest zou zijn. Hij is door de boeren aangezien 
als een efficiënte predator, in staat grote dieren 
zoals schapen te doden, en is daarvoor intensief 
vervolgd. 
In tegenstelling tot zijn reputatie is de Tasmaanse 
duivel eerder een aaseter, en heeft hij een breed 
dieetspectrum. Hij vangt handig insekten en 
kleine gewervelden zoals vissen en reptielen, 
maar heeft meerdere beten nodig om te doden. De 
prooi wordt wel onmiddellijk en snel verorberd, 
ook de beenderen: ze worden met de kaken 
vermorzeld en daarna ingeslikt. 
Veldstudie is moeilijk: de buidelduivel heeft een 
verscholen levenswijze in dicht struikgewas en is 
vnl. 's nachts actief. Hij graaft een eigen hol. Zijn 
stemgeluid is variabel: niezend en huilerig ge
snurk, luid blaffend geknor, en steeds afschrik
wekkend tijdens gevechten. 
De paring grijpt plaats in april-mei; in mei-juni 
worden maximaal 4 jongen geboren, 12 mmo lang, 
ze ontwikkelen zich eerst in de afgesloten hoefij
zervormige buidel met 4 tepels van het moeder
dier. Na 15 weken verlaten ze de buidel, ze 
worden nog verder gezoogd in het nest, later 
rijden ze ook mee op de rug van de moeder. 
Een volwassen 9 weegt 4,5-5,5 kg., een 0' 6-9 kg.; 
een buidelduivel kan 5-7 jaar oud worden. 

De Tasmaanse duivel is op het Australisch vas
teland uitgeroeid, o.a. door de introductie van 
de Dingo en het vernietigen van de bossen; hij 
komt nog uitsluitend voor in N.O.- Tasmanië. 
Beschermde diersoort. 

- Placentalia - Opperdieren, Primates. 
Reeds in 1758 bracht Linnaeus in zijn 

"Systema naturae" in de Orde der Primaten 
o.a. Halfapen en Apen onder, de mens in-
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cluus. Zijn karakterisering luidde: "Vier 
evenwijdige bovensnijtanden, met aan iedere 
kant een hoektand, twee borststandige tepels, 
ledematen met grijp verm ogen, sleutelbeen
deren dienend als belangrijkste steunpunten 
voor de functie van de armen, vier ledema
ten voor de voortbeweging; boomklimmers 
en vergaarders van de vruchten dezer bo
men". 
Deze Orde omvat ongeveer 200 levende soor
ten 

6. 
Aye-aye, Vingerdier, 
Daubentonia madagascariensis (GMELIN, 
1788). 
9, RN 1077. 
Slanke halfaap van de grootte van een kat, kop romp
lengte 32 cm. en lange staart: 40 cm. 
Ronde kop, platte snuit met korte tastharen; grote naar 
voren gerichte ogen met ronde pupil; grote, donkere, 
vliezige, naakte, ietwat puntige beweeglijke oorschel
pen, zijdelings afstaand; neusvliezen en lip vleeskleu
rig, neus loopt door tot lip; 4 snijtanden, groot, ge
bogen, beitelvormig, met alleen email op de voorkant, 
doorgroeiend, geen hoektanden: grote ruimte tussen 
snijtanden en eerste voorkiezen. 
Korte, wollige, geelwitte haren met daartussen groot 
aantal lange, ruwe haren met bleekwitte basis die 
doorschijnt, en (donker)bruin uiteinde; snuit, kaken, 
kin, keel en oogvlekken geelwit; ruige, donkerbruine 
staartharen tot 7 cm. lang. 
Slanke ledematen, achterpoten langer dan voorpoten. 
Smalle, naakte, donkere handpalm; bijzonder lange, 
slanke vingers: handlengte bijna halve romplengte!, 
met puntige, klauwachtige nagels, beweeglijke, maar 
niet opponeerbare duim, 3de vinger nog langer en 
smaller dan de overige: krabvinger. Donkere, naakte, 
zwakontwikkelde voetzool, behaarde hiel, lste teen 
opponeerbaar, met platte nagel. 
2 verlengde tepels in de liesstreek. 

Omdat de Aye-aye zo zeldzaam is, is niet veel over 
zijn levenswijze bekend. 
Hetis een vrij zwijgzaam nachtelijk boom dier, het 
leeft alleen of in paren. Overdag slaapt het op de 
zij gelegen met de staart rond het lichaam ge
kruld, in holle bomen of in holtes tussen de 
takken. Het vingerdier kan van tak tot tak sp rin-

gen, de staart is meestal naar beneden gekruld; bij 
gelegenheid laat het zich aan de achterpoten 
hangen terwijl de handen gebruikt worden voor 
voeding of reiniging. Dit laatste gebeurt met de 
3de vinger: kammen en krabben terwijl de andere 
vingers gebogen zijn. De Aye-aye voedt zich met 
f-ruit, merg van bamboescheuten, vogeleieren, 
maar vnl. met insekten en insektenlarven. Hij 
luistert aandachtig naa!' het geluid van houtboor
ders , ell tikt ook zelf tegen de bast; eenmaal een 
insekt gelokaliseerd wordt het met de midden
vinger naar buiten gehaald, ofwel wordt het hol 
eerst met de snijtanden vergroot. 
Het (( bouwt een bolvormig nest van 50-60 cm. 
met takken en bladeren in de bomen, met een zij
opening. Ze baart 1 jong, ongeveer 16 cm. lang 
met in verhouding grote kop. 
Een volwassen dier weegt ca. 2 kg. 

Alhoewel inlanders de Aye-aye aanzien als de 
reïncarnatie van de voorouders, is deze be
schermde diersoort met uitsterven bedreigd 
omdat het beperkte woongebied door toedoen van 
de mens steeds maar kleiner wordt. 
Het vingerdier komt nog alleen voor in dichte 
bossen en bamboestruikgewas van N.W.- en 0.
Madagascar. 

7. 
Bonte maki, Vad, 
Lemur variegatus (KERR, 1792). 
0', RN 1074. 
Grootste soort van het genus, totale lengte 120 cm., 
slank lichaam, staart 50 cm. ongeveer even lang als de 
romp, slanke ledematen. 
Dichte, lange, zijig zachte haren: wit op de rug, 
voorarmen en benen, een kraag van witte lange haren 
rond oren, zijkant van kop en op keel; zwart op kop, 
schouders, borst, buik en dijen, handen en voeten, 
staart eenkleurig zwart, dichtbehaard en ruig. 
Snuit verlengd, vosachtig, met tastharen, zwart. Ogen 
zijdelings ingeplant, duidelijk naar voren gericht; 
afgeronde oorschelpen gaan schuil in de haarkraag. 
Handpalm en voetzool naakt, met grote gegroefde 
kussens, alleen 2de teen met klauwachtige nagel. 
Behaard scrotum, penis met baculum. 

Bonte maki's leven in (familie)troep van 5-20 in
dividuen. Het zijn dagdieren. maar ze zijn ook 
's nachts actief. Het zijn overwegend boomdie
ren: klimmen met snelle hand-over-hand bewe
gingen en springen handig van tak tot tak. Ze 
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komen ook dikwijls op de grond wandelen, lopen 
en springen; het zijn verwoede vechters, maar er 
treedt ook wederzijdse verzorging op. Ze zoeken 
hun voedsel zowel in de bomen als op de grond, 
hun voorkeur gaat naar vruchten en insekten. Bij 
het eten zitten ze rechtop en houden het voedsel 
met de handen vast. 
Geluid: vnl. geknor, en ook een hoogtonig geroep. 
De voortplantingsperiode is beperkt. Na een 
dracht van 4-5 maanden baart het 9 1 naakt jong 
soms 2 (3 of 4). De vari is de enige soort die een 
nest maakt waarin het jong eerst door beide 
ouders verzorgd wordt, later hecht het zich vast 
aan de vacht van de moeder. 

De Vari komt nog alleen voor in beboste streken 
van N.O.-Madagascar. 
Beschermde diersoort, bedreigd. 

B. 
Guatemala brulaap, 
Aloualta villosa (GRAY, 1845). 
0', RN 1087. 
Een van de grootste apen van de Nieuwe Wereld: kop
romplengte 68 em., staartlengte 63 cm. ; stevig lichaam, 
armen en benen lang en stevig, grijpstaart goed 
behaard, met naakt grijpvlak aan de onderzijde van het 
staarteinde. 
Uniform zwarte vacht op elke leeftijd en in beide 
geslachten, haren zacht en zijdeachtig, het kortst ter 
hoogte van de schouderbladen, elders ongeveer 10 cm. 
lang, op de flanken zelfs meer dan 15 cm. 
Aangezich l naakt. zwart, gezichtslijn loopt schuin op; 
ogen grool, naar voren gericht, goed ontwikkelde 
oogleden. eusgalen vel' uit elkaar , open naar zijkant; 
oorschelpen verborgen in het haar opzij van de kop; 
onderkaak zeer hoog, vooral het achterste deel, kleine 
snijtanden , sterke hoektanden, goed ontwikkelde 
(voor)kiezen, keel steekt naar voren en draagt langere 
haren: geeft indruk van baard. 
Vingers lang en smal, met platte en gekromde nagels, 
duim en 1ste teen opponeerbaar, ontwikkeld. 
Goed ontwikkeld bleek scrotum: signaalfunctie. 

Guatemala brulapen leven in troep van 4-5 tot 
20-30 individuen, alle leeftijden en beide geslach
ten samen, geleid door 1 of 2 oudere (J'(J'. 

Het zijn dag dieren , hun grootste activiteit situeert 
zich 's morgens vroeg en in de late namiddag, ook 
wel 's nachts. Het zijn boombewoners, ze ver
blijven in de toppen van de grotere woudbomen, 
met een duidelijk afgebakend territorium. Het 

zijn eerder trage dieren: ze klimmen met handen 
en voeten en gebruiken dan de staart als houvast, 
maar ze slingeren vooral; de staart wordt ook 
gebruikt om een val te controleren, maar even
eens als "5de hand" om voorwerpen te grijpen 
buiten handbereik, hij is daarenboven een ge
voelig tastorgaan. De handen worden gebruikt bij 
individuele en sociale lichaamsverzorging en bij 
het manipuleren van voedsel dat vnl. uit bladeren 
bestaat, ook vruchten, noten, zaden, en bij gele
genheid dierlijk voedsel. 
De meest eigen vorm van communicatie bestaat 
uil een opmerkelijk doordringende en aanhou
dende roep die tot de luidste behoort van het 
dierenrijk: meerdere km. vel' hoorbaar, en waar
mee ook het territori.um gemerkt wordt. Het 
geluid wordt zowel dool' tJa als door 99 voort
gebl'acht, en kan bij elke activiteit geuit worden, 
zowel overdag als 's nachts. Bij het roepen hou
den de brulapen de kaken uit elkaar en tuiten de 
lippen als een trechter. Het keelorgaan dat 
gevormd is dool' blaasvormige uitgroeiingen van 
het strottenhoofd en een sterk vergrool tongbeen, 
is bij de 9 9 minder ontwikkeld, hun geroep is 
minder luid. 
Na een dracht van ongeveer 140 dagen baart het 
9 1 jong, dat zich eerst vasthecht in de vacht van 
de moeder, en later op haar rug meerijdt, nog ca. 
1 jaar lang; het spenen gebeurt tussen 1,5-2 jaar. 
Volwassen (J'(J' wegen 7-9 kg., 99 zijn iets lichter 
en kleiner. 
Guatemala brulapen kunnen moeilijk in gevan
genschap gehouden worden. 

De Guatemala brulaap komt voor in de Atlan
tische zijde van Guatemala, van het N.Oosten 
uitlopend tot Honduras. 
Beschermde diersoort. 

VOGELS, A VES. 
Vogels zijn eierleggende gewervelde dieren 

aangepast aan een vliegende levenswijze o.a. 
door een isolerend verenkleed, door de 
omvorming van de voorste ledematen tot 
vleugels, van borstbeen en schoudergordel 
als aangrijpingspunt voor de zware vlieg
spieren, van bekkengordel en achterste lede
maten als drager van het ganse lichaamsge
wicht op de grond en door de uitbouw van 

107 



een geperfectioneerd ademhalingsstelsel 
(luchtzakken). Verder worden ze nog geken
merkt door perfect uitgebouwde ogen, afwe
zigheid van tanden, ... 
Ze vormen een zeer homogene Classis. 

- Loopvogels, Struthioniformes. 
Stammen af van vliegende voorouders 

maar zijn niet in staat te vliegen: borstspieren 
en borstbeenkam zijn gedegenereerd, sleutel
beenderen zijn vrijwel geheel verdwenen, 
vleugelskelet en vleugelspieren zijn vereen
voudigd, slagpennen en stuurpennen zijn 
gedegenereerd of omgevormd, veren zijn 
uniform verdeeld, stuitklier ontbreekt. Poten 
zijn krachtig, pootbeenderen bevatten geen 
lucht (behalve bovendij). 

9. 
Australische casuaris, Dubbellelcasuaris, 
Casuarius casuarius (LINNAEUS, 1758). 
Cf, RN 1137. 
Grote, robuuste loopvogel: rughoogte 75 em., met lan
ge, sterke poten: loopbeen 30 cm., 3 tenen (2de, 3de en 
4de) met goed ontwikkelde klauw, klauw aan binnen
teen 9 cm. lang, recht en scherp. 
Kop draagt hoge, smalle, gewelfde helmachtige hoor
nen kam; snavel donkerbruin, kop en hals bijna naakt, 
sterk gepigmenteerd, voornamelijk blauwen roze-rood; 
één gedeelde vlezige, rode lel aan voorzijde van hals. 
Losse, l'uwe, zwarte pluimage, geen staartveren, 
slagpennen omgevormd tot dikke hoornen staven, 
waarvan 3 duidelijk. 

De Australische casuaris is een standvogel, hij 
leeft VOor het grootste gedeelte van het jaar soli
tair, alleen tijdens de broedpel'iode, tussen juni en 
oktober, komen cr en « samen. 
De Casuaris wordt zelden gezien: het is een 
schuwe en voorzichtige vogel die verscholen leeft 
in het dichte oerwoud alleen ' s morgens vroeg en 
in de late avond wordt hij soms aan de bosrand 
waargenomen. Hij breekt door het dichte struik
gewas met vooruitgestrekte hals, waarbij de helm 
misschien helpt bij het uiteenduwen van de 
ranken. De Casuaris is ook een goede zwemmer 

en een snelle loper. Hij kan zonder aanloop 1,5 m. 
hoog springen. Hij produceert een grommend 
geluid. Het voedsel bestaat bijna uitsluitend uit 
afgevallen vruchten, maar ook kleine dieren. 
Het nest bestaat uit een ondiepe kuil, soms met 
wat bladeren of gras; daarin worden 3-8 eieren 
gelegd, ca. 650 gr., 9x13,5 cm., groen met korre
lige schaal. Het is het 0' dat ze bebroedt gedu
rende 49-56 dagen; de kuikens zijn nestvlieders, 
ze hebben een geelbruin donspak met donker
bruine lengtestrepen, ze worden door het 0' be
schermd en gevoed; na 1 jaar bereiken ze de 
grootte van een volwassen vogel maar met juve
niele egaalbruine pluimage, 1 jaar later zijn ze 
volwassen. 
Bij de Casuaris die de kleurrijkste van de loop
vogels is, is het volwassen Q groter en feller ge
kleurd dan het CY', ze draagt een hogere helm en 
langere lellen. 
Na de Struisvogel is de Casuaris de zwaarste 
vogel: 30-60 kg., (soms tot 85 kg.!) hij is gegeerd 
door inlanders voor vlees en pluimen. Jonge 
dieren worden soms als huisdier gehouden maar 
ouder worden ze gevaarlijk: een trap léan zelfs 
dodelijk zijn. 

De Dubbellelcasuaris komt voor in N.-Australië 
en W.- & Z.- Nieuw-Guinea, uitsluitend in het laag
land, van zeespiegel tot 500 m., in regenwoud, 
gallerijwoud en moeraswoud. 

10. 
Bruine kiwi, 
Apteryx australis australis (SHA W, 1813). 
Cf, RE 9957. 
Kleine loopvogel, rughoogte 27 cm., met ongeveer 
peervormig lichaam. Kop grijsbruin; oge-o klein, ver 
achteruit; nek nogal lang; snavel 12 cm. lang, zeer licht 
naar beneden gebogen. smal. wit-rozig bleek, met 
neusgaten aan weerszijden van snavelpunt, zeer lange 
tastborstels aan de basis. 
Lichaam gelijkmatig met veren bedekt; pluimage ruw, 
grijsbruin met roodbruine en zwarte lengtestreepjes, 
geen staartveren en gereduceerde slagpennen, nauwe
lijks tussen de andere veren te onderscheiden. 
Veervlag zonder baardjes, los, wat aan het verenkleed 
het uitzicht geeft van een vacht, veerschacht steekt als 
een grof haar boven de vlag uit. 
Poten geschubd, kort en zeer krachtig, loopbeen 8 cm., 
4 tenen met lange sterke klauw, 3de teen het langst, 1ste 
teen verhoogd, met kortere klauw: 1 cm. lang. 
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De Kiwi is een karakteristieke loopvogel voor 
Nieuw-Zeeland. Het is een solitair levende stand
vogel, alleen in de broedtijd worden paren ge
vormd; overdag verbergt hij zich in grotten die 
gewoonlijk door dichte plantenbegroeiing zijn 
omgeven, bij schemering en 's nachts zoekt hij 
naar voedsel, hij scharrelt daarbij de bosgrond los 
met de tenen en speurt als een echte snuffelaar 
met de gevoelige, buigzame snavel naar bodem
dieren zoals wormen, insekten en vooral insekten
larven, en ook afgevallen bessen: de reukzin is 
bijzonder sterk ontwikkeld. 
De Kiwi is een vechtlustige vogel; het 0' produ
ceert een schril ki-wi of ki-ri gefluit, het 9 een 
schor kur-kur. 
De broedperiode valt tussen juli en februari. Het 
9 legt per broedsel 1-2 eieren, glanzend wit, met 
dunne schaal; in verhouding tot de lichaams
grootte is een kiwi-ei van 12,5 x 7,5 cm. het 
grootste bij de levende vogels; zijn gewicht, 450 
gram., bedraagt 20% van het lichaamsgewicht 
van het 9. Het nest, met bladaarde en bladeren, 
ligt verborgen in holen tussen dikke begroeiing of 
tussen boomwortels. Het 0' bebroedt de eieren, 
75-80 dagen lang, en verzorgt de jongen; ze blij
ven 6 dagen in het nest en zoeken daarna zelf
standig hun voedsel. Hun veren zijn zachter maar 
hebben dezelfde kleur als van de volwassen vo
gels; de jongen zouden pas na 5-6 jaar geslachts
rijp zijn. 
Volwassen 0'0' zijn kleiner en lichter: 1-2 kg., dan 
volwassen 99 :3-4 kg., maar zien er verder gelijk 
uit. 

De Kiwi is de nationale vogel van Nieuw-Zeeland. 
De Bruine kiwi komt uitsluitend voor in het 
Westelijk regenwoud van het Zuideiland, tot in 
het hooggebergte. Deze beschermde vogelsoort is 
zeldzaam: door toenemende verbouwing wordt ze 
bedreigd. 

- Steltlopers en Meeuwvogels, Ch ara drii
formes. 

Tot deze Orde behoren de Kieviten, mid
dengrote steltlopers die in alle tropische en 
gematigde streken voorkomen behalve N.
Amerika; behendige lopers en volhardende 
vliegers die dikwijls in grote troepen samen
komen in het binnenland. Levendige, on-

rustige vogels met een luide roep, vnl. tijdens 
de broedtijd. Gedrongen lichaam, matig 
lange poten, ogen aan zijkant van kop zorgen 
voor groot gezichtsveld, contrastrijk veren
kleed. Vele soorten hebben een klauw (spoor) 
aan de vleugelrand, die bij gevechten als 
wapen gebruikt wordt; verschillende soorten 
dragen vleeslellen aan de kop. 

11. 
Javaanse lelkievit, 
Vanellus macropterus (WAGLER, 1827). 
?, RN 1540. 
Eerder klein: lengte 27 cm., vleugellengte 23 cm. 
Kop roetzwart met glanzende zwarte kruin en nek; iris 
donkerbruin. Borst grijsbruin, grote blinkende zwarte 
buikvlek en wit onderaan staartvleugels, niet tot op 
einde; staart recht, zwart en wit. Bovendelen grijs
bruin. 
Snavel 3,6 cm., bruinzwart met lichtrozige basis, grote 
bleekcrème lellen die zowel naar boven als naar 
beneden uitsteken. 
Lang spoor op vleugelvoorrand. Lange gelige poten, 
loopbeen 8,7 cm. 

Van deze uitgestorven kievitsoort is bijzonder 
weinig geweten, er zijn ook zeer weinig exem
plaren beschikbaar. Het jeugdkleed is nooit be
schreven, over ouderdom, geslachtskenmerken 
en voortplanting is niets bekend, ook de roep is 
niet gekend. 

De Javaanse lelkievit was een zeldzame vogelsoort 
in open gebieden in de buurt van zoetwatervij
vers, akkers en kort grasland in het binnenland 
van Java. Waarschijnlijk uitgestorven door inten
sieve landbouw en jacht; laatste melding in 1939. 

- Trogons, Trogon iform es. 
Trogons behoren tot de kleurrijkste vogels, 

vooral de CtCt: borst en buik rood en geel, 
bovenzijde groen; 99 zijn minder contrast
rijk gekleurd. De metaalglans berust op uit
eenlopende effecten, kleurstoffen in de veren 
en lichtbrekingseffecten. 
Ze komen voor in Midden- en Zuid-Amerika, 
Afrika en Zuid-Azië. 
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12. 
Quetzal, 
Pharomachrus (mocino) mocino (DE LA 
LLA VE, 1832). 
0', RN 1925. 
Kleine vogel: lichaam 20-tal cm., met zeer lange staart
sleep, dicht verenkleed overwegend metaalgroen, met 
verkleurde buik en onderstaart. De rode kleurstof is 
ongewoon omdat ze niet stabiel is, ze verkleurt snel bij 
museumexemplaren; tijdens het leven wordt de rode 
kleur in stand gehouden door het ruien van de veren. 
Kop met kuifveren; ogen groot met felgekleurde na~kte 
oogring; snavel fors, kort en breed, geel, met korte 
veertjes aan de basis. Korte rechte vleugels, enkele 
vleugeldekveren komen tot voorbij de flanken. Staart 
recht, lang, trapsgewijs aflopend: onderste staartveren 
het kortst, wit, daarbovenliggende staartveren zwart en 
iets langer, bovenste staartdekveren groen, 60 cm. lang, 
vormen de staartsleep. 
Poten en tenen opmerkelijk klein en zwak ontwikkeld; 
loopbeen kort: 2 cm. met veren; unieke heterodactyle 
teenstand: 1ste en 2de teen onbeweeglijk naar achteren 
gericht, 3de en 4de teen naar voren. 

Van alle vogels in Midden-Amerika heeft de 
Quetzal waarschijnlijk het meest op de verbeel
ding van de mens gewerkt. 
De Quetzal is een echte boomvogel en leeft in de 
zgn. wolkenwouden, op grote hoogte: 1.800 m. en 
meer, met een permanent vochtige atmosfeer, in 
kleine troepen. Er zijn aanzienlijk meer 0'0' met 
opvallend rood-groen contrast in het verenkleed, 
dan 99, die minder contrastrijk gekleurd zijn en 
geen lange sleepstaart hebben. 
De O'O'patrouilleren hun territorium, 6-10 hec
taren groot, bij zonsopgang en zonsondergang. 
De Quetzal leeft in het bovenste derde van het 
bladerdak; hij zit in opgerichte houding, de staart 
recht naar beneden hangend, op 23 m. of hoger op 
takken of lianen, zijn groen verenkleed vormt een 
perfecte camouflage. Vanaf zo'n post maakt hij 
korte golvende vluchten, vangt insekten al vlie
gend of op het gebladerte, en plukt vruchten, zijn 
voornaamste voedsel. Het regenseizoen, april-mei 
tot juli-augustus, is de broedperiode van de 
Quetzal, die brengt hij op geringere hoogte door: 
1.000-1.400 m. Het 0' voert een baltsvlucht uit 
boven de boomkruinen, wat uitzonderlijk is in 
deze Orde. 0' en 9 bouwen samen een nestkamer 
in vermolmde bomen of stronken, 4-24 m. boven 
de grond. Er zijn 1 (of 2) broedsels per jaar; 2 licht-

blauwe eieren, 35 x 30 mmo worden op de onbe
klede nestbodem gelegd, ze worden gedurende 
16-18 dagen voornamelijk door het 9 bebroed, 
het 0' lost haar overdag voor een paar uur af; het 
0' gaat het nest binnen (in de boom), en draait 
zich zó dat hij naar buiten kan kijken ~n slaat zijn 
staartveren dubbel over zijn kop, die steken dan 
naar buiten en wapperen in de wind als varenbla
deren. De jongen komen naakt uit, met gesloten 
ogen; de eerste dagen worden ze bijna uitsluitend 
met insekten gevoed, na een 10-tal dagen met 
vruchten. Ze ontwikkelen snel: na 2 weken zijn ze 
grotendeels met veren bedekt, ze blijven zowat 30 
dagen in het nest, dan pas vliegen ze uit maar 
vertoeven nog vrij lang in het gezelschap van de 
ouders. De jongen zijn onopvallend gekleurd, de 
uitkleuring neemt lange tijd in beslag, de veren 
van de staartsleep krijgen pas in het derde jaar 
hun volle lengte. 
De Quetzal werd bijzonder vereerd door de 
Maya's en de Azteken, de veren van de Quetzal 
waren geïncorporeerd in de gevederde slang, de 
godheid Quetzalcoatl. 
Leiders en hoogwaardigheidsbekleders bij de 
Azteken droegen hoofdtooien met Quetzalveren, 
ook in het baldakijn voor de grote heersers waren 
Quetzalveren verwerkt. De Azteken hielden Quet
zals en fokten ze, ze trokken slechts lx per jaar de 
veren uit, die trouwens gemakkelijk loskomen. 
Ook vandaag wordt de Quetzal in ere gehouden. 
Hij is de nationale vogel van Guatemala en komt 
voor in het wapen, de hoogste burgerlijke eer is de 
Orde van de Quetzal, de munteenheid wordt 
uitgedrukt in quetzales en de op 1 na grootste stad 
van Guatemala heet Quetzaltenango. 

Ondanks de beschermmaatregelen is de Quetzal 
een bedreigde vogelsoort en is hij zeer zeldzaam 
geworden door het steeds verder kappen van het 
oerwoud en door de aanhoudende jacht. Hij 
houdt nog stand in de moeilijk toegankelijke berg
wouden van Midden-Amerika, tussen Zuid
Mexico en Panama, in Honduras en Costa Rica 
tot op bijna 3.000 m. 

- Papegaaien, Psittaciformes. 
Het meest opvallend kenmerk van pape

gaaien is de kromme snavel. De bovensna
vel is met een speciaal gewricht ook naar 
boven beweegbaar, en draagt aan de onder-
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zijde meestal harde dwarsranden (vijlkerven) 
waarmee de rand van de ondersnavel gewet 
wordt, voedsel vastgehouden wordt of harde 
schalen doorgeknaagd worden; de onder
snavel is glijdend beweegbaar, zodat zaden 
en vruchten gepeld of stukgebeten kunnen 
worden. Bijna alle soorten gebruiken hun 
snavel als "3de poot" bij het klimmen, maar 
de poten worden ook als grijptang gebruikt 
zowel bij het klimmen als om voorwerpen 
vast te houden. 
Papegaaien komen in alle werelddelen voor 
behalve Europa. Ze behoren tot de oudste 
huisgenoten van de mens, maar voor vele 
soorten is die belangstelling fataal. 

13. 
Uilpapegaai, Kakapo, 
Strigops habroptilus (GRAY, 1845). 
0', RN 1759. 
Forse vogel: totale lengte 50 em., staartlengte 21 cm. 
Zacht verenkleed, met schutkleur: bovenste delen 
groen met onregelmatige bruine en gele strepen, on
derste delen bleek groengeel met enkele onregelmati
ge bruine en gele strepen, vleugel en staart groen met 
gele maar vooral bruine strepen. Voorhoofd en oog
schijf geelbruin, zwak gestreept, iris donkerbruin; 
snavel dik en breed, geelwit, met sluier van borstel
achtige aangezichtsveren rond snavelbasis zoals bij 
uilen, rond elk neusgat een ringvormige washuid. 
Vleugels kort: 27 em., afgerond. Benen bruingrijs, 
loopbeen kort: 5 em., forse poten; zygodactyle teen
stand: 1ste en 4de teen wijzen naar achteren, 2de en 
3de teen naar voren. 

De Kakapo is één van de eigenaardigste vogels. 
Het is een heel speciale papegaai die als stand
vogel in een beperkt habitat leeft: mosrijke berg
wouden (No th ofagu s) met open terreinen, en 
het subalpien struikgewas van sneeuwweiden 
(Danthonia) in Nieuw-Zeeland: terreinen met veel 
wilde bessen werden door de inlanders Kakapo
tuinen genoemd. De Kakapo wordt echter zelden 
waargenomen: het is een overwegend solitair 
levende nachtvogel, die overdag verscholen blijft 
tussen het gebladerte van lage bomen, in rots
spleten, onder struiken of in holen onder boom
wortels, en slechts bij schemering actief wordt. 

De uilpapegaai is een handige klimmer, hij 
gebruikt daarbij zowel klauwen als snavel, en de 
staart als steun, en balanceert met gespreide vleu
gels; echt vliegen kan hij niet: als hij vanuit een 
boom op de grond springt flappert hij wel met de 
vleugels en kan zo enkele meters ver geraken, 
maar op de grond kan hij wel snel lopen. Zijn 
voedsel bestaat uit allerlei vruchten, vooral van de 
Kotukutuku (Fuchsia excorticata), bessen, noten, 
ook bladknoppen, loten, mos, varens, sommige 
paddestoelen, en waarschijnlijk ook insekten en 
insektenlarven. De uilpapegaai kauwt met de 
snavel op de bladeren of takjes maal' zonder ze los 
te trekken, zuigt er de sappen uit en laat dan het 
vezelig materiaal achter als stevige ballen aan de 
plant bengelend. 
Wordt de Kakapo zelden gezien, de speciale roep 
van het (J' is kilometers ver hoorbaar. Het is een 
dof gedreun, dat vrij stil aanvangt maar snel sterk 
in volume toeneemt: het wordt geproduceerd 
door een opblaasbare keelzak. Deze unieke roep 
wordt verwekt in een komvormige depressie op 
de grond. Ieder (J' kan 4-12 kommen hebben, ze 
liggen altijd tegen een terugkaatsend oppervlak, 
zodat de roep heel ver hoorbaar wordt: een 
langeafstand communicatiemiddel naar de (( ((? 
Deze kommen worden door het (J' uitgehold en 
zorgvuldig onderhouden; de kommen van een
zelfde vogel zijn door afgebakende paden ver
bonden en zijn gelegen in het paradeterrein van 
dat (J'. 

Kakapo's broeden niet elk jaar, waarschijnlijk 
afhankelijk van de voedselvoorraad. Het (( legt 
2 (1-4) witte eieren: 50x36 mmo in januari-februa
ri, zij alleen broedt; het nest bestaat uit een 
gang in een grote rotsspleet of tussen boomwor
tels, met een uitgeholde nestkamer, tot 60 cm. in 
diameter en 30 cm. hoog, bedekt met houtsnip
pers. 
Volwassen (( (( wegen ca. 1,5 kg., (J'(J' tot 3,5 kg.! 
In gunstige jaren kan de onderhuidse vetlaag 
plaatselijk tot 4 cm. uitgroeien, de Kakapo werd 
dan ook door de Maori gejaagd en geroosterd. 

De Kakapo kwam in Nieuw-Zeeland voor op 
Noord-, Zuid- en Stewarteiland. De wouden zijn 
echter voor drievierden vernield door de mens 
en ingevoerde herten tasten de overblijvende 
oorspronkelijke woudstructuur aan, daarenbo
ven werden ratten en roofdieren geïntroduceerd 
die een zeer grote bedreiging vormen voor de 
eieren en de jongen van de uilpapegaai. De 

111 



Kakapo is een van de meest bedreigde vogel
soorten en er zijn maar enkele tientallen exem
plaren meer over! Ze komen alleen nog voor in 
Fiordland National Parc op het Zuideiland, en op 
Stewarteiland (?). 
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Het kruidenboek (herbarius) van de abdij van Dielegem (p. 119, nr. 8) . 
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Het Herbarium van de Universiteit Gent 

door Prof. Dr. P. Van der Veken en Dr. P. Goetghebeur 

Een herbarium - in de huidige betekenis 
van het woord - is opgebouwd uit een ver
zameling van gedroogde planten (wieren, 
mossen, varens, bloemplanten) en onder
delen van planten (zoals vruchten, zaden, 
hout, ethnobotanica, ... ). Klassiek neemt men 
ook korstmossen en zwammen in dergelijke 
collecties op, omdat ze gewoonlijk door de
zelfde groep onderzoekers worden bestu
deerd, alhoewel ze nu eigenlijk niet meer tot 
het plantenrijk worden gerekend. 

Het grote belang van een dergelijk herba
rium schuilt in de aanwezigheid van ge
droogd materiaal van talrijke soorten plan
ten, die onder deze vorm - mits enige erva
ring - vaak nog bijzonder goed te bestuderen 
zijn. De studie van levende planten zelf is nog 
informatiever en inderdaad te verkiezen, 
maar in veel gevallen praktisch gezien onmo
gelijk om uit te voeren, wegens te duur, te 
ver, tijdsgebrek, ... Het herbarium biedt hier
voor een verantwoord alternatief, waarin de 
kosten/baten verhouding op een aanvaard
baar niveau worden gehouden. Het is in de 
letterlijke zin van het woord een gegevens
bank, waarvan de wetenschappelijke waarde 
steeds toeneemt. 

Het herbarium kan dus worden omschre
ven als een depositorium van (potentiële) 
getuige- of referentiestukken, die als basis 
hebben gediend of zullen dienen voor diverse 
studies van botanische aard, en die een latere 
kontrole of herbestudering moeten mogelijk 
maken. Zo moet bv. bij de beschrijving van 

een nieuwe soort verplicht materiaal hiervan 
worden gedeponeerd in één of meerdere 
publiek toegankelijke herbaria. Dit materiaal 
(het type) vormt dan a.h.w. de reële basis voor 
de gepubliceerde beschrijving en randgege
vens (de protoloog). Bij een hernieuwde 
studie (revisie) van een groep planten wordt 
materiaal uit diverse relevante herbaria te 
leen gevraagd door de onderzoeker, en bij het 
terugsturen door deze persoon voorzien van 
een klein etiket met de gereviseerde naam: 
hierdoor wordt dit specimen geauthenti
seerd. 

Voor het opstellen van verspreidingskaar
ten wordt gebruik gemaakt van veldwaarne
mingen van talrijke personen, al of niet 
opgenomen in een consulteerbaar register, 
maar anderzijds worden aanvullende gege
vens bijeengebracht a.h.v. de specimens die 
in bepaalde herbaria worden bewaard. 
Dergelijke gegevens bieden het grote voor
deel van kontroleerbaarheid. 

Uit voorgaande valt onmiddellijk af te lei
den dat door de groeiende consultatie de 
verzameling aan wetenschappelijk belang zal 
winnen. 

De huidige herbaria zijn moderne, goed 
functionerende werkinstrumenten gewor
den, met een internationaal samenwerkings
verband onder de auspiciën van de Interna
tional Association for Plant Taxonomy 
(lAPT). Deze vereniging publiceert een reeks 
systematisch-botanische werken onder de 
titel Regnum Vege ta bile , waarin o.a. is opge-
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nomen een Index Herbariorum (Holmgren et 
al. 1990), een wereldwijd overzichtswerk met 
de nodige en nuttige gegevens over de pu
blieke herbaria, waarvan op geregelde tijd
stippen een nieuwe editie verschijnt. 
Het Herbarium van de Universiteit Gent is de 
laatste decennia onder de leiding van Prof. P. 
Van der Veken gevaloriseerd en uitgebouwd 
tot een verzameling van meer dan 250.000 
specimens, die opgenomen is in de vermelde 
internationale Index Herbariorum onder de 
internationale codenaam GENT. 

Behalve de hierna meer uitvoerig bespro
ken herbaria, zijn nog enige belangrijke en 
meestal historische (delen van) collecties in 
het Herbarium van de Universiteit Gent 
aanwezig, met name van H. Coemans, A. 
Cogniaux, J.B. Desmazières, A. Devos, E. 
Frison, P. Gravet, H. Hess, E. Hostie, M.A. 
Libert, A. Maréchal, G. Rabenhorst, E. Réver
chon, V. Schiffner, F.W. Schultz, A. Thielens, 
A. Todaro, H. Van Heurck, E. Violleau. 
Een bespreking van elk van deze verzame
laars en hun aandeel in het Herbarium GENT 
zou ons hier te ver leiden. Een dergelijk werk 
ligt daarenboven buiten onze huidige moge
lijkheden, en zal wellicht pas veel later in een 
afzonderlijke publikatie aan bod kunnen 
komen. 

In het Herbarium is ook opgenomen een 
reeks van gedroogde planten die behoorden 
tot de collecties van een andere instelling die 
sinds lange tijd nauw verbonden is met de 
Universiteit, met name de Plantentuin. 
Deze tuin is opgericht in 1797, door toedoen 
van Karel Van Hulthem en Bernard Coppens, 
twee juryleden van de Ecole central van het 
Département de l'Escaut, en met de hulp van 
de eerste tuinier Jean Mussche, uit de resten 

van de kruidentuin van de Baudeloo-abdij, en 
later aangevuld met aanwinsten uit diverse 
andere abdijen, die alle onder het toenmalige 
Franse Bewind werden opgeheven. Indien de 
omstandigheden het zullen toelaten, kan deze 
Plantentuin dus binnenkort zijn 200-jarig 
bestaan vieren. 

De huidige positie van de Plantentuin bij 
het Citadelpark is pas ingenomen in het begin 
van deze eeuw, onder het directeurschap van 
Julius Mac Leod, alhoewel reeds Jean-Jacques 
Kickx tientallen jaren eerder op de nood
zaak van een dergelijke verplaatsing en uit
breiding had gewezen: de Baudeloo-tuin was 
veel te klein geworden, en liet ook de uitgroei 
van een bijhorend botanisch instituut niet 
toe. Een pleidooi hiervoor (met uitgewerkt 
plan!) is gepubliceerd, samen met een lezens
waardige historische schets, door de toenma
lige hortulanus Hubert Van Hulle (Thiery 
1947). 

De oude herbariumcollectie van de Plan
tentuin is grotendeels ingelast in de algemene 
klassifikatie. Af en toe duiken weer enige 
oude specimens op, een enkele keer zelfs van 
planten die wellicht nu nog in de levende 
collectie aanwezig zijn. Helaas is van vrijwel 
alle oude levende planten elk spoor van voor
geschiedenis of origine verloren gegaan. 

De recente verzameling daarentegen van 
gedroogde exemplaren uit de Plantentuin 
wordt afzonderlijk gehouden, om de raadple
ging vlotter te laten verlopen, waardoor de 
noodzakelijke kontroles achteraf veel sneller 
kunnen worden doorgevoerd. Het ideaal -
een complete en bijgewerkte verzameling 
van de gehele levende verzameling - ligt klaar 
en duidelijk te wenken, maar is momenteel 
nog ver buiten ons bereik ... 
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Catalogus 

Herbarium van Jean Kickx jr. & Jean
Jacques Kickx 

Drie opeenvolgende generaties Kickx zijn 
van vader op zoon in de plantkunde bedrijvig 
geweest. Jean Kickx sr. (1775-1831), hoogle
raar aan de Medische School te Brussel en 
auteur van een Flora Bruxellensis; Jean Kickx 
jr. (1803-1864), hoogleraar eerst aan dezelfde 
Medische School, daarna aan de U niversité 
Libre de Bruxelles en tenslotte aan de Univer
siteit Gent, auteur van vooral cryptoga
menstudies; en zijn zoon Jean-Jacques Kickx 
(1842-1887), hoogleraar aan de Universiteit 
Gent, die o.a. een werk over korstmossen 
heeft gepubliceerd. Deze laatste Kickx werd 
ook benoemd tot directeur van de Gentse 
Tuinbouwschool. Aan de universiteit heeft 
hij tenslotte ook de hoogste funktie vervuld. 
Zijn rectorschap werd echter in het tweede 
ambtsjaar abrupt afgebroken door zijn onver
wacht en vroeg overlijden. Zijn projekt voor 
de inrichting van een nieuwe plantentuin en 
botanisch instituut is pas tientallen jaren na 
zijn dood gerealiseerd, onder zijn opvolger 
Julius Mac Leod. 
N aar grootvader Kickx is een genus van 
planten genoemd, Kickxia, uit de Helmkruid
familie, met als auteur een van de meest 
beroemde plantkundigen die België heeft 
voortgebracht, Barthélemy Du Mortier, die 
tevens als lid van de Kamer van Volksverte
genwoordigers, een aktief politicus was. 

1. 
Titelblad van Flore cryptogamique des 
Flandres. 
De Gentse professoren Jean Kickx en zijn zoon 

Jean-Jacques Kickx hebben zich vooral op de 
studie van de cryptogamen toegelegd. Een van 
hun meer bekende werken is de Flore Cryptoga
mique des Flandres, een omvangrijk overzicht 
van de Lagere Planten. Dit werk was opgezet door 
Jean Kickx jr., en voorbereidende studies waren 
door hem gepubliceerd in 5 delen als Recherches 
pour servir à la Flore cryptogami.que des Flan
dres. De talrijke aanvullingen die door Jean Kickx 
waren genoteerd, heeft hij door zijn voortijdig 
overlijden zelf niet meer kunnen publiceren. Zijn 
zoon Jean-Jacques Kickx heeft deze taak op zich 
genomen, en noteert daarbij:'Tespère, en la 
publiant aujourd'hui, me rendre utile à la science, 
en même temps que je m'acquitte pieusement 
d'une dette de reconnaissance filiale." 
Het bibliotheekexemplaar draagt de namen van 
twee andere Gentse biologen. Dr. Med. Maurice 
Goetghebuer (1876-1962), een bekend amateur
entomoloog, en Dr. Margaretha De Ridder 
(°1919), een vooraanstaand en nog steeds aktief 
Rotifera-specialist. 
Het bijhorende herbariummateriaal is in goede 
staat bewaard gebleven, als een afzonderlijke 
collectie, en bestaat uit een aantal losse, gevou
wen herbariumbladen van verschillende forma
ten (ca. 28x46 cm., en wat groter). Op de binnen
zijde recto zijn telkens 1 of enkele organismen 
gemonteerd, van 1 of meerdere vindplaatsen, en 
vergezeld van een klein etiket met naam van de 
soort, meestal de vindplaats, en soms de datum 
van verzameling. 

2. 
Herbariumspecimen Purperwier (Porphyra 
purpurea). 
Op dit herbariumvel zijn een aantal gedroogde 
wieren gekleefd, met als etiketgegevens: Porphyra 
vulgaris, Ecluse de Heyst, Estacade de Nieuport. 
De recente wetenschappelijke naam van dit 
zeewier is Porphyra purpurea, in het Nederlands 
bekend als Purperwier, een vrij algemene wier
soort op de golfbrekers langs onze kust. 
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3. 
Twee herbariumspecimens Kickxia. 
De planten stellen twee soorten Leeuwebekjes 
voor, die omwille van enige afwijkende kenmer
ken niet meer in het genus Linaria worden 
gehouden, maar afgescheiden als een zelfstandig 
genus Kickxia, genoemd naar de vader en groot
vader van beide Gentse professoren. 

Herbarium van Mac Leod Sr. & Jr. 
Van de werkzaamheden van vader Mac 

Lead zijn in de botanisch-historische bron
nen weinig sporen terug te vinden. Van Oye 
(1957) meldt dat Aimé Mac Lead was aange
worven door Adolphe Quetelet als mede
werker voor het fenologisch onderzoek, dat 
gegevens moest leveren voor het toepassen 
van de statistische methode in de biologie, 
waarbij deze Quetelet baanbrekend werk 
heeft verricht. 
Van de zoon Julius Mac Lead (1857-1919) 
verschenen een aantal bekende werken, het 
resultaat van nauwgezette observaties uitge
voerd door een onderzoeker met een origi
neel ideeëngoed. 
Onze keuze is gevallen op twee studies over 
een in hoge mate veldbiologisch onderwerp, 
met name de bloembiologie, waarbij plant- en 
dierkundige aspekten onverbrekelijk samen 
moeten worden bestudeerd. 

4. 
Herbarium van Mac Leod Sr. 
Aimé Mac Leod heeft een klassiek herbarium 
aangelegd van de planten uit de omgeving van 
Oostende. 
Dit werk, zoals het zich nu bevindt in het Her
barium van de Gentse Universiteit, bestaat uit 
drie volumes ingebonden vellen (ca. 30x45 cm.). 
Verso zijn meestal kleine fragmenten van planten 
(wilde planten en tuinplanten) gemonteerd. voor
zien van de wetenschappelijke en Franse naam, 
vaak met summiere aanduiding van vind- en 
standplaats (zoals "dunes, Ostende"), soms met 
vermelding van meerdere groeiplaatsen. Recto 

bemerken we in handschrift een aanduiding van 
de klasse waartoe de betreffende planten behoren 
(indeling volgens Linné?). De drie delen zijn 
telkens op identieke wijze voorzien van het gehele 
systeem. Hieruit kan worden afgeleid dat deze 
titels wellicht vooraf werden genoteerd, en de 
verso bladzijden werden "ingevuld" (en soms 
behoorlijk dicht opeen werden bezet met frag
menten) a rato van het beschikbaar komen van 
materiaal. 
Op het titelblad van het kleinste volume heeft 
Aimé Kickx volgende verduidelijking genoteerd: 
"Les trois volumes ont été revus par Mr. Kickx, 
de l'Acad. des Sciences, et toutes les plantes 
marquées d'un K, ont été nommées ou rectifiées 
par lui. Celles portant vu K, ont passé sous ses 
yeux. Celles non marquées de l'un de ces deux 
manières sant des plantes collées postérieure
ment dans les trois volumes. 
Os ten de, 20 juin 1854. 
Mac Lead. 
Cent quatre-vingt espèces ont été déterminées ou 
rectifiées. " 

5. 
Titelblad van Over de bevruchting der 
bloemen in het Kempisch gedeelte van 
Vlaanderen. 
Dit standaardwerk is door Prof. Julius Mac Leod 
in twee delen gepubliceerd (1893&1894) in twee 
opeenvolgende jaargangen van het Botanisch 
Jaarboek, tijdschrift van het toenmalig Kruid
kundig Genootschap Dodonaea, dat door Julius 
Mac Leod is opgericht, en nog steeds veel 
belangstelling geniet van de natuurhistorische 
afdelingen aan onze universiteit, onder de gewij
zigde, bredere naam Natuurwetenschappelijk 
Genootschap Dodonaea. 
Herbariumspecimens die bij deze studie als ge
tuigemateriaal zijn gebruikt, lijken niet als zo
danig bewaard, alhoewel een afzonderlijke 
collectie Belgische planten verzameld door Julius 
Mac Leod zich in het herbarium bevindt. Het is 
echter niet duidelijk of ze bij deze studie horen. Er 
moet even op worden gewezen dat Mac Leod 
deze studies in het Nederlands heeft gepubli
ceerd. Inderdaad was deze man een groot voor
stander van universitair onderwijs in de volks
taal, waarvoor hij zich bijzonder aktief heeft 
ingezet. 
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6. 
Titelblad van De Pyreneeën bloemen en hare 
bevruchting door insecten, eene bijdrage tot de 
bloemengeographie. 

Deze studie (eveneens gepubliceerd in het Bota
nisch Jaarboek) omvat een algemene inleiding tot 
de bloembiologie, een beschrijving van het 
Luzdal, een opsomming van 260 soorten planten 
met de waargenomen bezoekers, en tenslotte een 
vergelijking tussen Pyreneeën en Alpen vanuit 
bloembiologisch standpunt. 

7. 
Herbariumspecimen (fragmenten van diverse 
soorten). 
Bij het voorgaande werk hoort een verzameling 
gedl'Oogde planten, of betel' gezegd, fragmenten 
van planten, want van de meeste soorten heeft 
Mac Lead (net als eertijds zijn vader) slechts 
kleine brokstukjes getuigemateriaal verzameld en 
bewaard, vaak met verschillende soorten samen 
op een blad gemonteerd. Deze eigenlijk enkel 
historisch waardevolle collectie wordt nu af
zonderlijk als een niet te verdelen eenheid be
waard. 

"Herbarius" van de abdij van Dielegem 
(1633) 

8. 
Het kruidenboek van de abdij van Dielegem. 
Vanuit historisch standpunt is dit oude, handge
schreven kruidenboek wellicht het meest belang
wekkende onderdeel van het Herbarium van de 
Universiteit Gent. 
Dit kruidenboek is aangelegd in 1633 door Broe
der Bernard Wynhouts (1588-1662), toenmalig 
infirmeriemeester in de Norbertijnerabdij van 
Dielegem bij Jette. 
Op een ons onbekende wijze is dit boek in het 
bezit geraakt van Prof. Jean Kickx, die van 1835 
tot aan zijn dood in 1864 als hoogleraar diverse 
plantkundige vakken doceerde, en tevens direc
teur was vaIL de Plantentuin en het Herbarium. 
Sinds die tijd maakt het besproken kruidenboek 
deel uit van het Herbarium GENT. 
Het kruidenboek meet ca. 49x33x10 cm. De rug 

en het bindwerk bevinden zich momenteel in 
lamentabele toestand, de eerste bladzijden zijn 
losgeraakt van de rest van het boekwerk. 
Op 245 van de 251 bladen zijn 1177 onderdelen 
van diverse soorten planten gekleefd, op de recto 
bladzijde, met de Latijnse naam eronder geschre
ven. Op de verso bladzijde van het vorige blad 
wordt uitleg gegeven over de planten van de 
volgende recto zijde. Het werk is echter niet afge
werkt geraakt, en kommentaar vinden we op 
slechts 9 bladzijden. 
Op de laatste ongenummerde bladzijden is een 
catalogus opgenomen van planten die toen in 
onze streken werden gekweekt, zoals vermeld op 
de titelpagina. 
In 1835 publiceerde Courtois een wetenschappe
lijk commentaar op dit herbarium met o.a. een 
naamlijst van meer dan 700 planten, telkens voor
zien van de 'moderne' overeenkomstige naam uit 
het bekende sexuele systeem van Linnaeus (1753). 
Een bijzonder interessante en gedetailleerde 
beschrijving van het werk, zijn auteur, en de 
historische achtergrond wordt gegeven in een 
studie van L.J. Vandewiele (1988). 
Zoals gezegd, staat onder elke plant een weten
schappelijke ("Latijnse") naam. Bij één plant staat 
ook de Nederlandse naam: Batatas quorundam 
seu appelen onder de eerdt. Dit is de plant die we 
nu kennen als respectievelijk Solanum tuberosum 
of Aardappel. In verband hiermee is een wijd 
verspreid misverstand te vermelden. Wellicht 
onder invloed van een taai soort derderangs 
geschiedschriften gaat de apotheker Antoine
Auguste Parmentier (1737-1813) door voor de 
'ontdekker' van de aardappel. Zoals Vandewiele 
terecht opmerkt, heeft deze Parmentier nooit op 
deze prioriteit aanspraak gemaakt. Hij heeft enkel 
nadat hij in gevangenschap - tot zijn grote voldoe
ning - geproefd had van dit 'varkensvoer', deze 
aardappel gepropageerd als volwaardig voedsel 
voor de mens, waardoor uiteindelijk de samen
stelling van het Europees voedselpakket grondig 
werd gewijzigd. 

9. 
Titelblad van het kruidenboek van de abdij 
van Dielegem. 
Blad 1 (recto) is het titelblad: 
Herbarius continens species plantarum, tum 
patriarum, tum exoticarum ad vivum prout 
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Een merkwaardige bladzijde uit het kruidenboek van 
de abdij van Dielegem, met de aardappel (Solanum 
tuberosum): de enige soort waarbij wetenschappelijke 
én Vlaamse benaming zijn opgenomen (p. 119, nr, 8). 



n8scuntur in bOl'to infirmarÎae celebenimae 
Abbatiae Dilegemensis. Adiuncto ad caleem 
operis eopiosissüno indice omnium stirpium Be 
plsnt8I'Uln, quae in hisee paJ·tibus ab aecul'alis
simis Hel'bal:istis excoluntur. In gl'atiam Peril
lustris & Exeellentissimi Viri Domini D. Roma
ni, Medicina.e Doctoris, Botanici & Anatomiae 
necnon CbirUJ'giae, in Alma Univ81'sitatis Lova
niensis Academiä Professol.'is eelebel'J'imi. Bibiio
theea Dilegemensis. Cultw'a el LaboJ'e D. ae Fris 
Bernardi wynhouts eiusdem ecdesiae Presbyteri 
eanonici magistri infü·morum. Anno M DC XXX 
lIl. 
In vertaling (naar Vandewiele 1988): 
Kruidenboek bevattende levende plantensoorten 
zowel inheemse als exotische, zoals ze groeien in 
de tuin van de infirmerie van de zeer beroemde 
Abdij van Dielegem. Op het einde is een zeer 
uitgebreide index toegevoegd van al de gewassen 
en planten die in deze contreien door zeer 
bedreven plantkundigen gekweekt worden. In 
dank opgedl'agen aan de zeer beroemde en zeer 
voorb'effelijke man de heel' van Roomen, doctor 
in de medecijnen, de plantkunde, de anatomie en 
de chirurgie, zeel' beroemde professor aan de 
Akademische Alma van de Leuvense Universiteit. 
Uit de bibliotheek van Dielegem. Door de zorg en 
de arbeid van Dom en Broeder Bernard Wynhouts 
van hetzelfde klooster priester kanunnik, zieken
meester. In het jaar 1633. 

Herbarium van Jean Linden 
Tot het Herbarium behoort ook een histo

risch én wetenschappelijk belangrijke collec
tie van planten verzameld door Jean Linden 
(1817- 1898), een Luxemburgs en later tot 
Belg genaturaliseerd botanicus. 
Hij was vooral geïnteresseerd in tropische 
planten met een sierwaarde, en introdu
ceerde talrijke soorten orchideeën, palmen, 
begonia's, en bromelia's vanuit Zuid-Ame
rika. Tijdens zijn drie reizen (Cuba, Mexico, 
"Nouvelle Grenade" - Columbia) werd een 
omvangrijk herbarium aangelegd; van de 
meeste planten werden verschillende dupli
caten verzameld en later uitgestuurd naar 
diverse grote herbaria. De preciese wijze van 

verdeling, en de soms merkwaardige routes 
die (delen van) de collecties moeten gevolgd 
hebben, zijn ons niet bekend. Op een of 
andere wijze is ook het Herbarium GENT in 
het bezit gekomen van een onvolledige, maar 
toch vrij grote set planten van elk van de drie 
reizen. Echter met bijzonder schaarse etiket
gegevens, vaak bevindt zich enkel een 
nummer op de specimens. Een poging wordt 
nu ondernomen om een en ander te recon
strueren, a.h.v. litteratuurgegevens over de 
Linden-collecties, waarvan regelmatig speci
mens worden geciteerd in revisorische 
studies. Er zijn echter duidelijk fouten opge
treden bij het nummeren van de planten, 
wellicht zal een aantal problemen nooit meer 
opgelost geraken ... 
De in GENT aanwezige set van zijn her
barium bestaat uit meer dan 2000 speci
mens, gemonteerd op dubbelgevouwen bla
den van ca. 27x48 cm., bij de drie reizen 
enigszins verschillend in afmetingen en kwa
liteit. 
Merkwaardig is het geringe aantal planten 
uit de groepen die nochtans Lindens voor
keur hadden, zoals orchideeën en brome
lia's. 
Een catalogus met de moderne wetenschap
pelijke namen en enige kritische nota's 
bij de herbariumspecimens en hun wat on
nauwkeurige nummering is in voorberei
ding. 

10. 
Herbariumspecimen van een soort Boterbloem 
(Ranunculus vagina lis). 
Linden n° 1133, type specimen van Ranuneulus 
vaginalis (een soort Boterbloem), is met een 
Latijnse beschrijving gepubliceerd als een nieuwe 
soort door Linden & Planchon in hun Piantae 
Columbianae. 
In een recente revisie door Thomas Duncan 
(1980), is deze soort echter in de synonymie 
geplaatst van Ranunculus petiolaris. 
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11. 
Titelblad van Plantae Columbianae. 
Jean Linden heeft in samenwerking met een 
aantal andere botanici een deel van zijn materiaal 
bewerkt, en gepubliceerd als Troisième voyage de 
]. Linden, dans les parties intertropieales de 
l'Amérique, au Venezuela, dans la Nouvelle
Grenade, à la Jamaique, et dans l'île de Cuba, 
exécuté par ordre du gouvernement beIge, pen
dant les années 1841 à 1845, et publié sous ses 
auspices. 
Het eerste botanisch gedeelte is gepubliceerd 
door J. Linden & J.E. Planchon, als Plantae Colum
bianae. Het werk draagt als datum 1863 maar is 
pas veel later, in 1874, effektief verspreid! 

12. 
Herbariumspecimen van een soort Snavelbies 
(Rhynehospora lindeniana). 
Linden n° 1945, type specimen van Rhyn
chospora lindeniana (een soort Snavelbies), is 
gepubliceerd als een nieuwe soort in 1866 in Cata
logus plantarum Cubensium, en door de beschrij
vende auteur, Grisebaeh, genoemd ter ere van 
Jean Linden. 

Westendorp & Wallays, Herbier 
cryptogamique 

Deze verzamelaars, resp. arts en dieren
arts, waren als zodanig niet rechtstreeks ver
bonden aan de Gentse Universiteit. Deze 
collectie wordt aangehaald om een andere 
reden. Dit herbarium behoort namelijk tot 
een bepaald type verzameling (uitgegeven als 
een serie, zoals hierna beschreven), dat 
vroeger beduidend meer werd aangelegd dan 
tegenwoordig. 

13. 
Titelblad van een volume van G.D. 
Westendorp & A.C.F. Wallays, Herbier 
eryptogamique ou eolleetion des plantes 
eryptogames et agames qui eroissent en 
Belgique. 1845, 25 fase., 25x50 planten. 
Dit herbarim.ll bestaat uit 25 boekjes (22x28 cm.), 

met telkens titelp laa t, index, en 50 blanco bladen, 
waarop enkele stukjes mos, varens, of zwammen, 
e.d.m. zijn gemonteerd. Onderaan is een gedrukt 
etiket gekleefd, waarop de naam van het betref
fende organisme, eventueel wat literatuurgege
vens en mogelijke synonymen. 
Dergelijke herbaria werden als een reeks uitge
geven, en te koop gesteld in de belangstellende 
natuurwetenschappelijke kringen. 

14. 
Blad met de Inktvlekkenziekte van Esdoorn 
(Rhytisma aeerinum). 
Dit is een algemene ziekte op bladeren van de 
Gewone Esdoorn, die zichtbaar wordt in de 
nazomer, terwijl de bladeren nog aan de boom 
hangen. Deze zou te vermijden zijn door het tijdig 
opruimen van de (besmette) dorre bladeren tij
dens de herfst. 
Deze zakjeszwam bezit merkwaardige, ongewoon 
langwerpige (mikroskopische!) sporen. 

15. 
Blad met enkele plantjes van Zode-knikmos 
(Bryum eaespiticium). 
Dit is een algemene bladmossoort, die men kan 
vinden als pionier op vochtige, maar goed gedrai
neerde zandige bodems, vaak ook op baksteen
muurtjes, en op allerlei stenige oeverversterkin
gen. 

Herbarium van Charles Van Hoorebeke 
Over deze persoon en zijn herbarium is ons 

weinig bekend. Crépin (1878) weet te melden 
dat hij geboren is te Gent in 1790 en er over
leden is in 1821. In 1817 is hij benoemd ge
worden tot conservator van de natuurhistori
sche collectie van de Gentse Universiteit. In 
zijn kort leven heeft hij niettemin verschil
lende herbaria aangelegd, en ook ingediend 
bij wedstrijden uitgeschreven door de Société 
d' Agriculture et de Botanique. Enkele (hand
geschreven) catalogen van deze herbaria zijn 
bewaard gebleven. 
Een groot aantal gedroogde planten, gemon-
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Een bladzijde uit de plantenverzameling bij de Flore de Gand van Charles Van Hoorebeke, met Lidsteng 
(Hippuris vulgaris) (p. 124, nr. 16). 
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teerd op losse vellen (ca. 25x40 cm.) die 
wellicht achteraf zijn ingebonden, horen bij 
deze catalogen, afgaande op de nummering 
en de aangehouden volgorde. In enkele 
gevallen zijn de planten vervangen of vooraf
gegaan door analytische platen, soms (vooral 
bij de Cryptogamen) ontbreken de planten. 
Vermits de drie catalogen grosso modo 
dezelfde planten bevatten, is de relatie cata
loog-plantenbundel toch niet meteen evident. 
Ook hier is weer enige botanische archeo
logie vereist om klaarheid te scheppen in 
deze aanslepende zaak. 

16. 
Herbariumspecimen. 
De bundel is opengeslagen op een blad waar 
Hippuris vulga1'Îs, de Lidsteng is gemonteerd, een 
soort die vrij algemeen is in onze polders, maal' 
daarbuiten een eerder zeldzame verschijning . 
Een grote populatie bevolkt nu de vijver in de 
Plantentuin van de Un iversiteit Gent. 

17. 
Titelblad van Catalogue des plantes qui 
croissent spontanément dans la Province de la 
Flandre orientale. 
Dit handschr ift bevat een opsomming van 2373 
genummerde soorten, gevolgd door een kommen
taar uit 1837 van Jean Kickx, die ook twee supple
menten t.m . nummer 2781 heeft bij genoteerd. 

18. 
Titelblad van Flore de Gand, ou Catalogue 
systématique des plantes qui croissent 
naturellement dans le premier arrondissement 
du département de l'Escaut. Ouvrage de plus 
de sept années de soins & recherches, dans 
lequel les plantes sont arrangées. Patriae 
parentibus sacrum. 
Het titelblad wordt gevolgd door een overzicht 
van vier toen gangbare klassrrikaties. van Linné, 
Tournefort, de Jussieu, en Ludwig. Daarna komt 
een opdracht aan de Société dJ Agriculture et de 
Botan,ique en tenslotte een 'discours prélimi
naire' I een romant.ische ontboezeming over de 

geneugten en de waarde van de Scientia amabilis, 
die ook toen blijkbaar niet helemaal au serieux 
werd genomen ... 
In deze catalogus zijn opgenomen 1274 genum
merde soorten, vaak voorzien van vindplaats- en 
standplaatsgegevens, een helaas eerder zeldzaam 
fenomeen in die pel·iode. 

Paddestoelenverzameling van Charles Van 
Bambeke 

Van opleiding was Charles Van Bambeke 
(1829-1918) arts, maar met een uitgesproken 
belangstelling voor anatomisch werk in de 
natuurwetenschappelijke richting. In de loop 
van zijn goed gevulde carrière is hij benoemd 
geworden tot hoogleraar aan de Gentse 
Universiteit, voor het doceren van diverse 
anatomische, embryologische en enkele meer 
algemeen medische vakken. 
Ondertussen had hij een omvangrijke verza
meling zwammen bijeengebracht, wellicht 
ook door ruil met bevriende mycologen, en 
deze collectie is nu opgenomen, maar w el 
afzonderlijk gehouden, in het Herbarium 
GENT. 
De zwammen zijn alle gedroogd, sommige 
enigszins geperst en op bladen gekleefd, 
andere bevinden zich in charmante, vooroor
logse sigarenkistjes, nog andere zijn op, een 
wel heel fraaie wijze behandeld, door het 
wegschrapen van het vlees van hoed en steel 
en het opkleven van de overgebleven huid 
van hoed en steel, samen met enige fijne 
doorsneden. 

19. 
Doosje met gedroogde paddestoelen. 
Deze paddestoelen behoren tot de Buikzwam
men (zwammen die hun sporen inwendig pro
duceren), meer bepaald tot de soort Scleroderma 
citrinum , of Aardappelbovist. In gedroogde 
toestand verschillen ze uiterlijk weinig van de 
verse zwam. 

124 



20. 
Doosje met gedroogde paddestoelen. 
Deze paddestoelen behoren tot de Steeltjes
zwammen (zwammen die hun sporen op steeltjes 
produceren), met name tot diverse soorten bo
leten. In gedroogde toestand verschillen ze sterk 
van de verse paddestoel, in kleur, geur, vorm, 
afmetingen, ... 

21. 
Titelblad van Omtrent de waarschijnlijkheid 
van het voorkomen van een rudimentair 
involucrum of indusium bij Phallus 
(Ithyphallus) impudicus (L.). 
Charles Van Bambeke heeft een groot aantal 
anatomisch-morfologische studies over zwam
men gepubliceerd, en vooral over de Grote Stink
zwam, die deze persoon blijkbaar bijzonder 
inspireerde ... 

22. 
Kleefplaat met de Vliegenzwam (Amanita 
muscaria). 
Deze zwammen zijn op een heel bijzondere wijze 
behandeld: na het wegschrapen van het vlees van 
hoed en steel is de overblijvende huid op karton 
gekleefd, samen met enige fijne overlangse door
sneden doorheen de paddestoel. 

23. 
Kleefplaat met Vliegenzwam (Amanita 
muscaria). 
Een ander voorbeeld van deze laatste werkwijze 
is te zien in de didactische zwammenverzame
ling, in het commerciële circuit te koop aange
boden door G. Herpeil, Sammlung präparirter 
Hutpilze (1887). 

Herbarium van Jozef Van den Brande 
Deze landbouwingenieur (1899-1989), op

geleid te Gent, vertrok in 1927 voor een 
4-jarig verblijf in de toenmalige kolonie Bel
gisch-Kongo, als directeur van een katoense
lectiestation van de Régie des Plantations 

de la Colonie, waar hij een omvangrijke ver
zameling planten en dieren heeft aange
legd. 
Bij zijn terugkeer schonk hij delen van de 
collectie o.a. aan de Rijkslandbouwhoge
school te Gent, die later opgenomen werd 
in de universiteit als de Faculteit Landbouw
wetenschappen. Deze verzameling maakt 
nu deel uit van het Herbarium van de Uni
versiteit Gent. In 1936 werd Van den Bran
de docent dierkunde aan deze hogeschool, 
in 1943 gewoon hoogleraar, en uiteindelijk 
in 1949 rector, voor een lG-jarige ambts
periode, waarin hij belangrijke wijzigingen 
aan het onderwijsprogramma liet doorvoe
ren. 
Het betreffende herbarium is een moderne 
uitvoering (in tegenstelling tot de meeste 
andere hier besproken verzamelingen), ge
monteerd op losse bladen stevig karton, elk 
omgeven door een schutkaft, en voorzien van 
een afzonderlijk gemonteerd etiket, waarop 
worden vermeld: naam van de verzamelaar, 
een chronologisch verzamelnummer, vind
plaats- en standplaatsgegevens, een korte 
beschrijving van de plant, in sommige ge
vallen enkele interessante ethnobotanische 
aspekten, en tenslotte de naam van de soort 
en de familie waartoe ze behoort. Enkele 
specimens zijn ook geciteerd in een flora, en 
hebben daardoor een grotere wetenschappe
lijke waarde gekregen als geauthentiseerd 
specimen. 

24. 
Herbariumspecimens. 
Twee specimens van de tropisch Afrikaanse 
boomsoort Cnestis ferruginea (familie Connara
ceae), het ene vegetatief, het andere bloeiend: 
twee dubbels van eenzelfde collectie, te citeren als 
Van den Brande 203 (GENT), en in het standaard
werk over de flora van Centraal-Afrika als 
zodanig in de specimenlijst bij deze soort ver
meld. 
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25. 
Herbariumspecimen 
Een specimen van de tropisch Afrikaanse boom
soort Manotes pruinosa (familie Connaraceae), 
verzameld door Van den Brande, onder zijn chro
nologisch verzamelnummer 270, en oorspronke
lijk als Manotes sanguineo-arillata gedetermi
neerd, maar onder de eerste naam geciteerd in het 
hierna geciteerde werk. 

26. 
Titelplaat van drie volumes van de Flora van 
Zaïre, Rwanda en Burundi. 
Deze flora, waarvan het eerste deel verscheen in 
1948 als Flore du Congo beIge et du Ruanda
Urundi, met de behandelde families in systema
tische volgorde, werd na 1960 eerst verder gepu
bliceerd als Flore du Congo, du Rwanda, et du 
Burundi, en nog wat later tenslotte als Flore de 
l'Afrique Centrale (Zaïre - Rwanda - Burundi), met 
losse afleveringen per familie. 
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