
>  Zie ook  
Uitzicht op p. 48

Een pagina uit de allereerste 
Bibliotheekgids uit 1992.

niet-leden van individuele 
abonnering aan 15 frank per 
jaar. Ook de inkomsten van 
publiciteit voor uitgeverijen, 
boekhandels, antiquariaten, 
drukkerijen en leveranciers 
van bibliotheekmeubilair vol-
stonden blijkbaar niet om de 
vlotte publicatie van het tijd-
schrift te garanderen. Tot 1926 
verscheen het tienmaal per 
jaar. In het november-decem-
ber nummer van 1926 werd 
meegedeeld dat er vanaf 1927 
nog maar vier afleveringen 
per jaar zouden verschijnen 
wegens de hoge kosten van 
het drukken en verzenden. 
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> Volgend nummer: de woelige jaren 

dertig.

te zijn. Dat het tijdschrift, en 
meteen ook de vereniging, via 
de openbare bibliotheken de 
volksontwikkeling wilde stimu-
leren, werd niet enkel in deze 
inleiding benadrukt, er zou 
later nog vaak, en even expli-
ciet, aan herinnerd worden in 
tal van bijdragen. 

Het eerste nummer van De 
Bibliotheekgids omvatte 40 
bladzijden; het gaf meteen het 
stramien aan dat verder zou 
worden uitgewerkt: één literair 
artikel vooraan, de beschrij-
ving van een bibliotheek (de 
leeszaal van de Antwerpse 
Volksboekerijen, geïllustreerd 
met één foto), een bijdrage 
over het boek, de tekst en 
de bespreking van de nieuwe 
bibliotheekwet, signaleringen 
en korte besprekingen van 
pas verschenen boeken en 
ten slotte aantekeningen over 
boeken, bibliotheken, perso-
nalia en mededelingen van de 
redactie. 

Het tijdschrift werd gehan-
teerd als middel om leden te 
werven. Vanaf 1923 was het 
abonnement als gratis toe-
gift begrepen in het lidgeld. 
Massa-afnamen zoals deze 
van het Ministerie brach-
ten weliswaar vaste inkom-
sten op maar zij weerhielden 

meteen het verband gelegd 
tussen de wet Destrée van 17 
oktober 1921 en het tijdschrift. 
Aangegeven werd dat men 
met het tijdschrift vooral de 
bibliothecarissen wilde berei-
ken maar ook de boeken-
liefhebbers, om ze enerzijds 
technisch voor te lichten en 
anderzijds op de hoogte te 
houden van de belangrijkste 
publicaties in binnen- en bui-
tenland. De Bibliotheekgids 
beoogde van bij het begin “… 
een kloeke hefboom voor de 
ontwikkeling van ons volk!” 

Reeds tijdens de allereer-
ste bijeenkomst van de ver-
eniging in Gent op 4 augus-
tus 1921, had voorzitter Lode 
Baekelmans gewezen op de 
nood aan beroepsontwikke-
ling en op het feit dat die best 
door het uitgeven van een tijd-
schrift over leeszalen en boe-
kerijen bevorderd zou kunnen 
worden.

Het eerste nummer van De 
Bibliotheekgids opende keu-
rig met een ‘Ter inleiding’ van 
de Opstelraad. Daarin werd 

90 jaar verenigingsblad

“Een kloeke hefboom voor de 
ontwikkeling van ons volk!”
Tom Van Hoye

“Nu van hooger hand door de wet op de openbare bibliotheken een 
ernstige poging gedaan werd om het bibliotheekwezen en daardoor 
de algemeene kultuur in het land te bevorderen, meenden wij goed te 
doen door het stichten van dit orgaan.” Met deze woorden opende het 
eerste nummer van De Bibliotheekgids in 1922. Dit jaar vieren we de 
90e jaargang van het verenigingsblad met een terugblik op de afge-
lopen negen decennia.
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TERUGBLIK

Op de omslag van de eerste De Bibliotheekgids prijkte, onder de 

titel, een vignet van de befaamde Vlaamse houtsnijder-illustrator 

Henri van Straten. Niet de minste: Van Straten behoorde tot de 

Groep Lumière; samen met Frans Masereel, Jan-Frans en Jozef 

Cantré en Joris Minne vormde hij ‘De Vijf’, een quintet dat door-

ging als de vernieuwers van de houtsnijkunst in Vlaanderen. Van 

Straten illustreerde werk van onder meer F. Timmermens en E.A. 

Poe. Zijn vignet voor De Bibliotheekgids was een voorbeeld van 

de ironie die hem kenmerkte: in een hoekje, verscholen achter 

een hoge stapel boeken, zit de bibliothecaris aan zijn werktafel. 

Alleen een muis (vindt u ze?) en een kat houden hem gezelschap. 

Dit beeld zou 24 jaar op de cover staan van De Bibliotheekgids!


