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“Het is bijna aandoenlijk om te 
zien hoe iedereen trachtte die 
collectie te beheersen.”
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In 2017 viert de Universiteit Gent haar tweehonderdste verjaardag, dan moet de Boekentoren 
gerenoveerd zijn en de geschiedenis van de universiteitsbibliotheek beschreven. De traditie 
wil dat het de hoofdbibliothecaris is, die de geschiedenis van de eigen instelling (be-)schrijft. 
Maar traditie haalt het niet langer van hun hedendaagse statuut, dat onderzoek niet meer toe-
laat. “Dus nemen ze mensen zoals ik in dienst.” De ik-persoon hier is Ruben Mantels, auteur van 
Gent. Een geschiedenis van universiteit en stad, 1817-1940. Naar eigen zeggen geen specialist 
in bibliotheekgeschiedenis, eerder de juiste persoon op de juiste plaats. Zijn onderzoeksach-
tergrond loodste hem immers al vaak door de Gentse universiteitsbibliotheek en haar collec-
tie. Hij wil geen enge instellingsgeschiedenis schrijven, wel een ruime cultuurgeschiedenis. De 
universiteitsbibliotheek als een gemeenschap van professoren, studenten, medewerkers en 
genootschappen, en hoe die bijdraagt aan de wetenschappelijke en literaire cultuur in Gent. 
Ik laat hem vooral vertellen. 

Gelukkig is er altijd veel bewaard geweest over de geschiede-
nis van de universiteitsbibliotheek. Die werd al in 1797 opge-
richt. In de context van de Franse Revolutie dus waarin elk 
departement zijn eigen centrale school oprichtte. Bij die cen-
trale school moest een bibliotheek ingericht worden. Hier in 
Gent heeft Karel van Hulthem — een gekend bibliofiel — die 
departementale bibliotheek uit de grond gestampt, die vanaf 
1804 werd overgedragen aan de stad. Ze bevond zich aan de 
Ottogracht, in de Baudelookapel. Toen de Universiteit dan in 1817 
werd opgericht, heeft de Stad Gent de bibliotheek geschonken 
aan de universiteit. Wel onder de notoire clausule dat de vol-
ledige collectie, inclusief de aanwinsten, zou terugkeren naar 
de Stad Gent indien de universiteit, om één of andere reden, 
zou ophouden te bestaan. De universiteit heeft dus eigenlijk 
het vruchtgebruik van de collectie gekregen, maar moest die 
wel toegankelijk maken en de kosten ervan dragen. Een van de 
vorige hoofdbibliothecarissen heeft daarom eens geschreven 
dat de stad zich op een handige manier van een stuk patrimo-
nium verlost wist.

Tot 1940 was de bibliotheek zowel stads- als universiteitsbiblio-
theek. Maar eigenlijk was die museale collectie en die weten-
schappelijke literatuur niet afgestemd op het grote volk. De 
bibliotheek was net als de universiteit een elitaire instelling. In 
1921 heeft de stad, met de invoering van de wet-Destrée die 
steden en gemeenten verplichtte om een bibliotheek in te rich-
ten, zelfs nog een tijd met zijn ‘stadsbibliotheek’ geschermd. 
Tot grote onvrede van jullie voorganger Bibliotheekgids trou-
wens. Pas in de jaren veertig krijg je dan wel die splitsing met 
de oprichting van een nieuwe stadsbibliotheek die na enkele 
omwegen op het Gentse Zuid is terecht gekomen, en waarvan 
Johan Daisne de eerste bibliothecaris was.

BRANDPUNT VAN VERSCHIllENDE VISIES
Het interessantste om zien is hoe de perceptie rond de 
Boekentoren veranderde doorheen de tijd. Vandaag is het 
gebouw bekender dan de bibliotheek. Maar aanvankelijk was 
het een zwaar gecontesteerd gebouw dat zeker niet bij ieder-
een in de smaak viel. Onder andere de hoofdbibliothecaris René 

Apers was niet gelukkig met het torenconcept omwille van de 
bibliotheekeconomische nadelen. Ook de Tweede Wereldoorlog 
zorgde voor de nodige complicaties: de plannen die Henry 
Van de Velde had voor het interieur werden nauwelijks gerea-
liseerd. Toch waren de plannen positief onthaald door de uni-
versiteit omdat de nieuwe bibliotheek een statement moest 
worden van de nieuwe Vlaamse Universiteit — in 1930 was de 
universiteit vernederlandst. Het was dus een Nederlandstalige 
Rijksuniversiteit die zich moest bewijzen en het gebouw was 
daar een symbool van. 

Maar dat kantelde al snel in de jaren vijftig en zestig. Door de 
democratisering van het hoger onderwijs was er een massale 
instroom van nieuwe studenten. De universiteit zat niet meer 
te wachten op een monument. Modernisme moest wijken voor 
utilitaire nieuwbouw. En het gebouw had toen ook al gebreken 
zoals betonrot. De Boekentoren werd door het universiteitsbe-
stuur ervaren als een onhandig gebouw dat de universiteit geld 
kostte. Het was ook toen dat er allerhande ingrepen aan het 
gebouw gebeurden die onrecht deden aan Van de Veldes ont-
werp. Pas in de jaren tachtig kwam de toestand van het gebouw 
terug onder de aandacht. 

Sinds 1992 is het gebouw een beschermd monument. Onder 
Sylvia Van Peteghem, de huidige hoofdbibliothecaris, was er 
de campagne voor de Monumentenstrijd in 2007 die veel pers-
aandacht genereerde. Maar het was met de figuur van André 
Singer dat er het één en ander aan het rollen is gegaan. Singer 
kocht in 2003 de originele plannen van Henry Van de Velde. Tot 
zijn ontstelling moest hij vaststellen dat de Boekentoren nog 
slechts een schim was van het originele idee van Van de Velde. 
Hij bekostigde de studies om de renovatiekosten in te schat-
ten. Men besefte meer en meer dat dit een uniek gebouw is dat 
geherwaardeerd moet worden en terug in oorspronkelijke staat 
hersteld moet worden. De universiteit heeft er lang over gedaan 
om tot dat inzicht te komen, pas in 2005 is de beslissing voor 
de restauratie gevallen. Maar een universiteit wordt uiteindelijk 
alleen afgerekend op de kwaliteit van haar onderwijs en onder-
zoek, niet op haar patrimonium. Nu is er terug een trots! 

de geschiedenis van de Gentse 
universiteitsbibliotheek
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Eigenlijk was het bibliotheekgebouw, al van in het prille begin, 
de inzet van een voortdurende strijd. Zo was aan de Ottogracht 
de bibliotheek ondergebracht in een oud abdijgebouw op — de 
naam zegt het zelf al — zeer drassig gebied. Dat was een con-
stante strijd tegen insijpelend water, vocht en schimmel. Het 
gebouw was ook ontoereikend: te klein, weinig functioneel en 
te veraf gelegen van de binnenstad. Vanaf het midden van de 
19e eeuw zijn er aanzetten en soms vergevorderde plannen om 
te verhuizen. Maar pas in 1933 werd er beslist om een nieuw 
gebouw op te richten. 

Het is wel typisch dat het bibliotheekgebouw continu in vraag 
gesteld wordt. Het hangt samen met het heersende idee van 
de ideale bibliotheek op een bepaald moment en welk gebouw 

er aan dat beeld beantwoordt. Het bibliotheekgebouw zal dus 
ook een van de aandachtspunten in het boek worden, zowel 
architecturaal, de beleving van het gebouw, maar ook dat het 
steeds een brandpunt is van verschillende visies.

MACHTSBAlANS 
De Gentse universiteitsbibliotheek volgt uiteraard het alge-
mene ontwikkelingspatroon van wetenschappelijke bibliothe-
ken. In eerste instantie is er die museale collectie, afkomstig 
van de opgeheven kloosters en abdijen. Men zette ook sterk in 
op die collectie met aankopen en schenkingen van eerder anti-
quarische collecties en geleerdenbibliotheken. Maar vanaf de 
tweede helft van de 19e eeuw werd het onderwijs en onderzoek 
minder encyclopedisch en meer experimenteel. In de exacte 
wetenschappen kwamen laboratoria en ook in de geesteswe-
tenschappen ontstond er een meer positief wetenschappelijke 
instelling. De bibliotheek werd ingeschakeld in dit nieuwe model 
van onderwijs en onderzoek en bouwde bijgevolg zijn collectie 
uit. Professoren konden hun lijstjes doorsturen naar de hoofd-
bibliothecaris die per faculteit een budget beheerde. De biblio-
theek was niet langer een museale instelling maar ondersteunde 
het onderwijs en onderzoek door de aankoop van tijdschriften, 
wetenschappelijke reeksen en referentiewerken. Ondertussen 
had de Gentse universiteitsbibliotheek nog steeds de functie 
van stadsbibliotheek wat betekende dat iedereen er vrij bin-
nen en buiten mocht. Het studentenaantal is ook lang beperkt 
gebleven tot enkele honderden. Pas in 1914 oversteeg men de 

duizend studenten. Exponentieel meer bezoekers betekende 
ook dat de bibliotheek professioneler gerund moest worden. 
Vanaf dan werd de ontsluiting van de collectie belangrijker: het 
opstellen van betere catalogi, ze publiek toegankelijk maken, ... 

In het interbellum speelt de vernederlandsing een belangrijke 
rol. Ze verbrak de band tussen stad en universiteit. Zo liep het 
aantal schenkingen van de stedelijke elite aan de bib terug. In de 
19e eeuw was, dankzij het netwerk van de hoofdbibliothecaris, 
de bibliotheek sterk betrokken in het Gentse stadsleven. Figuren 
als Jules de Saint-Genois en Ferdinand Vanderhaeghen maakten 
door hun lidmaatschap van oudheidkundige genootschappen, 
tijdschriftredacties en sociétés allerhande de bibliotheek een 
onderdeel van het culturele leven. De bibliotheek was dan ook 

vaak de zetel van sociétés die daar vergaderden — en vaak ach-
teraf hun bibliotheek en archief schonken. Uiteraard ontstond 
er een wisselwerking tussen die genootschappen en de uni-
versiteitsbibliotheek, die na 1930 verdween. Daardoor werd de 
bibliotheek meer dan voordien een instelling die er alleen voor 
de universiteit en zijn professoren en studenten was. 

Na de Tweede Wereldoorlog moest de universiteitsbibliotheek 
zich meer en meer bewijzen. Het was niet meer vanzelfsprekend 
dat er zoveel geld naar toe ging. De museale collectie werd 
behouden maar sinds de jaren vijftig is er omzeggens geen aan-
koopbudget meer voor oude werken en handschriften. Na een 
lange periode van collectie-uitbouw, kwam de gebruiker cen-
traal te staan, en werd de bibliotheek een universitaire dienst 
die alle middelen moest inzetten om het boek zo snel mogelijk 
naar de lezer te brengen. Hoofdbibliothecaris Karel van Acker 
zijn uitspraak was dat de bibliotheek naar de lezer moest trek-
ken, en niet omgekeerd. Het opstellen van centrale catalogi, het 
openen van buitenleeszalen en de nieuwe mogelijkheden van 
de automatisering kwamen daarbij op de voorgrond. Met een 
figuur als Herbert van de Sompel was de Gentse universiteits-
bibliotheek zelfs erg vooruitstrevend op het vlak van biblio-
theektechnologie.

Een derde naoorlogse evolutie, die zeker niet uniek is voor Gent, 
was de verhouding tussen de centrale universiteitsbibliotheek 
en de seminariebibliotheken. Die beweging zie je ontstaan vanaf 

“HET IS WEL TYPISCH DAT HET BIBLIOTHEEKGEBOUW CONTINU IN VRAAG 
GESTELD WORDT. HET HANGT SAMEN MET HET HEERSENDE IDEE VAN DE 
IDEALE BIBLIOTHEEK OP EEN BEPAALD MOMENT EN WELK GEBOUW ER AAN 
DAT BEELD BEANTWOORDT.”
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1900 vanuit het idee om de collectie zo dicht mogelijk bij de 
professoren en studenten te brengen. In de seminariebibliotheek 
was er een direct contact met de bronnen, men kon er onmid-
dellijk aan de slag. Maar die bibliotheken werden groter, talrij-
ker, een tweede circuit dat een eigen aankooppolitiek voerde 
in functie van het lopend onderzoek. Dat creëerde een soort 
machtsbalans tussen de centrale bibliotheek en de seminaries 
en tal van praktische problemen, zoals de inschakeling van de 
seminariecollecties in het interbibliothecaire bruikleenverkeer, 
de opname ervan in de centrale catalogus, de wildgroei van 
soms piepkleine bibliotheekjes met vage openingsuren en col-
lectieprofielen. Dat proces is nog steeds lopende. Pas recent 
opende de faculteitsbibliotheek Letteren, een groepering van 

tientallen seminariebibliotheken. De centrale 
universiteitsbibliotheek heeft zich dan weer 
geprofileerd als de spil van een ruimer biblio-
theeknetwerk. 

MyTHISCHE BIBlIOTHECARISSEN
Wat de Gentse universiteitbibliotheek en 
haar geschiedenis zo boeiend maakt, is de 
aanwezigheid van een aantal grote per-
soonlijkheden zoals haar stichter Karel Van 
Hulthem. Zijn privébibliotheek was de baker-
mat van de Koninlijke Bibliotheek in Brussel. 
Dan heb je Jules de Saint-Genois die in de 
jaren vijftig en zestig van de 19e eeuw biblio-
thecaris was. Hij was een letterkundige en 
ook actief in de Vlaamse beweging, onder 
meer als voorzitter van het Willemsfonds. Hij 
was altijd zeer gul om zijn bibliotheek open 
te stellen voor allerlei letterkundigen, ook als 
ze (nog) niet bekend waren. Er zijn brieven 
bewaard gebleven van Hendrik Conscience 
die vroeg om bepaalde handschriften toe-
gestuurd te krijgen. De Saint-Genois was 
iemand die besefte dat een bibliotheek een 
instelling moest zijn die ten dienste stond 
van de ontluikende vaderlandse letterkunde 
en geschiedenis. Er waren immers heel wat 
rijke privébibliotheken, maar slechts weinig 
openbare plaatsen waar je terecht kon om 
handschriften in te kijken. 

Een ander icoon was Ferdinand Vander-
haeghen. Vanderhaeghen was eigenlijk 
een de Saint-Genois in het kwadraat. Hij 
was een groot bibliograaf maar ook — een 
beetje oneerbiedig geformuleerd — een 
halve gek die maniakaal verzamelde. Zijn 
collectie ‘vliegende blaadjes’ is bekend. Er 
zitten een miljoen stuks in en dat gaat van 
reclameblaadjes tot soms ook grotere ver-

enigingsarchieven die dankzij hem bewaard zijn gebleven. Toen 
Vanderhaeghen in 1869 werd aangesteld als hoofdbibliotheca-
ris schonk hij zijn privécollectie aan de universiteitsbibliotheek, 
een interessante deal die de collectie ongeveer verdubbelde. 
Via zijn connecties zouden veel van die rijke privébibliotheken 
uit het Gentse uiteindelijk in de bibliotheek belanden en zo een 
openbaar karakter krijgen.

In de twintigste eeuw is er Willem De Vreese. Een aparte man, 
met een moeilijk karakter, die fout was in Wereldoorlog I. Maar 
hij was een modern en zeer vooruitziend bibliothecaris en een 
groot pleitbezorger van openbare bibliotheken. Hij zette net als 
Vanderhaeghen grootschalige bibliografische ondernemingen 
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op. Tijdens de oorlogsjaren was er wel een tweespalt in de 
bibliotheek. Er was een kleine verzetsbeweging die geleid werd 
door de volgende hoofdbibliothecaris Paul Bergmans, en dan 
had je het activistisch bolwerk van De Vreese en zijn dochter 
Nora, onderbibliothecaris en éérste vrouw ooit die in de Gentse 
universiteitsbibliotheek werkte. Daar komt in 1918 een einde aan 
met de ter dood veroordeling omwille van vergaand activisme 
van De Vreese. Uiteindelijk vluchtte hij naar Rotterdam waar hij 
bibliothecaris werd van de stedelijke bibliotheek. Hij bouwde 
die uit tot een schitterende bib.

Dergelijke mythische figuren vind je niet meer terug onder de 
hoofdbibliothecarissen in de twintigste eeuw. Wel professio-
nals, managers, bibliothecarissen die technisch onderlegt zijn. 
Dat hangt ook samen met de evolutie van de wetenschappe-
lijke bibliotheken die steeds meer nood hebben aan een goed 
management. De hoofdbibliothecarissen kwamen wel nog altijd 
uit het professorenkorps maar hielden zich minder en minder 
bezig met onderzoek. Het waren ook voornamelijk humane 

wetenschappers. Van Hooydonck in de jaren negentig was de 
eerste hoofdbibliothecaris die uit de exacte wetenschappen 
kwam, hij was een chemicus. Maar de schaalvergroting en het 
steeds groter wordende takenpakket zorgt ervoor dat biblio-
thecarissen minder prominente figuren zijn, die meer op de 
achtergrond werken en als professionele bibliothecarissen hun 
bibliotheek runnen. 

ONTSlUITINg: EEN WERK VAN lANgE ADEM
In de 19e eeuw stond de collectie centraal, maar men besefte 
snel dat een collectie alleen niet volstaat maar dat je die toegan-
kelijk moet maken, dat je die moet ontsluiten. Vanderhaeghen 
had bijvoorbeeld heroïsche plannen om, verspreid over tiental-
len jaren, de volledige collectie te ontsluiten. Het kadert ook in 
het toenmalige ideaal om een bibliografie van alles tot stand te 
brengen. Vanderhaeghen was ook wel mee met die documen-
taire beweging die informatie wilde ontsluiten op een univer-
sele manier. De ontsluiting van de volledige collectie is ander-
zijds ook een verhaal van de ene hoofdbibliothecaris die een 
systeem begon dat de volgende hoofdbibliothecaris door weer 
een ander systeem verving. Zo waren er verschillende vormen 
van ontsluiting die werden aangemaakt, geprobeerd en weer 
stopgezet. 

Het is bijna aandoenlijk om te zien hoe iedereen trachtte die 

collectie te beheersen. En om bijvoorbeeld die centrale cata-
logus tot stand te brengen. Op Belgisch niveau zijn we wat 
dat betreft lang ‘een bananenland’ geweest. We waren een van 
de weinigen die er niet in slaagden om een centrale catalogus 
te realiseren. Onder andere omdat de rol van de Koninklijke 
Bibliotheek moeilijk lag, het politieke evenwicht was niet evi-
dent en men raakte het bovendien niet eens over de nodige 
bibliografische regels. Pas in de jaren tachtig, door de druk van 
de automatisering, kwam het er van. Voor de Gentse context 
betekende dit een samenwerking tussen de centrale bibliotheek 
en de seminariebibliotheken die noodgedwongen ook hun col-
lecties mee in de centrale catalogus moesten steken. De eigen 
collectie afschermen ging niet langer. Ook elders ging het traag. 
De eerste catalogus van de handschriften is die van Jules de 
Saint-Genois, in 1851 gepubliceerd. De tweede is pas begin jaren 
1970, door Albert Derolez opgemaakt. Men heeft er 120 jaar 
over gedaan om nog eens een nieuwe inventaris van de hand-
schriften op te stellen! Ze waren decennia zoet om gewoon in 
te halen om wat men onder Vanderhaeghen verzamelde. Daar 

is een groot deel van de twintigste eeuw voor nodig geweest, 
nog in de jaren 1950 en 1960 is men bezig vooroorlogse schen-
kingen en aankopen te verwerken. Men ‘ontdekte’ aanwinsten 
in de eigen collectie. Met die elektronische systemen in de jaren 
tachtig kon men eigenlijk opnieuw beginnen om al die steek-
kaartcatalogi in te voeren. Een werk dat nog altijd niet voltooid 
is. Er zijn nog altijd collecties die nog niet beschreven zijn. Het 
is een continu achterna hollen van wat er aanwezig is in huis. 
Nu, dat zal elders ook wel het geval zijn, ik denk niet dat Gent 
daar alleen in staat. 

DE fRUSTRATIES VAN EEN ONDERZOEKER
Ik ben nu een klein jaartje bezig met de Gentse bibliotheek-
geschiedenis maar ik vraag me af … één van de frustraties 
is dat er geen goede bibliotheekgeschiedenis van België of 
Vlaanderen bestaat. Er is het boek van Ludo Simons (Het Boek 
in Vlaanderen sinds 1800, Een cultuurgeschiedenis), waar de 
bibliotheekgeschiedenis ook aan bod komt. Er zijn verschillende 
deelonderzoeken en ook beknopte overzichten gepubliceerd, 
maar een echt goede synthese is er nog niet. In Nederland heb 
je van Paul Schneiders een heel mooie bibliotheekgeschiedenis 
van de Middeleeuwen tot vandaag. Ook ik maak een synthese 
van maar één bibliotheek. Door er zo mee bezig te zijn, merk je 
wel dat er een serieuze inhaalbeweging te maken valt. En dat 
er veel te vertellen is. 

“DE BOEKENTOREN WERD DOOR HET UNIVERSITEITSBESTUUR ERVAREN  
ALS EEN ONHANDIG GEBOUW DAT DE UNIVERSITEIT GELD KOSTTE.”
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