
Schenking veearts Joseph Vijgen (1886-1986) 

 

Toen de rijksveearts Joseph Vijgen (1886-1986) uit Sint-Truiden op 100-jarige leeftijd  overleed, 

schonk zijn familie zijn nagelaten bibliotheek aan het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) in 

Leuven. Het CAG is het expertisecentrum voor het agrarisch erfgoed in Vlaanderen en werkt nauw 

samen met het Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis (ICAG) van de KU Leuven.  

Doordat het CAG zich niet specialiseert in het bewaren van oude boeken en documenten, klopte het 

aan bij het dierenarchief van Mendop vzw voor het veiligstellen van deze nalatenschap.  

Op 9 februari 2017 reed Mendop naar Leuven om de overdracht te regelen. Immers, voor het eerst 

kreeg Mendop de kans om een link te leggen met de in 1991 opgedoekte veeartsenijschool van 

Kuregem in de Brusselse gemeente Anderlecht. De stichting van deze vermaarde school gaat tot 

1832 terug. De bouw van het  scholencomplex in neorenaissancestijl te Kuregem vond uiteindelijk 

plaats in 1903-1909. Joseph Vijgen behoorde er begin 20ste eeuw tot de studenten, wat valt op te 

maken uit de tientallen schoolschriften en vakboeken in zijn archief.  

 

Over de verdere loopbaan van veearts Vijgen is voor het overige weinig terug te vinden. Hij 

stimuleerde mee de oprichting van een slachthuis in Sint-Truiden en zetelde tevens als raadslid in het 

Provinciaal Bestuur van Limburg.  

Veel van de inhoud van de voormalige veeartsenijschool van Kuregem 

(https://philipebels.wordpress.com/2010/03/18/pottenkijken-in-de-oude-veeartsenijschool/ )werd 

in 1991 overgebracht naar de universiteit van Luik (campus Sart Tilman). Dat niet alles in Kuregem 

https://philipebels.wordpress.com/2010/03/18/pottenkijken-in-de-oude-veeartsenijschool/


deze nieuwe bestemming kreeg, valt op het internet na te trekken. Na de verhuis werd de verlaten 

site in Kuregem een geliefd terrein voor urban explorers. Hun fotoverslagen (zie www.mendop.org ) 

getuigen van wat er destijds aan inboedel achterbleef (en intussen is leeggeplunderd).  

     

Hieronder volgt een overzicht van de papieren nalatenschap van de Limburgse veearts Joseph Vijgen 

zoals die voortaan in het dierenarchief van Mendop vzw raadpleegbaar is.  

Mendop dankt in het bijzonder Bert Woestenborghs van het CAG die deze schenking aan Mendop 

mogelijk maakte.  

 

                                                                            Veeartsenij 

Le nouveau guide vétérinaire. Ouvrage pratique (584 blz.) door onder meer Florentin Detaille &  

Docteur Burggraeve (Liège, 1870). Met richtlijnen omtrent hoefbeslag en ‘un traité d’équitation’ 

 

http://www.mendop.org/


      

53 notitieschriften Joseph Vijgen met handgeschreven nota’s van zijn opleidingsjaren in de 

Veeartsenijschool van Kuregem 

     

Précis du cours de police sanitaire et maladies contagieuses des animaux domestiques (398 p.) door 

E. Liénaux (1903) 

Précis du cours d’obstétrique (174 blz.) door F. Hendrickx (1903) 

    

Traité d’anatomie comparée des animaux domestiques, deel 1 (684 blz.) en deel 2 (744 blz.) door A. 

Chauveau en S. Arloing i.s.m. F.-X. Lesbre (5e druk, 1903-1905) 



Précis du cours d’histologie et d’anatomie microscopique (406 blz.) door G. Mosselman (1904) 

Précis du cours enseigné par le Professeur G. Gratia. Tome III Propédeutique et symptomalogie 

spéciales (1905, 275 blz.)  

Précis du cours de pathologie médicale des Animaux domestiques (318 blz.) door G. Hebrant (1905).  

Précis du cours de pathologie chirurgicale (544 blz.) door F. Hendricks (1906) 

 

Précis du cours de pharmacologie (512 blz.) door G. Dupuis (2e druk 1907) 

Recueil des lois et règlements relatifs à la police sanitaire des animaux domestiques, au fonds 

d’agriculture et au service vétérinaire (1908, 248 blz.) 

Précis de médecine opératoire vétérinaire (554 blz. + extra 52 blz. met 720 ill. achterin) door Alph. 

Degive (1908) 

Les exercices de médecine opératoire à l’Ecole de Médicine vétérinaire de l’Etat à Cureghem (83 

blz.) par le professeur-directeur Alph. Degive (1909) + drukwerkje met alle praktijklessen i.v.m. 

operaties voor het 2e semester 1912 

Traité de thérapeutique vétérinaire (817 blz., 4e druk) door M. Kaufmann (1910) 

       



     

Vade-Mecum du vétérinaire (339 blz.) 4e druk door H. Mollereau, Ch. Porcher & E. Nicolas (1911) 

Traité des maladies du bétail (1003 blz.), 3e druk door G. Moussu (1911) 

Précis du cours d’anatomie comparée (252 blz.) door O. Navez (1911) 

Précis du cours zootechnie, d’hygiène et d’agronomie (375 blz.) door H. Zwaenepoel (1911)  

Précis de Médecine légale vétérinaire (330 blz.) door G. Hebrant (1912) 

Pharmacopaea Belgica – Editio tertia (1906) 273 + 324 blz. 

Brochure (48 blz.) Droguerie Supérieure de France A. Velpry, met bestelbonnen en enveloppes 

Ongedateerde catalogus Remedia veterinaria “Hoechst” (met overzicht serums en vaccins) 

        

Nouveau dictionnaire pratique de médecine, de chirurgie et d’hygiène vétérinaires (22 delen van 

elk gemiddeld 500-600 blz.). Verschenen tussen 1856 en 1894 (+ eerste supplement oktober 1897) 

onder redactie van onder meer H. Bouley en Reynal  (deel 1) tot en met André Sanson, L. Trasbot en 

Ed. Nocard (deel 16, oktober 1888) en anderen. 

Losse nummers Le Courier Médico-pharmaceutique Belge (okt. 1921) en Les Cahiers de Médecine 

Vétérinaire (jg. 9 nr. vol. 6 nr. 4) van april 1936 



    

Brochure Erkende “Beroepsvereeniging der Limburgsche Veeartsen” gevestigd te Hasselt – 

Standregelen (Tongeren, 1919) 

 

                                                                       Veeteelt – fok & vlees 

      

Het Zwijn, zijne Ziekten en zijn Winstgevende Kweek (1e druk, 1909) door H. Zwaenepoel & Fr. 

Hermans (288 blz.) 

Agriculture et élevage. Résumé des leçons données dans les Sections professionelles primaires 

agricoles door U. Guisset, F. Haustrate en G. Bondroit (1912) 

Veestamboek 1953 (nr. 32) , 1970 (nr. 49) , 1972 (nr. 51) en 1973 (nr. 52) provincie West-Vlaanderen 



   

Ringmap met brochures, krantenknipsels en fotokopies over veekeuringen in West-Vlaanderen en 

het lokale Rood Stamboekvee, het oudste origineel van een prijskamp te Roesbrugge-Haringe op 14 

mei 1935 

Reglement over den Dienst en de Regeltucht van het Openbaar Slachthuis (11 blz.), een niet 

gedateerde uitgave van de stad Sint-Truiden. 

Over koemelk als voedsel (40 blz.) door J. Rinkes Borger (1905) 

   

Précis du Cours de l’Alimentation Rationnelle des Animaux domestiques (Tome 1, 650 blz. en Tome 

2, 401 blz.) door H. Zwaenepoel (1912 en 1913) 

Précis du Cours d’Inspection des Viandes (215 blz.) door Paul Coremans (1905) 

Traité complet de cuniculture (429 blz.) door Ch. Lahaye en Fr. Van Hout met tekeningen door René 

Delin 



Bétail et viande de boucherie (brochure, 20 blz.) circulaire nr. 1680 i.v.m. Taxe de Transmission du 5 

mai 1926 

Vleeschkeuring (tweetalige brochure, 30 blz.) door Veeartsenijkundige Dienst (1937) 

 

Paarden 

 

Handboek over het hoefbeslag (223 blz.) door Alfons Degive (5e druk 1901) 

         

La Larve d’OEstre (24 blz.) door Ed. Perroncito. Brochure i.v.m. de bestrijding van de paardenhorzel  

 



 

Précis d’anatomie topographique du cheval (363 blz.) door P. Rubay (1904)  

 

                                                              Dieren algemeen & varia 

Cours de sciences naturelles (3 delen ingebonden, + 500 blz.) door O. Terfve & O. Picalausa (1898-

1900) 

Bochure (33 blz.) met overzicht ‘Sections et écoles d’agriculture subsidiées’ (1902) 

De Geneesheer der Volken (291 blz.) door Géo Davis (Nieuwe Uitgave 1907-1908) met slothoofdstuk 

over veeartsenijkunde 

Vier overdrukken uit Bulletin du Service de la Police Sanitaire des animaux domestiques uit 1912 

(1x) en 1919 (3x) 

Twee overdrukken uit Geneeskundige Bladen uit Kliniek en Laboratorium (Haarlem) in verband met 

keuring van vee en vlees (1895) en melk en infectieziekten (1905) 

Handelingen van het XIVe Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres gehouden te Antwerpen op 

17, 18 en 19 September 1910 (3 delen van samen ca. 600 blz.) 

Handelingen van het XVIe Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres gehouden te Leuven op 21, 

22 en 23 September 1912 (2e deel) 

Handelingen van het XVIIe Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres gehouden te Gent op 20, 21 

en 22 September 1914 (1 deel van 535 blz.) 



  

Exemplaar nr. 14 Revue de Zootechnie (november 1922), een uitgave van de Office Français 

d’élevage 

Natuurwetenschappelijk Tijdschrift jg. 3 (1921) en jg. 4 (1922) 

   

 

 

© Mendop vzw 


