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Voor deze editie van De Boeken-
wereld vroegen we aan de door de 
Vlaamse overheid erkende erfgoed-
bibliotheken om iets over een deel-
collectie te vertellen. De reacties 
zijn mooie illustraties van de enorme 
reikwijdte van het bibliothecaire 
erfgoed.

De Vliegende Bladen van  
de Universiteitsbibliotheek 
Gent-Boekentoren

Hendrik Defoort, 
collectiebeheerder

‘Vliegende Bladen’ is een van de 
topcollecties van de Gentse Uni-
versiteitsbibliotheek, een unieke 
verzameling efemere documenten 
die naar inhoud en vorm zeer 
divers zijn. Ze zijn van onschatbare 
waarde voor het onderzoek naar 
het dagelijks leven van de negen-
tiende en vroege twintigste eeuw, 
al gaan de oudste documenten 

plakkaten, maar er zijn ook persoon-
lijke brieven en documenten die 
vooral het dagelijkse leven belichten. 
Daarnaast zijn er heel wat archief-
stukken van gilden, verenigingen en 
tentoonstellingen, met onder andere 
begrotingen, proces-verbalen, 
menu’s voor feesten, brieven, 
inschrijvingen, ontvangstbewijzen, 
uitnodigingen. Maar ook politiek en 
religieus drukwerk, architectuur-
plannen, reclamefolders, flyers, ver-
pakkingen, visitekaartjes, reclame-
boekjes, rekeningen, aankondigingen, 
catalogi voor kleding, auto’s, meubels 
en alledaagse documenten zoals 
een tramticket, een treinrooster, 
een cinematicket, een programma 
voor een toneelvoorstelling. Af en 
toe curiosa zoals behangpapier, 
speldjes, luciferdoosjes, assignaten, 
met als exotische uitschieter een 
papegaaivleugel die door een 
negentiende-eeuwse ontdekkings-
reiziger werd opgestuurd ten bewij-
ze dat er leven was op het eiland 
dat hij exploreerde. Als materiaal-
soort gaat het vooral om drukwerk, 
foto’s, prentbriefkaarten, aquarellen, 
prenten, affiches, chromolitho’s, ex- 
libris, almanakken en manuscripten.

Het is onmogelijk om op dezelf-
de manier als Vander Haeghen ver-
der te verzamelen. De gedrukte 
productie is daarvoor veel te groot 
geworden en omdat er niets digi-
taals bewaard wordt, zou het tijds-
beeld vervormd zijn. We collectio-
neren wel heel voorzichtig verder, 
omdat het een fantastische manier 
is om wat anders verloren gaat toch 
te bewaren. Volgens Vander Haegen 
krijgt een document pas waarde na 
zeven jaar. Die zeven jaar gebruiken 
we nu als formule en we vragen om 
de zeven jaar aan zeven personen 
om hun eigen Vliegende Bladen te 
bewaren. Benieuwd wat dat na 
honderd jaar zal opleveren.

De Leuvense Collegedictaten 
van KU Leuven Bibliotheken - 
Bijzondere Collecties

Marleen Reynders, 
hoofd Bijzondere Collecties

In het premoderne Europa was de 
universiteit van Leuven een begrip 
en een internationaal knooppunt in 
het intellectuele netwerk. De toen-
malige lespraktijk van het dicteren 
leverde een groot aantal en een 
divers palet aan studentennotities 
of collegedictaten op. Omdat de 

terug tot begin twaalfde eeuw.
Het begon allemaal met het net-

werk en de verzamelwoede van één 
man, hoofdbibliothecaris Ferdinand 
Vander Haeghen (1830-1913). Veel 
van wat hij verzamelde had bij 
publicatie weinig historische waarde 
en was niet bedoeld om te bewaren. 
Dat maakt het nu uniek. De Vliegen-
de Bladen illustreren het dagelijks 
leven, de gebruiken en gewoontes 
en zijn qua rijkdom en diversiteit 
alleen te vergelijken met de John 
Johnson-collectie in Oxford.

Vander Haeghen nam het woord 
‘efemera’ zeer ruim, waardoor 
naast gelegenheidsdrukwerk heel 
wat andere stukken opgenomen 
zijn. Tezamen goed voor meer dan 
een miljoen stuks, wat overeenkomt 
met zo’n vijfhonderd lopende meter 
depot. Het gaat om rekeningen, 
testamenten met inboedelbeschrij-
vingen, stambomen, contracten, 

Deelcollecties 
van Vlaamse 
erfgoed- 
 biblio theken

Papegaaivleugel  
uit de collectie 
Vliegende Bladen. 
Collectie Univer-
siteitsbibliotheek 
Gent-Boekentoren.

rechtsonder
Een compact 
gebonden sermoe-
nenbundel met op 
het achterplat een 
‘fenestra’ (raam-
pje). Sermones 

dominicales et  

festivales, 14e eeuw. 
Openbare Biblio-
theek Brugge  
[ms. 286].
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studenten hun nota’s vaak voor-
zagen van emblemen en gravures, 
werden deze dictaten unieke per-
soonlijke documenten die een pro-
minente plaats kregen in de huis-
bibliotheek. Vele van deze college-
nota’s zijn verloren gegaan, maar 
andere vonden hun weg naar 
publieke en privé-bibliotheken.  
KU Leuven Bibliotheken heeft de 
afgelopen decennia enkele honder-
den collegedictaten opnieuw weten 
samen te brengen. Deze collectie 
weerspiegelt bij uitstek de levendige 
geschiedenis van de universiteit.

Het belang van dit corpus aan 
studentennotities uit de zestiende 
tot de achttiende eeuw reikt verder 
dan de geschiedenis van één instel-
ling. De collectie stelt ons namelijk 
in staat om uit de eerste hand infor-
matie te verwerven over de tenden-
sen die het toenmalige intellectuele 
milieu in de Lage Landen domineer-
den. De collegedictaten tonen hoe 
een instelling als de Leuvense uni-
versiteit zich steeds weer heroriën-
teerde volgens het wetenschappe-
lijke debat van de vroegmoderne 
periode. Aristoteles, Thomas van 
Aquino, Nicolaus Copernicus, René 
Descartes: ze lieten allen hun sporen 
na in de notitieboekjes van de Leu-
vense studenten. Deze manuscripten 
vormen uniek bronnenmateriaal 
van deze cruciale periode in de 
wetenschapsgeschiedenis, een tijd 
van grote culturele en intellectuele 
bloei van de Zuidelijke Nederlanden.

Het volstaat niet om deze fragiele 
en kostbare manuscripten te ver-
zamelen en ze met de beste zorgen 
te omringen. Lectio, het interdisci-
plinair onderzoekscentrum van  
KU Leuven, en de dienst Bijzondere 
Collecties vonden elkaar in een 
digitaliserings- en onderzoeks-
project rond de collegedictaten. 
Het kreeg de naam ‘Magister Dixit’, 
naar de manier waarop de studen-
ten werden onderwezen. Het pro-
ject is een mooi voorbeeld van een 
succesvolle samenwerking tussen 
onderzoekers en collectiebeheer-
ders, die toekomstgericht is en 
nieuwe actielijnen faciliteert rond 
wetenschappelijk onderzoek naar 
en valorisatie van collecties. Door 
het corpus te digitaliseren en als 
virtuele collectie online te ont-
sluiten, kunnen de collegedictaten 
wereldwijd geraadpleegd en ver-
geleken worden. 

Momenteel zijn alle Leuvense 

dictaten in de KU Leuven Bibliothe-
ken, het archief van de Université 
catholique de Louvain en het hand-
schriftenkabinet van de Koninklijke 
Bibliotheek van België online 
beschikbaar, in totaal 518 manu-
scripten en 204.569 digitale beelden. 
Het is de ambitie van het project-
team om alle Leuvense college-
dictaten, waar ook hun bewaar-
plaats, virtueel opnieuw samen te 
brengen. Het onderzoeksproject 
plaatst de collegedictaten dan weer 
in een breder Europees perspectief 
en brengt internationale experten 

inzake universiteitsgeschiedenis en 
intellectuele geschiedenis van de 
premoderne tijd samen.

De Collectie Handschriften 
van de Openbare Bibliotheek 
Brugge

Ludo Vandamme, weten schappelijk 
medewerker

Enkele bijzondere collecties maken 
de Openbare Bibliotheek Brugge 
tot een unieke erfgoedbibliotheek. 
Zwaartepunten zijn onder meer 
incunabelen, Brugse drukken 
 (Brugensia), en het archief en de 
bibliotheek van Guido Gezelle. 
Maar de onbetwistbare topcollectie 
van de bibliotheek is de verzame-
ling manuscripten. 

De handschriftenverzameling 
omvat grofweg drie deelcollecties. 
De manuscripten uit de middel-
eeuwse librije van de Vlaamse cister-
ciënzerabdij Ten Duinen komen op 
de eerste plaats. Ten Duinen (1134-
1795) was eeuwenlang een abdij van 
Europees formaat met een uitge-
sproken intellectuele belangstelling 
en bijgevolg een fraaie bibliotheek. 
Een verzameling gebedenboeken 
(13e-17e eeuw) brengt manuscripten 
uit de privésfeer samen, vaak fraai 
verlucht met miniaturen, randen en 
initialen. Ten slotte documenteren 
genealogische en heraldische manu-
scripten de rijke Brugse en Vlaamse 
geschiedenis. De bibliotheek slaagt 
er op regelmatige basis in de collectie 
nog te versterken met nieuwe 
manu scripten.

De Duinenhandschriften zijn in 
2015 erkend als Vlaamse topcol-
lectie. Bijzonder is dat een vrijwel 
complete middeleeuwse librije, bijna 
zeshonderd codices van de twaalfde 
tot de zestiende eeuw, nog steeds 
in situ wordt bewaard. ‘In situ’ 
betekent hier:  in Brugge, in de 
Openbare Bibliotheek (481 hand-
schriften) en in de bibliotheek van 
het Grootseminarie (101 hand-
schriften). Daarnaast verrast deze 
monastieke collectie door de brede 
inhoudelijke scope, met teksten uit 
alle middeleeuwse vakgebieden en 
van uiteenlopende auteurs als 
 Alhazen, Aristoteles, Bernardus van 
Clairvaux, Hippocrates en Valerius 
Maximus. De Duinenhandschriften 
zijn bovendien heel erg verweven 
met de geschiedenis van de Open-
bare Bibliotheek, die teruggaat tot 
de Franse Tijd.

Philosophia logicalis 
van Joannes Lom-
baerts (1513-1514) is 
het oudste college-
dictaat in de collec-
tie. Het is als top-
stuk erkend door de 
Vlaamse Gemeen-
schap. Bijzondere 
Collecties, KU Leu-
ven Bibliotheken 
[ms. 237, f. 44v].
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jaren 1940 in Vlaanderen veelvuldig 
gelezen. De beeldverhalen uit de 
Collectie Aegyptica van privéver-
zamelaar Eddy Kerssens zorgen 
voor een aanzienlijke uitbreiding in 
het talenaanbod, van Catalaans 
over IJslands tot Thais. Belangrijk is 
de opname van de productie van de 
Antwerpse Uitgeversfirma Opde-
beek. Hun uitgaven hebben, vooral 
door de samenwerking met  
Vlaamse illustratoren, een heel 
eigen karakter.

De collectie jeugdliteratuur van 
de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience vormt een mooie aan-
vulling op de collecties van de Ant-
werpse vakbibliotheek Iedereen 
Leest en de Universiteit Antwerpen, 
die zich vooral richten op recente 
publicaties. Met deze instellingen 

voor dit collectiedomein. Deze Ant-
werpse leraar, pedagoog en schrijver 
was een groot pleitbezorger voor 
degelijke jeugdliteratuur en verza-
melde tijdens zijn leven een omvang-
rijke collectie kinder- en jeugd-
boeken, die hij vanaf 1960 schonk 
aan de stad Antwerpen. Aangevuld 
met afgevoerde jeugdboeken uit de 
openbare bibliotheken kwam deze 
unieke verzameling terecht in de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Con-
science. De inventarisatie werd 
 voltooid in 2002.

De klemtoon van het literaire 
acquisitiebeleid ligt op werk van 
Vlaamse auteurs en illustratoren, 
maar bij jeugdboeken worden ook 
populaire vertalingen geselecteerd. 
Er zijn heel wat jeugdboeken in het 
Frans aanwezig: die werden tot in de 

Het middeleeuwse boek trekt zeer 
diverse belangstellenden, van de 
gespecialiseerde onderzoeker tot 
degene die meer algemeen gefasci-
neerd is door middeleeuwse kunst 
en cultuur. Uitwisseling tussen mid-
deleeuws erfgoed en het eigentijdse 
handmade-gebeuren is een ambitie 
die erg leeft in de Openbare Biblio-
theek Brugge. Twaalfde-eeuwse 
boekbanden, miniaturen, een middel-
eeuws schrift inspireren vandaag 
restauratoren, kalligrafen en boek-
kunstenaars. Zo participeert de 
Openbare Bibliotheek Brugge in 
Cores (een Brugs competentie-
platform voor conservatie en  
restauratie) en het in Brugge geves-
tigde European Lettering Institute. 
De bibliotheek dient zich aan als 
gastvrije instelling voor hedendaag-
se boekbinders en boekkunstenaars. 
Elk jaar maken tientallen groepen 
scholieren kennis met de Erfgoed-
koffer, een participatieve intro tot 
de wereld van het handgeschreven 
boek. En uiteraard genereert het 
middeleeuwse boek een onder-
zoeksgemeenschap van internatio-
nale vorsers en onderzoeksinstel-
lingen. Dat alles laat de nood voelen 
aan een hoogwaardig digitaal plat-
form waarin alle handschriften digi-
taal raadpleegbaar zijn. Dat is werk 
voor de nabije toekomst.

De Collectie Jeugdliteratuur 
van de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience 
 (Antwerpen)

Mieke Lietaer, diensthoofd 
catalografie en wettelijk depot 

De Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience beschikt met ongeveer 
vijftigduizend titels over een omvang-
rijke collectie jeugdliteratuur. Voor 
het overgrote deel gewone jeugd-
boeken en meer dan zesduizend 
strips bestemd voor een jong 
publiek. De collectie beperkt zich 
niet tot verhalen, poëzie, strips en 
prentenboeken, maar bevat ook 
boeken over wetenschap, spelletjes 
of taal en Vlaamse jeugdtijdschrif-
ten. Ook de secundaire literatuur 
over jeugdauteurs en het kinderboek 
behoort tot dit focuspunt. Alles 
tezamen een grote schat aan infor-
matie die interessante perspectieven 
biedt voor verder onderzoek.

De ontsluiting van de Collectie 
Hendrik Van Tichelen was het 
startpunt van een grotere aandacht 

De rijke verzame-
ling Winnips maakt 
deel uit van de 
 collectie jeugd-
literatuur van de 
Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience. 
Foto: Stefan  
Tavernier.

Een avant-gardis-
tisch kinderboek: 
Jan Peeters en 
 Floris Jespers (ill.), 
 Kinderlust. Antwer-
pen, Drukk. Reclam, 
[1923]. Erfgoed-
bibliotheek Hendrik 
Conscience, Ant-
werpen [C 50165].



11Deelcollecties van Vlaamse erfgoed biblio theken

ring gegeven bij de Bibliotheek van 
de Faculteit Godgeleerdheid van de 
Leuvense Universiteit, de huidige 
Maurits Sabbebibliotheek.

Wat de collectie zeer zeldzaam 
maakt, is de uitvoerige catalogus 
waarin ook de bibliotheek zelf wordt 
beschreven. Ze is een schoolvoor-
beeld van een achttiende-eeuwse 
bibliotheek die op professionele 
wijze werd ontwikkeld. Zowel de 
totstandkoming als de organisatie 
ervan zijn op uitstekende wijze 
gedocumenteerd. De collectie heeft 
ook op exemplaarniveau een grote 
cultuurwetenschappelijke waarde. 
Boekhistorisch gaat het om parels, 
want elk boek is ingebonden in een 
gepersonaliseerde lederen band 
met goudopdruk. Door de unifor-
me band is het corpus dan ook 
goed herkenbaar.

In 2016 werden meer dan 3000 
werken gerestaureerd met steun 
van het Fonds Baillet Latour. Het 
project werd binnen de KU Leuven 
ondersteund door het Book Heri-
tage Lab, het expertisecentrum voor 
onderzoek en conservatie van docu-
mentair erfgoed, in samenwerking 
met Illuminare – Studiecentrum voor 
Middeleeuwse Kunst en de Faculteit 
Theologie en Religiewetenschap-
pen. Sinds eind 2016 staat de biblio-
theek op de Topstukkenlijst, de lijst 
van beschermd roerend erfgoed van 
de Vlaamse Gemeenschap.

De Collectie Limburgensia 
van de Bibliotheek Hasselt 
Limburg

Karel Verhelst, diensthoofd Erfgoed 

De Collectie Limburgensia vormt 
het culturele geheugen van de regio 
Limburg en de stad Hasselt voor de 
periode van 1840 tot heden. De 
collectie bevat ongeveer 900.000 
tekst-, beeld- en geluidsdocumen-
ten en bestaat uit 22 deelcollecties. 
De boeken en brochures vormen 
de grootste deelcollecties. Andere 
belangrijke deelcollecties zijn de 
tijdschriften, de kranten en week-
bladen, het verkiezingsdrukwerk en 
het archief.

Al vóór de Tweede Wereldoorlog 
kocht het Limburgse provincie-
bestuur systematisch Limburgse 
tijdschriften en publicaties van Lim-
burgse schrijvers aan. In 1946 richtte 
het de Provinciale Wetenschappe-
lijke Bibliotheek op. De aangekochte 
publicaties en tijdschriften kwamen 

kardinaal verheven. D’Alsace stierf 
in 1759 en werd in de Mechelse 
kathedraal begraven. Zijn bibliotheek 
kan als de eerste semi-openbare 
bibliotheek van onze streken worden 
beschouwd. Ze was bedoeld ter 
ondersteuning van de clerus, met 
religieuze, maar ook literaire, histo-
rische, filosofische en wetenschap-
pelijke werken uit de achttiende 
eeuw en eerder. Ook heel wat 
 burgers uit de stad Mechelen hadden 
er toegang toe.

Door de Franse Revolutie raakte 
de uitzonderlijke collectie van 9400 

genummerde titels verspreid. 
Twee ëntwintig kisten werden door 
het Franse revolutionaire regime 
afgevoerd en kwamen terecht in 
bibliotheken in Parijs. Maar ook in 
de Koninklijke Bibliotheek van België 
en een paar andere bibliotheken 
zijn titels uit de collectie te vinden. 
Meer dan vijfhonderd volumes, 
vooral juridische titels, belandden 
in de bibliotheek van de stad 
Mechelen en worden nu door het 
Mechelse Stadsarchief bewaard in 
de Stedelijke Erfgoedbibliotheek.

De rest werd toegevoegd aan de 
bibliotheek van het Groot Seminarie 
van Mechelen. Dankzij de inspan-
ningen van onder andere emeritus 
hoogleraar Luc Dequeker werd de 
verzameling oude drukken van het 
Groot Seminarie, met inbegrip van 
een belangrijk deel van de biblio-
theek van d’Alsace, in 1969 in bewa-

bestaan dan ook afspraken op het 
vlak van collectievorming. Resultaat 
van deze inspanningen is een grote 
collectie jeugd  boeken die ook 
internationaal op de kaart staat. 
Daarom sloot de bibliotheek zich 
samen met ‘Iedereen Leest’ in 2016 
aan bij de Nederlandse databank 
Centraal Bestand Kinderboeken.1

Het verzamelen van jeugdlitera-
tuur past in een collectiebeleid dat 
zijn vaste vorm kreeg in de negen-
tiende eeuw. De imposante collectie 
Nederlandse letterkunde waarover 
de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience vandaag beschikt en die 
nog steeds een zwaartepunt is van 
het huidige collectiebeleid, dankt zij 
aan haar eerste bibliothecaris in het 
nieuwe België, Frans Hendrik Mer-
tens. Hij was als overtuigd cultuur-
flamingant een vurig promotor van 
de Nederlandse taal en letteren.

1  www.kb.nl/cbk.

De Bibliotheek Kardinaal 
d’Alsace van de Maurits 
 Sabbebibliotheek (KU Leuven 
Bibliotheken)

Yannick Van Loon & Hans Storme, 
collectie-experts erfgoed

Kardinaal d’Alsace werd als Thomas- 
Philippe d’Alsace de Boussu in 1679 
geboren in Brussel. In 1714 werd hij 
aangesteld als aartsbisschop van 
Mechelen en in 1719 werd hij tot 

De kalfslederen 
boekbanden van  
de Bibliotheek 
 Kardinaal d’Alsace. 
Collectie Maurits 
Sabbebibliotheek, 
KU Leuven Biblio-
theken. Foto: Lieve 
Watteeuw.
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handelen, die door Limburgers uit-
gegeven zijn en die in Limburg ver-
vaardigd zijn.

In 1995 centraliseerde het pro-
vinciebestuur alle documentatie-
centra en de collectie Limburgensia 
keerde terug naar de Provinciale 
Bibliotheek Limburg. Voortaan 
beheerde de Dienst Erfgoed de col-
lectie, samen met de Collectie Oude 
Drukken en Handschriften en de 
Cultuurhistorische Collectie. In 2007 
stelde de dienst een collectieplan 
op voor de Collectie Limburgensia. 
Ze bleef alle documenten uitgegeven 
tot 1950 verzamelen, maar voor de 
periode daarna hanteerde ze voor-
taan striktere selectiecriteria. De 
drie erfgoedcollecties maakten dat 
de Provinciale Bibliotheek Limburg 
voortaan niet alleen een openbare 
en wetenschappelijke bibliotheek 
was, maar ook een erfgoedbiblio-
theek. De bibliotheek trad in 2008 
toe tot de vzw Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek en kreeg in 2011 van de 
Vlaamse Gemeenschap het label 
van erkende erfgoedbibliotheek.

Bij de afslanking van de provincies 
droeg de provincie Limburg op  
1 januari 2018 de bibliotheek over 

werk van 1978. Het provinciebestuur 
vormde de bibliotheek om tot een 
Centrale Openbare Bibliotheek en 
bracht in 1982 het Fonds Limburgen-
sia over naar het nieuw opgerichte 
Provinciaal Archief- en Documenta-
tiecentrum. Dat breidde de collectie 
uit van de klassieke boekmaterialen 
naar alle soorten materialen. Het 
verzamelde alle documenten die 
over Limburg en de Limburgers 

in het Fonds Limburgensia terecht, 
dat vanaf dan aan systematische 
collectievorming over Limburg en de 
Limburgers deed. Toen de Provin-
ciale Wetenschappelijke Bibliotheek 
zich vanaf 1964 tot een openbare 
bibliotheek ontwikkelde, raakte deze 
collectie wat op de achtergrond.

Hierin kwam verandering met 
het Vlaamse decreet op het Neder-
landstalige openbare bibliotheek-

De Bibliotheek 
 Hasselt Limburg 
besteedt veel aan-
dacht aan persoon-
lijke begeleiding  
bij de raadpleging 
van de Collectie 
Limburgensia. 
Foto: Stefan 
 Tavernier.

Willem Seghers, 
‘Herinnering aan 
den nachtelijken 
aanval van 24-25 
Augustus 1914.’  
Antwerpen, A.  
Dermonde. Prenten-
kabinet Bijzondere 
Collecties, Univer-
siteit Antwerpen 
[tg:uapr:783].
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De Devotieprenten van  
het Ruusbroecgenootschap 
(Universiteit Antwerpen)

Erna Van Looveren, 
collectiebeheerder

in 1925 richtten vier jezuïeten in 
Antwerpen het Ruusbroecgenoot-
schap op. Bezield door hun passie 
voor de geschiedenis van de vroom-
heid brachten ze niet alleen een 
massa historische devotieliteratuur 
bijeen, maar ook een grote collectie 
devotieprenten. Die mag zonder 
overdrijven uniek genoemd worden. 
Want anders dan privéverzamelaars 
namen de stichters niet alleen de 
mooist bewaarde exemplaren op, 
maar alles wat ze konden krijgen. 
De collectie groeide in de loop der 
jaren aan tot een gevarieerde en 
representatieve collectie van zo’n 
40.000 exemplaren, onder meer 
door de schenking en verwerving 
van privécollecties. Nergens in 
Vlaanderen zijn zoveel devotie-
prenten uit de zeventiende en acht-
tiende eeuw in één collectie onder-
gebracht.

De belangrijkste fondsen zijn 
Engelen, heiligen en begenadigden  
(de omvangrijkste van de collectie), 
Suffragia, Plaatsgebonden devoties, 
Rijmgebeden, Zinnebeelden, Mariale 
devotieprenten en Evangelieprenten. 
Ze zijn gevormd op basis van icono-
grafische voorstellingen. Er zijn ook 
fondsen op basis van gemeen schap-
pe lijke technische kenmerken:  
Miniaturen, Snij-  knip- en  prikwerk, 
Antwerpse devotieprenten met rand-
versieringen, Beklede devotieprenten en 
Bidprentjes voor 1800. Deze fondsen 
bevatten meestal bijzonder kost-
bare exemplaren.

lijkheden. Ongeveer 85% van de 
collectie is gedigitaliseerd – te fra-
giele stukken of dubbele items 
 werden ongemoeid gelaten. Sinds 
augustus zijn de beelden bovendien 
beschikbaar als ‘open data’ via Wiki-
media Commons en mag iedereen 
ze vrij gebruiken.1

De prenten, prentreeksen en 
boekillustraties brengen vooral de 
geschiedenis van Antwerpen in 
beeld. Naast kaarten en plannen 
gaat het  vooral om afbeeldingen 
van bekende plaatsen en gebouwen, 
zoals de Grote Markt, de Beurs en 
het stadhuis, en uiteraard de haven 
en de kathedraal. Verder komen 
historische gebeurtenissen, straat-
scènes en portretten aan bod. 
Vooral prenten uit de tweede helft 
van de zestiende eeuw en de Napo-
leontische periode zijn goed verte-
genwoordigd. Bent u bijvoorbeeld 
benieuwd hoe de Meir, de grote 
winkelstraat van Antwerpen, eruit 
zag toen Belgische revolutionairen 
er de Nederlandse troepen aanvie-
len in 1830? Of wilt u weten wat het 
Prentenkabinet vertelt over de 
Duitse zeppelins van 1914 of over 
de wereldtentoonstelling van 1930? 
Neem dan zeker eens een kijkje in 
het (digitale) prentenkabinet van de 
Universiteit Antwerpen.2

1 www.commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Print_Room_of_the_University_
of_Antwerp

2  www.uantwerpen.be/nl/bibliotheek/collec-
ties/bijzondere-collecties/collectie/prenten-
kabinet

aan de stad Hasselt. Zoals de nieuwe 
naam aangeeft: de Bibliotheek Has-
selt Limburg blijft haar regionale 
taak op zich nemen en zet de wer-
king van de Collectie Limburgensia 
onverminderd voort. Hierbij krijgt 
de collectievorming over de stad 
Hasselt en de Hasselaren vanzelf-
sprekend de nodige aandacht.

Het Prentenkabinet van de 
Universiteit Antwerpen

Tom Deneire, conservator

Aan het einde van de jaren 1920 
kocht Ferdinand Peeters, lid van de 
Antwerpse jezuïetencommuniteit, 
een rijke collectie prenten over de 
stad Antwerpen. Oorspronkelijk 
waren ze bedoeld als opsmuk voor 
de gangen van de toenmalige Sint-
Ignatius Handelshogeschool, die 
enkele decennia later zou uitgroeien 
tot de UFSIA (Universitaire Facul-
teiten Sint-Ignatius Antwerpen), een 
van de voorlopers van de huidige 
Universiteit Antwerpen. De Sint-
Ignatius Handelshogeschool was 
sinds 1932 gevestigd in het pas geres-
taureerde Hof van Liere en ook nu 
nog siert een tachtigtal prenten 
daar de muren. Het gros van de 
verzameling wordt vandaag echter 
bewaard en beheerd door de 
 Bijzondere Collecties, een afdeling 
van de Universiteitsbibliotheek die 
zich bekommert om het biblio theek-
erfgoed, het kunstpatrimonium  
en het academisch erfgoed van de 
universiteit.

De collectie van het Prenten-
kabinet bestaat uit ongeveer 1350 
objecten, van zo’n zevenhonderd 
kunstenaars, uitgevers en drukkers. 
Het gaat vooral om houtsneden, 
gravures, etsen en litho’s, handge-
drukte grafiek dus, maar er zijn ook 
tekeningen, schilderijen en foto’s te 
vinden. De collectie bevat prenten, 
boekillustraties, reproducties en 
andere afbeeldingen van de vijftiende 
tot de eenentwintigste eeuw. Het 
oudste object is een houtsnede uit 
1493, het jongste een vlakdruk van 
Luc Tuymans uit 2010.

Om deze unieke collectie beter 
beschikbaar te maken voor onder-
zoekers en liefhebbers, startte de 
universiteitsbibliotheek in 2012 een 
project voor de conservatie, ont-
sluiting en digitalisering. Vandaag zijn 
de prenten voor het grote publiek 
toegankelijk via een online catalogus 
met heel wat zoek- en filtermoge-

Anonieme devotie-
prent in het kader 
van de Job-devotie 
in Antwerpen,  
[1750- 1800] . 
Verzame laars  merk 
Ferdinand Peeters. 
Fonds Plaatsgebon-
den devoties, Ruus-
broecgenootschap, 
Universiteit Ant-
werpen.
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bijzonder. Hij schreef verschillende 
publicaties over dat onderwerp en 
bezat zelf een uitgebreide collectie 
historische Brusselse kranten en 
tijdschriften.

Verbouwe is echter vooral 
bekend door zijn studie- en verza-
melwerk over de historisch-topo-
grafische iconografie van Vlaande-
ren. Hij maakte zijn levenswerk van 
de samenstelling van een omvang-
rijk repertorium van alle bekende 
topografische afbeeldingen van de 
Vlaamse gemeenten en gewesten.  
Om het resultaat van zijn jarenlange 
onderzoek in binnen- en buitenland 
niet verloren te laten gaan, besloot 
hij zijn bevindingen te bundelen. Hij 
publiceerde een reeks gewestelijke 
monografieën, te beginnen met zijn 
eigen regio, Brabant. Tussen 1938 
en 1953 verscheen een achtdelige 
iconografie van Vlaams-Brabant. 

In 1950 volgde met de Iconografie 
van het Arondissement Veurne een 
eerste West-Vlaams deel, niet toe-
vallig over de streek waarvan hij zelf 
afkomstig was. In 1954 kwam het 
arondissement Ieper en nog enkele 
jaren later dat van Oostende. Tijdens 
het onderzoek voor zijn iconogra-
fieën legde hij een uitgebreid steek-
kaartensysteem aan en verzamelde 
hij ook heel wat originele stukken: 
lithografieën, gravures, etsen, teke-
ningen, aquarellen. Stukken die in 
zijn gepubliceerde iconografieën  
de vermelding ‘Verz. A. Verbouwe’ 
meekregen. Om ervoor te zorgen 
dat de verzameling niet verspreid 

Dat deze rijke verzameling devotie-
prenten in één collectie is onderge-
bracht met talrijke devotieboekjes is 
uniek, en voor onderzoek een 
belangrijke meerwaarde. Een weten-
schappelijke confrontatie tussen de 
devotieliteratuur en de devotie-
prenten kan helpen om de mentale 
context en de emotionele cultuur 
waarin deze prenten gefunctioneerd 
hebben beter te doorgronden.

De Collectie Verbouwe van  
de Erfgoedbibliotheek West-
flandrica (Kortrijk)

Bart Schotte, collectiebeheerder 
(met dank aan Lieven Boes)

Met meer dan twee kilometer 
 boeken, brochures, tijdschriften, 
kranten, foto’s, dia’s, prenten en 
documenten bewaart de erfgoed-
bibliotheek Westflandrica – tot 
voor kort onder beheer van het 
provinciebestuur West-Vlaanderen 
en sinds januari 2018 overgedragen 
aan Stad Kortrijk – een belangrijke 
en zeer gevarieerde collectie over 
de provincie West-Vlaanderen en 
haar gemeenten.

De iconografische deelcollectie 
Verbouwe neemt binnen de West-
flandrica een bijzondere plaats in. 
Alexis Verbouwe (1872-1968) was 
een fotograaf en historicus/heem-
kundige uit Jette, oorspronkelijk 
afkomstig uit het West-Vlaamse 
Alveringem. Hij had interesse voor 
de geschiedenis van kranten en tijd-
schriften in België en Brussel in het 

De devotieprenten van het Ruus-
broecgenootschap bieden inzicht  
in de alledaagse geloofs praktijk van 
gewone mensen. In de voorbije 
eeuwen zijn immers miljoenen 
devotieprentjes onder de bevolking 
verspreid. Alleen al de jezuïeten in 
de Antwerpse Maria-sodaliteiten 
deelden in 1664 45.000 maandelijkse 
suffragia uit onder hun leden. Daar-
op stonden de naam, een afbeelding, 
de feestdag en een korte biografie 
van de heilige wiens deugden men 
moest navolgen. Het uitreiken van 
zulke ‘maandpatronen’ werd snel 
overgenomen door andere religieuze 
gemeenschappen. Er werden ook 
heel wat prenten verhandeld bij 
lokale devoties en in bedevaart-
plaatsen. Broederschappen ver-
spreidden jaarlijks een offerprent 
en in de zondagscholen werden kin-
deren beloond met devotieprenten.

Zulke prenten stelden de geeste-
lijkheid in staat om met hun ideeën-
goed door te dringen tot de onder-
ste lagen van de bevolking. Men 
hoefde immers niet te kunnen lezen 
om toch de boodschap te kunnen 
begrijpen. Moraliserende prenten 
spoorden aan tot het beoefenen 
van deugden. Ze verwezen naar de 
beloning die na een deugdzaam 
leven wachtte. Andere refereren 
naar de bemiddelende rol van Maria 
en de heiligen in allerhande nood-
situaties. Telkens werden de gelovi-
gen uitgenodigd om te kijken, te 
reflecteren en te streven naar ver-
vol making.

Ex libris van Alexis 
Verbouwe in het 
Album Pittoresque de 

Bruges van Octave 
Delepierre. Collectie 
Alexis Verbouwe, 
Erfgoedbibliotheek 
Westflandrica (Stad 
Kortrijk).

Luxe-banden uit 
Rossini’s persoon-
lijke bibliotheek. 
Rossini-collectie, 
Bibliotheek Konink-
lijk Conservatorium 
Brussel.
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inhoud: alternatieve versies van 
operascènes en ook versieringen of 
cadenza’s die Rossini zelf schreef 
voor zijn zangers. Onmisbaar mate-
riaal voor de historische uitvoe-
ringspraktijk.

Deze collectie lijkt ons de moraal 
voor te houden dat niet de verpak-
king het belangrijkste is, maar de 
inhoud. Ware schoonheid zit van 
binnen.

1  www.muziekcollecties.be/nl/museo_rossini

De Kloosterbibliotheek 
 Dominicanessen Engelendale 
van KADOC (KU Leuven 
Bibliotheken)

Carine Dujardin, expert erfgoed-
bibliotheek

Sinds eind 2017 bevindt de kern van 
de kloosterbibliotheek van Engelen-
dale zich in de erfgoedbibliotheek 
van KADOC, het documentatie- en 
onderzoekscentrum voor Religie, 
Cultuur en Samenleving van de KU 
Leuven. Voor de bibliotheek was 
geen plaats meer in het eigentijdse 
woonzorgcentrum waartoe het 

van het centinarium van Rossini’s 
overlijden in 1968 identificeerde de 
Amerikaanse musicoloog Philip 
Gossett een aantal autografische 
schetsen. In 1992, tweehonderd 
jaar na Rossini’s geboorte verhuisde 
de collectie naar de bibliotheek, die 
optimale bewaaromstandig heden 
en toegankelijkheid garandeert. In 
2018, honderdvijftig jaar na zijn 
overlijden, ging het digitale ‘Musée 
Rossini’ online.1

De visueel meest aantrekkelijke 
boeken komen uit Rossini’s per-
soonlijke bibliotheek. Historische 
banden, maar inhoudelijk niet uniek 
of bijzonder waardevol. Twee volu-
mes springen eruit: een rijk gedeco-
reerd plakboek met de initialen van 
de componist en de al even rijke 
fluwelen band met de initialen van 
Olympe Pélissier, zijn echtgenote. 
Naast de autograaf van de opera 
Matilde di Shabran bevat de collectie 
ongeveer tweehonderd muziek-
handschriften, meestal losse frag-
menten en schetsen. Ze missen alle 
charme van historische boekbanden, 
maar dat wordt ruimschoots 
gecompenseerd door hun unieke 

raakte, kocht het provinciebestuur 
van West-Vlaanderen in 1953 en 
1960 de steekkaarten en Verbouwes 
iconografische collectie.

Verbouwe is bijzonder grondig 
geweest in zijn verzamelwerk. De 
oudste prenten in de verzameling 
gaan terug tot de tweede helft van 
de zestiende eeuw en hij heeft geen 
enkele periode of type beeldmate-
riaal verwaarloosd. Het zwaarte-
punt van de collectie ligt weliswaar 
in de negentiende eeuw, maar biedt 
toch een bijzonder volledig en ver-
helderend historisch overzicht van 
de topografische beeldvorming in 
West-Vlaanderen.

De Rossini-collectie van het 
Koninklijk Conservatorium 
Brussel

Johan Eeckeloo, bibliothecaris

Rossini in Brussel? Inderdaad, de 
Italiaanse componist is er in juni 
1836 op bezoek geweest. Amper 
vijf dagen en bij die ene keer is het 
gebleven. Het klikte blijkbaar niet 
tussen de Italiaanse maestro en de 
Belgische hoofdstad, maar wie 
onderzoek doet naar hem kan niet 
om Brussel heen. Dat hebben we te 
danken aan Edmond Michotte 
(1831-1914).

Michotte trok op jonge leeftijd 
naar Parijs, ongetwijfeld aangetrok-
ken door het rijke artistieke leven 
aldaar. Hij kwam in contact met 
Rossini en ondanks hun leeftijds-
verschil van bijna veertig jaar groeide 
er een hechte vriendschapsband.  
In 1870 keerde Michotte terug naar 
België, met een rijke erfenis van 
rossiniana. Achttien jaar later schonk 
hij ‘une grande quantité d’oeuvres 
musicales, provenant de Rossini’ 
aan de bibliotheek van het Conser-
vatorium. In 1910 volgde een twee-
de deel, waarbij hij te kennen gaf 
dat hij eigenlijk droomde van een 
‘Musée Rossini’: hij vreesde dat zijn 
schenking een te verborgen bestaan 
zou leiden in een bibliotheek.  
Daarom werd de verzameling opge-
steld in het vergaderlokaal van de 
bestuurscommissie, er werden map-
pen met gouddruk besteld, afbeel-
dingen ingelijst en zelfs speciale 
vitrinekasten gemaakt. Het zag 
eruit als een echt museum, maar de 
toegankelijkheid was vrijwel nihil.

Jubilea waren belangrijke stimuli 
die de aandacht voor de collectie 
verhoogden. In de voorbereiding 

Gabrielle Fontaine, 
L’Enfant Jésus mira-

culeux de Prague, 
Brussel, Societé St. 
Augustin, [1896]. 
Papieren uitgevers-
band uit de Kloos-
terbibliotheek 
Dominicanessen 
Engelendale. 
KADOC / KU Leu-
ven Bibliotheken.
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Brugse klooster was verbouwd.  
De directie nam contact op met 
KADOC om te zoeken naar een 
oplossing voor de waardevolle col-
lectie. Het negentiende- en twintig-
ste-eeuwse deel van de collectie is 
overgedragen aan KADOC, waar 
de voorbije decennia al heel wat 
bedreigde kloosterbibliotheken zijn 
opgevangen. Oude drukken vóór 
1750 en doubletten zijn overgedra-
gen aan de Brugse Seminariebiblio-
theek, waar ze evenals in KADOC 
met een verwijzing naar de her-
komst zullen worden verwerkt.

De KADOC erfgoedbibliotheek 
besteedt bij de verwerking bijzon-
dere aandacht aan de boekhistoriek. 
Contextgerelateerde gegevens, 
zoals de geschiedenis van de religi-
euze instelling, biografische infor-
matie over de stichter(es) of de 
leden, het netwerk van activiteiten 
en relaties komen terecht in de 
onderzoeksdatabank ODIS. Om de 
samenhang van de collectie voor 
toekomstig onderzoek veilig te stel-
len wordt niet alleen de herkomst 
van de boeken nauwkeurig geregis-
treerd. Ook bestaande catalogi 
worden zorgvuldig bewaard, in dit 
geval twee onuitgegeven boekdelen 
(soms is het ook een heus meubel-
stuk met fichebakken). Zowel inhoud 
als vorm zijn voor toekomstig boek-
historisch onderzoek van belang. 
Schade en andere exemplaargerela-
teerde informatie, zoals een op-
dracht, een opmerkelijke boekband 
of een unieke editie, worden met 
zorg in de catalogus geregistreerd.

Inhoudelijk bevat de klooster-
bibliotheek van Engelendale inte-
ressante en vaak unieke informatie 
over de geschiedenis en de spirituali-
teit van het instituut: regel en consti-
tuties, geschiedenis en apostolaats-
werken (zieken-, gehandicapten- en 
weeshuizenzorg, onderwijs, missies 
in Congo en Ruanda). Maar het is 
vooral een devotionele biblio theek, 
met bijzondere aandacht voor 
vrouwe lijke religieuzen (zoals 
Catharina van Siëna, patrones van 
het instituut), dominicaanse heiligen, 
eigentijdse devoties (rozenkrans, 
mariadevotie, H. Hart, H. Sacra-
ment) en thema’s uit het dagelijkse 
leven (religieuze volmaaktheid, 
 goede dood). Qua vorm springen 
fraaie cartonnages en uitgevers-
bandjes in het oog. Ze zijn illustra-
tief voor de democratisering en 
industrialisering van het boeken-

bedrijf in de late negentiende en 
vroege twintigste eeuw en verdienen 
beslist een grondig wetenschappe-
lijk onderzoek.

De Bibliotheek Edouard 
 Grégoir van het Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen 
 Jan Dewilde, bibliothecaris

Bibliotheekcollecties zijn zelden of 
nooit het product van een consistent 
beleid op verzamelgebied, maar 
groei(d)en organisch doorheen de 
tijd. Schenkingen, bruiklenen en 
legaten bepalen in belangrijke mate 
mee wat er in de rekken staat. Dat 
is ook het geval in de Antwerpse 
Conservatoriumbibliotheek – en 
gelukkig maar: de meeste kostbare 
stukken werden niet aangekocht, 
maar zijn gekregen. De Dodecachor-
don van Henricus Glareanus (Bazel 
1547), die na onderzoek het geanno-
teerde werkexemplaar van de auteur 
bleek te zijn en zo een plaats op de 
Vlaamse Topstukkenlijst verdiende, 
werd door componist, musicoloog 
en collectioneur Léon de Burbure 
de Wesembeek (1812-1889) bij tes-
tament aan de bibliotheek geschon-
ken, samen met heel wat andere 
waardevolle werken. 

Ook zijn collega en tijdgenoot 
Edouard Grégoir (1822-1890) beslis-
te om ‘mijne muziekbibliotheek en al 
de boeken die de toonkunst betref-
fen, bestaande uit oude en nieuwe 
boeken de muziek rakende, mijne 
handschriften, rakende de toon-
kunst’ te schenken aan ‘de Muziek-
school te Antwerpen, ten dienste 
der professoren en leerlingen’. Naast 
zijn pianistencarrière was Grégoir 
erg begaan met het muziekonder-
wijs. Zo hield hij zich al vanaf 1844 
bezig met de hervorming van het 
muziekonderwijs in de lagere 
 scholen en gaf hij muziekles aan de 
Normaalschool van Lier. Naast een 
duizendtal eigen composities, in 
handschrift en in druk, en partituren 
allerhande, vermeldt de inventaris 
‘Bibliotheek Grégroire’ [sic] ook 931 
muziektheoretische werken, van 
Jacob Adlungs’ Anleitung zu der Musi-
kalischen Gelahrtheit (Erfurt 1758) 
tot Neue Grammatik der Tonsetzkunst 
(Leizpig 1853) van C.L.H. Wöltje.

Mede dankzij Grégoirs erfenis 
beschikt de Conservatoriumbiblio-
theek over een fraaie collectie 
muziektheoretische werken uit de 
zeventiende, achttiende en de negen-
tiende eeuw, waaronder enkele zeld-
zaamheden. De inventaris etaleert 
Grégoirs brede interesse voor 
muziektheorie, die bij hem begint 
bij de ‘antieke’ muziek. In zijn biblio-
theek bewaarde hij werken als Peter 
Joseph Schneiders studie Biblisch 
geschichtliche Darstellung der hebra-
ischen Musik (Bonn 1834), Die Ton-
leitern und Musiknoten der Griechen 
van Friedrich Bellermann (Berlijn 
1847) of Entretiens sur l’état de la 
musique grecque vers le milieu du qua-
trième siècle, avant l’ère vulgaire van 
Jean-Jacques Barthélemy (Amster-
dam 1777). Deze Franse literator, 
archeoloog en numismaticus verde-
digt in dit merkwaardige boekje een 
concept van muziek als symbiose 
van melodie, ritme, poëzie, gestiek, 
dans én wetenschap. En hij eindigt 
met een sprekende maxime die een 
leraar zijn leerling voor moet hou-
den, namelijk ‘que la musique nous 
appelle au plaisir, la philosophie à la 
vertu; mais que c’est par le plaisir  
& par la vertu que la Nature nous 
invite au bonheur’. Dankzij Grégoirs 
‘erflating’ kunnen niet alleen ‘pro-
fessoren en leerlingen’, maar alle 
gebruikers van de Conservatorium-
bibliotheek zich met dergelijke wijs-
heden verrijken.

Inventaris van  
de Bibliotheek 
 Grégoir, Biblio-
theek Koninklijk 
Conservatorium 
Antwerpen.


