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I N  B E E LD 

Tentoonstellingen prijs je niet 

aan met een exacte omschrijving 

van wat zij te bieden hebben. 

ettUD�heid schiet 

Toegelaten Lust'? 

Nochtans êén en dezelfde 

entoonstelllng In de Koningin 

Fablolazaal te Antwerpen. 

D o b b e re n  o p  e e n  z e e  va n to e ge late n l u st 

De naam Godefridus Bouvaert zegt u waar
schijnlijk n iets. De samenstellers van de 
tentoonstelling kenden hem ook n iet, maar 
tijdens hun opzoekingen hebben zij zijn 
verdiensten leren waarderen. Hij was ergens 
in  de achttiende eeuw b ibliothecaris van 
de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem. Die 
taak moet hem erg veel voldoening gege
ven hebben. In het document waarin hij  d e  
boekenrijkdom van de abdij beschrijft (een 
echte catalogus durven wij het n i et noemen) 
laat h ij zijn geestdrift de vrije loop. Zijn po
etische kwaliteiten zijn maar aan de povere 
kant en h ij rijgt de karamelleverzen moeite
loos aan elkaar. Toch inspireren de boeken 
hem tot één genster zuivere poëzie. De 
bibliotheek omschrijft h ij als 'So een plaats 
verciert met Boeken' die h ij vergelijkt m et 
een 'aengenamen schat', nogal onhandig 
rijmend met 'als dat'. Maar dan komt het: 

''ia 'k en vreese niet te seggen, 
dat zy is soo vol van rust; 
dat sy schynt een zee te wesen 
vol van toegelaten lust. " 

Het ontuchtige 'lust' wordt op m erkwaar
dige wijze salonfähig gemaakt door er het 
epitheton 'toegelaten' aan te koppelen: een 
prachtige vondst ontstaan in  een bibliofiele 
roes! De tentoonstelling in spe die het tot 
dan toe met een werktitel had moeten stel
len, had meteen een titel met panache. Maar 
wat moeten wij ons h ierbij voorstellen? 

zeeslang 

.. 

Vitrovius, De architecturo libri decem. Froncesco de 

Fronceschi en }ohann Criegher. Venetië, 1567. 

Abdij Bomem 

Eco achterna? 
Het is een reflex geworden. Telkens het on
derwerp bibliotheek ter sprake komt, volgt 
automatisch de verwijzing naar Umberto 
Eco's succesboek De Naam van de Roos. 
Professor Pierre Delsaert en zijn medewer
kers reageren n i et echt geprikkeld op m ij n  
opmerking i n  d ie  z i n .  M a a r  ik  b e n  blijkbaar 
n iet de eerste d i e  h iermee komt aan-
d ra- ven, want zij pareren gevat. 

'Bij Eco gaat het om een 
verborgen b ibliotheek; 

de tentoonstelling stelt 
gebruiksbibliotheken 
in de kijker. Dat is toch 
iets anders.' 
De opdracht van h et 
Antwerpse Provinciebe

stuu r  aan de Universiteit 
Antwerpen was d uidelijk omschreven:  het 
valoriseren van het oude boekenbestand 
van vijf abdijen u it de provincie, met name 
Averbode, Bornem, Postel, longerio en 
Westmalle . 

Stuk voor stuk h ebben die abdijen inder
daad een belangrijk patrimon ium weten te 
bewaren. Nochtans is een dergelijk bezit 
erg kwetsbaar. Het kan ten prooi vallen aan 
oorlogen en revoluties, aan water en vuu r, 
om van de menselijke bekrompenheid maar 
te zwijgen. 

Monuole PleiDtls of 
Ubellus ORitorium MJn 

MotaiS Cruyt (l.elwen. 
cuszt) 
Abdij MJn Bomem. 

Perlrllment (wlljn), 

.,s r. 
A/bftldlng: r tVO en 2,. 

Charles Morren, La Belgique Horticole, joumal des 

jardins, des serres et des vergers, Luik, 1B51-1BBs. 

( "' """� l'lulu. 11 .• ,. 

H et onderzoek h eeft het vermoeden meer 
dan bevestigd. Wat die bedreigingen betreft, 
zijn er in onze gewesten twee steutelmo
menten: de godsdienstige strubbelingen i n  
de zestiende eeuw en voorat de Franse Re
volutie. Beeldenstormers handelden eerder 
in een opwelling die plaatselijk erg radicale 
gevolgen kon h ebben. Je kon pech h ebben, 
maar het kon ook meevallen .  Daarentegen 
gingen de Franse Revolutionairen wel syste
matisch te werk. Kloosters en al hun  bezit
t ingen werden verbeurd verklaard. En dat 
h ield meteen ook de in beslagname van hun 
boekenbezit in .  Zo kwam de overheid in het 
bezit van een enorme massa boeken waar
van zij n iet altijd wist wat ermee aan te van
gen .  Een deel ervan belandde in de Ecoles 
Centrales, de pron kstukken van het n ieuwe 
onderwijsstelsel. Zo kwamen bijvoorbeeld 
de boeken uit Averbode in de Un iversiteit 
van Luik terecht. Wan neer ook de grote 
openbare bibliotheken bediend waren, bleef 
een aanzien lijke massa papier over dat op 
één of andere manier zijn weg op de markt 
moest vi nden, onder meer via veil ingen.  
De inbeslagname gebeurde niet altijd met 
dezelfde doortastendheid. N iet elke com-

m issaris gaf zich de moeite om na te gaan of 
alles wel degelijk aan hem was afgedragen. 
Kostbare boeken en documenten werden 
verstopt en doken in  meer rustige tijden op 
in  pastorijen of in privé-bezit. 

Na 1830 tekent zich een beweging af om 
een aantal opgeheven kloosters opn ieuw 
tot leven te brengen.  H ierbij hoort de sa
menstelling van een bibliotheek, want 'een 
klooster zonder bibliotheek is als een fort 
zonder wapens'. I n  de mate van h et mogelij
ke wordt het vroegere patrimonium opnieuw 
samengesteld, maar dat is niet de eerste 
opdracht. Het komt er vooral op aan een 
werkzaam wetenschappelijk instrument uit 
te bouwen.  Hierbij speelt vaak de persoon
lijke belangstelling van bi bliofiele abten en 
bibliothecarissen een rol. Rond de helft van 
de negentiende eeuw hebben de abdijen 
die ons aan belangen opnieuw een patrimo
n ium samengesteld: de boeken die tijdens 
de Franse tijd verborgen werden, hebben 
meestal hun plaats opnieuw ingenomen, 
aangevuld met gerichte aankopen en m ilde 
schenkingen.  Dit is  atvast h et geval voor de 
vijf Antwerpse abdijen. 
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Charles Morren, La Belgique Horticole, joumol des 

jardins, des serres et des verg ers, Luik, sBss -sBBs. 

Fra i s t• s .  
1 . .\fam moullt . 2 .  La,•gr Whitr ( gramle blanrhr) . 3 . 1 1au lboi5 h,,·brirle de .\1� al 

4. . Blaek Pri nce ( PrlllC<' noi r )  

Charles Morren, La Belgique Horticole, joumal des 

jardins, des serres et des vergers, Luik, sBss -ssss. 

Binnen dat rijtje bekleedt Westmalle een 
en igszins aparte plaats: het is een creatie 
uit de negentiende eeuw. De collectie volgt 
echter hetzelfde patroon als de an dere ab
dijen die aanzienlijk ouder zijn en reeds een 
patrimonium hadden. 

Duizend jaar boekgeschiedenis 
Het stereotiepe beeld van de abdijbiblio
theek is dat van het scriptorium en een 
weelde aan handsch riften al  dan niet met 
de rij kste min iaturen versierd. De tentoon
stellingbouwers verzetten zich tegen dat 
vertekende beeld. Rijkversierde handsch rif
ten waren pron kstukken en geen werkin
strumenten. Op de tentoonstelling zal wel 
een selectie handsch riften te zien zijn ,  maar 
deze vertegenwoordigt slechts tien procent 
van de tentoongestelde voorwerpen. 
Het ligt veel meer in de bedoeli ng een idee 
te geven van de functie van deze bi bliothe
ken.  De voorbereiding van de tentoonstel
ling heeft hieromtrent wel duidelijkheid 
gebracht. Er bestaat geen vast patroon 
waarop de bibliotheken zijn uitgebouwd, 
maar de collecties lopen in grote trekken 
parallel. De hoofdthema's zijn godsdienst, 
recht, wetenschappen en geschiedenis. 
Typerend is ook de belangstelling voor de 
plaatselijke gesch iedenis. Die evenwichtig
heid en diversiteit gaan wel in dalende lijn in 
de tweede helft van de negentiende eeuw en 
in de twintigste eeuw. De collectie spits zich 
dan meer toe op religieuze werken. 
De aanwezigheid van theologische werken, 
zowel algemeen als betrekking hebbend 

Johannes Blaeu, Theotrum civitatum et  admirandorum 

ltalioe. Amsterdam, 

1663. Abdij Tonger/a 

op de eigen orde is een voorspelbare con
stante. De ju ridische werken horen ook 
tot het normale bezit. Prelaten en abten 
hebben im mers wereldlijke macht ook als 
politieke mandatarissen,  in  de Staten van 
Brabant bijvoorbeeld. Als grootgrond bezit
ters hebben zij belangen te verdedigen, 
liefst met onweerlegbare argumenten! Bij 
de wetenschappen valt het aantal werken 
op in verband met gen eeskunde, maar ook 
mechanica, architectuur, natuurkunde, aard
rijkskunde en kosmografie zijn goed verte
genwoord igd . Linaeus en Diderot staan er 
broederlijk naast Augustinus en Thomas van 
Aq uino, naast Erasmus en La Fontaine. 
De bibliotheken zijn d uidelijk opgevat als 
werkinstrumenten. Zij waren en zijn er niet 
enkel voor de persoonlijke geestelijke ver
rijking maar ook voor de ondersteuning van 
studerende confraters. Voor de duur van hun 
studies konden hun werken worden uitge
leend.  Die bewegingen zijn traceerbaar. 
De wetenschappelijke opsplitsing wordt 
soms ook fysisch weergegeven, bijvoorbeeld 
door een vierkante opstelling van de boek
rekken, één wand per d isci pline. Daar heb je 
Eco weer! 
Die d iverse aspecten worden op de tentoon
stelling belicht aan de hand van represen
tatieve werken;  verrassingen worden n iet 
geschuwd. De klemtoon ligt natuurlijk op 
werken van vóór 1830. Na die tijd gaat de 
diversiteit wat verloren. Het voorwerp boek 
wordt ook minder spectaculair. Vermits de 
tentoonstelling voor een breed publiek be
doeld is, wordt geopteerd om met een aantal 

ba bel, 0/fert dapper, Noukeurige Beschryving van Asië, 

Amsterdam, )a cab Van Meurs, 168o 

verrassende stukken uit te pakken, naast 
werken die representatief zijn voor de mo
nastieke spiritualiteit, in druk of in prachtig 
regelmatig handschrift. 
Abdijbibliotheken zijn oorden van stud ie 
en rust. Zij vormen een patrimonium dat op 
discrete manier onderhouden en gekoesterd 
wordt. Tentoonstellingen zoals deze honore
ren deze lovenswaardige dagelijkse inspan
ni ng. Hetzelfde thema had natuurlijk ook 
lande lijk of nog breder kunnen behandeld 
worden, maar dan zou aan de charme van de 
abdijbi bliotheek als een kleine wetenschap
pelijke microkosmos voorbij gegaan zijn .  
De  gebruikers van die bibliotheken wisten 
en weten die eigen sfeer, als uitstral ing van 
geestelijke rijkdom naar waarde te schat
ten. Beweerde een geestdriftige lezer in de 
bibliotheek van de abdij van Tongerlo n iet 
dat deze in rijkdom die van het Vaticaan 
overtrof? Het zegt alvast meer over de tevre
den heid van die man dan over zijn inschat
tingsvermogen.  Klaarblijkelijk zonk hij weg 
in 'een zee van toegelaten lust'. 

KON I N G I N  FABIOLAZAAL 

Jezusstraat 28-30, 2000 Antwerpen 

Van 20/11 tot 30/01/2005 

Open van dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur 

Toegangsprijzen: € 3,00 

Reductie (-25, 65+, werklozen) € 2,00 

Groepen vanaf 10 personen € 2,00 per persoon, 

-13 jaar gratis 
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