
In de Leuvense Universiteitsbibliotheek Maurits Sabbe wordt 
het archief van de koninklijke Anjoubijbel bewaard: een bruine 
omslag met oude zwart-wit foto’s en negatieven, artikels en 
overdrukken uit lokale en internationale tijdschriften, licht ver-
kleurde kodakdia’s uit de jaren 1970. In de kluis zelf: de Anjou-
bijbel … een imposant handschrift met een uitzonderlijke his-
torische en kunsthistorische waarde. 
In het archiefdossier zit ook de studie van de Hongaars-Neder-
landse boekarcheoloog Janos Szirmai die het handschrift in 
1991 onderzocht. Zijn werkverslag handelt over de conserve-
ringsproblematiek van de Anjoubijbel in de 19e en de 20e eeuw. 

Het frontispice van de bijbel is het onwrikbaar icoon van de uit-
straling van de eens zo machtige Anjoudynastie, de koningen 
van Napels en Sicilië. Tijdens de eerste helft van de 14e eeuw 
werden grote delen van Zuid- en Midden-Europa door hen be-
stuurd. De familie bleef gestaag haar gebieden uitbreiden en 
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De Anjoubijbel, folio 3 verso: Robert I van Anjou op de troon, omringd 
door deugden en ondeugden, folio 4 recto: het koningshuis Angevin 
van Napels en de stamboom van de drie generaties koningen. 
K.U.Leuven, Maurits Sabbebibliotheek, Hs 1.
Foto: Bruno Vandermeulen

erfgoedbibliotheken

ju
n

i 2
01

0

20



kunstenaars als Giotto, Boccaccio en Petrarca werkten voor 
hen. Johanna van Anjou was na de voortijdige dood van haar 
vader in 1328 de enige erfgename van dit bloeiende huis. Haar 
grootvader, Robert I, schonk de waardevolle bijbel aan zijn 
kleindochter en haar Hongaarse verloofde Andreas. 
Het verluchte handschrift is op de eerste plaats van onschat-
baar belang voor de studie van het cultureel-maatschappelijke 
leven in het middeleeuwse Zuid-Italië en voor de Italiaanse 
kunstgeschiedenis. De receptiegeschiedenis van het hand-
schrift leest daarenboven als een spannende roman en slaat al 
zeer vroeg de brug tussen Italië, Frankrijk en de Nederlanden. 
Al in 1402 wordt de codex beschreven in de inventaris van 
Jean, Duc de Berry (1340  –1416), broer van de Franse koning 
Karel V en vermaard kunst- en boekenliefhebber. Via de bis-
schop van Arras (Atrecht), Nicolaus de Ruistre (1442–1509), 
komt het manuscript in het begin van de 16e eeuw in het 
Atrechtcollege in Leuven terecht. In de Notationes in Sacra 
 Biblia van Lucas Brugensis, in 1580 door Christoffel Plantin ge-
publiceerd, wordt expliciet naar het handschrift verwezen. 
Vanaf het begin van de 19e eeuw behoort het manuscript tot 
de collectie van het Grootseminarie van Mechelen. Sinds 1970 
wordt het bewaard in de Maurits Sabbebibliotheek van de Fa-
culteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven. Op 10 maart 2008 
werd de Anjoubijbel erkend als Topstuk van de Vlaamse Ge-
meenschap. Door bemiddeling van de Koning Boudewijn-
stichting stond het Fonds Inbev-Latour in voor de financiering 
van de conservatie van de bijbel.

De wervelende geschiedenis van de bijbel van Anjou verliep 
allesbehalve gelijkmatig. Soms werd het manuscript gekoes-
terd in adellijke bibliotheken, maar op andere momenten ge-
raakte het voor langere periodes in de vergetelheid in vochtige 
bewaarplaatsen. Tijdens het vooronderzoek van de conserva-
tiebehandeling werd duidelijk dat het handschrift veel had 
gereisd en veel had meegemaakt. Gedurende bijna zeven eeu-
wen was het verschillende malen herbonden. De geschiedenis 
van de opeenvolgende ingrepen maakt inherent deel uit van 
het handschrift en getuigt van de wijze waarop deze middel-
eeuwse codex de enorme afstand van meer dan een half 
millen nium kon overbruggen.
Dankzij het internationale onderzoeks- en conservatieproject 
waar wetenschappers uit België, Nederland, Zwitserland, 
Itali ë, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten toe bijdroegen, 
werden die ontstaansgeschiedenis en de conservatieproble-
men vanaf de herfst van 2008 nauwkeurig in kaart gebracht. 
Met de nieuwste technieken werden de geheimen en de res-
tauratiegeschiedenis van de Anjoubijbel ontsluierd. Een van de 
leidraden is duidelijk: het bewaren, het ontsluiten, de restaura-
tie en zelfs het herbinden van het bibliotheekpatrimonium is 
een daad van cultuurpolitieke waardering. De drie fundamen-
tele maar variabele waarden (Alteswert, Historische Wert, ge-
wollte Erinnerungswert) die cultuurfilosoof Aloïs Riegl in 1903 
expliciteerde om erfgoed te definiëren, lagen impliciet mee 
aan de basis van alle bewuste ingrepen op middeleeuwse 
handschriften sinds de 18e eeuw.15 Bijgevolg is elke restauratie-

beslissing met betrekking tot boeken en bibliotheken afhan-
kelijk van tijd en ruimte en gesitueerd in een complex span-
ningsveld van steeds wisselende prioriteiten. De glijdende 
betekenis van deze drie parameters beïnvloedde de verande-
ringen in conservatie- en restauratiemethodes en -attitudes 
op het middeleeuwse handschrift op een bijzonder concrete 
wijze. Bij het onderzoek en de communicatie van deze gege-
vens spelen de conservator-restaurator en de boekhistoricus 
een essentiële rol. Uit diagnose en interpretatie kan hij of zij 
niet alleen de herkomst van een boek mee bepalen, maar ook 
anticiperen op mogelijke risico’s bij de bewaring van het erf-
goed voor de toekomst.16 
Voor de Anjoubijbel werd deze vorm van receptiegeschiedenis 
aangescherpt. Naast archiefstudie, iconografische en stilisti-
sche analyse en boekarcheologisch onderzoek werd gebruik 
gemaakt van de meest geavanceerde non-destructieve onder-
zoekstechnieken voor het conservatietechnisch en het kunst-

De Anjoubijbel,  folio 227 verso, detail margeversiering bij het Oude 
Testament: de profeet Jonas wordt door de walvis terug op de oever 
geworpen. K.U.Leuven, Maurits Sabbebibliotheek, Hs 1.
Foto: Lieve Watteeuw
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technologisch onderzoek (o.a. hogeresolutieopnames, UV- 
fotografie, IR-reflectografie, X-stralenfluorescentie, RAM AN   - 
  spectrometrie, Hyper Spectral Imaging). Op deze wijze werd de 
quasionzichtbare stratificatie gedocumenteerd. Alle vroegere 
bezitters van de bijbel lieten hun sporen na: Niccolo d’Aliffio in 
de 14e eeuw, Jean, Duc de Berry in de 15e, Nicolas de Ruistre in de 
16e eeuw en ten slotte de manipulatie in de 19e en de 20e eeuw. 
Voor de conservatie van het perkament en de picturale lagen 
(inkten en tempera) wordt gebruikgemaakt van subtiele con-
solidatie op microniveau.

Meer dan ooit is expertise inzake boek- en bibliotheekge-
schiedenis en de bewaring ervan een interdisciplinair onder-
zoeksveld geworden. Het project De Anjoubijbel. Een koninklijk 
handschrift ontsluierd. is een samenwerking van Illuminare – 
 Studiecentrum voor middeleeuwse Kunst (K.U.Leuven), de On-
derzoekseenheid Kunstwetenschappen (K.U.Leuven), de Facul-
teit Godgeleerdheid (K.U.Leuven), het Tabularium (K.U. Leuven) 
en het Koninklijk Instituut voor het Kunst patrimonium (KIK-
IRPA Brussel). Voor de digitalisatie en de online ontsluiting 
van de 338 folio’s wordt samengewerkt met het Digitaal 

 Laboratorium van de K.U.Leuven, een project in samen werking 
met de Alamire Foundation. 
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De Anjoubijbel, folio 309 recto: Apocalyps. Nietdestructief 
laboratoriumonderzoek voor de identificatie van de pigmenten 
met de RAMANspectrometer. K.U.Leuven, Maurits Sabbebibliotheek,  
Hs 1. Foto: Steven Saverweyns
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 Renard, Zorg voor boeken en documenten, p. 59 

14 Dr. Lieve Watteeuw is conservator- restaurator van boeken, handschriften en grafisch materialen. Zij is deeltijds verbonden 

aan Illuminare – Studiecentrum voor middeleeuwse kunst en de Onderzoekseenheid Kunstwetenschappen  

(K.U.Leuven) (Lieve.Watteeuw@arts.kuleuven.be). 
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15 A. Riegl, Entwurf einer gesetzlichen Organisation der Denkmalpflege, Wenen, 1903; A. Riegl, ‘The Modern Cult of 

Monuments: It’s Essence and it’s Development’, in: Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural 

Heritage. Readings in Conservation, Nicholas Stanley Price, M. Kirkby Talley Jr. en Allessandra Melucco Vaccaro (eds.). 

Los Angeles, 1996, pp. 69–83.

16 De geschiedenis van de restauratie en de conservatie van het middeleeuwse handschrift in de moderne tijd is het 

thema van het proefschrift van Lieve Watteeuw: De handdruk van Chronos. Zorgen voor het Middeleeuwse Manuscript 

(1731–1937). K.U.Leuven, Faculteit Letteren, 2008. In 2011 verschijnt de Engelstalige uitgave.
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