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De keuze van 
de curatoren

Petrus Angeli, Preparationes 

ante missam dicendae a sacer-

do tibus seu laicis secundum con-

suetudinem Romanae Ecclesiae 

cum piis orationibus ex fontibus 

Sacrae potissium Scripturae 

excerptis. Leuven 1582

KU Leuven Bibliotheken,  Bijzondere 
Collecties [Ms. 1993] 
www.flandrica.be/items/show/1690

Het ‘Celestijns gebedenboek’, zoals 
wij dit handschrift noemen, is een 
prachtig staaltje van miniatuurkunst 
op een moment dat de boekdruk-
kunst al bijna een eeuw oud was. 
De heldere en ongewone kleuren 
zijn een lust voor het oog en zorgen 
ervoor dat je er nooit genoeg van 
krijgt om (digitaal) door dit hand-
schrift te bladeren. Bovendien werd 
het handschrift vervaardigd in het 
vroegere celestijnenklooster van 
Heverlee bij Leuven, waardoor het 
een belangrijke plaats verdient in 
onze collectie.

An Smets, conservator Bijzondere 
Collecties bij KU Leuven Bibliotheken

Officium B. Mariae virginis, 

nuper reformatum, et Pii V pont. 

max. jussu editum. Antwerpen, 
Christoffel Plantijn, 1573

Museum Plantin-Moretus,  
Antwerpen [4 228] 
www.flandrica.be/items/show/1843

Christoffel Plantijn maakte van de 
breviaria die hij in de jaren 1570 
drukte luxueuze gebedenboeken, 
die in elk detail perfect waren uit-
gevoerd. Als een van de eerste 
drukkers illustreerde hij zijn boeken 
met verfijnde gravures van de beste 
kunstenaars. In deze editie van 1573 
is bovendien elke pagina geïllus-
treerd met een gegraveerd kader. 
Een prachtige boekband maakt het 
geheel compleet.

Dirk Imhof, conservator van de 
bibliotheek van het Museum 
 Plantin- Moretus in Antwerpen
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[J.B. Dupuis], Leévens-beschry-

ving van Joannes-Baptiste Dupuis, 

geboórtig van Antwerpen, inhou-

dende zyne zeven- en- twintig en 

half jaerige gevangenis, in han-

den der barbaeren en tot Algiers. 
Antwerpen, C. Parys, 1818

Erfgoedbibliotheek Hendrik 
 Conscience, Antwerpen [A 30214] 
www.flandrica.be/items/show/651

Naast kostbare, zeldzame en prach-
tig uitgevoerde boeken bezitten erf-
goedbibliotheken ook een enorme 
verscheidenheid aan werken die er 

op het eerste gezicht gewoontjes 
uitzien. Zoals dit boekje: klein, dun 
en op goedkoop papier gedrukt. 
Maar zelfs die ‘onbelangrijke’ boe-
ken kunnen een boeiend verhaal 
vertellen. Dit is de autobiografie van 
de Antwerpenaar Joannes Baptiste 
Dupuis, die als soldaat door Europa 
zwierf, gevangen genomen werd en 
gedurende 27 jaar als slaaf in Noord- 
 Afrika leefde. Na zijn terugkeer in 
Antwerpen verkocht hij exemplaren 
van zijn ‘leévens-beschryving’ om 
rond te komen. Een erg persoonlijke 
getuigenis van een weinig bekende 
episode van de geschiedenis.

Steven Van Impe, conservator Oude 
Drukken bij de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience in Antwerpen

Abraham Ortelius, Theatrum 

orbis terrarum. Antwerpen,  
Jan I Moretus, 1601

Universiteitsbibliotheek 
 Antwerpen, Bijzondere Collecties 
[MAG-P 15.101] 
www.flandrica.be/items/show/716

Hoe vaak ik er ook in blader, ik raak 
nooit uitgekeken op deze prachtige 
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een uitzonderlijk mooie band van 
schildpad en is versierd met zilveren 
sloten en scharnieren, vervaardigd 
door Josias van Asperen in Amster-
dam. Het boek is geïllustreerd  
door de Antwerpse graveur Petrus 
Balthasar Bouttats. Samen met de 
andere twintig edities van Het 
Hemels palm-hof in onze collectie 
weerspiegelt het de lange populariteit 

atlas van pionier Abraham Ortelius. 
Niet alleen door de heldere kleuren 
en prachtige lijnen, maar ook door 
de creativiteit en fantasie van de 
ontwerpen. Dat laatste zie je vooral 
in de zeeën die vol groteske monsters 
zitten of in de heerlijke fantastie-
landschappen zoals de Tempe-vallei, 
achteraan in het boek.

Tom Deneire, conservator Bijzondere 
Collecties bij de Universiteit Ant-
werpen

Wilhelm Nakatenus, Het 

hemels palm-hof, beplant met 

godtvruchtige oeffeningen, van 

kerckelijcke getijden, litanien, 

gebeden, ende meditatien, &c. 

Amsterdam, F. van Metelen en  
J. Stichter, 1683 

Collectie Ruusbroecgenootschap, 
 Universiteit Antwerpen  
[RG 3046 B 9] 
www.flandrica.be/items/show/1321

Het hemels palm-hof, een vertaling 
van Das himmlisch Palm-Gärtlein 
(1660) van de Keulse jezuïet 
 Wilhelm Nakatenus, is een van de 
meest succesvolle gebedenboeken 
uit ons taalgebied en werd herdrukt 
tot ver in de negentiende eeuw. 
Deze zeldzame eerste druk heeft 

van dit gebedenboek en is het een 
belangrijke bron voor onderzoek.

Erna Van Looveren en Daniël 
Ermens, collectiebeheerders van de 
bibliotheek van het Ruusbroec-
genootschap, Universiteit Antwerpen

Johannes Josephus van den 
 Elsken, Omstandig verhaal van 

de injurieuse gevangenisse van 

den eerweerdigen heere J.J. van 

den Elsken op den 14 junius 

MDCCLXXXIX. voorgevallen 

buyten, en des selfs ontzet binnen 

de stad Sint Truyden. Brussel, 
Drukkerij der vrije Brabantse  
provinciën, 1790

Bibliotheek Hasselt Limburg  
[OD-E-0033.3] 
www.flandrica.be/items/show/594

Het ‘omstandig verhaal’ speelt zich 
af tijdens de Brabantse Revolutie en 
is meer dan tweehonderd jaar oud. 
Het heeft een paar verrassende 
parallellen met het hedendaagse 
Midden-Oosten. Het vertelt hoe 
een buitenlandse mogendheid op 
het grond gebied van een andere 
mogendheid een persoon ontvoert 
en hoe een toeloop van plaatselijke 
inwoners erin slaagt hem te bevrij-
den. De ingevoegde prenten brengen 
de belangrijkste gebeurtenissen in 
beeld en doen denken aan een 
hedendaags stripverhaal.

Karel Verhelst, diensthoofd Erfgoed 
bij de Bibliotheek Hasselt Limburg
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Maria Theresia by der gratie 

godts, rooms-keyserinne [...] 

zynde tot onse kennisse 

 gekomen, dat [...] veele goudt 

ende silver-smeden van onse 

Nederlanden, sigh ’t sedert langhe 

jaeren niet behoorelijck gequeten 

en hebben van hunne plichten 

aengaende de wercken van goudt 

ende silver. Brussel,  Georgius 
Fricx II, 1749

DIVA [OD-3009] 
www.flandrica.be/items/show/1366

Laat u niet afschrikken door de 
 eerste regels van deze ‘droge’ wet-
tekst, een monotone opsomming 
van de veertig titels van Maria 
 Theresia van Oostenrijk. Deze 
ordonnantie heeft namelijk voor een 
Copernicaanse omwenteling gezorgd 
in de edelsmeedkunst. Het ambacht 
werd er ingrijpend door geherstruc-
tureerd. Enerzijds door de verkoop 
van goud- en zilverproducten te 
reguleren en anderzijds door een 
betere opvolging van de productie 
aan de hand van de verplichte regis-
tratie van meestermerken. Onder-
zoekers en zilverliefhebbers gebrui-
ken die meestermerken nog steeds 
voor de identificatie van objecten 
en edelsmeden.

Giacomo Visini, consulent bij de 
bibliotheek van DIVA. Museum 
voor Edelsmeedkunst, Juwelen en 
Diamant in Antwerpen

Antonius Sanderus, Flandria 

 illustrata, sive Descriptio comi-

tatus istius per totum terrarum 

orbem celeberrimi, III tomis 

absoluta. Keulen,  Cornelius ab 
Egmondt, 1641-1644

Universiteitsbibliotheek Gent-
Boeken toren [BIB.G.005840]
www.flandrica.be/items/show/765

Vooral de ingekleurde versie van 
Sanderus’ Flandria illustrata geeft aan 
hoe complex de aanmaak van dit 
soort luxueus drukwerk was. Het 
toont ook de duurzaamheid ervan. 
Met name de iconografie (kaarten, 
tekeningen) maakt dat de twee 
boekdelen – het derde volume is 
helaas nooit verschenen – tot op 
vandaag intensief gebruikt worden 
voor alle mogelijke erfgoedtoepas-
singen. Hoe zagen Vlaamse steden 
eruit toen ze van Vlaanderen even 
het centrum van de wereld maakten? 
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bevindt een groot deel van de boe-
kerij van de latere kardinaal zich  
in de Sabbebibliotheek, tevens de 
theologische faculteitsbibliotheek 
van de KU Leuven. Verder zijn de 
publicaties gemaakt in de sfeer van 
de jezuïeten: de eerste is van de hand 
van leerlingen van het Mechelse 
jezuïetencollege, de tweede komt 
van de Vlaamse jezuïetenprovincie. 

Absolute topper is de afbeelding 
van de Beurs van Brugge. Het werk 
is ook illustratief voor de relativiteit 
van kennis. Onderzoek heeft duide-
lijk gemaakt dat Sanderus heel veel 
romantiseerde. Precies daarom is 
het belangrijk dat erfgoedbiblio-
theken zo maximaal mogelijk ieders 
waarheid of perspectief bewaren.

Hendrik Defoort, collectiebeheerder 
van de Universiteitsbibliotheek 
Gent-Boekentoren

Publius Ovidius Naso,  
Métamorphoses. Brugge,  
Colard Mansion, 1484

Openbare Bibliotheek Brugge [3877] 
www.flandrica.be/items/show/894

Colard Mansion was de belangrijkste 
boekenondernemer in het laat-
middeleeuwse Brugge en de drukker 
van de meest weelderige incunabelen 
in de Nederlanden. Deze adelbrieven 
steunen onder meer op deze geïl-
lustreerde wiegendruk met de Meta-
morfosen van Ovidius, bewerkt en 
vertaald door Mansion (links). 
Deze incunabel uit 1484 kreeg 
daarom een bijzondere plaats in de 
tentoonstelling ‘Haute Lecture by 
Colard  Mansion: vernieuwing van 
tekst en beeld in middeleeuws 
Brugge’. Deze expositie over leven 
en werk van Mansion in de Bour-
gondische boekenwereld was eerder 
dit jaar in Brugge te zien.

Ludo Vandamme, wetenschappelijk 
medewerker bij de Openbare 
Bibliotheek Brugge

Gymnasium Mechliniense 
Societatis Jesu, Illustrissimo  

ac reverendissimo Domino  

D. Thomæ Philippo de Alsatia,  

de Boussu  [...] Mechliniensium 

archi-epis copo  primati Belgii, 

&c. recens inaugurato [...] 
 gratulatur et applaudit Gymna-

sium Societatis Jesu  Mechliniæ  

Martii M. D. CC. XVI. Mechelen, 
Laurentius Vander Elst, 1716

Maurits Sabbebibliotheek / KU 
 Leuven Bibliotheken [P270.163.1] 
www.flandrica.be/items/show/530

Tussen deze mooi geïllustreerde 
achttiende-eeuwse inhuldigings-
werkjes voor aartsbisschop Thomas-
Philippe d’Alsace en de Maurits 
Sabbebibliotheek bestaan twee bij-
zondere verbanden. Tegenwoordig 

De Maurits Sabbebibliotheek bezit 
een van de uitgebreidste jesuitica-
collecties ter wereld en de in depot 
gegeven bibliotheek van de Vlaamse 
jezuïeten is een van haar basis-
collecties.

Yannick Van Loon en Hans Storme, 
collectie-experts erfgoed bij de 
Maurits Sabbebibliotheek / KU 
 Leuven Bibliotheken

Tom Lanoye, Neon! Een elegies 

rockgedicht. Gent, Lanoye, 1981

Erfgoedbibliotheek Hendrik 
 Conscience [729724] 
www.flandrica.be/items/show/632

Bibliothecair erfgoed is verrassend 
veel meer dan verluchte hand-
schriften en oude drukken. Dit stuk-
je grijze literatuur uit de collectie 
van de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience stamt uit een tijd dat 
self-publishing gekoppeld was aan 
typemachine, kopieerapparaat en 
‘fonetiese’ spelling. Het is een prille 
uitgave van een van de meest veel-
zijdige en meest gelezen auteurs van 
zijn generatie, die ook als twintiger 
al stevig aan de weg timmerde.

David Coppoolse, stafmedewerker 
bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek


