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1 Context, doel en scope van het plan 

1.1 De interne organisatiecontext 

AARD EN BESTUUR VAN DE ORGANISATIE 1 

KU Leuven Bibliotheken is een geïntegreerde transversale organisatie met een verankering in de 
Groepen en, voor wat de Groep Humane Wetenschappen betreft, de faculteiten van de KU Leuven. 
Ze telt meer dan twintig bibliotheken, leercentra en diensten die gericht zijn op het faciliteren van 
kennisverwerving in het kader van onderzoek en onderwijs. 

Het organigram van de KU Leuven Bibliotheken ziet eruit als volgt2:  

 

 

STRUCTUUR 

Op dit ogenblik zijn de bibliotheek- en informatiediensten op drie manieren verankerd in de 
Universiteit. Er zijn vooreerst de diensten die volgens het organigram behoren tot KU Leuven 
Bibliotheken en als dusdanig deel uitmaken van de diensten verbonden aan het Algemeen Beheer:  

- 2Bergen Campus Arenberg, bibliotheek/leercentrum  
- 2Bergen Campus Gasthuisberg, bibliotheek/leercentrum  
- Bijzondere Collecties: deze recent opgerichte eenheid omvat het beheer en de valorisatie van de 

bibliothecaire erfgoedcollecties en de deelbibliotheek boekgeschiedenis die ondergebracht zijn in 
de Universiteitsbibliotheek op het Mgr. Ladeuzeplein  

                                                           
1 De tekst van deze paragraaf is gebaseerd op het Strategisch plan KU Leuven Bibliotheken 2018-2021, p. 2-5. 
2 De lichtgroene blokken werken mee in het geïntegreerde beleid maar het personeel behoort aan de faculteiten 
of groep. Voor de blauwe vakken wordt het personeel door de directeur aangestuurd. 
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- Bibliotheekdiensten (vroeger Universiteitsbibliotheekdiensten/UBD): deze diensten 
ondersteunen KU Leuven Bibliotheken en leveren daarnaast ook een aantal gespecialiseerde 
diensten.  

- LIBIS: staat in voor de bibliotheekinformatica maar verleent daarnaast ook een uitgebreid pakket 
aan informatie-oplossingen aan bibliotheken, musea, archieven en culturele instellingen in 
Vlaanderen.  

- Artes: de bibliotheekorganisatie die ondermeer de vroegere Faculteitsbibliotheek Letteren en de 
moderne collecties omvat die voordien beheerd werden door de Centrale Bibliotheek.  

Vervolgens zijn er de diensten die beheerd worden binnen de Groep Humane Wetenschappen. De 
volgende bibliotheken van de Groep Humane wetenschappen zijn verankerd in een faculteit:  

- de Maurits Sabbebibliotheek (Faculteit Theologie en Religiewetenschappen)  
- de bibliotheek van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte  
- de bibliotheek Economie en Bedrijfswetenschappen, inclusief leercentrum  
- de bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen  
- de bibliotheek Rechtsgeleerdheid  
- de bibliotheek Sociale Wetenschappen  

Het leercentrum AGORA wordt beheerd door de Groep Humane Wetenschappen.  

Ten derde is er de Campusbibliotheek Kulak, inclusief leercentrum, die onder het beheer van het 
campusbestuur valt.  

Tot slot dient opgemerkt dat een aantal diensten aanwezig zijn op meerdere campussen. Het betreft 
2Bergen Campus Arenberg, Artes, de bibliotheek Economie en Bedrijfswetenschappen en de 
bibliotheek Rechtsgeleerdheid.  

GOVERNANCE  

Het Management Team van de KU Leuven Bibliotheken staat onder leiding van de directeur en heeft 
als taak:  
- Het ontwikkelen, opvolgen en uitvoeren van het geïntegreerde universitaire bibliotheekbeleid. 
- Het ondersteunen van alle processen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van elke 

bibliotheek. 
- Het ondersteunen van specifieke aspecten van het personeelsbeleid binnen KU Leuven 

Bibliotheken.  
- Het ontwikkelen en uitvoeren van specifieke en eenmalige projecten in de lijn van het strategisch 

beleidsplan. 
- Het opzetten en coördineren van overleg met diverse overlegorganen binnen en buiten de 

universiteit.  
- De vertegenwoordiging van KU Leuven Bibliotheken naar de buitenwereld.  

De directeur rapporteert aan de Algemeen Beheerder en voor academische zaken aan de vicerector 
Onderzoeksbeleid. Zij is de eindverantwoordelijke voor het beheer van de budgetten die onder de 
AOD-begroting vallen, voor de communicatie (intern en extern) op niveau van KU Leuven Bibliotheken 
en voor de mecenaatswerking. Zij wordt hierbij ondersteund door de Stafdienst.  

De Campusbibliotheekraad Humane Wetenschappen is het centrale overlegorgaan inzake bibliotheek- 
en informatievoorzieningen binnen de Groep Humane Wetenschappen. De portefeuillehouder 
bibliotheken en de groepsbeheerder in de Campusbibliotheekraad garanderen een rechtstreekse 
band met het beleid van de Groep HW.  

De Bibliotheekraad is een universiteitsbreed adviesorgaan dat advies geeft aan de directeur en het 
Management Team inzake het beleid van KU Leuven Bibliotheken. De raad wordt voorgezeten door 
de vicerector Onderzoeksbeleid.  

Het bibiotheekbeleid van de faculteitsbibliotheken wordt bepaald door de Faculteit, in nauw overleg 
met de academische verantwoordelijke voor de bibliotheek en met de bibliothecaris, die ook de 
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dagelijkse leiding heeft. Dit alles gebeurt in samenspraak met het overkoepelend beleid van de KU 
Leuven Bibliotheken. 

MISSIE 

In het Strategisch Beleidsplan 2018-2021 is de missie van KU Leuven Bibliotheken als volgt 
geformuleerd:  

Onze collecties en informatie-infrastructuur bieden onderzoekers toegang tot essentiële bronnen en 
tools voor hun onderzoek. Via het Scholarly Communication Office wordt het hele proces vanaf de 
creatie van onderzoeksdata tot de publicatie van onderzoeksresultaten begeleid.  

Onze ruimtes, collectieaanbod en de expertise van ons personeel zorgen voor een uitmuntende 
ervaring als student; wij staan er borg voor, in nauwe samenwerking met de docenten, dat studenten 
bij hun afstuderen informatievaardig en digitaal geletterd een volgende fase kunnen aanvatten.  

Onze bijzonder rijke collecties, de valorisatie ervan en onze gebouwen staan centraal in de culturele 
identiteit van KU Leuven en de verbinding met de bredere maatschappij.  

In ons volledig dienstenaanbod - gaande van de omgang met onze (erfgoed)collecties tot de gebruikte 
systemen - streven wij naar de hoogste kwaliteit.  

De expertise van ons personeel wordt voortdurend aangescherpt en up-to-date gehouden door 
opleidingen, actieve deelname aan congressen en projecten. Zij verwerven kennis uit participatie 
binnen belangrijke internationale netwerken (o.a. LERU, LIBER, ICOLC, IGELU,…) en zorgen binnen deze 
netwerken voor de professionele uitstraling van KU Leuven Bibliotheken en bij uitbreiding van KU 
Leuven. 

HISTORIEK 

De Leuvense universiteit, gesticht in 1425, is de oudste universiteit der Lage Landen. De 
universiteitsbibliotheek werd opgericht in 1636 en was gehuisvest in de huidige universiteitshal. De 
eerste bibliotheek brandde af aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Het bibliotheekbezit ging zo 
goed als helemaal verloren. Daarna werd er een nieuw bibliotheekgebouw, nu de 
Universiteitsbibliotheek genoemd, opgericht aan het Mgr. Ladeuzeplein. Het grootste deel van de 
nieuw verworven boeken ging echter in de vlammen op tijdens de Tweede Wereldoorlog. De collectie 
moest opnieuw van nul opgebouwd worden. De splitsing van de universiteit eind de jaren zestig 
betekende een halvering van de collectie. Schenkingen en aankopen gericht zowel op 
wetenschappelijke publicaties als op erfgoed leidden nadien opnieuw tot een kwaliteitsvolle collectie. 
Tot de opkomst van de bibliotheekeenheden in de faculteiten was de ‘Centrale Bibliotheek’ de enige 
bibliotheek. In 1969 werden in het kader van de oprichting van de Nederlandstalige Katholieke 
Universiteit Leuven verschillende faculteitsbibliotheken opgericht, waaronder de Maurits 
Sabbebibliotheek. De reorganisaties van 2015-2016 betekenden het definitieve einde van de Centrale 
Bibliotheek, en de aanvang van de nieuwe structuur zoals getoond in het organigram hierboven, met 
de oprichting van Bijzondere Collecties op 1 mei 2016. 

KU LEUVEN BIBLIOTHEKEN ALS ERFGOEDBIBLIOTHEEK 

Het bibliothecair erfgoed van de KU Leuven Bibliotheken is verspreid over heel wat locaties. Bijzondere 
Collecties en de Maurits Sabbebibliotheek hebben wat deze collecties betreft evenwel een bijzondere 
opdracht:  

- KU Leuven Bibliotheken wil zijn ambassadeursrol voor KU Leuven op een performante manier 
opnemen.  

- KU Leuven Bibliotheken wil een professionele en kwalitatieve erfgoedwerking uitbouwen en op 
een proactieve manier inspelen op belangrijke evoluties in de erfgoedsector.  

- KU Leuven Bibliotheken onderneemt acties om vanuit klassieke onderzoekscollecties uit te 
groeien naar dynamische netwerkcollecties.  
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KU Leuven Bibliotheken structureert haar activiteiten i.v.m. erfgoed in vijf kernprocessen, die de basis 
vormen van een goede werking3: 

(1) Herkennen en verzamelen: 

- Het collectieplan erfgoed KU Leuven Bibliotheken geeft aan welke richtlijnen en prioriteiten 
gevolgd worden in het kader van het verwervingsbeleid door middel van schenking, langdurige 
bewaargeving of aankoop. 

- Om de collectie beschikbaar te kunnen stellen voor onderwijs en onderzoek, is daarnaast een 
catalografische beschrijving van de werken onontbeerlijk. Nieuwe werken worden binnen een 
redelijke termijn ingevoerd in Alma / Limo en er wordt gewerkt aan de achterstand van lang 
geleden verworven documenten waarvan de beschrijving momenteel enkel op steekkaarten 
beschikbaar is. 

(2) Behouden en borgen 

KU Leuven Bibliotheken staat in voor het goede beheer van de documenten in haar collecties. Hierbij 
wordt aandacht besteed aan depotwerking, klimaatbeheersing, collectieveiligheid en conservatie & 
restauratie. In mei 2016 werd het Book Heritage Lab, Expertisecentrum voor Boek en Erfgoed, 
geopend in de Maurits Sabbebibliotheek. Dit Lab legt zich toe op onderzoek, diagnose door 
wetenschappelijke beeldvorming en projecten van conservatie-restauratie van bibliothecair erfgoed 
binnen en buiten KU Leuven Bibliotheken. 

(3) Onderzoeken 

KU Leuven Bibliotheken stimuleert onderzoekers van de KU Leuven en daarbuiten om onderzoek te 
doen op de eigen erfgoedcollecties. Over eigen projecten en vondsten van onderzoekers wordt bericht 
in de nieuwsbrief Ex officina en via diverse digitale nieuwsbrieven en -platformen. In het kader van 
tentoonstellingen met erfgoed uit eigen collecties wordt er vaak een wetenschappelijke catalogus 
voorzien. 

(4) Presenteren en toeleiden 

Bezoekers van de bibliotheek kunnen elke werkdag gebruik maken van leeszalen om erfgoedmateriaal 
en referentiewerken ter plaatse te raadplegen. De leeszalen worden bestaft door personeel met de 
nodige inhoudelijke expertise om de gebruikers verder te helpen. Daarnaast organiseert het personeel 
rondleidingen voor studenten en onderzoekers. Bovendien zet KU Leuven Bibliotheken in op de 
digitale toegankelijkheid van haar materialen. Sinds enige tijd worden in Limo, de onlinecatalogus van 
KU Leuven Bibliotheken ontwikkeld door LIBIS, links naar digitale versies van beschreven materialen 
opgenomen. De bibliotheek participeert ook aan digitaliseringsprojecten binnen en buiten de KU 
Leuven, en laat gebruikers (tegen betaling) digitale reproducties van haar materialen aanvragen. Het 
Digitaal Labo is optimaal uitgerust voor de digitalisering van fragiel en kostbaar (documentair) erfgoed, 
met een focus op kwaliteit. 

(5) Participeren 

KU Leuven Bibliotheken werkt samen met verschillende erfgoedactoren in diverse 
valorisatieprojecten (zie ook 1.2). Er worden ook regelmatig activiteiten georganiseerd voor de 
schenkers van het Bibliotheekfonds, waardoor draagvlak wordt gecreëerd voor de bibliothecaire 
erfgoedwerking van de KU Leuven. 
 

                                                           
3 Zie 
http://www.kunstenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/20171201_handleiding_kwaliteitslabel_CED2017.p
df, p. 6-11.  

http://www.kunstenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/20171201_handleiding_kwaliteitslabel_CED2017.pdf
http://www.kunstenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/20171201_handleiding_kwaliteitslabel_CED2017.pdf


7 
 

1.2 De externe organisatiecontext 

 Erfgoedgemeenschappen 

KU Leuven Bibliotheken is geen geïsoleerde entiteit, maar maakt deel uit van de universiteit en van de 
ruimere (erfgoed)gemeenschap binnen de stad Leuven, de provincie Vlaams-Brabant, Vlaanderen, 
België en het buitenland. KU Leuven Bibliotheken staat in de eerste plaats ter beschikking van de 
universitaire gemeenschap en van de instellingen die via de Associatie KU Leuven met de universiteit 
verbonden zijn. De collectie in haar totaliteit stelt zich ten dienste van de hele wetenschappelijke 
wereld.  
Als erfgoedbibliotheek heeft de Maurits Sabbebibliotheek een specifieke opdracht inzake het religieus 
erfgoed van de Lage Landen, in relatie met cultuurgebieden als wetenschap en kunst, en 
geconcentreerd in collecties van kerkelijke herkomst en uit religieuze instituten als de jezuïeten, 
dominicanen, franciscanen en kapucijnen. Heel wat religieuze instellingen in Vlaanderen beschouwen 
de bibliotheek als een Vlaamse depotbibliotheek voor religie. Dit is de eerste erfgoedgemeenschap 
van de bibliotheek. Voor deze gemeenschap wordt regelmatig samengewerkt met het KADOC en soms 
met het CRKC. 
Daarnaast werkt KU Leuven Bibliotheken, en met name Bijzondere Collecties en de Maurits 
Sabbebibliotheek, in functie van verschillende externe groepen en het grote publiek. Zowel Bijzondere 
Collecties als de Maurits Sabbebibliotheek hebben een goed gevuld programma van tentoonstellingen 
en evenementen. Regelmatig worden tentoonstellingsprojecten opgezet over de eigen erfgoed-
collecties, waarbij de fysieke tentoonstellingen vaak aangevuld worden met de publicatie van een 
wetenschappelijke catalogus en/of een webexpo. Ook 2Bergen Campus Arenberg organiseert jaarlijks 
enkele kleine tentoonstellingen onder de titel ‘Boek in de kijker’. 
Heel wat erfgoedstukken worden in bruikleen gevraagd voor tentoonstellingen georganiseerd door 
binnen- en buitenlandse organisaties.  
Ook op architecturaal vlak zijn verschillende gebouwen interessant. De Universiteitsibliotheek is een 
iconisch monument, dat jaarlijks vele duizenden bezoekers ontvangt. Vooral de Grote Leeszaal wekt 
steevast veel bewondering en was al vaak het voorwerp van fotoreportages. In januari 2014 werd de 
bibliotheektoren opgesteld voor het publiek, en deze trok tijdens het eerste jaar al meteen 20 000 
bezoekers. De Maurits Sabbebibliotheek ontvangt geregeld binnen- en buitenlandse gasten voor 
rondleidingen waarbij het accent vooral ligt op de wetenschappelijke waarde van haar 
erfgoedcollecties. 2Bergen Campus Arenberg is gehuisvest in het voormalige Celestijnenklooster van 
Heverlee, dat in de jaren 2000-2002 werd gerestaureerd en omgevormd tot een moderne bibliotheek 
door de Spaanse toparchitect Rafael Moneo.  
KU Leuven Bibliotheken participeert regelmatig in regionale evenementen rond erfgoed, zoals Open 
Monumentendag, Erfgoeddag en de Dag van de Wetenschap. Voor deze evenementen wordt vaak 
samengewerkt met de Stad Leuven, in het bijzonder de erfgoedcel 
(http://www.erfgoedcelleuven.be/). Vertegenwoordigers van KU Leuven Bibliotheken zetelen in de 
deelraad Cultureel Erfgoed, een van de vijf adviesraden Cultuur van de Stad Leuven. KU Leuven 
Bibliotheken houdt dan ook nauwe banden aan met de stedelijke Leuvense erfgoedcontext.  
 

 Stakeholders 

Voor KU Leuven Bibliotheken kan men spreken van de volgende stakeholders: de universiteit, de 
schenkers en depotgevers van de collecties, de Vlaamse Gemeenschap, en ten slotte de internationale 
gemeenschap van academici en de geïnteresseerden in de collectie van KU Leuven Bibliotheken.  

De universiteit is stakeholder op twee niveaus: institutioneel, in hoofde van de rector en het 
Gemeenschappelijk Bureau (GeBu), en onderzoeksmatig in de volledige gemeenschap van 
onderzoekers en onderzoekscentra.  

http://www.erfgoedcelleuven.be/
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De schenkers en depotgevers van collecties zijn vooral voor de Maurits Sabbebibliotheek belangrijke 
stakeholders. Het gaat meestal om kerkelijke en religieuze instellingen, waarvan de collecties in de 
bibliotheek worden bewaard en beheerd. 
Een volgende stakeholder is de Vlaamse Gemeenschap. KU Leuven Bibliotheken wordt immers in haar 
erfgoedfunctie erkend door de Vlaamse Overheid, van wie ze in 2011 een kwaliteitslabel voor haar 
erfgoedwerking ontving, dat in 2017 werd vernieuwd. 
Tot slot zijn er de internationale gemeenschap van academici en onderzoekers, de externe bezoekers 
van tentoonstellingen en de alumni die professioneel actief zijn in onderwijs en beleid. 
 

 Partners en netwerken 

KU Leuven Bibliotheken werkt wat betreft erfgoed samen met talrijke partners en is in veel netwerken 
aanwezig. 

- Op nationaal niveau willen we de samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van België 
intensifiëren4. Dit gebeurt nu al in het kader van digitaliseringsprojecten (Magister Dixit) en via 
bruiklenen voor tentoonstellingen. 

- Door de specifieke geschiedenis van de universiteit is samenwerking met de Université Catholique 
de Louvain (UCL), in het bijzonder met de bibliotheek en de archieven, een absolute must. Door de 
splitsing van de collectie in de jaren 1970, waarbij een unitair opgebouwde collectie op twee 
plaatsen wordt bewaard, zijn er immers heel wat raakvlakken op collectiegebied. 

- Op Vlaams niveau is de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een belangrijke partner5, evenals de vijf andere 
stichtende leden van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (de universiteitsbibliotheken van Antwerpen 
en Gent, de Hendrik Conscience Bibliotheek in Antwerpen, de Openbare Bibliotheek Brugge en de 
voormalige Provinciale Bibliotheek Limburg, nu Bibliotheek Hasselt Limburg). KU Leuven 
Bibliotheken participeert in verschillende projecten die worden gecoördineerd door de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek, zoals Flandrica en valorisatieprojecten over collecties. 

- Binnen Leuven en de universiteit zijn er verschillende bevoorrechte partners wanneer het om 
erfgoed gaat, nl. KADOC, de stad Leuven en M-Museum.6 De Leuvense professionele 
erfgoedspelers, waaronder ook KU Leuven Bibliotheken, hebben in 2017 een structureel 
samenwerkingsverband opgestart dat geconcretiseerd wordt in een Erfgoedlabo. Hiermee 
onderschrijven de deelnemende organisaties, met de KU Leuven en de stad Leuven als dragende 
actoren, de visie van het nieuwe cultureel erfgoeddecreet. Dit labo is opgevat als een kenniscluster 
met een pioniersfunctie. Het Leuvense erfgoed is de grondstof voor de werking waarbij onderzoek 
en innovatie voorop staan. 

- Voor religieus erfgoed werkt de Maurits Sabbebibliotheek samen met partners in het religieuze 
erfgoedveld zoals KADOC en CRKC. In de Stuurgroep Religieus Cultureel Erfgoed van CRKC 
(http://www.crkc.be/beleidsorganen) zetelt ze als vertegenwoordiger van de Expertisehouders 
Levensbeschouwelijke Collecties (VRB), waar ze stichtend lid van is (http://theo.kuleuven.be/vrb). 
Zo volgt ze de situatie in de verschillende religieuze bibliotheekcollecties in Vlaanderen op de voet 
en sensibiliseert ze de leden voor het belang van een kwaliteitsvolle bewaring/werking van deze 
kleinere collecties. Op eenzelfde manier werkt ze op Europees vlak, door contact te houden met 
de nationale vakverenigingen en de grote Europese theologische bibliotheken, en als lid van de 
Raad van bestuur van de Europese vakvereniging BETH (Bibliothèques Européennes de Théologie, 
http://www.beth.be). 

 

                                                           
4 http://www.kbr.be/accueil_nl.html  
5 http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/  
6 Dit zijn allemaal partners die werkzaam zijn op verschillende kennisdomeinen (cf. infra). Partners die gelinkt 
zijn aan één specifiek kennisdomein worden bij dat kennisdomein vermeld, en zijn niet opgenomen in deze 
algemene lijst. 

http://www.crkc.be/beleidsorganen
http://theo.kuleuven.be/vrb
http://www.kbr.be/accueil_nl.html
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/
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KU Leuven Bibliotheken behoort tot verschillende vakverenigingen op nationaal en internationaal 

niveau: VVBAD, Belgische Vereniging voor Documentatie, IFLA, LIBER en CERL. De medewerkers zijn 

ook lid van verschillende verenigingen, zoals de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis, de Vlaamse 

Werkgroep Mediëvistiek en het Centre International de Codicologie. 

De Maurits Sabbebibliotheek is lid van ATLA, de American Theological Library Association 

(http://www.atla.com), en houdt daarnaast contact met de vakorganisaties in de buurlanden, zoals 

AkThB, VTB, BCF, ABTAPL, enz. 

De Oost-Aziëcollectie, een onderdeel van Artes met ook een beperkte erfgoedcollectie, is lid van of 
actief betrokken bij: 

- het Belgisch Instituut voor Hogere Chinese Studiën en haar bibliotheek  
- de sectie Verre Oosten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 
- de European Association of Sinological Librarians 
- de European Association of Japanese Resource Specialists (secretaris) 
- de International Network for Korean Studies Librarians 
- de Overseas Japanese Antiquarian Materials Study Group 
 

 De voor het collectiebeleid relevante evoluties en trends 

Diverse ontwikkelingen in de hedendaagse maatschappij hebben een belangrijke invloed op de 
erfgoedsector. Het meest belangrijk zijn daarbij: 

- De ‘vererfgoeding’ binnen de maatschappij: er is al geruime tijd meer interesse van het brede 
publiek in het (eigen) verleden. Mensen doen genealogisch onderzoek naar hun eigen familie, zijn 
geïnteresseerd in de wereldoorlogen, bezoeken massaal ‘blockbustertentoonstellingen’ en doen 
aan historisch toerisme. 

- Deze verhoogde interesse is mogelijk doordat meer mensen tijd hebben om zich met erfgoed bezig 
te houden: actieve en kapitaalkrachtige senioren, met een hogere levensverwachting en een 
stijgend opleidingsniveau, vormen een interessant doelpubliek en bieden nieuwe kansen voor 
erfgoed en vriendenverenigingen. Anderzijds zorgt de globalisering voor een cultureel meer divers 
doelpubliek. 

- De ‘groene’ maatschappij, met aandacht voor de duurzaamheid van depots, van preserverings-
middelen en -methodes, enz. 

- De ‘verbonden’ maatschappij: mensen zijn voortdurend verbonden met het internet, en dus met 
informatie, maar ook (via het internet) met andere mensen, waardoor hun stem beter gehoord 
wordt. 

- De toename van online- en mobiel leren werkt levenslang leren nog verder in de hand. 
- De spagaat tussen enerzijds digitalisering van informatie en de opeenvolging van nieuwe digitale 

conserverings- en ontsluitingsplatformen, en anderzijds de bezorgdheid rond privacy en de 
bescherming van (onderzoeks-)gegevens. 

- Digital Humanities, met inbegrip van crowdsourcing. Via nieuwe methodes worden zowel bronnen 
als onderzoeksresultaten ontsloten en beschikbaar gemaakt voor onderzoekers en het bredere 
publiek. Bijzondere aandacht gaat naar de uitbouw van de opleiding Digital Humanities aan de KU 
Leuven. 

- Linked Data Model en semantische metadatering: door het gebruik van internationale standaarden 
kunnen gedigitaliseerde teksten en objecten aan elkaar gelinkt worden. 

- Open Access (OA): gratis onlinetoegang tot onderzoeksoutput voor iedereen, inclusief het recht 
om deze output ten volle digitaal te gebruiken (bv. voor text and data mining). Het OA Steunpunt 
binnen KU Leuven Bibliotheken ondersteunt onderzoekers die in OA willen publiceren en geeft 
infosessies en workshops rond dit thema. 

- De toekomst van veel religieuze bibliotheken (zowel seminariebibliotheken als abdij- en klooster-
bibliotheken) wordt bedreigd. De draagkracht van deze instellingen is de laatste jaren verminderd 

http://www.atla.com/
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en het beheer van hun bijzondere collecties wordt complexer en duurder door de professio-
nalisering. De Maurits Sabbebibliotheek vervult al veertig jaar de rol van kennis- en 
ondersteuningsplatform, waarop deze bibliotheken een beroep kunnen doen om oplossingen te 
vinden als noden zich voordoen. 

 

1.3  Doel van het collectieplan 

Dit collectieplan heeft als doelstelling duidelijkheid te scheppen over de inhoud van de verschillende 
erfgoedcollecties aan de KU Leuven Bibliotheken, afspraken te maken rond het acquisitiebeleid van 
bibliothecair erfgoed aan de KU Leuven en met haar partners in Leuven, en prioriteiten te stellen in 
het beheer van haar erfgoedcollecties.  
Het collectieplan is een dynamisch document, dat past in het kader van het strategisch beleidsplan 
van KU Leuven Bibliotheken, zoals dat werd uitgetekend voor de periode 2018-2021. Dit plan heeft 
een aparte erfgoedlijn7 waarin volgende vijf strategische doelstellingen werden opgenomen: 

SD 1:  De erfgoedcollecties van KU Leuven Bibliotheken vervullen door hun uniciteit een belangrijke 
ambassadeursrol voor KU Leuven. 

SD 2:  KU Leuven Bibliotheken participeert op actieve wijze aan innoverend erfgoedonderzoek. 
SD 3:  Het verzamelbeleid, de ontsluiting en de valorisatie van de erfgoedcollecties van KU Leuven 

Bibliotheken gebeuren in nauw overleg met het onderwijs en het onderzoek.  
SD 4:  KU Leuven Bibliotheken beschikt over een professionele erfgoedwerking die op alle vlakken 

voldoet aan de nodige kwaliteitseisen.  
SD 5: KU Leuven Bibliotheken neemt een voortrekkersrol op in stedelijke, Vlaamse en (inter)nationale 

netwerken inzake erfgoed. 
 

1.4 Scope van het collectieplan 

COLLECTIES 

Dit plan heeft betrekking op de collecties binnen KU Leuven Bibliotheken die een werking rond 
bibliothecair bibliothecair erfgoed ontwikkelen en verder uitbouwen. Alle collecties, ingedeeld in 
kennisdomeinen, zijn opgenomen binnen de collectieprofielen (zie hoofdstuk 2). Hieronder volgt een 
korte beschrijving per locatie, te beginnen met de twee belangrijkste erfgoedbibliotheken: Bijzondere 
Collecties en de Maurits Sabbebibliotheek. De andere deelbibliotheken worden daarna opgesomd. 
Een meer uitgebreidere beschrijving van hun collecties volgens de Cometa-methode is terug te vinden 
in bijlage 5. 

1. Bijzondere Collecties 

Bijzondere Collecties is gehuisvest in het historische gebouw van de Universiteitsbibliotheek en 
beheert de erfgoedcollecties die daar bewaard worden en in een extern magazijn. De klemtoon ligt 
op de documenten uit het kennisdomein Universiteitsgeschiedenis, en de verwante domeinen 
Humanisme en Wetenschapsgeschiedenis. Modern erfgoed (bibliofiele werken, kranten, grijze 
literatuur,…) neemt een belangrijke plaats in in de kennisdomeinen Literatuur, muziek, beeldende 
kunst/grafiek en Socioculturele geschiedenis na 1830, terwijl enkele belangrijke herkomstcollecties de 
basis vormen van het kennisdomein Socioculturele geschiedenis tot 1830. Het kennisdomein 
Boekgeschiedenis bestaat (bijna) uitsluitend uit de referentiewerken die geraadpleegd kunnen 
worden in het Tabularium8, een collectie die in dit domein tot de Europese top behoort. 

                                                           
7 Voor de volledige tekst van de actielijn ‘erfgoed’ in het strategisch beleidsplan, zie bijlage 2. 
8 Het Tabularium is de naam die gebruikt wordt voor de plaats waar de werken van de deelcollectie Boek-
geschiedenis geconsulteerd worden (BTAB als deelcollectie in Limo) en waar ook de erfgoedwerken onder 
toezicht geraadpleegd worden. Na de oprichting van de dienst Bijzondere Collecties werd beslist om deze 
benaming te behouden voor de leeszalen van Bijzondere Collecties. 
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2. Maurits Sabbebibliotheek 

De Maurits Sabbebibliotheek bewaart een fysieke boekencollectie van meer dan 1,3 miljoen banden. 
Daartoe behoren ca. 200 000 banden oude drukken (voor 1800) en 1200 handschriften. Wat de 
Maurits Sabbebibliotheek betreft, heeft dit plan voornamelijk betrekking op de handschriften en oude 
drukken tot 1800. De collectie vertegenwoordigt uiteraard vooral het kennisdomein Theologie, Kerk 
en religie, maar daarnaast bezit de bibliotheek ook belangrijke stukken in de kennisdomeinen 
Humanisme, Universiteitsgeschiedenis en Wetenschapsgeschiedenis. Voor de geschiedenis van de 
theologie als wetenschap, de kennis van de oude talen maar ook voor de andere wetenschappen (bv. 
geografie/cartografie, geneeskunde en exacte wetenschappen) bevat ze vanuit de abdij- en klooster-
bibliotheken heel wat pareltjes; in het bijzonder kan hier verwezen worden naar de wetenschappelijke 
collecties uit de oude jezuïetencolleges. De Maurits Sabbebibliotheek is echter ook een erfgoed-
bibliotheek in de ruime zin van het woord, nl. een bewaarplaats voor zoveel mogelijk wetenschappelijk 
relevant bronnenmateriaal (fysiek, gedigitaliseerd en elektronisch) in verband met theologie en 
religiewetenschappen. Voor dit onderzoeksdomein heeft de Maurits Sabbebibliotheek een voor 
Vlaanderen unieke collectie en is ze internationaal een van de grootste bibliotheken voor theologie 
en religiewetenschappen. In ruime zin wordt aldus de volledige bibliotheekcollectie (inclusief de 
uitgebreide recente onderzoekscollectie) als een erfgoedcollectie beschouwd.  

3. 2Bergen-Campus Arenberg 

De erfgoedcollectie 2Bergen Campus Arenberg focust op de geschiedenis van de (exacte) weten-
schappen en techniek, met een bijzondere plaats voor de cartografie. De meeste boeken en 
manuscripten dateren van de 19e eeuw en worden aangevuld met oude drukken uit de 17e en 18e 

eeuw. De materialen in de cartotheek zijn jonger: meestal van einde 19e en begin 20e eeuw. Het gaat 
over ongeveer 4500 boeken en 24 000 kaarten. Er is geen uitgesproken geografische focus voor de 
boekencollectie, maar in de kaartencollectie is het Belgische grondgebied vrij goed gedekt en ook 
Afrika is daar goed vertegenwoordigd. 

4. Artes 

De Gulden Librije, een verzameling ontstaan uit een onderzoeksproject, is een unieke (in oorsprong 
exhaustieve) collectie Nederlandstalige vertalingen van Griekse en Latijnse teksten uit de Oudheid. Na 
afloop van het project werd de verzameling voor bibliotheekgebruikers ontsloten en in samenwerking 
met de bibliotheek up-to-date gehouden. Momenteel bestaat ze uit: 
- een ‘core business’ collectie met Nederlandstalige vertalingen van Latijnse en Griekse klassieke 

teksten (ongeacht in welke vorm - als aparte boekpublicatie, in een tijdschrift, of in een bloemlezing 
- die verschenen zijn) en studies over Nederlandstalige vertalingen van Latijnse en Griekse klassieke 
teksten 

- een preciosacollectie 
- een beperkte verzameling niet-gecatalogiseerde vertalingen in manuscript. 

 
Ook de Oost-Aziëcollectie, die eveneens deel uitmaakt van Artes bevat een deelcollectie erfgoed: 
- Een 1500-tal voornamelijk christelijke werken in het Chinees, afkomstig van scheutist Jozef Mullie 

(1886-1976), die werkte in het gebouw van de Universiteitsbibliotheek. De meeste dateren van de 
19e eeuw, enkele zijn ouder. In China zijn gelijkaardige boeken bijna allemaal vernietigd, wat de 
waarde van deze collectie vergroot.  

- Chinese drukken van voor de 20e eeuw, afkomstig van pater Mullie, uit een aankoop van een deel 
van de Chinese boekencollectie van Scheut in de jaren zeventig, en ook uit diverse recente 
schenkingen. Het gaat over een duizendtal titels, in meerdere duizenden boekdelen die op 
traditionele Chinese wijze zijn ingebonden, en waarvan ook nog enkele in oorspronkelijke houten 
bibliotheekkisten zijn bewaard.  

- De Japanse collectie omvat een honderdtal boekdelen die als antiquarisch kunnen worden 
beschouwd (oude Japanse drukstijl van voor 1868). Daarnaast heeft de Japanse collectie ongeveer 
veertig Japanse grammofoonplaten (meestal 78-toeren) uit de jaren 1920-1950 met opnames van 
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traditionele muziek, ‘eigentijdse’ muziek, cabaret en revue, volksvertellingen, traditionele 
instrumenten en Kabuki-liederen. Dit materiaal is uniek in België en ook zeer moeilijk te traceren 
in Japan. Vrijwel al het Japanse precieuze materiaal is afkomstig uit de schenking van de familie 
Inabata in 2007, en Shigeo Nishimura in 2015.  

- De Koreaanse collectie heeft uniek materiaal gerelateerd aan Belgische missionarissen in Noord-
China. Dit betreft vooroorlogs materiaal (enkele boeken en tijdschriften, maar ook landkaarten met 
aantekeningen en notities) met betrekking tot missiebeleid gericht op Korea vanuit China.  

5. Bibliotheek Hoger Instituut voor Wijsbegeerte 

De erfgoedcollectie van de Bibliotheek Hoger Instituut voor Wijsbegeerte bevat 370 boeken. Ongeveer 
de helft daarvan zijn oude drukken van voor 1800, hoofdzakelijk uitgaven van filosofische auteurs uit 
de oudheid, middeleeuwen en renaissance (Latijn en Grieks). De overige boeken stammen uit de 
19e en 20e eeuw en zijn uitgaven van filosofische auteurs uit deze specifieke periode. Dit zijn bijna 
allemaal eerste drukken (Hegel, Nietzsche,..). Deze collectie preciosa heeft geen eigen naam, maar 
maakt deel uit van de collecties van de bibliotheek van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. De 
boeken hebben wel allen een specifieke signatuur en worden op een aparte plaats bewaard (niet in 
open rek). 
Een bijzondere deelcollectie wordt gevormd door het Husserl Archief. Deze collectie bevat de 
wetenschappelijke privébibliotheek van de Duitse filosoof Edmund Husserl (1859-1938). Ze omvat 
zo’n 4000 boeken en overdrukken over psychologie en geschiedenis van de filosofie van het einde van 
de 19e en begin van de 20e eeuw. Veel van deze titels zijn geannoteerd door de auteur.  

6. Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 

De Historische Collectie Psychologie en Pedagogische Wetenschappen bevat ongeveer 100 000 
leerboeken, monografieën, leerplannen, tijdschriften en ander educatief materiaal, zoals wandplaten. 
Meer specifiek bestaat de collectie uit:  
- een deelcollectie leerboeken: ruim 100 000 leerboeken, met inbegrip van de originele wettelijk-

depotexemplaren uit de periode 1795-1880, het volledige leerboekenfonds van de uitgeverij Van 
In (in bewaring gegeven) en de beoordelingsexemplaren van de beoordelingscommissie van het 
Nationaal Verbond van het Katholiek Middelbaar Onderwijs  

- een deelcollectie pedagogische tijdschriften 
- een bibliotheek pedagogische monografieën 
- een deelarchief met officiële bronnen: leerplannen, programma's, omzendbrieven, reglementen, 

etc.  
- een deelcollectie wandplaten (ca. 400) en ander didactisch materiaal  
- psychologische en educatieve testapparatuur. 

7. Bibliotheek Rechtsgeleerdheid 

De erfgoedcollectie bestaat uit 750 oude drukken van de 16e tot de 18e eeuw, ongeveer 1000 
volumes, voornamelijk handelend over juridische onderwerpen, betreffende de Nederlanden, 
Frankrijk, Duitsland en Engeland, zowel verzamelingen van oude costumen en rechtspraak als 
traktaten van rechtsgeleerden. De collectie werd verworven in 1988 via een schenking van Raoul Van 
der Made, rechtshistoricus en magistraat in de rechtbank van Luik tussen 1940 en 1970.  

8. Campusbibliotheek Kulak 

De Campusbibliotheek Kulak bevat twee erfgoedcollecties: de bibliotheek De Hondt en een 
verzameling Kostbare werken. 
De bibliotheek van Jan De Hondt (1486-1571) is een verzameling van het bewaard gebleven gedeelte 
(47 boekbanden met in totaal 65 boeken) van het boekenbezit van de 16e-eeuwse Kortrijkse kanunnik 
Jan de Hondt (Canis), tijdgenoot en correspondent van Erasmus. Het cultuurhistorische en 
wetenschappelijke belang van de collectie ligt in het feit dat een belangrijk deel van deze bibliotheek 
bewaard is gebleven en in een vakkundig gerestaureerde vorm als een afgerond geheel beschikbaar 
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wordt gesteld. De 14e-eeuwse handschriftfragmenten zijn de enige (materiële en inhoudelijke) 
restanten van een voor het overige onbekende Middelnederlandse roman. 
De Kostbare werken vormen een heterogene verzameling oude drukken die sinds 1965 grotendeels 
bijeengebracht werden door P. Gorissen via schenkingen. De focus ligt op juridica, woordenboeken en 
historische werken. 

DIENSTEN 

Bij de opmaak van het collectieplan werden volgende raden, diensten en personen betrokken:  

- De Directeur KU Leuven Bibliotheken; 
- Het bibliotheekteam van Bijzondere Collecties: het diensthoofd, de collectie-expert boekgeschie-

denis, de conservatoren, de stafmedewerker, de procesverantwoordelijke en de medewerkers 
Behoud & Beheer; 

- Het Bibliotheekteam van de Maurits Sabbebibliotheek: de academisch verantwoordelijke voor de 
bibliotheek, de collectie-experten erfgoed, de bibliothecaris en de Erfgoedcel van de Maurits 
Sabbebibliotheek (die fungeert als platform voor samenwerking tussen academici van de Faculteit 
Theologie en Religiewetenschappen en collectie-experten erfgoed); 

- De bibliothecarissen en bibliotheekteams van de andere faculteitsbibliotheken die erfgoed-
collecties beheren; 

- De Tabulariumraad: Deze raad werd eind 2017 opgericht als adviesraad voor Bijzondere Collecties 
met als dubbele opdracht: 

 advies verlenen bij en het academisch valideren van het collectiebeleid 

 fungeren als platform voor samenwerking tussen onderzoekers en collectieverantwoordelijken 
in het kader van (onderzoeks)projecten  

De Tabulariumraad is samengesteld vanuit het perspectief van de beoogde academische 
gebruikers van de collecties. In functie hiervan kan de samenstelling van de Raad doorheen de jaren 
wijzigen. 

De verschillende onderdelen van het collectiebeleidsplan met betrekking tot Bijzondere Collecties 
werden ter goedkeuring voorgelegd aan de Tabulariumraad. Deze van de Maurits Sabbebibliotheek 
werden door de Erfgoedcel van de Maurits Sabbebibliotheek geschreven. 
Het collectieplan erfgoed zal ook worden voorgelegd aan het Management Team van KU Leuven 
Bibliotheken en aan de decaan en het Faculteitsbestuur van de Faculteit Theologie en Religie-
wetenschappen.  

BESTAANDE PLANNEN EN PROCEDURES DIE BETREKKING HEBBEN OP DIT COLLECTIEPLAN  

- Strategisch plan KU Leuven Bibliotheken. Buiten de erfgoedlijn (zie 1.3) is vooral de actielijn 
digitalisering van belang voor dit collectieplan.  

- Beleidsplan Maurits Sabbebibliotheek (2016-2020) (zie bijlage 8) 
- Protocol schenkingen, goedgekeurd door het Management Team KU Leuven Bibliotheken van 

22.12.2016 (zie bijlage 7) 
- Protocol voor een gedistribueerd bewaarbeleid voor kranten, tijdschriften en parlementaire 

publicaties, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek op 
28.01.2015 (zie bijlage 3) 

- Rationalisatie van kranten, goedgekeurd op de Tabulariumraad op 15.11.2017 (zie bijlage 4) 
- checklist ‘Wat kan bibliothecair erfgoed zijn’, opgesteld door de conservatoren Bijzondere 

Collecties op 25.08.2016 (zie bijlage 5) 
 
DE PERIODE WAAROP DIT PLAN BETREKKING HEEFT: 2018-2021  
 
VERSPREIDING VAN HET PLAN 
Dit plan is in eerste instantie bedoeld als leidraad binnen de erfgoeddiensten van KU Leuven 
Bibliotheken, maar zal wel gedeeld worden met de partners binnen de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 
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Een publieksversie van dit plan zal in een latere fase op de website van KU Leuven Bibliotheken 
geplaatst worden. 
 
SLOTOPMERKING 
De uitvoering van wat er in dit collectieplan voorgesteld wordt, is natuurlijk afhankelijk van de 
beschikbare financiële en personele middelen. Het fysiek of digitaal bewaren, verwerken en 
beschikbaar stellen van (erfgoed-)collecties is, gezien de grootte van de erfgoedcollectie van de KU 
Leuven Bibliotheken, immers een dure en arbeidsintensieve aangelegenheid en vraagt een blijvend 
engagement van het eigen personeel, van de KU Leuven als overkoepelende instelling en van de 
Vlaamse overheid. 
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2 Beschrijving van de collectie 

2.1 Geschiedenis van de collectie9. 

 De Leuvense Universiteitsbibliotheek 

In 1636 kreeg de Leuvense universiteit op initiatief van rector Cornelius Jansenius een ‘centrale 
bibliotheek’, die gehuisvest was in de Universiteitshal aan de Naamsestraat. Als eerste bibliothecaris 
werd de hebraïst Valerius Andreas (1636-1655) aangesteld. In 1639 publiceerde hij de eerste catalogus 
van de bibliotheek. In 1736 beschikte de bibliotheek, ondertussen verbouwd en uitgebreid met een 
nieuwe vleugel, over 8 000 banden. Cornelius Franciscus Nelis werd benoemd tot waarnemend 
bibliothecaris in 1755. Hij slaagde erin de inkomsten van de bibliotheek te vertienvoudigen en de 
instelling van een wettelijk depot te verkrijgen. Jan Frans Van de Velde, bibliothecaris vanaf 1772 in 
opvolging van Jean Noël Paquot, voerde een actieve aankooppolitiek en bracht in tien jaar tijd het 
aantal banden van 20 000 tot 40 000.  
Bij de opheffing van de universiteit door de Franse Republiek in 1797 telde de bibliotheek ongeveer 
50 000 banden. Die werden echter geconfisqueerd en heel wat stukken gingen naar Franse 
instellingen. De rest van de boeken werd door de stad Leuven opgeëist. Pas in 1806 werd de 
voormalige universiteitsbibliotheek heropend, maar dan wel als stadsbibliotheek. In 1817 hervatte de 
bibliotheek haar vroegere functie in het kader van de pas opgerichte Rijksuniversiteit Leuven. 
Bij de opheffing van de Rijksuniversiteit in 1835 werd de bibliotheek weer eigendom van de stad, maar 
die droeg ze onmiddellijk over aan de pas opgerichte Katholieke Universiteit. Van toen af kon de 
bibliotheek weer geleidelijk aan groeien. Onder Jean Baptiste Malou, bibliothecaris van 1839 tot 1848, 
werd het aantal boeken geraamd op 60 00 en het aantal handschriften op 300. In het laatste kwart 
van de 19e eeuw werd aan de bibliotheek een groeiend belang gehecht en in 1900, onder Joseph de 
Ras, bibliothecaris van 1899 tot 1914, was het aantal boeken gestegen tot zowat 150 000 banden. 
Onder impuls van de nieuwe rector Mgr. Paulin Ladeuze werd de bibliotheek grondig gemoderniseerd 
in 1913. 
Zoals een groot deel van de stad werd de Universiteitshal, inclusief de bibliotheek en de vernieuwde 
magazijnen, in de nacht van 25 op 26 augustus 1914 door Duitse troepen platgebrand. De stichtingsbul 
van de Universiteit, bijna 1000 handschriften, 800 incunabelen en het volledig boekenbezit, ongeveer 
300 000 banden, gingen in de vlammen op. Ook de catalogus ging verloren, terwijl een zeer 
gedeeltelijke lijst van de handschriften overbleef. Nog tijdens de oorlog kwamen in de geallieerde en 
neutrale landen comités tot stand die geld en boeken bijeenbrachten voor het herstel van de Leuvense 
bibliotheek. Een nieuw bibliotheekgebouw werd tussen 1921 en 1928 opgetrokken aan het huidige 
Mgr. Ladeuzeplein. Het geld hiervoor werd vooral dankzij particulier initiatief van Amerikaanse 
burgers en onderwijsinstellingen bijeengebracht, onder impuls van Herbert Hoover, de latere 
president van Amerika. Bij de inwijding in 1928 waren er al ongeveer 750 000 banden aanwezig. Ze 
waren bijeengebracht deels door schenkingen uit binnen- en buitenland, en deels gekocht met gelden 
van de Duitse herstelbetalingen.  
Bij de intocht van de Wehrmacht op 16-17 mei 1940 gingen zo'n 900 000 boekdelen samen met een 
groot deel van het nieuwe gebouw in de vlammen op. Uit de brand werden enkele handschriften, 

                                                           
9  Deze paragraaf is hoofdzakelijk gebaseerd op de volgende publicaties: 

- Mathijs Lamberigts, De Faculteitsbibliotheek, in Lieve Gevers & Leo Kenis (ed.), De Faculteit 
Godgeleerdheid in de KU Leuven (1969-1995) (Annua Nuntia Lovaniensia, 39), Leuven, 1997, p. 267-288. 

- C. Coppens, M. Derez en J. Roegiers, Sapientia aedificit sibi domum. Universiteitsbibliotheek Leuven 1425-
2000, Leuven, 2005. Hierin staat een uitgebreide bibliografie, ondermeer over collectievorming en 
specifieke schenkingen en collecties (p. 522-529).  

- Mathijs Lamberigts & Leo Kenis, De Maurits Sabbebibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid, in Mathijs 
Lamberigts & Leo Kenis (ed.), Omnia autem probate, quod bonum est tenete. Opstellen aangeboden aan 
Etienne D’hondt, bibliothecaris van de Maurits Sabbebibliotheek, Leuven, 2010, p. 1-20. 
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vooral getijdenboeken, en 10 000 tot 15 000 boeken gered. Er was nog een catalogus van een van de 
reeksen handschriften (357) en wat los verspreide informatie over enkele andere handschriften. De 
incunabelen die tussen de twee wereldoorlogen werden verzameld, zijn wel opgenomen in de 
Catalogue des livres imprimés au quinzième siècle des bibliothèques de Belgique van M. Polain, maar 
slechts één ervan overleefde de brand.  
Pas in 1951 kon de bibliotheek weer volledig in gebruik genomen worden. Mgr. Etienne van 
Cauwenbergh, die in 1919 tot bibliothecaris was benoemd en de bibliotheek tweemaal heeft 
wederopgebouwd, liet bij zijn emeritaat in 1961 één miljoen banden na.  
Ten gevolge van de splitsing van de universiteit werden de jaren 1970-1979 gekenmerkt door de 
verdeling van de bibliotheekcollecties tussen de Katholieke Universiteit Leuven (de Vlaamse 
universiteit) en de Université Catholique de Louvain (de Franstalige vleugel, die naar Louvain-la-Neuve 
verhuisde). Boeken met een even plaatsingsnummer kwamen de U.C.L. toe, die met een oneven 
nummer werden eigendom van de KU Leuven. Tijdschriften, reeksen en meerdelige werken droegen 
een enkel boeknummer en bleven dus samen. De schenkingen werden in hun geheel toegewezen aan 
een van beide afgesplitste bibliotheken, waarbij de schenker (indien nog in leven) inspraak had. Tot 
de collecties die na de splitsing in het oude Leuven zijn gebleven, behoort ondermeer de 
privébibliotheek van de Leuvense hoogleraar Henry de Vocht (1879-1962).  
 

 Tabularium (nu Bijzondere Collecties) 

De uitbouw van het Tabularium (nu Bijzondere Collecties) is vooral het werk geweest van J. Roegiers 
die van 1981 tot 1996 aan het hoofd stond van de Leuvense Universiteitsbiblioteek en als geen ander 
een stempel gedrukt heeft op de ontwikkeling van het bibliotheekwezen aan de KU Leuven tijdens 
deze periode. De basis voor deze collectie was de privébibliotheek van Henri Omont (1857-1940). 
Omont was bij leven werkzaam als conservator aan de Bibliothèque nationale de France en bezat een 
indrukwekkende verzameling handschriftfragmenten, incunabelen en oude drukken, gecombineerd 
met talloze referentiewerken en een unieke collectie handschriftencatalogi. Samen J. Roegiers zorgde 
vooral Chr. Coppens tijdens de laatste decennia van de 20e eeuw en het begin van de 21ste eeuw voor 
een gestage en kwaliteitsvolle uitbouw van deze deelcollectie, een werk dat de collectie-expert 
boekgeschiedenis nog steeds verderzet in overleg met het diensthoofd Bijzondere Collecties en de 
conservatoren. Deze deelcollectie, die tot de Europese top behoort, blijft ook binnen Bijzondere 
Collecties een kerncollectie. 
De actuele (erfgoed)collectie van Bijzondere Collecties bevat enerzijds relicten van de tragische 
geschiedenis van de bibliotheek in de 20e eeuw (van de beide wereldoorlogen en de tweevoudige 
wederopbouw: de verkoolde boeken, de collectie handschriften en drukken van Susan Minns, het 
archief en de collectie ‘schermboeken’ van Archibald Corble, de atlassencollectie van Emiel 
Beuckeleers, enz.). Anderzijds is de collectie die is samengebracht sinds 1940 tamelijk heterogeen en 
zitten er ook heel wat onverwachte zaken in. Dat komt omdat Bijzondere Collecties voor het grootste 
deel afhankelijk was en is van schenkingen voor de uitbreiding van haar erfgoedcollecties. Personen 
die specifiek aan deze dienst schenken zijn voornamelijk bibliofielen en hoogleraren (vooral emeriti) 
die bij leven of bij testament hun archief en/of hun collectie, of een deel ervan, overdragen aan de 
betrokken dienst. Na 1970 werd er vooral actief ingezet op universiteitsgeschiedenis. Dit blijft nog 
steeds een kerncollectie, maar voortaan zullen ook andere domeinen meer aan bod komen (zie 2.2). 
Naast het erfgoedmateriaal dient hier ook de referentiecollectie boekgeschiedenis vermeld te 
worden, die hieronder verder wordt beschreven in het gelijknamige kennisdomein.  
 

 Maurits Sabbebibliotheek 

 
De bibliotheek van de toenmalige Faculteit der Godgeleerdheid werd in 1969 opgericht. In 1974 werd 
het huidige bibliotheekgebouw geopend, dat sinds 2004 de naam draagt van haar bezieler M. Sabbe. 
De bibliotheek heeft ondanks haar korte geschiedenis een serieuze reputatie opgebouwd. Op het vlak 
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van de fysieke collectie is de spectaculaire toename van de oorspronkelijke 300 000 boekbanden tot 
de huidige boekencollectie van ongeveer 1 300 000 boekbanden zeker te vermelden. 
De Maurits Sabbebibliotheek is de verre nazaat van de eerste ‘faculteitsbibliotheek’, die vanaf de 
tweede helft van de 15e eeuw was gehuisvest in het Heilige-Geestcollege. De collectie was een 
collegebibliotheek. Ze heeft echter weinig sporen nagelaten in archieven, waardoor we niet veel meer 
weten over de inhoud, behalve dat ze werd opgebouwd met boekenverzamelingen van een aantal 
weldoeners, professoren en studenten. Met de oprichting van de Centrale Bibliotheek van de 
Leuvense Universiteit in 1636 bleef dit college haar functie als faculteitsbibliotheek behouden.  
Na de opheffing van de oude universiteit in 1797 ging de bibliotheek van het Heilige-Geestcollege 
verloren. De voorgeschiedenis van de Maurits Sabbebibliotheek valt vanaf dan samen met de 
geschiedenis van de Leuvense Universiteitsbibliotheek. De theologische faculteit bezat immers geen 
eigen bibliotheek, de collectie theologie was ondergebracht in de Centrale Bibliotheek, tot aan de 
oprichting van een eigen bibliotheek in 1969. In de Nederlandstalige universiteit werd toen in het 
kader van een decentraliseringspolitiek aan de Faculteit der Godgeleerdheid de gelegenheid geboden 
een eigen faculteitsbibliotheek op te richten. Een nieuw bibliotheekgebouw zou in de Deberiotstraat 
worden gebouwd en de faculteit diende een nieuwe verzameling boeken uit te bouwen. De eerste 
collectie was afkomstig van de bibliotheek voor het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen. 
Via enkele vrij bescheiden fondsen kon de bibliotheek ongeveer 5 000 banden verwerven. In 1969 
ondertekenden de Universiteit en de Vlaamse jezuïeten een overeenkomst waardoor de jezuïeten op 
huurbasis hun bibliotheek binnenbrachten in de nog te bouwen bibliotheek. Ongeveer 220 000 
banden werden in 1974 overgebracht naar het nieuwe bibliotheekgebouw. Daarnaast kreeg de 
faculteit in 1969 beschikking over het fonds ‘Oude bibliotheek van het Aartsbisschoppelijk Seminarie 
te Mechelen’, dat in depot werd gegeven. In dit fonds trof men tal van handschriften, incunabelen, 
postincunabelen en andere kostbare werken aan, waaronder de Bijbel van Anjou en de Bibliotheek 
Kardinaal d’Alsace. De collectie van het Grootseminarie van Mechelen bevat ongeveer 35 000 banden 
uit de periode vóór 1800. Sindsdien is de faculteitsbibliotheek steeds verder aangegroeid door 
aankopen, schenkingen en bewaargevingen, waardoor thans een collectie van ongeveer 1 300 000 
boekbanden in de bibliotheek is ondergebracht. 
De rol van de collectie door de eeuwen heen was gericht op onderwijs en onderzoek, wat 
onlosmakelijk verbonden is met een universitaire instelling. De meeste collecties zijn uitdrukkelijk met 
didactische en wetenschappelijke doeleinden bijeengebracht. Deze rol vervult de bibliotheek nog 
steeds, maar het is tevens haar taak om de collecties en materialen uit de voorbije eeuwen, die 
intussen erfgoed geworden zijn, goed te beheren en te bewaren voor de toekomst, en ze ter 
beschikking te stellen van onderzoekers, tentoonstellingsmakers en andere geïnteresseerden. 
De aangroei van het erfgoed in de Maurits Sabbebibliotheek sinds 1974 gebeurde hoofdzakelijk 
passief, door bewaargeving of schenking. Gezien de herkomsten gaat het voornamelijk maar niet 
uitsluitend om religieus gedrukt erfgoed. Occasioneel koopt de bibliotheek belangrijke stukken in 
verband met theologie - en kerkgeschiedenis in Vlaanderen en België aan. De collectie wordt beheerd 
door de collectie-experten van de Maurits Sabbebibliotheek in samenspraak met de academisch 
bibliothecaris en de adviseurs-vakreferenten, academici die de verschillende onderzoekseenheden 
van de theologische faculteit vertegenwoordigen.  
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2.2 Indeling en algemene beschrijving van de collectie 

Er bestaan verschillende manieren om collecties in te delen: volgens materiaaltype, volgens herkomst 
of volgens inhoud. In sommige deelbibliotheken wordt vooral gewerkt met herkomstcollecties, die 
een duidelijk beeld geven van het ontstaan en de (aangroei)geschiedenis. Zie bijlage 1 voor de 
herkomstcollecties van respectievelijk Bijzondere Collecties en de Maurits Sabbebibliotheek. In dit 
collectieplan is gekozen voor een inhoudelijke of thematische verdeling. Binnen de collecties kunnen 
acht kennisdomeinen worden onderscheiden die de zwaartepunten vormen voor het actieve 
acquisitiebeleid: 

1. Universiteitsgeschiedenis 
2. Humanisme en de Leuvense Gouden Eeuw  
3. Theologie, Kerk en religie 
4. Wetenschapsgeschiedenis  
5. Literatuur, muziek en beeldende kunst/grafiek 
6. Socioculturele geschiedenis tot 1830 
7. Socioculturele geschiedenis na 1830 
8. Boekgeschiedenis  
Kennisdomeinen 1-7 bestaan overwegend uit erfgoedmateriaal, kennisdomein 8 is vooral gericht op 
moderne publicaties met betrekking tot boekgeschiedenis. 
 

 Universiteitsgeschiedenis 

De Oude Universiteit Leuven, gesticht in 1425, is de oudste van de Lage Landen. De identiteit van deze 
oude universiteit wordt sterk historisch gedefinieerd in het beleid. Het spreekt dan ook voor zich dat 
KU Leuven aandacht heeft voor haar eigen geschiedenis (verleden, heden en toekomst) en deze 
documenteert via haar collecties.  
Daarnaast is het ook van belang te onderstrepen dat de universiteit van Leuven van oudsher ingebed 
is in het stedelijke Leuvense weefsel. Stad en universiteit kenden een ontwikkeling binnen hetzelfde 
ruimtelijke, economische, sociale en culturele kader en delen een gemeenschappelijke geschiedenis 
van voor- en tegenspoed.  
De collecties van KU Leuven Bibliotheken (ook de verloren gegane) weerspiegelen de levendige 
geschiedenis van universiteit en stad. Niet enkel de institutionele geschiedenis van de universiteit, 
maar ook de intellectuele, sociale en religieuze geschiedenis met diverse bewegingen, stromingen en 
controverses (humanisme, reformatie, contrareformatie, jansenisme,…), van groot belang voor de 
West-Europese geschiedenis in zijn geheel, zijn aanwezig in onze erfgoedcollecties. 
De kern van de collecties wordt gevormd door de academische collectie met de gedrukte publicaties 
van de Leuvense hoogleraren, die nog steeds de ruggengraat vormt voor de geschiedschrijving van de 
intellectuele ontwikkeling van de Leuvense universiteit. Daarnaast dragen ook de unieke 
collegedictaten, gedrukte handboeken, professorenportretten en universitaire iconografie 
substantieel bij tot het documenteren van onze universiteitsgeschiedenis. Vandaar dat er inhoudelijk 
ook raakvlakken zijn met andere kennisdomeinen, zoals Humanisme, Wetenschapsgeschiedenis, 
Theologie, Kerk en religie en met Socioculturele geschiedenis na 1830 (de impact van de universiteit 
op de samenleving). 

Huidig collectieprofiel: 

- Collectio academica antiqua (Caa): publicaties door leden van de Oude Universiteit Leuven en 
thesisbladen van studenten (1425-1797); oude drukken over de Oude Universiteit Leuven (1425-
1797); 

- Collectio academica hollandica (Cah): publicaties door leden van de Leuvense Universiteit en 
thesisbladen van studenten (1817-1835); oude drukken over de Leuvense universiteit (1817-1835); 
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- Collectio academica (Ca): publicaties door leden van de Katholieke Universiteit Leuven (1835-
1970); 

- collegedictaten van de Oude Universiteit Leuven (1425-1835); 
- handschriften, incunabelen en oude drukken, geproduceerd in Leuven; 
- universitaire grafiek: portretten van professoren, prenten van universitaire gebouwen; 
- Leuvense grafiek: plattegronden, stadsgezichten op Leuven en omgeving; 
- boekgerelateerde items met betrekking tot de bewogen geschiedenis van de universiteits-

bibliotheek: relicten zoals de oude drukken met het supralibros van de oude bibliotheek en de 
verzameling verkoolde boeken uit 1914; 

- papieren licentieverhandelingen, masterproeven en doctoraatsverhandelingen van de KU Leuven. 
 

 Humanisme en de Leuvense Gouden Eeuw  

Tijdens de 16e eeuw beleefde de Leuvense universiteit haar gouden eeuw. Vernieuwende denkers 
zoals Desiderius Erasmus en Juan Luis Vives verbleven hier en een aantal van hen gaven in Leuven les. 
De eerste druk van het spraakmakende boek Utopia van Thomas More verscheen in Leuven in 1516 
bij Dirk Martens. Geïnspireerd door Erasmus stichtte Hieronymus Busleyden via zijn testament in 1517 
het zeer succesvolle en baanbrekende Collegium Trilingue. Studenten kregen er onderricht in de drie 
gewijde talen, Latijn, Grieks en Hebreeuws, via de rechtstreekse studie van de Bijbel en de klassieken. 
De pedagogische aanpak drukte zijn stempel op de ‘humaniora’, het secundair onderwijs zoals dit in 
onze streken ontwikkeld werd. Het college kende beroemde docenten, zoals Cornelius Valerius en 
Justus Lipsius. Verscheidene studenten ontpopten zich na hun studies als vernieuwers in andere 
domeinen: Gemma Frisius in de wiskunde, Vesalius in de geneeskunde, Mercator in de cartografie, 
Andreas Masius in de tekstkritiek en de studie van de Bijbel, enzovoort. Op die manier zijn er 
inhoudelijk ook raakvlakken met de kennisdomeinen Wetenschapsgeschiedenis, Universiteits-
geschiedenis en Theologie, Kerk en religie.  
Het huidige collectieprofiel focust op de rol en het netwerk van de universiteit en haar studenten en 
professoren tijdens de 16e eeuw in de Zuidelijke Nederlanden en bestaat uit de volgende onderdelen: 

- brieven en autografen 
- handschriften en oude drukken van Leuvense hoogleraren actief in deze periode (vooral in de Caa-

collectie, ook in de Maurits Sabbebibliotheek) 
- bibliotheek Jan De Hondt 
- verzameling portretten. 
 

 Theologie, Kerk en religie  

KU Leuven Bibliotheken bezit een bijzonder rijke verzameling manuscripten, oude drukken en 
recentere publicaties in verband met de religiegeschiedenis van Vlaanderen, België en West-Europa. 
Sinds de stichting van de universiteit in 1425, en meer bepaald met de opening van een theologische 
faculteit in 1432, speelde Leuven een grote rol in de ontwikkeling van het religieuze leven in onze 
contreien, hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, inzake intellectuele geschiedenis. In vele belangrijke 
gebeurtenissen uit de religieus-kerkelijke geschiedenis van West-Europa speelde de Leuvense 
universiteit en haar theologische faculteit een centrale rol (de confrontatie met de opkomende 
Reformatie, het jansenisme, de reactie op de Franse bezetting, het Tweede Vaticaans Concilie). De 
verschillende erfgoedcollecties van KU Leuven Bibliotheken bevatten de meest uitgebreide 
verzameling werken van en over de theologen die in deze geschiedenis een rol hebben gespeeld (zoals 
onderzocht in het Centrum voor de Geschiedenis van de Theologische faculteit te Leuven, 
http://theo.kuleuven.be/en/research/centres/centr_histfac). 

KU Leuven Bibliotheken, en meer bepaald de Maurits Sabbebibliotheek, stelt zich eveneens tot doel 
de geschreven neerslag van de bredere religieuze en kerkelijke geschiedenis van Vlaanderen en België 
te bewaren. Ze bewaart soms zeer rijke collecties van talrijke religieuze ordes en congregaties (uit 
België en ook Nederland), en meer algemeen documenten in verband met alle aspecten van het 

http://theo.kuleuven.be/en/research/centres/centr_histfac
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religieuze en kerkelijke leven (spiritualiteit, volksdevotie, liturgie, culturele, sociale, caritatieve en 
politieke actie). Dit erfgoed wordt niet alleen bewaard en toegankelijk gemaakt maar daarbij wordt 
alle ter zake relevante actuele onderzoeksliteratuur systematisch aangekocht. Hierdoor bezit KU 
Leuven Bibliotheken de meest volledige collectie inzake (de geschiedenis van) theologie, religie, 
kerken en levensbeschouwelijke groeperingen in de historische Nederlanden.  
Dit kennisdomein heeft raakvlakken met Universiteitsgeschiedenis, Humanisme en Wetenschaps-
geschiedenis (voor wat betreft de relatie tussen wetenschap en geloof). 

Huidig collectieprofiel: 

KU Leuven Bibliotheken stelt zich tot doel de geschreven neerslag van de bredere religieuze en 
kerkelijke geschiedenis van Vlaanderen en België te bewaren. Het huidige collectieprofiel bevat de 
volgende onderdelen:  
- collecties van talrijke religieuze ordes en congregaties (uit België en ook Nederland) 
- documenten in verband met alle aspecten van het religieuze en kerkelijke leven (spiritualiteit, 

volksdevotie, liturgie, culturele, sociale, caritatieve en politieke actie) 
- meer specifiek de omvangrijke collectie uitgaven met betrekking tot de Bijbel, zowel in de originele 

talen (Hebreeuws, Grieks en Latijn), als in de volkstalen 
- alle ter zake relevante actuele onderzoeksliteratuur  

Bijzondere vermeldingen zijn er ook voor specifieke deelcollecties in de Oost-Aziëcollectie: 

- Een 1500-tal voornamelijk christelijke werken in het Chinees, afkomstig van scheutist Jozef Mullie 
(1886-1976), die werkte in het gebouw van de Universiteitsbibliotheek. De meeste dateren van de 
19e eeuw, enkele zijn ouder. In China zijn gelijkaardige boeken bijna allemaal vernietigd, wat de 
waarde van deze collectie vergroot. 

- Uniek Koreaans materiaal gerelateerd aan Belgische missionarissen in Noord-China. Dit betreft 
vooroorlogs materiaal (enkele boeken en tijdschriften, maar ook landkaarten met aantekeningen en 
notities) met betrekking tot missiebeleid gericht op Korea vanuit China.  

 

 Wetenschapsgeschiedenis  

Onderzoek en onderwijs behoren tot de kernactiviteiten van de universiteit. Die activiteiten kunnen 
enkel begrepen worden vanuit een ruimer perspectief op de geschiedenis van het wetenschappelijk 
onderzoek. Onder wetenschap wordt hier verstaan elke aan kennis gerelateerde activiteit (in het 
bijzonder onderwijs en onderzoek) die op één of andere manier verband houdt met de intellectuele 
en culturele wereld in en rond de Leuvense universiteit. De studie van de wetenschap en haar 
geschiedenis zorgt dan voor een overzicht of algemeen beeld van de wetenschapsbeoefening aan de 
universiteit (algemene tendensen, belangrijke onderzoekers, mijlpalen,…).  
In dit kennisdomein ligt de nadruk voor wat betreft de periode vóór 1800 op de wetenschappen die 
verband hielden met het onderwijs aan de Artesfaculteit, de Faculteit Geneeskunde en de Faculteit 
Rechtsgeleerdheid, dus alle faculteiten van de Oude Universiteit Leuven, met uitzondering van 
theologie, dat volledig gedekt wordt door het kennisdomein Theologie, Kerk en religie. Voor latere 
periodes besteden we ook aandacht aan andere cultuur- en geesteswetenschappen, in verhouding tot 
de ontwikkeling van deze disciplines aan de universiteit. De link met de universiteit is een rode draad 
in dit kennisdomein. Er zijn dan ook verschillende raakvlakken met het kennisdomein 
Universiteitsgeschiedenis, maar evengoed verschilpunten, want in het kennisdomein Wetenschaps-
geschiedenis kan men vooral de individuele academicus aan het werk zien. De nadruk ligt hier op de 
inhoudelijke analyse van de wetenschappelijke activiteiten, minder op de institutionele aspecten 
ervan.  
Tot dit domein behoren niet alleen stukken die ontstaan zijn in de context van de wetenschaps-
beoefening aan de Leuvense universiteit, maar ook werken die een structurele invloed hebben 
uitgeoefend op het onderwijs en onderzoek aan onze universiteit, zoals de geschiedenis van het 
cartesianisme of het darwinisme. Chronologisch ligt de focus op de periode van de 15e eeuw tot ca. 



21 
 

1940. Ook meer recent erfgoed kan in de collectie worden opgenomen, maar dat zal veeleer ad hoc 
gebeuren. Vanuit geografisch standpunt gezien concentreert dit domein zich op West-Europa, maar 
ook werken i.v.m. andere gebieden die door de westerse wetenschap beïnvloed zijn (bv. oud-kolonies 
in Afrika, missioneringsgebieden in Azië of Latijns-Amerika) behoren tot het verzamelgebied van dit 
kennisdomein. 

Huidig collectieprofiel: 

Dit domein betreft handschriften, gedrukte werken en grafiek i.v.m. de geschiedenis van de 
wetenschappen, die beantwoorden aan de hiervoor geschetste beschrijving, en die bewaard worden 
in verschillende deelbibliotheken van KU Leuven Bibliotheken. 

Volgende onderdelen of deelcollecties verdienen in deze context een speciale vermelding: 

- collegedictaten (zie ook universiteitsgeschiedenis), met daarbij bijzondere aandacht voor de 
wetenschappelijke gravures;  

- wetenschappelijke uitgaven van Leuvense hoogleraren, in het bijzonder van de Academische 
Drukkerij (boeken, cursussen, theses); 

- jesuitica (vooral Maurits Sabbebibliotheek en 2Bergen Campus Arenberg): in deze collecties 
bevinden zich heel wat waardevolle werken over zowat alle wetenschapsgebieden vanaf de 16e 
eeuw; 

- geschiedenis van de cartografie, waaronder de cartotheek (2Bergen Campus Arenberg) en de 
collectie atlassen die wordt bewaard bij Bijzondere Collecties; 

- geschiedenis van de geneeskunde, met de collecties Boeynaems (Bijzondere Collecties) en 
Sondervorst (2Bergen Campus Gasthuisberg); 

-  geschiedenis van de wiskunde en de natuurwetenschappen, met de collectie Bockstaele (2Bergen-
CBA); 

- collectie landbouwthesissen (2Bergen Campus Arenberg); 
- Historische Collectie Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Bibliotheek Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen): leerboeken, monografieën, leerplannen, tijdschriften en ander 
educatief materiaal zoals wandplaten; 

- Husserl Archief (Bibliotheek Hoger Instituut voor Wijsbegeerte): de wetenschappelijke 
privébibliotheek van de Duitse filosoof Edmund Husserl (1859-1938); 

- rechtsgeschiedenis (collectie Van der Made, Bibliotheek Rechtsgeleerdheid); 
- professorencollecties, als getuigenissen van hoe bepaalde wetenschapsdisciplines op bepaalde 

periodes werden onderwezen en onderzocht. Een concreet voorbeeld zijn de Khirbet Mird-papyri 
die dankzij de archeologische opgravingen van R. de Langhe aan de Leuvense collecties werden 
toegevoegd. 

 

 Literatuur, muziek en beeldende kunst/grafiek 

Als belangrijke uitingen van cultuur worden deze thema’s in een eigen kennisdomein ondergebracht, 
los van de kennisdomeinen Socioculturele geschiedenis voor/na 1830. 
In de geest van het document ‘UB K.U. Leuven -Beleid collectievorming voor de bewaarbibliotheken’, 
goedgekeurd door de Academische Raad op 15.05.2006, wordt de focus gelegd op Vlaanderen. Dit 
betekent dat de aandacht in de eerste plaats gaat naar de productie in het Nederlandstalige 
landsgedeelte ongeacht de gebruikte taal, de productie buiten Vlaanderen door Vlaamse auteurs,… 
en de productie buiten de regio over Vlaanderen. 
Net zoals bij andere kennisdomeinen (bv. Universiteitsgeschiedenis) zijn de collecties van KU Leuven 
Bibliotheken complementair aan wat verzameld wordt door het Universiteitsarchief en het 
Kunstpatrimonium, die vooral op het gebied van muziek en kunst belangrijke collecties bezitten (zie 
verder 2.4.4.5). 
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LITERATUUR 

Leuven neemt een niet onbelangrijke plaats in in het Vlaamse literaire landschap. Jan Baptist David 
was vanaf 1835 de eerste en lange tijd de enige hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde in België. 
David was ook de animator van het Letterlievend Genootschap Met Tijd en Vlijt dat landelijk bedrijvig 
was. In zijn voetspoor traden een hele stoet hoogleraren letterkunde die hun literaire activiteit niet 
beperkten tot de collegezaal. Leuven was ook de bakermat van het nog bestaande literaire tijdschrift 
Dietse Warande en Belfort. Meermaals gaf de universiteit een eredoctoraat aan literatoren, van 
Gezelle en Streuvels tot Ionesco, Gordimer en Paul en Philippe Claudel. Opeenvolgende generaties 
literatoren studeerden in Leuven en auteurs gaven/geven hier les. Poetae minores en de schrijvers 
van thrillers en bestsellers hebben voor hun verhaalstof Leuven als setting gekozen. Belangrijke 
uitgeverijen als De Clauwaert en Davidsfonds Uitgeverij hadden hun standplaats in Leuven. 
Ook voor de bibliotheek was (en is) literatuur belangrijk. Het is geen toeval dat de eerste 
tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek gewijd was aan de Nederlandse Letteren in de Leuvense 
Universiteitsbibliotheek (1982). 
Er zijn raakvlakken met het kennisdomein Boekgeschiedenis en – voor wat betreft de Latijnse 
literatuur – met het kennisdomein Humanisme. 

Huidig collectieprofiel: 

- handschriften en autografen van literatoren  
- embleemboeken  
- verschillende edities van Vlaamse auteurs uit de 19e en 20e eeuw 
- herkomstcollecties van ondermeer Joris Eeckhout, Albert Westerlinck, Karel Jonckheere, Nolet de 

Brouwere van Steeland, Raymond Pouilliart, Maurice Engelborghs, Ada Deprez. 

MUZIEK 

Muziek is in de geschiedenis van de Leuvense universiteit nooit ver weg: van concerten bij de opening 
van het academiejaar of andere (academische) gelegenheden, de primusliederen in de collectie, de 
beiaard in de Universiteitsbibliotheek, de universitaire ensembles,… En geen muziek zonder 
partituren, of het nu gaat om middeleeuwse antifonaria of muziek gecomponeerd door moderne 
componisten. 

Huidig collectieprofiel: 

- academische gelegenheidsmuziek 
- beiaardmuziek (deelcollectie GBM: hoofdzakelijk partituren en daarnaast ook een beperkte 

hoeveelheid boeken, tijdschriften en video’s) 
- muziekverzamelingen (van de middeleeuwen tot nu), met voor de 19e en 20e eeuw nadruk op de 

Vlaamse productie en bijzondere aandacht voor de vormgeving. 
- Japanse grammofoonplaten (meestal 78-toeren) uit de jaren 1920-1950 met opnames van 

traditionele muziek, ‘eigentijdse’ muziek, cabaret en revue, volksvertellingen, traditionele 
instrumenten en Kabuki-liederen. Dit materiaal is uniek in België en ook zeer moeilijk te traceren in 
Japan. 

BEELDENDE KUNST / GRAFIEK 

De universiteit heeft vanouds en als het ware van nature als instelling beeldende kunst gegenereerd 
en in het algemeen beeldende en toegepaste kunst aangetrokken. De meeste kunstwerken aan KU 
Leuven worden beheerd door het Kunstpatrimonium, maar Bijzondere Collecties heeft ook een 
Prentenkabinet, dat zich richt op grafiek, en dan vooral op portretten. Andere zwaartepunten zijn de 
ornamentprenten, de topografie van Leuven en van de Zuidelijke Nederlanden, historieprenten 
betreffende dezelfde regio en de originele grafiekproductie van de laatste twee eeuwen in Vlaanderen 
en België. 
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Huidig collectieprofiel: 

- grafiekcollecties: portretten, topografie, historieprenten, allegorische, mythologische, religieuze 
prenten, ornamentprenten, commerciële en gelegenheidsgrafiek, prentbriefkaarten ... 

- grafiek aanwezig in geïllustreerde werken 
- herkomstcollecties Alfons Van Herck, Jozef Muls 
 

 Socioculturele geschiedenis tot 1830 

Socioculturele geschiedenis is een vlag die vele ladingen dekt: het gaat om cultuur- en 
maatschappijgeschiedenis waarbij aandacht geschonken wordt aan politieke, economische, sociale en 
culturele aspecten in de samenleving. Al deze facetten zijn ruim vertegenwoordigd in de collecties van 
KU Leuven Bibliotheken, ondermeer omdat socioculturele geschiedenis een populair onderwijs- en 
onderzoeksdomein is aan de Leuvense universiteit. Vele collecties worden nog geregeld aangevuld. 
De historische kern van het kennisdomein Socioculturele geschiedenis tot 1830 wordt gevormd door 
een aantal waardevolle herkomstcollecties (Corble, Minns …). De collecties van dit kennisdomein 
documenteren bovendien zeer uiteenlopende thema’s van immaterieel cultureel erfgoed. Met name 
de geschiedenis van sport en spel, gastronomie en reizen zijn goed vertegenwoordigd.  
Chronologisch ligt de grens ca. 1830, geografisch ligt de focus op (West-)Europa. Recentere 
documenten worden beheerd in het kennisdomein Socioculturele geschiedenis na 1830. 

Huidig collectieprofiel: 

- reizen en toerisme 
- sport en spel 
- voeding en gastronomie 
- interieur en wooncultuur 
- mode en textiel  
- feestcultuur 
- rituelen en tradities 
- herkomstcollecties: Corble, Minns, Olbrechts, Roegiers, Van Cauwenberghs 
 

 Socioculturele geschiedenis na 1830 

Dit kennisdomein omvat het geheel van het sociale en culturele leven na 1830. Belangrijke 
kunstvormen als literatuur, muziek en beeldende kunsten/grafiek zijn gegroepeerd in een apart 
kennisdomein. Andere uitingen van cultureel leven als volkskunde, feestcultuur en met uitbreiding 
gastronomie, sportcultuur en toerisme zijn in de collecties substantieel aanwezig. 
Een belangrijke pijler van de samenleving is de politieke cultuur. Politiek geïnspireerde onderwerpen 
zijn rijkelijk vertegenwoordigd in de collecties. Het betreft onderwerpen als de beide wereldoorlogen, 
de communautaire kwestie, de kolonisatie ... De krantencollecties zijn onontbeerlijk als weergave van 
de publieke opinie over de politieke besluitvorming en als neerslag van wat leeft in de gemeenschap. 
De Leuvense universiteit heeft in al deze kwesties een prominente rol gespeeld (raakvlak met 
kennisdomein Universiteitsgeschiedenis): professoren als politici of als huisideologen, de universiteit 
als speler in de verzuiling, in het Vlaams-nationalisme, in de Boerenbond, in de kolonisatie met het 
stichten van Lovanium in Congo, enz. 
De focus ligt op Vlaanderen, maar de politieke context verplicht om verder te kijken, op het nationale 
niveau. Belgicana10 zijn onontbeerlijk om onze samenleving te begrijpen. Ook de publicaties over 
Belgisch-Congo en/of in Congo gepubliceerd vinden hier hun plaats. 

                                                           
10 Belgicana: publicaties uitgegeven en/of gedrukt binnen de grenzen van België. Ook publicaties buiten België, maar door 
een Belgisch auteur en/of handelende over een onderwerp dat België aanbelangt. Hetzelfde betreft ook Belgisch-Congo (met 
Rwanda en Burundi) en de nasleep van de onafhankelijkheid van Congo. 
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Huidig collectieprofiel: 

- de erfgoedcollectie Belgicana in de magazijnen met thema’s als economie, geografie, toerisme, 
landbouw en platteland, gastronomie, volkskunde, feestcultuur … (onder meer de collecties K.C. 
Peeters, Gaston Eyskens) 

- de erfgoedcollectie boeken en brochures betreffende de Eerste Wereldoorlog 
- kiesbladen 
- de Belgische kranten 
- krantenspecimina (de collectie Vervliet-Henderick) 
- de buitenlandse kranten die deel uitmaken van het krantenprotocol 
- pamfletten, eenbladdrukken, politieke affiches, spotprenten … 
- verzameling brochures over de Vlaamse beweging o.a. in de studentenbewegingen 
- Belgisch-Congo: de bibliotheek van Frans Olbrechts, foto’s uit de collectie de Lichtervelde, de 

collectie geografische kaarten bij Bijzondere Collecties en in 2Bergen-CBA (zie kennisdomein 
Wetenschapsgeschiedenis), antropologische, etnografische en andere studies door religieuzen-
missionarissen in de Maurits Sabbebibliotheek 

Verwante collectie: overheidspublicaties met collecties die teruggaan tot de Franse Revolutie: in 

ARTES (collectie MULT). 

 

2.2.8 Boekgeschiedenis  

Zwaar getroffen door oorlogsschade besloot de Leuvense Universiteit na afloop van de Tweede 
Wereldoorlog om haar bibliotheek weer op te bouwen door de aankoop van een aantal 
geleerdenbibliotheken. Een belangrijke vroege aankoop was de privébibliotheek van Henri Omont 
(1857-1940, zie 2.1). Deze vooroorlogse referentiewerken en catalogi vormen de kern van de huidige 
deelbibliotheek boekgeschiedenis, die ook wel bekend staat als ‘het Tabularium’ of BTAB.  
De deelbibliotheek boekgeschiedenis onderscheidt zich van vergelijkbare bibliotheken door haar 
betrekkelijk losse band ten opzichte van het erfgoedmateriaal. Doordat het meeste erfgoedmateriaal 
van KU Leuven was vernietigd in de oorlogen, had de nieuwe deelbibliotheek niet primair het doel om 
diepgaande toelichting te bieden bij eeuwenoude erfgoedstukken in de bibliotheek. In plaats daarvan 
is het Tabularium zich al snel gaan profileren als een expertisecentrum rond boekgeschiedenis in de 
meer algemene zin van het woord. Het verzamelt enerzijds fondscatalogi, die onderzoekers in staat 
stellen om informatie over handschriften en oude drukken in andere bibliotheken op te zoeken. 
Anderzijds verzamelt de deelbibliotheek literatuur over de totstandkoming en het gebruik van 
handschriften en boeken, met focus op hun fysieke kenmerken: de manier waarop ze vervaardigd zijn, 
hun materiële eigenschappen, en de manier waarop ze in de decennia en eeuwen na hun productie 
werden bewaard en aangepast aan contemporaine noden. 
De deelbibliotheek boekgeschiedenis profileert zich in eerste instantie als expertisecentrum op het 
gebied van boekgeschiedenis en grafiek, die inhoudelijk wordt aangestuurd door de collectie-expert, 
met input van de conservatoren en de Tabulariumraad. Daarnaast wil het Tabularium ook een 
vraaggestuurde bibliotheek zijn die collecties en diensten aanbiedt voor het lopende onderzoek en 
onderwijs binnen Vlaanderen, en in het bijzonder voor KU Leuven. 

Huidig collectieprofiel: 

Het kennisdomein boekgeschiedenis (ca. 70 000 titels in 2017) omvat zowel erfgoedmateriaal als de 
moderne deelbibliotheek boekgeschiedenis. In het bijzonder gaat het om erfgoed dat omwille van de 
inhoud niet bij een van de andere kennisdomeinen past, maar omwille van de materiële 
eigenschappen wel van historische waarde is. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een werk in een 
uitzonderlijke boekband of de collectie papyri. De (moderne) deelbibliotheek boekgeschiedenis bevat 
werken met betrekking tot de boekwetenschap en de geschiedenis van materiële informatiedragers, 
met speciale aandacht voor informatiedragers die als erfgoed worden beheerd door de Bijzondere 
Collecties. Hieronder staan de belangrijkste rubrieken vermeld: 
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plaatskenmerk omschrijving en belangrijkste subcategorieën 

09 studies over de geschiedenis van het boek: het boek en boekgeschiedenis, 
bibliotheekwetenschap, papier en watermerken 

091 - studies over handschriften:  
- verluchte handschriften 
- handschriften per taal 

091stad catalogi van handschriften binnen Europa en Amerika 
092 studies over blokboeken 
093 catalogi en studies over incunabelistiek 
094 studies van oude drukken 
095 studies over boekbanden 
096 studies over private press (private drukkers) 
097 studies over eigendomsmerken 
098 studies over censuur 
655 studies over drukkerij, typografie, boekhandel en uitgeverij 
741 studies over tekenkunst 
76 studies over grafiek 
766 en 769 studies over toegepaste grafische kunsten, in het bijzonder gelegenheidsgrafiek en 

commerciële grafiek 
77 studies over fotografie 
78 studies over muziek 
911 studies over stadsgeografie 
912 studies over historische cartografie en kaartproductie 

 

Daarnaast behoren tot dit collectieprofiel ook specifieke deelcollecties erfgoed, zoals: 

- Chinese drukken voor de 20e eeuw, afkomstig van pater Mullie, uit een aankoop van een deel van 
de Chinese boekencollectie van Scheut in de jaren zeventig, en ook uit diverse recente 
schenkingen. Het gaat over een 1000-tal titels, in meerdere duizenden boekdelen die op 
traditionele Chinese wijze zijn ingebonden, en waarvan ook nog enkele in oorspronkelijke houten 
bibliotheekkisten zijn bewaard.  

- een 100-tal Japanse boekdelen die als antiquarisch kunnen worden beschouwd (oude Japanse 
drukstijl van voor 1868). 

 

2.3 Bijkomende gegevens over de collectie  

 Fysieke staat 

2.3.1.1 Bijzondere Collecties 

De collectie is ondergebracht in een afgesloten en verduisterde ruimte. De collectie Vervliet-Henderick 
en moderne werken met een bijzondere waarde (vanaf 1840: bibliofiele edities, eerste uitgaven en 
boeken met auteursnotities of speciale opdrachten) zijn opgeslagen in een tweede afzonderlijke 
ruimte. De belangrijkste handschriften en oude drukken worden bewaard in een geacclimatiseerde 
kluis. In al deze ruimtes gebeurt constante logging van temperatuur en relatieve vochtigheid. 
Over het algemeen is de conditie van de boekblokken goed, al is er soms berging-, mechanische en 
manipulatieschade zichtbaar. Sinds 2016 wordt de eventuele schade tijdens de catalografische 
verwerking geregistreerd via een aangepast en vereenvoudigd UPLA-model, zodat het onmiddellijk 
duidelijk is voor welke werken eventueel bijkomende acties nodig zijn. 
De Craneveltbrieven, enkele codices, verschillende oude drukken waaronder het Magirus-kookboek 
en alle handschriftfragmenten (indien nodig) zijn gerestaureerd met eigen middelen of via mecenaat. 
De unieke collegedictaten worden systematisch nagekeken wat betreft hun fysieke staat en indien 
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nodig worden ze gerestaureerd via mecenaat. In 2017 startte ook het Khirbet Mird Papyri Project, dat 
zal leiden tot een betere conservering en een studie van deze kwetsbare papyri. Enkele jaren geleden 
werden via een grote boxingoperatie alle handschriften in zuurvrije dozen op maat verpakt. Dergelijke 
dozen worden ook gebruikt voor alle incunabelen en de meest kwetsbare boeken (bv. door de 
aanwezigheid van een bijzondere band). Werken die voor een tentoonstelling uitgeleend worden, 
ondergaan indien nodig een conserveringsactie, op kosten van de bruikleennemer.  
 

2.3.1.2 Maurits Sabbebibliotheek 

De handschriften, incunabelen en 16e-eeuwse drukken worden bewaard in een up-to-date beveiligde, 
verduisterde en geklimatiseerde preciosaruimte. Dit is ook zo voor de Bibliotheek Kardinaal d’Alsace 
en de mariale collectie van de montfortanen. De Bijbel van Anjou en een aantal andere bijzonder 
waardevolle stukken bevinden er zich in een kluis. De andere oude drukken (1601-1840) staan 
verspreid in drie andere magazijnen waar ook hedendaagse publicaties zijn opgeslagen.  
Sinds 2014 wordt bijzondere aandacht geschonken aan temperatuur- en vochtigheidscondities in alle 
magazijnruimten voor de optimale bewaring van documentair erfgoed. In totaal zijn er vijftien mobiele 
dataloggers op strategische plaatsen in de rekken in de magazijnen geplaatst, die elke vijftien minuten 
temperatuur en vochtigheid registreren. In elk magazijn zijn dus minimum twee loggers aanwezig. In 
de preciosaruimte zijn er vier mobiele loggers en worden via het gebouwbeheersysteem op drie 
punten in de ruimte ook permanent de temperatuur en vochtigheidsgraad gecontroleerd.  
De conditie van de boekblokken varieert; een systematische schade-inventarisatie is er niet. Sinds 
2016 wordt tijdens de catalografische verwerking via een aangepast en vereenvoudigd UPLA-model 
aan schaderegistratie gedaan door collectie-experten.  
Door middel van projectgelden en mecenaat kunnen af en toe handschriften of kostbare werken 
geconserveerd worden (onder meer Bijbel van Anjou, Bibliotheek Kardinaal d’Alsace, Typus eclipsis 
lunae van Ferdinand Verbiest). Hiervoor zijn thans geen structurele middelen voorzien. 
De meest kostbare handschriften worden voorzien van op maat gemaakte zuurvrije dozen. Ieder jaar 
wordt een beperkt budget voorzien om een aantal handschriften te boxen. Thans zijn ca. 100 
manuscripten voorzien van een passende zuurvrije doos. 
De bibliotheek werkt nauw samen met het Book Heritage Lab, Expertisecentrum voor Boek en Erfgoed 
- KU Leuven. Dit laboratorium onderzoekt, diagnosticeert en conserveert bijzonder documentair 
erfgoed in samenwerking met binnen- en buitenlandse collecties en onderzoeksinstellingen. Lopende 
projecten zijn het kunst-technologisch onderzoek en de conservatie van de achtste-eeuwse Codex 
Eyckensis, de Khirbet Mird Papyri, de verluchte handschriften van het Museum Mayer van den Bergh, 
de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, Breugelgrafiek en het vierdelige Brevier van de Abdij van 
Maredsous. Voor onderzoekers, conservatoren, historici en studenten zijn er bijzondere faciliteiten 
(lichttafel, microscopisch onderzoek, analyse en beeldvorming van papyrus, papier en perkament). Zie 
https://theo.kuleuven.be/apps/press/bookheritagelab/. 
 

 Graad van registratie / digitalisering / ontsluiting 

De tabel op de volgende pagina’s geeft een overzicht voor de belangrijkste deelcollecties (ingedeeld 
per kennisdomein) en materiaaltypes.  
Met betrekking tot digitalisering dient vermeld te worden dat KU Leuven Bibliotheken de voorbije tien 
jaar sterk geparticipeerd heeft in digitaliseringsprojecten, zowel intern KU Leuven als extern. 
Momenteel werken verschillende diensten en experten (collectie-experten erfgoed, BD Digitalisering 
en Document Delivery, BD Documentbewerking en LIBIS) op structurele wijze samen op vlak van 
digitalisering (zie strategisch plan digitalisering KU Leuven Bibliotheken). In de voorbije jaren zijn op 
dit vlak al tal van initiatieven ondernomen, waar we de belangrijkste hieronder vermelden: 

- Flandrica 
- Bibliotheca Imaginis Figuratae 
- VIAA 

https://theo.kuleuven.be/apps/press/bookheritagelab/
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- Magister Dixit (zie ook hoofdstuk 4) 
- Lovaniensia (zie ook hoofdstuk 4) 
- digitale tentoonstellingen 
- digitalisering handschriften 

De professionalisering van digitalisering zorgt voor een structurele aanpak inzake digitalisering van 
erfgoedmateriaal. Zo zijn er in 2016 drie programmalijnen goedgekeurd: (1) Collectio Academica 
Antiqua; (2) jesuitica; (3) incunabelen. Daarnaast werden ook de krijtlijnen uitgetekend voor vier grote 
thema’s waarbinnen digitaliseringsprojecten gekaderd kunnen worden: (1) KU Leuven 600 jaar; (2) 
OCR; (3) behoud en beheer; (4) topstukken en onbekende parels. 
Naast een professionele digitalisering (Metamorfoze- en FADGE-richtlijnen) wordt ook aandacht 
besteed aan enerzijds langetermijnbewaring (ingest Rosetta door LIBIS) en anderzijds valorisatie 
(ontwikkeling presentatieplatform [voorjaar 2018] en IIIF-compliant viewer). Bij de catalografie van 
oude drukken gebeurt er ook een systematische controle naar elders gedigitaliseerde exemplaren.In 
principe worden de oude drukken uit de eigen collectie niet gedigitaliseerd indien er elders een 
kwaliteitsvol gedigitaliseerd exemplaar beschikbaar is, in deze gevallen volstaat de link naar dat 
exemplaar. Omzetting naar microvormen is vroeger niet gebeurd.  
De hier vermelde registratie is registratie op itemniveau. Er wordt momenteel gewerkt aan registratie 
op (deel-)collectieniveau in Alma/Limo, waarvan de implementatie is voorzien voor 2018. 
 
Deelcollectie Nr(s) KD11  Registratie Digitalisering ontsluiting opmerkingen 
Collectio academica 
antiqua (Caa) 

1, 2,4 volledig lopend 100% 
metadatering, 
digitalisering 
lopend 

Alle Caa-werken zijn opgenomen in 
Alma/Limo. De thesissen werden 
gedigitaliseerd voor Europeana Cloud. De 
oude drukken worden allemaal gedigitaliseerd 
en een selectie hiervan is beschikbaar op 
Lovaniensia (lovaniensia.be, cf. 4.4). 
Einddatum is 2023. 

Collectio academica 
hollandica (Cah) 

1, 4 volledig niet 100% 
metadatering 

Alle Cah-werken zijn opgenomen in 
Alma/Limo.  

Collegedictaten 1, 4 volledig volledig volledig Alle collegedictaten zijn beschreven in Alma en 
raadpleegbaar via Limo en via het platform 
Magister Dixit (http://heron-
net.be/lectio/magister-dixit-project)  

moderne academische 
collectie tot 1970 (Ca) 

1 volledig niet 100% 
metadatering 

Alle Ca-werken zijn opgenomen in Alma/Limo. 

papieren 
licentieverhandelingen, 
masterproeven en 
doctoraatsverhandeling
en van de KU Leuven 

1 volledig niet 100% 
metadatering 

Alle verhandelingen zijn opgenomen in 
Alma/Limo. 

grafiek: portretten vooral 1-4 volledig volledig volledig digitalisering in het kader van Europeana 
Libraries 

grafiek: topografie 
Leuven 

1 volledig volledig volledig digitalisering in het kader van Venster op 
Leuven (website staat niet meer online, 
beelden wel nog beschikbaar via Limo) 

Craneveltbrieven 2 volledig volledig volledig Alle brieven (beschrijving met afbeeldingen) 
zijn opgenomen in Alma/Limo. 

bibliotheek De Hondt 2 volledig niet 100% 
metadatering 

 

jesuitica 3-4 lopend lopend lopend Digitalisering van 17e-eeuwse jesuitica, 
gedrukt binnen de huidige grenzen van 
Vlaanderen.  

Chinese christelijke 
werken  

3 lopend niet 50% 
metadatering 

 

Koreaans 
missiemateriaal 

3 niet niet niet  

                                                           
11 “Nr(s) KD” verwijst naar de nummers van de kennisdomeinen waartoe de deelcollecties behoren. 

http://heron-net.be/lectio/magister-dixit-project
http://heron-net.be/lectio/magister-dixit-project
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grafiek: 
prentbriefkaarten 
herkomstcoll. Van Herck 

4, 7 lopend lopend lopend metadatering en digitalisering in het kader van 
Europeana Cloud. Einddatum: 2021. 

papyri BC 4, 8 volledig gepland gepland Momenteel zijn de papyri enkel geregistreerd 
in een papieren inventaris uit 1999. Binnen 
het Khirbet Mird Papyri Project (2017-2020) 
worden alle papyri opnieuw genummerd, 
geregistreerd en gedigitaliseerd. 

Husserlarchief 4 volledig niet  100% 
metadatering 

 

HCPPW 4 90% niet 90% 
metadatering 

 

GBM (beiaardcollectie) 5 volledig niet 100% 
metadatering 

 

Gulden Librije 5 (bijna) 
volledig 

beperkt 98% 
metadatering, 
3% 
digitalisering 

13 boeken werden gedigitaliseerd in het kader 
van het Succeed project: http://www.succeed-
project.eu/.  

Japanse 
grammofoonplaten 

5 niet niet niet  

Corblecollectie 6 volledig lopend 100% 
metadatering, 
digitalisering 
lopend 

Digitalisering van de volledige collectie tot 
1900. Metadatering en afbeeldingen zijn 
beschikbaar via Limo. 

historische kranten 7 volledig beperkt 100% 
metadatering 

kranten WO I: digitalisering door VIAA in 2014-
2015 en beschikbaar op hetarchief.be 

      
collectie Vervliet-
Henderick 

7 volledig deels 100% 
metadatering 

 

moderne publicaties 
boekgeschiedenis 

8 volledig n.v.t. volledig  

handschriften BC voor 
1600, inclusief 
fragmenten 

1-8 volledig deels 100% 
metadatering, 
gedeeltelijke 
digitalisering 

Alle fragmenten en 24 individuele 
handschriften zijn gedigitaliseerd en 
beschikbaar Limo en via Iter dig-italicum 
(http://iterdigitalicum.bib.kuleuven.be/). 

handschriften BC na 
1600, inclusief 
fragmenten 

1-8 deels (33%) beperkt 33% 
metadatering, 
beperkte 
digitalisering 

245 handschriften van na 1600 zijn ontsloten 
via Alma/Limo, op een totaal van ca. 665. 

autografen BC (excl. 
Craneveltbrieven) 

1-8 deels (43%) niet 43% 
metadatering 

220 autografen van de 16e tot de 18e eeuw en 
de 20e eeuw zijn opgenomen in Alma/Limo. 
De autografen van de 19e eeuw (126) en het 
tweede deel van de 20e eeuw (80) zijn nog 
niet ontsloten, net zomin als de grote 
formaten (39). 

handschriften MSB vooral 3 volledig beperkt ca. 4% 
gedigitaliseerd 

De handschriften zijn in 2014 via een 
bulkoperatie ingevoerd in Alma. Behalve de 
thans gedigitaliseerde exemplaren (ca. 50), 
zijn de handschriften ontsloten met een 
elementaire titelbeschrijving: plaatskenmerk, 
titel, datum, …)  

incunabelen BC en MSB 1-8 lopend lopend lopend Alle incunabelen worden gemetadateerd en 
gedigitaliseerd. 

oude drukken (tot 1840) 
BC 

1-8 volledig beperkt 75% 
metadatering  

Alle oude drukken van Bijzondere Collecties 
(ca. 60 000 volumes) zijn beschikbaar via Limo 
(ca. 75%) of de steekkaartencatalogus. Er is 
geen systematische digitalisering van alle oude 
drukken. Individuele titels werden wel 
gedigitaliseerd voor projecten zoals Flandrica 
of via scan-on-demand-aanvragen. 

oude drukken (tot 1840) 
MSB 

vooral 3 lopend beperkt Op 31.01.2018 
waren 54.773 
edities en 

De 16e eeuw is, op enkele recent verworven 
collecties na, volledig ontsloten. Voor de 
postincunabelen bestaat een gedrukte 

http://www.succeed-project.eu/
http://www.succeed-project.eu/
http://iterdigitalicum.bib.kuleuven.be/


29 
 

71.405 
exemplaren 
gemetadateerd
. 

catalogus: Frans Gistelinck & Maurits Sabbe 
(ed.), Early Sixteenth Century Printed Books 
1501-1540 in the Library of the Leuven Faculty 
of Theology (Documenta Libraria, 15), Leuven, 
1994; met een supplement metaanwinsten uit 
de periode 1994-2004. Ook van de mariale 
collectie van de montfortanen is er een 
gedrukte catalogus: Frans Gistelinck e.a. (ed.), 
Bibliotheca Mariana Lovaniensis. La 
bibliothèque mariale de Banneux-Notre-Dame, 
une collection montfortaine dans la 
bibliothèque de la Faculté de Théologie de la 
K.U. Leuven (Documenta Libraria, 18), Leuven 
1997. Voor de 17e , 18e en vroege 19e eeuw 
wordt ernaar gestreefd de nieuw verworven 
oude drukken onmiddellijk in de catalogus op 
te nemen. De verwerking van reeds langer 
verkregen collecties wordt projectmatig 
aangepakt. 

erfgoedcollectie 2Bergen 
(collecties ‘WMAG 
PREC*’ en ‘WKRT’) 

4 lopend beperkt 75% 
metadatering, 
5% 
digitalisering 

 

oude drukken (tot 1840) 
/ eerste drukken FBIB 

3-4 volledig niet 100% 
metadatering 

 

oude drukken (tot 1840) 
RBIB 

4 volledig niet 100% 
metadatering 

 

oude drukken (tot 1840) 
Kulak 

1-8 volledig niet 100% 
metadatering 

 

moderne preciosa BC 5, 7 volledig beperkt 100% 
metadatering 

Individuele titels werden gedigitaliseerd voor 
projecten zoals Flandrica of via scan-on-
demand-aanvragen. 

Japanse collectie voor 
1868 

 niet niet niet  

Koreaanse collectie  niet  niet niet  

 
 

2.4 Waardering van de collectie 

Alle kennisdomeinen worden op drie aspecten gewaardeerd: cultuurhistorisch (bv. erkende 
topstukken), het belang voor onderwijs en onderzoek (in het bijzonder aan de KU Leuven) en het 
belang voor publiekswerking of valorisatie. In het vierde onderdeel wordt de inhoud van dit 
kennisdomein gepositioneerd t.o.v. andere instellingen, in de eerste plaats op Vlaams niveau, maar 
voor bepaalde kennisdomeinen is ook een vergelijking met de Université Catholique de Louvain 
relevant. 
 

 Cultuurhistorische waarde 

2.4.1.1 Universiteitsgeschiedenis 

De collecties van het kennisdomein Universiteitsgeschiedenis zijn uniek en van onschatbare 
cultuurhistorische waarde. Ze weerspiegelen niet enkel de geschiedenis van de Leuvense universiteit 
als instelling, maar zijn ook een relevant ijkpunt voor de geschiedenis van de westerse intellectuele 
ontwikkeling en van onderwijs, opvoeding, wetenschapsbedrijf en religie. De collecties reflecteren de 
grote stromingen in de West-Europese geschiedenis: van humanisme tot reformatie, 
contrareformatie en jansenisme, verlichting en modernisme. Het belang van dit kennisdomein reikt 
veel verder dan de eigen instelling en overstijgt het stedelijke en landelijke niveau. Bij de uitbouw van 
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deze kerncollectie wordt daarom volledigheid nagestreefd. Dit betekent dat de collecties van dit 
kennisdomein voortdurend aangroeien.  
De kerncollectie vervult een ambassadeursrol voor de universiteit, in toenemende mate in de aanloop 
naar het jubileumjaar 2025 (KU Leuven 600 jaar). De verzameling collegedictaten tot 1835 vormt een 
bijzonder waardevolle bron voor diverse aspecten van de geschiedenis van de Leuvense universiteit 
en van de ontwikkeling van de wetenschappen in de Zuidelijke Nederlanden. De geschiedenis van de 
universiteit wordt ook weerspiegeld in de grote grafiekcollectie over de universiteit, met portretten 
van hoogleraren, academische gelegenheidsstukken, afbeeldingen van universitaire gebouwen, enz. 
Verschillende documenten i.v.m. de universiteit zijn erkend als topstuk door de Vlaamse 
Gemeenschap: het gaat om het oudste collegedictaat (1513-1514) uit de collectie; het handschrift 
Collectanea Adriani over de controverse ‘de futuris contingentibus’; het anonieme Modus legendi 
abbreviaturas in utroque jure, gedrukt door Jan van Westfalen in Leuven rond 1483; de druk Peri 
proseuches logoi B, een Griekse teksteditie door Rescius van de dialogen over de priesterlijke 
waardigheid van de Griekse kerkvader Joannes Chrysostomus; verzamelhandschriften van Cornelius 
Valerius van Auwater en Petrus Nannius; een teksteditie van Titus Livius met annotaties van een 
student toen Justus Lipsius dit werk in zijn lessen Latijn behandelde; twee drukken met werken van 
Lipsius’ opvolger Puteanus en twee werken van Cornelius Franciscus Nelis toen hij bibliothecaris was 
van de Leuvense universiteitsbibliotheek (1758-1868).12  
Omdat de cultuurhistorische identiteit van de universiteit sterk verankerd is in het stedelijk weefsel, 
wordt in dit kennisdomein ook veel aandacht besteed aan de (oude) stad Leuven. Van bijzonder belang 
daarbij zijn de drukkers (van boeken, prenten en kaarten) die zich in Leuven vestigden, juist omwille 
van hun nauwe relatie met de universiteit.  
 

2.4.1.2 Humanisme en de Leuvense Gouden Eeuw  

Belangrijk in dit kennisdomein zijn de 385 Craneveltbrieven, gericht aan de jurist en humanist Frans 
Cranevelt tussen 1520 en 1528. Verschillende brieven zijn van de hand van Leuvense professoren of 
van andere humanisten, zoals Erasmus en Thomas More. Ze sluiten dus goed aan bij de boeken in de 
Collectio academica antiqua of oude academische collectie, waartoe vele werken van humanisten 
behoren die in Leuven gestudeerd, gewerkt of gedoceerd hebben. Naast de Craneveltbrieven en de 
bibliotheek van Jan De Hondt, een correspondent van Erasmus, werden zes oude drukken en vijf 
handschriften uit de periode van het humanisme erkend als topstuk door de Vlaamse Gemeenschap. 
Bijzondere Collecties bezit één van de grootste verzameling drukken wereldwijd van de Spaanse 
humanist en Leuvense docent Juan Luis Vives en de grootste collectie brieven van More. Het 
humanisme is belangrijk voor de boekgeschiedenis: drukkers als Dirk Martens en Rescius gaven niet 
alleen spraakmakende werken uit, maar probeerden als eersten nieuwe Griekse en Hebreeuwse 
lettertypes uit. Ook hiervan bezit KU Leuven Bibliotheken een groot aantal bijzondere werken.  
 

2.4.1.3 Theologie, Kerk en religie 

De uitgebreide collecties Theologie, Kerk en religie bewaard aan de KU Leuven Bibliotheken hebben 
een unieke cultuurhistorische waarde, want ze betreffen een van de belangrijkste verzamelingen 
boeken aangaande de religieuze geschiedenis van de historische Nederlanden en van de Westerse 
christenheid in het algemeen. De collecties behorend tot dit kennisdomein zijn van Europees belang. 
Daarom hebben de erfgoedcollecties van KU Leuven Bibliotheken, waarvan een aanzienlijk deel 
religieus werk is, terecht het kwaliteitslabel Erfgoedbibliotheek gekregen. Een aantal afzonderlijke 
boeken(collecties) heeft bovendien een erkenning als Vlaams topstuk verworven, namelijk de Bijbel 
van Anjou en de Bibliotheek Kardinaal d’Alsace, die in de Maurits Sabbebibliotheek bewaard worden. 
De collecties documenteren op een unieke wijze de inzichten en gevoeligheden van de religieuze 
elites, niet in het minst van de theologen van de Leuvense Universiteit die sedert 1432 in zowat alle 
belangrijke theologische debatten in de Westerse wereld betrokken waren. Ook als getuigen van de 

                                                           
12 Zie https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/erfgoed/topstukken voor een volledig overzicht van deze topstukken. 

https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/erfgoed/topstukken
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volksreligiositeit, de spirituele tradities en de geschiedenis van religieuze orden en congregaties 
(jezuïeten, franciscanen, kapucijnen,…) in onze contreien hebben deze collecties een onschatbare 
cultuurhistorische waarde. De collecties in verband met de vroegmoderne missies van de jezuïeten in 
Japan, China, Latijns-Amerika en elders, alsook aangaande de 19e-eeuwse missies in Afrika en andere 
continenten, vormen een rijk gedeeld erfgoed. Ze bezitten niet enkel voor ons land maar ook voor de 
overzeese gebieden waarop ze betrekking hebben, een grote cultuurhistorische waarde.  
 

2.4.1.4 Wetenschapsgeschiedenis 

Van de late middeleeuwen tot 1800 was de Leuvense universiteit het belangrijkste intellectuele 
centrum van de Zuidelijke Nederlanden. De invloed van de universiteit was voelbaar in alle geledingen 
van het wetenschappelijke leven. Een bijzondere plaats hierbij wordt ingenomen door de cartografie. 
Daarnaast ontwikkelden zich juist in die periode, vaak naast of in de marge van de universiteit, nieuwe 
vakgebieden in de natuurwetenschappen (wiskunde, mechanica, natuurlijke historie, enz.). Ook de 
“verdwenen” wetenschapsgebieden, bv. astrologie en chiromantie, hebben hun cultuurhistorisch 
belang, en kunnen aanleiding geven tot discussies rond pseudowetenschap en ethische vraagstukken.  
Belangrijk voor de Leuvense universiteit is haar verhouding tot de Kerk van Rome. Van de strijd om 
het cartesianisme/jansenisme tot de rol van Lemaître in de Pauselijke Academie heeft de universiteit 
blijk gegeven van een gediversifieerde en complexe omgang met de spanning tussen geloof en 
wetenschap. Vooral in de periode van de Katholieke Universiteit Leuven (vanaf 1834) tot de Tweede 
Wereldoorlog speelde de katholieke zuil een belangrijke rol. Leuven is een uitgelezen plek om het 
thema van deze katholieke zuil te documenteren. De aanwezigheid van collecties van religieuze ordes 
en congregaties (in het bijzonder jezuïeten) bieden hierover ook waardevolle informatie.  
De studie van al deze vakgebieden biedt de mogelijkheid om het huidige werk van onderzoekers beter 
te situeren en zorgt voor een denkraam voor de vragen van vandaag over de aard en nut van het 
wetenschapsbedrijf. 
 

2.4.1.5 Literatuur, muziek en beeldende kunst/grafiek 

LITERATUUR 

De handschriftencollectie tot 1600 in Bijzondere Collecties telt 44 handschriften die volledig of 
gedeeltelijk in het Middelnederlands geschreven zijn. Naast vooral religieuze literatuur behoren 
hiertoe ondermeer twee kronieken en De Blijde Inkomste van Margaretha van York, dat in 2014 als 
topstuk van de Vlaamse Gemeenschap werd erkend. Daarnaast zijn er verschillende fragmenten (Die 
eerste bliscap van Maria, Jacob van Maerlants Spiegel Historiael, Historie van Troyen en Der naturen 
bloeme,…). Ook al gaat het vaak om kleine stukken tekst, toch zijn ze van belang om de oorspronkelijke 
tekst te kunnen reconstrueren en maakten ze daarom nog vaak vrij recent het voorwerp uit van 
wetenschappelijk onderzoek en kritische uitgaven. Daarnaast bevat deze deelcollectie ook nog 11 
Middelfranse teksten of fragmenten, waaronder enkele literaire fragmenten.  
Vermeldenswaard is de erfgoedcollectie embleemboeken. Ook de Leuvense collegedictaten bevatten 
vele dergelijke emblemen. Door de combinatie van tekst en beeld kunnen de embleemboeken 
beschouwd worden als voorlopers van genres als de fotoroman en de graphic novel.  
De erfgoedcollectie bevat heel wat eerste drukken, bibliofiele edities en geïllustreerde uitgaven van 
Vlaamse en andere auteurs, inclusief (Belgische) kinderboeken. Alles samen een indrukwekkend 
geheel dat de studie van de verschillende uitgaven en thematische, op auteur of op illustrator gerichte, 
tentoonstellingen mogelijk maakt.  

MUZIEK 

De universiteit bewaart een goede, waardevolle en klassieke collectie met uiteenlopende genres, van 
oude tot hedendaagse muziek. Ze omvat verzamelingen bladmuziek van uitgeverijen, muziek-
pedagogen, scholen, kloosters, fanfares en balorkesten. De 19e - en 20e-eeuwse bladmuziek is niet 
alleen interessant voor de inhoud, maar vooral ook voor de vormgeving. De vroege lithografie en de 
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vele ontwerpen van mensen als Magritte vormen een belangrijk onderdeel van de Belgische 
boekgeschiedenis. Ook cultuurhistorisch waardevol zijn de vele tientallen fragmenten van 
gregoriaanse muziekhandschriften uit de 10e tot de 16e eeuw en de deelcollectie GBM die specifiek 
gericht is op beiaarden en beiaardmuziek. 
Een bijzondere vermelding genieten de beide (samen ingebonden) koorboeken gedrukt door 
Phalesius: het Canticum Beatae Mariae […] uit 1563 en de Praestantissimorum divinae musices […] uit 
1570 van Francesco Guerrero, die werden erkend als topstuk door de Vlaamse Gemeenschap. 

BEELDENDE KUNST / GRAFIEK 

Zelfrepresentatie neemt een belangrijke plaats in bij de functie en betekenis van kunstwerken, zoals 
bij de zogenaamde academische collectie, met gelegenheidsstukken en een historische 
portrettengalerij van rectoren, hoogleraren en beroemde alumni. De grafische collecties geven 
belangrijke aanvullende informatie betreffende de iconografie van Vlaanderen en België (bv. de 
Brabantse en de Belgische Revolutie). 
 

2.4.1.6 Socioculturele geschiedenis tot 1830 

De thema’s van dit kennisdomein getuigen van een breed spectrum aan menselijke activiteiten en 
ontlenen hieraan hun cultuurhistorische waarde. Ze behoren tot het collectieve geheugen en 
weerspiegelen een bepaalde tijdsgeest of levenswijze van diverse sociale groepen. De individuele 
stukken zijn niet alleen interessante snapshots van vele onderdelen van de cultuurgeschiedenis, maar 
zijn ook in hun context van grote cultuurhistorische waarde. Tot dit kennisdomein behoren enkele 
unieke collecties. Tussen 1922 en 1928, bij de wederopbouw van de universiteitsbibliotheek na de 
Eerste Wereldoorlog, verwierf de Leuvense universiteit een belangrijke collectie over dood en 
dodendans van de Amerikaanse bibliofiel Susan Minns. Met het legaat van Archibald Corble kwam 
kort na de brand van 1940 een zeer grote collectie schermboeken naar Leuven, die zeer waardevol is 
voor de geschiedenis van sport en spel.  
 

2.4.1.7 Socioculturele geschiedenis na 1830 

De omvangrijke collectie die ressorteert binnen dit kennisdomein bestaat uit Belgicana (of strikter 
Flandrica) in alle vormen, van strooiblaadjes tot naslagwerken. Dit materiaal draagt bij tot een beter 
begrijpen van onze samenleving van politiek en economie tot volkskunde met de tradities en rituelen, 
de feestcultuur, gastronomie ... Onze verzameling Belgische kranten is belangrijk door de omvang en 
grote verscheidenheid. Vele kranten zijn zeldzaam en bovendien erg fragiel. Zij geven een uniek 
diachroon beeld van de samenleving in al zijn aspecten.  
Wat Belgisch-Congo betreft is al gewezen op de omvang en de diepgang van de collectie. 
Vermeldenswaard is het bezit van vrij zeldzame overheidspublicaties en grijze literatuur uit de 
Mobutu-tijd. 
 

 Belang voor onderwijs en onderzoek 

2.4.2.1 Universiteitsgeschiedenis 

De collecties van KU Leuven Bibliotheken vormen een rijke bron voor academisch onderwijs en 
onderzoek. De collecties nodigen uit, vooral in de aanloop naar het jubileumjaar 2025, tot studie en 
reflectie over de eigen geschiedenis en de geschiedenis van het universitaire leven.  
Daarnaast reikt dit kennisdomein themata aan voor talrijke studies door studenten en onderzoekers 
uit diverse disciplines (Geschiedenis, Medieval and Renaissance Studies, Kunstwetenschappen, Taal- 
en letterkunde, Architectuur, Musicologie, Theologie en Religiewetenschappen, Rechtsgeleerdheid, 
…). Bijzondere Collecties verzorgt eveneens introductiesessies en seminaries ten behoeve van deze 
studenten. 
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De erfgoedcollecties die gerelateerd zijn aan de stad Leuven dragen op de eerste plaats bij tot een 
beter inzicht in de boekgeschiedenis van Leuven wat betreft boekbinders (o.a. de zogenaamde 
Spesbanden) en drukkers. Het iconografisch prentenmateriaal levert belangrijke complementaire 
informatie bij het diverse historisch en archiefmateriaal over de stad dat in andere instellingen 
bewaard wordt.  
Onderzoek binnen dit kennisdomein wordt eveneens ondersteund door de deelcollectie 
Boekgeschiedenis: vb. 094.4 (auteursbibliografieën), 094.1 (493) (Leuven: Leuvense drukkers); 091 
Leuven (catalogi handschriften Leuvense instellingen). 
 

2.4.2.2 Humanisme en de Leuvense Gouden Eeuw  

De Collectio academica antiqua en de talrijke humanistenbrieven trekken een internationaal publiek 
van onderzoekers aan. De ondertussen gedigitaliseerde brieven van Frans Cranevelt zijn al lang 
onderwerp van editie en studie. Er zijn ook stappen gezet voor een mogelijke samenwerking met het 
Huygensinstituut in Den Haag om deze brieven toe te voegen aan het ePistolarium-project. 
Handschriften en oude drukken van humanisten vormen reeds decennialang het studie-object van 
verschillende Leuvense onderzoekers, vooral van de Faculteit Letteren. Eén van de eerste 
onderzoekers op dit gebied was de reeds vermelde Henry de Vocht (1878-1962), hoogleraar 
Germaanse filologie. Hij promoveerde op de invloed van Erasmus op het Engelse theater en ontpopte 
zich later tot kenner van het 16e-eeuwse humanisme en de geschiedenis van de Leuvense universiteit. 
Zijn bibliotheek van ruim 2600 boekdelen en ook zijn archief kwamen na zijn overlijden naar de 
universiteitsbibliotheek.  
Op dit moment worden vooral de Latijnse teksten uitvoerig bestudeerd door de onderzoeksgroep 
Latijnse Literatuurstudie (onderzoekseenheid Literatuurwetenschap - Faculteit Letteren), in het 
bijzonder door de onderzoekers van het Seminarium Philologiae Humanisticae, dat in 1966 werd 
opgericht door J. IJsewijn (1932-1998). De onderzoeksgroep is ook de uitgever van het tijdschrift 
Humanistica Lovaniensia, dat internationaal wordt erkend als het leidende tijdschrift in deze 
discipline.  
Onderzoek naar deze wordt ook ondersteund door de deelcollectie Boekgeschiedenis, bv. rubriek 
094.4 (auteursbibliografieën, waaronder vele humanisten), hoewel de specifieke collectie LHUM tot 
het collectiedomein van Artes behoort. 
Wat het onderwijs betreft, rekruteren de afstudeerrichtingen Taal- en letterkunde Latijn en Grieks nog 
altijd een niet onaanzienlijk aantal studenten en wordt er Hebreeuws gedoceerd aan de Faculteiten 
Letteren en Theologie en Religiewetenschappen. Het christelijk humanisme komt ook terug in niet-
taalgebonden vakken, zoals Church and Theology in the Early Modern Period (B-KUL-A07G6A) en zelfs 
Religie, Zingeving en Levensbeschouwing.13  
Binnen een ruimer kader behoren de teksten en andere documenten van het humanisme ook tot het 
onderzoeksgebied van het Institute for Medieval and Renaissance Studies (IMRS) en het 
onderzoekscentrum Lectio. Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in 
Antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance. Beide onderzoekscentra zijn verbonden aan de KU 
Leuven, en zijn internationaal bekend.  
 

2.4.2.3 Theologie, Kerk en religie 

De uitgebreide erfgoedcollectie betreffende Theologie, Kerk en religie is erg gegeerd bij onderzoekers 
van overal ter wereld. Bovendien maken belangrijke delen van de collectie voorwerp uit van meer 
systematisch onderzoek dat gekoppeld is aan projecten of gevoerd wordt door onderzoekscentra, 

                                                           
13 Er staat voor dit vak in de infobrochure: “Studenten geschiedenis zijn vertrouwd met de discussies uit het 
zestiende-eeuwse christelijke humanisme, aangebracht door Thomas More, Desiderius Erasmus en anderen, en 
zijn in staat om deze te verbinden met eigentijdse zingevingsvraagstukken”. Zie 
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/A00D5AN.htm#activetab=doelstellingen_idm193808, 
geraadpleegd op 03.07.17. 

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/A00D5AN.htm#activetab=doelstellingen_idm193808
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zoals de jesuitica- (https://www.jesuitica.be/homepage/) en de kapucijnencollectie (http://theo. 
kuleuven.be/en/research/research_units/ru_church/ru_church_capuchins/), de jansenistica, de 
collectie vroegmoderne Bijbelvertalingen en -commentaren, het archief Vaticanum II 
(http://theo.kuleuven.be/page/centr_vatII/), de archieven van Edward Schillebeeckx en Piet 
Schoonenberg. Dit onderzoek wordt gefaciliteerd door de beschikbaarheid van de noodzakelijke 
wetenschappelijke literatuur ter zake die vrijwel compleet up-to-date wordt gehouden. 
Onderzoeksgebaseerd onderwijs is een van de steunpilaren van de research master aan de Faculteit 
Theologie en Religiewetenschappen, de Master of Advanced Studies in Theology and Religion. 
Kennismaking met de collectie gebeurt onder meer via het OPO Church and Theology in the Early 
Modern Period (B-KUL-A07G6A). Ook eerder in de opleiding wordt bij het aanleren van heuristische 
vaardigheden kennisgemaakt met de rijke erfgoedcollectie Theologie, Kerk en religie.  
Tekstedities en inventarissen van collecties worden gepubliceerd in de twee wetenschappelijke 
reeksen van de Maurits Sabbebibliotheek, Documenta Libraria (https://bib.kuleuven.be/ 
msb/over/publicaties/documenta-libraria) en Instrumenta Theologica (https://bib.kuleuven.be/msb/ 
over/publicaties/instrumenta-theologica). 
 
(Kunst)historici leren de collectie kennen via de codicologische lessen in de Maurits Sabbebibliotheek. 
Belangrijk in het onderwijs is ook te wijzen op de wederwaardigheden van boeken in de verschillende 
kritische fasen van de geschiedenis.  
 

2.4.2.4 Wetenschapsgeschiedenis 

Elke discipline heeft zijn eigen voorgeschiedenis, de geschiedenis van het eigen vakgebied is belangrijk 
bij de initiatie in het wetenschappelijk onderzoek en voor wetenschappelijk onderwijs. Ook de 
collecties zijn meestal gegroeid vanuit, of gemaakt voor, onderwijs en onderzoek, bv. de 
collegedictaten. De wetenschappelijke collecties zijn daarbij niet alleen een instrument dat helpt bij 
onderzoek, maar ook voorwerp van onderzoek. 
Bachelorstudenten in de geografie, chemie en informatica kunnen een vak ‘geschiedenis van de 
wetenschappen’ volgen. Voor de studenten ingenieur-architect zijn er verschillende vakken 
architectuurgeschiedenis. Studenten geneeskunde kunnen als vrij opleidingsonderdeel het vak 
‘geschiedenis der geneeskunde’ volgen. Masterstudenten geschiedenis kunnen binnen de 
verdiepingsvakken cultuurgeschiedenis het vak ‘Science, Visual Culture and the Human Body since 
1750’ volgen. De geschiedenis van de geneeskunde, van de gezondheidszorg in het algemeen en meer 
specifiek van de seksualiteit krijgt op deze manier ruime aandacht binnen de onderzoeksgroep 
Cultuurgeschiedenis vanaf 1750. Daarnaast wordt er in deze onderzoeksgroep sterk ingezet op de 
geschiedenis van de geesteswetenschappen, in het bijzonder historiografie. Ook binnen de 
onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving 1800-2000 (MoSa) is er aandacht voor 
wetenschapsgeschiedenis, met – in samenwerking met het CAG en ICAG – bijzondere aandacht voor 
‘transformaties van landbouw, platteland en voeding’.  
Leuvense onderzoekers die actief zijn met wetenschapsgeschiedenis zijn verenigd in het Leuven 
Interdisciplinary Platform for the Study of the Sciences (https://ghum.kuleuven.be/LIPSS). Daarnaast 
zijn er binnen de humane wetenschappen verschillende onderzoekers bezig met de studie van 
wetenschappelijke teksten uit de vroegere periodes. Een concreet voorbeeld zijn de tekstuitgaven 
verzorgd door de onderzoeksgroep Aristoteles Latinus (FDWM-HIW).  
Specifieke collecties, zoals de Husserl Archives, trekken onderzoekers uit de hele wereld aan. De 
Historische Collectie Psychologie en Pedagogische Wetenschappen is op Europees niveau een van de 
grootste collecties op dit gebied. 
Studenten en onderzoekers kunnen voor hun opzoekingswerk over deze thema’s ook terecht bij de 
deelcollectie Boekgeschiedenis, in het bijzonder de signaturen 091:5 en 091:6 en 094.3:5 en 094.3:6 
en verdere onderverdelingen (m.a.w. handschriften en oude drukken i.v.m. wetenschappen en 
geneeskunde).  

http://theo/
https://bib.kuleuven.be/
https://bib.kuleuven.be/msb/
https://ghum.kuleuven.be/LIPSS
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Tot slot hebben de stukken in dit collectiedomein ook belang voor onderzoek naar de universiteits-
geschiedenis, de boekgeschiedenis, de ideeëngeschiedenis, de geschiedenis van onderwijs en 
pedagogiek, de geschiedenis van de industrialisering en de geschiedenis van de katholieke zuil.  
 

2.4.2.5 Literatuur, muziek en beeldende kunst/grafiek 

LITERATUUR 

Binnen de Faculteit Letteren wordt onderwijs en onderzoek ingericht over literatuur in alle periodes 
van Westerse en niet-Westerse talen. Het literatuuronderwijs is een centraal onderdeel van de 
opleiding Taal- en letterkunde. Elke periode is vertegenwoordigd in de erfgoedcollectie. Voor 
onderzoek is een uitgebreide erfgoedcollectie noodzakelijk. 
Een speciale vermelding geniet het onderzoekscentrum MDRN, opgericht in 2011, dat de literatuur 
van de eerste helft van de 20e eeuw bestudeert, met nadruk op het modernisme en de internationale 
avant-garde.  

MUZIEK 

Musicologen en muzikanten worden gevormd aan de KU Leuven. Leuven is de enige Vlaamse 
universiteit waar studenten een volledige bachelor en master in de musicologie kunnen volgen. Wie 
theorie met praktijk wil combineren, kan terecht in Luca School of Arts (voorheen Lemmensinstituut). 
Naast de onderzoeksgroep musicologie zijn er ook nog enkele onderzoekscentra actief: Alamire 
(Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen) en MATRIX (Centrum voor 
nieuwe muziek). 
In functie van onderwijs en onderzoek heeft de universiteit via een actieve verwervingspolitiek een 
grote variatie aan muziekcollecties uitgebouwd. Ze worden veelvuldig gebruikt en zijn van nut als 
didactische collectie voor de studenten musicologie (KU Leuven) en muziek (Luca School of Arts). 
Universitaire onderzoekscentra (Alamire en MATRIX) zetten zich in voor de studie, ontsluiting en 
valorisatie van de archieven en verzamelingen. Composities werden in facsimile heruitgegeven of op 
basis van de originele partituren opnieuw uitgevoerd en opgenomen.  
Daarnaast beschikt Bijzondere Collecties over een referentiecollectie over muziekhandschriften en 
oude drukken (091:78 en 094.3:78). Ook de reeds vermelde GBM-collectie in verband met beiaard en 
beiaardgeschiedenis staat ten dienste van onderwijs en onderzoek. 

BEELDENDE KUNST / GRAFIEK 

De grafiekcollectie en het gerelateerde bibliotheekmateriaal kunnen bij verdere ontsluiting (nog meer) 
als onderzoeksmateriaal worden ingezet bij het onderwijs in de kunstwetenschappen, geschiedenis 
en andere humane wetenschappen. Er zijn ook mogelijkheden voor digitalisering en onderzoek naar 
beeldvorming met artistiek en inhoudelijk interessant materiaal. Met het grafische materiaal kunnen 
de studenten ook leren tentoonstellingen op te zetten. 
 

2.4.2.6 Socioculturele geschiedenis tot 1830 

Cultuurgeschiedenis is al vele jaren onderwerp van onderwijs en onderzoek aan de KU Leuven. Het 
cultuurhistorisch perspectief heeft trouwens de laatste decennia enorm aan belang gewonnen. De 
geschiedenis van de eigen discipline komt ook aan bod in vele andere opleidingen die verband houden 
met de zwaartepunten van dit kennisdomein (sportgeschiedenis, kostuum- en modegeschiedenis, …). 
Binnen Humane Wetenschappen wordt er ook veel onderzoek naar voeding verricht, meer bepaald in 
het kader van het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG), terwijl 
zusterorganisatie Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) focust op het agrarisch erfgoed vanaf 
1750. Specifiek m.b.t. historische kookboeken is de kans reëel dat het onderzoek over deze 
deelcollectie zal toenemen in de komende jaren, aangezien het CAG (dat zelf geen documentair 
erfgoed beheert) dit domein heeft voorgesteld als een thematische lijn voor de beleidsperiode 2019-
2023. 
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2.4.2.7 Socioculturele geschiedenis na 1830 

Belgicana allerhande vormen onontbeerlijk bronnenmateriaal voor de studie van de samenleving, 
vooral die van het ‘maatschappelijk middenveld’. Binnen de masteropleiding Geschiedenis wordt een 
afstudeerrichting ‘Cultuurgeschiedenis vanaf 1750’ aangeboden aan een gelijknamige onderzoeks-
groep. De onderzoeksgroep MoSa 1800-2000 bestudeert veranderingsprocessen die verband houden 
met moderniteit en modernisering in een Belgisch Europees en globaal perspectief. Ook de studenten 
van de masteropleiding Culturele Studies bestuderen vaak de collecties van dit kennisdomein. 
De diversiteit van dit kennisdomein trekt eveneens onderzoekers uit andere disciplines aan. De 
geschiedenis van de eigen discipline komt immers aan bod in vele andere opleidingen die verband 
houden met de zwaartepunten van dit kennisdomein (economie, recht, sportgeschiedenis, kostuum- 
en modegeschiedenis,…). 
De kranten en de krantenspecimina van de collectie Vervliet-Henderick worden veel geraadpleegd, 
vooral door historici. Kranten zijn niet meer weg te denken uit het historisch onderzoek, in de eerste 
plaats voor de studie van de contemporaine politieke geschiedenis. 
 

2.4.2.8 Boekgeschiedenis  

De deelbibliotheek boekgeschiedenis is de absolute publiekstrekker van Bijzondere Collecties: tachtig 
procent van de bezoekers van het Tabularium komt om een werk uit deze deelbibliotheek te 
raadplegen, al dan niet in combinatie met het bestuderen van een erfgoedstuk. De deelbibliotheek 
boekgeschiedenis is van groot belang voor onderzoek en onderwijs op het gebied van 
boekgeschiedenis en de daarmee verwante velden. De meeste bezoekers van het Tabularium hebben 
een gespecialiseerd wetenschappelijk profiel: ruim tachtig procent van de lezers bestaat uit 
hoogleraren, doctorandi en masterstudenten. Zij raadplegen de deelbibliotheek derhalve in het kader 
van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Deze projecten bevinden zich meestal op het gebied van 
de geschiedenis, de kunstwetenschappen en de taal- en letterkunde.14 

 

 Belang voor publiekswerking en valorisatie 

2.4.3.1 Universiteitsgeschiedenis 

De identiteit van de Leuvense universiteit wordt mee bepaald door haar eeuwenoude geschiedenis. 
De zeer diverse en omvangrijke erfgoedcollecties vormen het uithangbord van dit rijke verleden en 
worden ingezet voor verscheidene doelgroepen, van onderzoekers en (oud-)studenten tot het brede 
publiek, zoals het Magister Dixit-project (http://heron-net.be/lectio/magister-dixit-project) en de 
recente tentoonstelling Erasmus’ dream (https://bib.kuleuven.be/bijzondere-
collecties/tentoonstellingen/erasmus-dream). De variatie in het erfgoedmateriaal biedt de 
mogelijkheid om de collecties op verschillende manieren te valoriseren in (eigen) publicaties, 
tentoonstellingen, digitale toepassingen, lezingen, rondleidingen, filmopnames, enz. Hierbij worden 
zeer uiteenlopende periodes en onderwerpen aangesneden. Niet enkel de klassieke institutionele 
geschiedenis, maar ook mentaliteitsgeschiedenis, cultuurgeschiedenis, architectuurgeschiedenis, 
genealogie, sociologie, pedagogie,… komen aan bod.  
De bewogen geschiedenis van de bibliotheek – Franse Revolutie, oorlog en wederopbouw tot 
tweemaal toe en de boedelscheiding – is vanwege zijn illustratieve kracht ook didactisch inzetbaar. 
Het gaat over een bibliotheek die de wil heeft om telkens opnieuw collecties op te bouwen. Dit kwam 
ook tot uiting tijdens het internationale congres “What do we lose when we lose a library” in 2015, 
dat mee werd georganiseerd door KU Leuven Bibliotheken. 

                                                           
14 De cijfers zijn gebaseerd op de analyse van de bezoekerscijfers van de Bijzondere Collecties in de eerste 
maanden van 2017. Voor meer informatie, zie hoofdstuk 4. 

http://heron-net.be/lectio/magister-dixit-project
https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/tentoonstellingen/erasmus-dream
https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/tentoonstellingen/erasmus-dream
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Om de publiekswerking en valorisatie optimaal te garanderen, wordt een samenwerking nagestreefd 
met andere erfgoedactoren binnen en buiten KU Leuven.  
 

2.4.3.2 Humanisme en de Leuvense Gouden Eeuw  

Deze collectie is rijk aan ‘herdenkingsmateriaal’: elk jaar zou een tentoonstelling over een 
humanistisch thema opgezet kunnen worden wegens ‘500 jaar later’. Zo was er in 2016 de prestigieuze 
tentoonstelling Utopia & More, n.a.v. de 500ste verjaardag van de publicatie van het boek Utopia door 
Thomas Morus (https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/tentoonstellingen/utopia-more). 
Parallel daaraan liep in de Maurits Sabbebibliotheek een tentoonstelling over Erasmus en de Gouden 
Eeuw van katholieke Bijbelstudie, en dit n.a.v. de publicatie van een ander invloedrijk werk 
gepubliceerd in 1516, met name Erasmus’ Novum Instrumentum. Beide werken, More’s Utopia en 
Erasmus’ Novum Instrumentum, hebben een duidelijke link met Leuven, dat in de zestiende eeuw een 
belangrijk intellectueel centrum was en een bijzondere aantrekkingspool voor humanisten. 
Ook de Craneveltbrieven en andere humanistica kunnen steeds rekenen op internationale 
belangstelling en bewondering: zij zijn steevast een succes bij toeristen en gelegenheidsbezoekers. 
Het vele documentaire materiaal in de collectie kan bovendien ondersteund worden door 
iconografisch materiaal (onder andere de vele professorenportretten uit het Prentenkabinet). Hoewel 
deze tentoonstellingen belangrijk zijn in het kader van universiteitsgeschiedenis, moeten we ons toch 
hoeden voor overaanbod. Elke tentoonstelling en bijbehorende publicatie moeten wetenschappelijk 
onderbouwd zijn, door de samenwerking met professoren uit de Geesteswetenschappen 
(neolatinisten, kunsthistorici, exegeten en specialisten religieuze geschiedenis).  
Naast de fysieke tentoonstellingen is ook de onlinevalorisatie belangrijk. Eerder is reeds vermeld dat 
alle Craneveltbrieven gedigitaliseerd zijn. In 2017 is er ook gestart met een nieuwe platform, 
Lovaniensia, waarop de geïnteresseerde bezoeker oude drukken van Leuvense hoogleraren uit de 
Oude Universiteit digitaal kan doorbladeren. De eerste werken die in dit platform geïntegreerd zijn, 
zijn allemaal van humanisten. 
Humanisme omvat niet alleen bronnenonderzoek en geschriften, maar biedt ook stof voor 
maatschappelijke discussie, over thema’s zoals vrijdenken, vrij onderzoek, tolerantie en democratie.  
 

2.4.3.3 Theologie, Kerk en religie 

Op basis van de rijke collectie Theologie, Kerk en religie worden op geregelde tijdstippen 
thematische tentoonstellingen georganiseerd. Ook hier biedt de herdenkingscultuur rond 500 jaar 
Reformatie een belangrijke inspiratiebron: zo was er in 2013 een tentoonstelling over ‘Leuven, the 
Low Countries and the Council of Trent’ en in 2017 over ‘Luther@Leuven 1517-2017’. Vaak sluiten 
deze tentoonstellingen ook aan bij het thema van lopende onderzoeksprojecten en/of internationale 
congressen, zodat academici van overal ter wereld met de collectie kennis kunnen maken. Maar ook 
geïnteresseerde leken kunnen via deze tentoonstellingen proeven van het rijke boekenerfgoed van 
ons land dat in de KU Leuven Bibliotheken wordt bewaard. Rondleidingen, populariserende 
wandelgidsen en publicaties in tijdschriften van en voor bibliofielen brengen dit erfgoed nog sterker 
onder de aandacht. Steeds meer wordt er naar gestreefd deze tentoonstellingen in digitale vorm op 
de website van de KU Leuven Bibliotheken beschikbaar te houden; de implementatie van een 
aantrekkelijke en performante viewer is een van de uitdagingen voor de toekomst. De Maurits 
Sabbebibliotheek maakt deze collecties ook publiek zichtbaar (bv. met tentoonstellingscatalogi) in 
haar reeksen Documenta Libraria en Instrumenta Theologica. 

 
2.4.3.4 Wetenschapsgeschiedenis 

Omdat dit kennisdomein verschillende disciplines bestrijkt, is het een onuitputtelijke bron voor 
tentoonstellingen, over een grote waaier van onderwerpen. Zowel aansluiting bij actuele 
wetenschappelijke thema’s als activiteiten gericht op specifieke doelgroepen, zoals leerlingen uit het 
lager en secundair onderwijs of senioren, behoren tot de mogelijkheden. Beroemde (Belgische) 

https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/tentoonstellingen/utopia-more
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onderzoekers kunnen als publiekstrekkers functioneren. Enkele voorbeelden: de tentoonstelling in M-
museum over Vesalius, met bruiklenen uit Bijzondere Collecties en aangevuld met een kleinere 
tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek, en in 2017 eveneens in de Universiteitsbibliotheek een 
tentoonstelling over de wetenschapper Rembert Dodoens (https://bib.kuleuven.be/bijzondere-
collecties/tentoonstellingen/zorg2-zorg-door-dodoens-en-zorg-voor-bijzondere-collecties). 
Geïllustreerde wetenschappelijke werken zijn vaak visueel aantrekkelijk, maar daarnaast bieden 
documenten uit dit kennisdomein ook verschillende mogelijkheden om – al dan niet in combinatie 
met toepassing van moderne technologieën – te beantwoorden aan de noden van het veld, en kan er 
voor valorisatieprojecten samengewerkt worden met faculteiten, onderzoekers en wetenschappelijke 
instellingen zoals ESAT, Fablab, IMEC, musea zoals HistarUZ of het Thermotechnisch instituut en 
evenementen zoals Artefact. Bibliothecair erfgoed en academische collecties bestaande uit 
instrumenten en dergelijke kunnen elkaar hierbij goed aanvullen. 
 

2.4.3.5 Literatuur, muziek en beeldende kunst/grafiek 

LITERATUUR 

Literatuur is een dankbaar onderwerp om een ruim publiek te interesseren. Enerzijds is er de 
mogelijkheid iets te organiseren met auteurs: voorleesmomenten, signeersessies… Het samen-
brengen van een auteur en een kunstenaar of andere ‘cultfiguur' biedt perspectieven. Er kan 
gemakkelijk ingespeeld worden op de actualiteit.  
Anderzijds is er een grote mogelijkheid tot visueel aantrekkelijke tentoonstellingen met boek-
ontwerpen, boekillustratie, rond auteurs, thema’s,… En hoewel het onderwerp op het eerste zicht 
minder toegankelijk lijkt, kan er rond oude tekstfragmenten een context geconstrueerd worden. 

MUZIEK 

Mede dankzij de muziekcollectie van de KU Leuven heeft de stad zich geprofileerd als muzikale stad, 
een ‘stad met klank’. In 1996 verscheen een bestandenoverzicht van de muzikale schatten in de 
Leuvense universiteitsbibliotheek. Vervolgens werden diverse bestanden opgenomen in inter-
nationale repertoria, waardoor de raadpleging en het onderzoek van de stukken ook internationaal 
een hoge vlucht nam.  
De muziekcollectie kan het universitaire cultuuraanbod ondersteunen. Door samenwerking met 
universitaire en Leuvense ensembles en de eigen onderzoekscentra kan de uitvoering van stukken uit 
de eigen collecties worden gestimuleerd. Het Festival van Vlaanderen – Vlaams-Brabant focust al 
enkele jaren in het bijzonder op hedendaagse klassiek (Novecento en Transit) in samenwerking met 
Matrix, waarbij het openingsconcert van het Festival traditioneel samenvalt met het openingsconcert 
van het academisch jaar. Via dergelijke concerten worden de collecties ook toegankelijk voor een 
ander en breder publiek. Ook andere vormen van uitvoering, bv. beiaardfestivals, kunnen door de 
collecties worden ondersteund. 
19e- en 20e-eeuwse geïllustreerde partituren zijn ook interessant materiaal voor tentoonstellingen.  

BEELDENDE KUNST / GRAFIEK 

Het grafisch materiaal leent zich perfect voor tentoonstellingen en voor digitaliseringsprojecten: 
beelden daarvan zijn terug te vinden via de bibliotheekcatalogus en op de websites van Flandrica en 
Europeana. Het kan ook gebruikt worden in drukwerk zoals jaarkalenders, kerstkaarten, jaar-
verslagen… en bereikt zo een divers publiek. 
 

2.4.3.6 Socioculturele geschiedenis tot 1830 

Het kennisdomein Socioculturele geschiedenis tot 1830 richt zich bij uitstek tot een breed publiek. 
Door de lokale verankering, de nostalgische charme en de veelal herkenbare lokale of actuele thema’s 
vormen de collecties een laagdrempelige toegang tot de populaire cultuur. Het erfgoedmateriaal is 
vaak visueel zeer aantrekkelijk en biedt veel mogelijkheden voor creatieve publiekspresentaties. De 

https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/tentoonstellingen/zorg2-zorg-door-dodoens-en-zorg-voor-bijzondere-collecties
https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/tentoonstellingen/zorg2-zorg-door-dodoens-en-zorg-voor-bijzondere-collecties
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valorisatie van de collecties kan telkens op grote belangstelling rekenen, wat het gemakkelijker maakt 
om externe partners te vinden en sponsors aan te trekken. Historische kookboeken met recepten uit 
de lokale keuken spelen in op een actuele trend en kunnen velen boeien. De universiteit kan een echte 
meerwaarde bieden door een verband te leggen tussen het wetenschappelijk onderzoek en de 
valorisatie van deze vaak veeleer populaire onderwerpen. Door haar oproep en uitnodiging tot 
cultuurparticipatie draagt KU Leuven Bibliotheken zo in belangrijke mate bij tot de creatie van een 
zichtbare culturele identiteit voor de KU Leuven.  
 

2.4.3.7 Socioculturele geschiedenis na 1830 

Dit kennisdomein richt zich net als het vorige bij uitstek tot een breed publiek. Door de nostalgische 
charme en de veelal herkenbare lokale of actuele thema’s vormen de collecties een laagdrempelige 
toegang tot de populaire cultuur. Het erfgoedmateriaal is vaak visueel zeer aantrekkelijk. 
Kranten lijken op het eerste gezicht minder aaibaar dan kookboeken of reisbeschrijvingen. Maar 
erfgoedmateriaal met een politieke oriëntatie (kranten, pamfletten, brochures, kiespropaganda) kan 
het publiek een historische context bieden bij het nieuws van vandaag, het debat rond de neutraliteit 
van de media stofferen of het belang van de visuele cultuur bij het vormen van een mening 
onderstrepen. Verschillende onderwerpen in dit kennisdomein lenen zich tot publicaties, 
herdenkingen en tentoonstellingen, zoals de wereldoorlogen, Mei ’68, de koloniale aanwezigheid in 
Afrika,…  
 

2.4.3.8 Boekgeschiedenis  

Voor pure publiekswerking en valorisatie zijn primaire erfgoedcollecties belangrijker dan het 
secundaire materiaal uit de deelbibliotheek boekgeschiedenis. Wel probeert Bijzondere Collecties om 
haar deelbibliotheek een bredere bekendheid te geven, onder meer door het rondsturen van digitale 
nieuwsbrieven. 

 

 Positionering ten opzichte van collega-instellingen 

2.4.4.1 Universiteitsgeschiedenis 

Nergens anders worden de bibliothecaire kerncollecties in verband met de Leuvense universiteit zo 
exhaustief bewaard en verworven als bij KU Leuven Bibliotheken, en dan in het bijzonder bij 
Bijzondere Collecties, die de ambitie heeft om deze collecties actief verder uit te bouwen.  
De voornaamste erfgoedpartners die materiaal over de universiteit, de universiteitsbibliotheek en de 
stad Leuven verzamelen, zijn het Universiteitsarchief en de dienst Kunstpatrimonium van KU Leuven. 
Deze instellingen bezitten de archieven van hoogleraren en van de universiteit in het algemeen en 
verzamelen alles in verband met het studentenleven. Tot hun collecties behoren daarnaast vooral ook 
schilderijen, academische gelegenheidsstukken, memorabilia, maquettes, portretten en topogra-
fische prenten. Hun referentiecollecties over universiteitsgeschiedenis en de stad Leuven zijn zeer 
uitgebreid en nieuwe publicaties op dit gebied worden exhaustief aangekocht. Het archief van de 
Oude Universiteit Leuven (1425-1797), dat zowel door het Universiteitsarchief als in het Rijksarchief 
te Leuven bewaard wordt, is ingeschreven in het Unesco Memory of the World Register. Aanvullende 
collecties voor de geschiedenis van de universiteit bevinden zich bij de verschillende 
erfgoedbeheerders van de UCL.  
Daarnaast neemt het Universiteitsarchief ook lopend archiefmateriaal op dat bewaard wordt in 
andere instellingen van de KU Leuven, bijvoorbeeld in het archief van de Technische Diensten of in de 
archieven van hoogleraren van het Departement Architectuur. Voor biografieën van Leuvenaars of 
van academisch en administratief personeel van de universiteit kunnen de archieven van de 
Personeelsdienst en de studentensecretariaten extra informatie geven.  
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Universitaire iconografie, cursussen en collegedictaten zijn verspreid over diverse erfgoed-
bewaarplaatsen zoals de KBR (geen actief aankoopbeleid), de UCL en de universiteitsbibliotheek van 
Luik. 
Wat de geschiedenis van de universiteitsbibliotheek als gebouw en als instelling betreft, bezitten het 
Universiteitsarchief en het Kunstpatrimonium de rijkste collecties. Andere gerenommeerde 
instellingen in binnen- en buitenland bezitten aanvullende informatie: het Rijksarchief (Oude 
Universiteit, Geheime Raad …), Stadsarchief Leuven, het archief en de bibliotheek van de UCL (Service 
des Archives, Réserve patrimoniale, Réserve précieuse), de Koninklijke Bibliotheek van België, en 
verder het Institut de France, de Amery Library New York (archief Whitney Warren) en Duitse 
archiefinstellingen. 
Leuvense instellingen met interessante collecties over de Leuvense geschiedenis zijn talrijk: het 
Stadsarchief Leuven, het Rijksarchief Leuven (archief van de Oude Universiteit, archief van de 
brouwerij Artois, archieven van Leuvense en regionale instellingen, parochies en religieuze 
instellingen, Provinciaal Documentatiecentrum Vlaams-Brabant), het hedendaags archief van de 
provincie Vlaams-Brabant, M-Museum, KADOC, CRKC en het archief van de Parkabdij. Divers materiaal 
wordt beheerd in particuliere verzamelingen, zoals bijvoorbeeld het archief van de familie Arenberg 
in het ACA te Edingen of de archieven en collecties van de familie Spoelberch. 
 

2.4.4.2 Humanisme en de Leuvense Gouden Eeuw  

Werken van humanisten, zoals Erasmus, Vives en Lipsius, zijn terug te vinden in elke erfgoed-
bibliotheek die een collectie oude drukken heeft. Binnen de Vlaamse erfgoedbibliotheken is echter de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen de enige waarin humanisme als zwaartepunt 
vermeld wordt. Dit wordt verklaard doordat Antwerpen een van de grootste drukkerscentra in de 16e 
en 17e eeuw was, en daar werden dan ook zeer veel werken van humanisten gedrukt en verspreid. Er 
zit dan ook een aanzienlijke collectie humanistica in het Museum Plantin-Moretus, eveneens te 
Antwerpen. Aan de andere zijde van de taalgrens bezit de UCL ook een relatief groot aantal werken 
van humanisten afkomstig uit de unitaire collectie. Deze collectie werd echter slechts beperkt verder 
uitgebouwd. Het Erasmushuis te Anderlecht bezit meer dan 2000 Erasmusdrukken en andere boeken 
uit de 16e eeuw, evenals persoonlijke nota’s van de humanist en geschriften over hem (hun catalogus 
wordt geïntegreerd in de onlinecatalogus Erasmusedities van de Bibliotheek Rotterdam). Ook de KBR 
in Brussel heeft een aanzienlijke collectie boeken van Leuvense docenten van de Oude Universiteit 
Leuven. Door de directe link met Leuven als humanistisch centrum is het echter logisch dat wij dit 
domein verder uitbouwen binnen het huidige collectieplan. 
In alle bibliotheken en instellingen gaat het meestal om werken in het Latijn, in beperkte mate om 
boeken in het Grieks of nog minder in het Hebreeuws.  
 

2.4.4.3 Theologie, Kerk en religie 

KU Leuven Bibliotheken bezit de omvangrijkste collectie in verband met de religieuze geschiedenis 
van Vlaanderen. Met name de Maurits Sabbebibliotheek bewaart een fysieke boekencollectie van 
meer dan 1,3 miljoen banden rond dit thema. Daartoe behoren een 200 000 banden oude drukken 
van vóór 1800 en 1200 handschriften van de 9de tot en met de 19e eeuw. Interessant is dat die 
bibliotheek een tachtigtal collecties van theologische onderwijsinstellingen, bisdommen, religieuze 
ordes en congregaties (in bewaargeving of als schenking) bevat, alsmede archieven over ondermeer 
het Tweede Vaticaans Concilie. De Maurits Sabbebibliotheek zorgt door haar actieve acquisitiepolitiek 
voor de aankoop van alle relevante recente literatuur inzake religie en christendom, in het bijzonder 
in verband met het door haar bewaard erfgoed. In die zin doet zij aan proactief erfgoedbeleid. 
 
De KU Leuven Bibliotheken werkt actief samen met KADOC en CRKC bij de herbestemming van soms 
bedreigd erfgoedmateriaal (op basis van een onderling protocol). Belangrijke religieuze 
erfgoedcollecties zijn ook te vinden in de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap (UA), de 
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bibliotheek van de Société des Bollandistes en de UCL. Uiteraard werkt de Maurits Sabbebibliotheek 
nauw samen met de bibliotheken van de Vlaamse bisdommen en seminaries en ook van talrijke 
religieuze orden en congregaties. Daarin is de centrale rol die de Maurits Sabbebibliotheek van 
oudsher speelt binnen het netwerk van religieus-wetenschappelijke bibliotheken een bepalende 
factor bij het zoeken naar oplossingen voor bibliothecair erfgoed in deze collecties in Vlaanderen. Deze 
bibliotheek is erg genetwerkt met de grote spelers in de Benelux en Duitsland, en in Europa in het 
algemeen. Ze is reeds lang lid van de Raad van Bestuur van het Europese netwerk voor theologische 
bibliotheken BETH (Bibliothèques Européennes de Théologie, www.beth.be) en tracht op die manier 
mee na te denken over Europees collectiebeleid op haar domein. 
 

2.4.4.4 Wetenschapsgeschiedenis 

Alle erfgoedafdelingen van universiteiten besteden in meer of mindere mate aandacht aan 
academische collecties en wetenschapsgeschiedenis. De meeste aandacht voor universitair of 
wetenschappelijk erfgoed gaat daarbij naar niet-documentaire academische collecties, bv. in de ruime 
collecties van het Gentse Universiteitsmuseum en van musée L van de UCL, dat geopend werd op 
18.11.17 en dat een dialoog wil opzetten tussen kunst, geschiedenis en wetenschap. 
Andere instellingen focussen ook op wetenschap of wetenschapsgeschiedenis, zoals Mundaneum 
(Mons), MIAT (Gent) en het Museum voor Oude Technieken (Grimbergen), maar de overlap met onze 
collectie is beperkt. Deze instellingen hebben immers andere prioriteiten (vooral m.b.t. publieks-
werking), waardoor de doelstellingen anders zijn dan deze van KU Leuven Bibliotheken. 
Wetenschapsgeschiedenis is ook een belangrijk onderdeel van de collectie van het Centre d’histoire 
des sciences et des techniques van de Université de Liège, maar de nadruk ligt daar niet op het 
erfgoedmateriaal, wel op de referentiebibliotheek. De bestaande overlap met de federale 
wetenschappelijke instellingen (het Museum voor Natuurwetenschappen, RA, KBR, KMKG, Museum 
voor Midden-Afrika, KMI,…), en daaruit voortvloeiende mogelijke samenwerking, zullen bekeken 
worden.  
 

2.4.4.5 Literatuur, muziek en beeldende kunst/grafiek 

De waarde van dit kennisdomein is veel groter dan hier vanuit het bezit van Bijzondere Collecties kan 
aangegeven worden. Zoals eerder vermeld is de verwevenheid met wat het Kunstpatrimonium en het 
Universiteitsarchief beheren, zo sterk dat de collecties niet los van elkaar beoordeeld kunnen worden. 

LITERATUUR 

Het AMVC – Letterenhuis noemt zich het “geheugen van de Vlaamse literatuur”. Het is het grootste 
letterkundig archief van Vlaanderen en werd in 2004 effectief door de Vlaamse overheid erkend als 
het literaire archief van en voor Vlaanderen. In de missie staat o.a. “Als literair archiefcentrum voor 
Vlaanderen verzamelt, bewaart en ontsluit het Letterenhuis het archivalisch en documentair erfgoed 
van en over alle actoren in het literaire veld”. De Franstalige tegenhanger is Archives et Musée de la 
Littérature, gehuisvest in de Koninklijke Bibliotheek van België. Beide instellingen richten zich echter 
op archiefmateriaal, en niet op de literaire werken zelf. 
Een vergelijking met de collectieplannen van de partners van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek leert dat 
bijna alle bibliotheken in grotere of kleinere mate literatuur verzamelen. De Provinciale Bibliotheek 
Limburg lijkt hierin het verst te gaan. Zij beschouwt de collectie Literatuur als één van haar 
speerpunten. Op dit moment verzamelt zij de verschillende drukken van werken van Vlaamse auteurs, 
inclusief non-fictiewerken van deze (literaire) schrijvers, en heeft de ambitie om dit nog uit te breiden 
tot de hele West-Europese literatuur. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience uit Antwerpen 
vermeldt taal- en letterkunde bij haar verzameldomeinen. Het gaat het dan zowel om Nederlandse 
letterkunde (theater, poëzie, liedboeken, proza, beeldverhaal en jeugdboeken) als om wereld-
literatuur (in Nederlandse vertaling). Het bezit aan Vlaamse letterkunde wordt beschouwd als een 
topcollectie. De Openbare Bibliotheek Brugge beheert het archief van Guido Gezelle en verzamelt 
actief werken van en over Brugse auteurs. Wat de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit 

http://www.beth.be/
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Antwerpen betreft, worden literatuur uit de klassieke oudheid, Nederlandse letterkunde en 
fabelliteratuur als (historisch gegroeide) zwaartepunten vermeld. Mystieke literatuur vormt het 
zwaartepunt van de collectie van het Ruusbroecgenootschap, eveneens aan de Universiteit 
Antwerpen. Andere Antwerpse onderzoekscentra richten zich specifiek op de literatuur van Hugo 
Claus en Louis Paul Boon. 
Dat zovele instellingen de Vlaamse literatuur verzamelen, onderstreept de waarde die men overal in 
Vlaanderen hecht aan de eigen letteren. Literatuur is één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste 
uiting van een cultuur. Het aanleggen van een zo groot mogelijke verzameling tekstedities is 
noodzakelijk voor de studie van tekstgenese, ontwikkeling en receptie door de jaren heen.  
Bijzondere Collecties legt bovendien een eigen klemtoon op boekverzorging en boekillustratie, een 
specifieke klemtoon die andere instellingen tot nu toe niet leggen. 

MUZIEK 

De muziekafdeling van de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheken van de conservatoria van Brussel 
en Antwerpen (Studiecentrum voor Vlaamse Muziek) zijn zonder meer de grootsten van het land. Voor 
Leuven zijn de muziekcollecties bewaard aan de KU Leuven, zowel wat betreft de kwaliteit, omvang 
en diversiteit uniek. Stadsarchief Leuven bewaart enkele archieven van muziekmaatschappijen, maar 
zonder echte topstukken, noch met grote verzamelingen bladmuziek; liturgische muziek (na 1750) 
behoort dan weer tot het verzameldomein van KADOC. De verzameling partituren in het archief van 
de kerk Onze-Lieve-Vrouw-ter-Predikheren, bewaard in het Rijksarchief Leuven, dateert voornamelijk 
uit de 19e eeuw. De Arenberg Foundation in Edingen bewaart de rijke collectie muziekhandschriften 
van de familie Arenberg met composities van de 17e tot de 20e eeuw.  
De beiaardcollectie van de universiteit is eveneens uitzonderlijk. Alleen de verzameling van de 
Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ in Mechelen, bewaard in het stadsarchief Mechelen, kan zich 
meten met de beiaardcollectie van de Leuvense universiteit.  
Bij de partners van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vermeldt enkel de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience ‘kunst en muziek’” als een collectieprofiel, binnen het kennisdomein (Cultuur)geschie-
denis. 

BEELDENDE KUNST / GRAFIEK 

Wat het grafisch materiaal betreft, bevindt de grootste Belgische verzameling zich in het 
Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België, gevolgd door het Prentenkabinet van de 
Stad Antwerpen. Ook andere universiteitsbibliotheken (Antwerpen, Gent) hebben een eigen 
prentenkabinet. Beide focussen op de geschiedenis van de eigen stad. De bibliotheken van UCL 
hebben geen specifieke werking rond grafiek. 
 

2.4.4.6 Socioculturele geschiedenis tot 1830 

Dit deeldomein kan heel breed worden opgevat en lijkt op het eerste gezicht weinig origineel. Elke 
erfgoedinstelling bezit collecties betreffende socioculturele geschiedenis. Toch kan KU Leuven 
Bibliotheken hier een meerwaarde bieden door in te zetten op unieke en/of verrassende 
zwaartepunten, en weet ze zich met enkele rijke en waardevolle historische collecties te 
onderscheiden. Hierboven werden de belangrijkste collecties reeds vermeld: de herkomstcollecties 
Corble en Minns en de deelcollectie historische kookboeken. Deze laatste deelcollectie werd de 
voorbije jaren nog verrijkt met kookboeken uit het legaat van voormalig hoofdbibliothecaris Jan 
Roegiers en met de aankoop van de zeldzame eerste druk van het Koocboec oft familieren keukenboec 
van Antonius Magirus, gedrukt in Leuven in 1612.  
KU Leuven Bibliotheken wil een actieve rol opnemen in samenwerkingsverbanden betreffende 
cultuurgeschiedenis aan KU Leuven, zowel met onderzoekseenheden, instituten als met 
expertisecentra (bv. KADOC, CAG). Daarnaast wil KU Leuven Bibliotheken de vertaalslag maken tussen 
lokale eigenheid en internationale verbondenheid door netwerken op te bouwen en te onderhouden 
met diverse partners, zoals Erfgoedcel Leuven, FARO en het Sportimonium. 
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2.4.4.7 Socioculturele geschiedenis na 1830 

Naast de Koninklijke Bibliotheek van België verzamelt elke partner van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
Belgicana, waarbij getracht wordt de publicaties (inclusief grijze literatuur) van de eigen provincie zo 
exhaustief mogelijk te verwerven en te bewaren.  
KU Leuven Bibliotheken kan zich onderscheiden omwille van enkele rijke en waardevolle collecties. Zo 
zijn de collecties gegroeid in de schoot van de leerstoel Volkskunde, opgericht door K.C. Peeters en 
uniek in Vlaanderen, erg belangrijk.  
Andere bibliotheken bezitten ook krantencollecties gelijkaardig aan de collectie Vervliet-Henderick, 
zoals het Fonds Mertens in de Koninklijke Bibliotheek van België en de collectie ‘Vliegende Bladen’ 
aan de UGent. 
Collecties en archief betreffende het kolonialisme worden ook bewaard in het Afrikamuseum in 
Tervuren. 
 

2.4.4.8 Boekgeschiedenis  

Het kennisdomein boekgeschiedenis heeft haar werkelijke belang binnen Bijzondere Collecties 
vanwege de deelbibliotheek boekgeschiedenis. Deze deelbibliotheek is binnen Europa uniek in het 
absolute aantal publicaties rond boekgeschiedenis die ze aanbiedt, het ruime veld dat deze publicaties 
bestrijken en hun beschikbaarheid in open kast. 
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3 Beschrijving en evaluatie van het selectie- en verzamel-
beleid tot 2017 

Omdat dit plan het eerste collectieplan erfgoed binnen KU Leuven Bibliotheken is, heeft onderstaande 
beschrijving betrekking op de praktijken en procedures van de afgelopen vijf jaren (2013-2017). 
 

3.1 Centrale Bibliotheek (tot april 2016) / Bijzondere Collecties 

Het verwerven van erfgoedmateriaal gebeurt via aankoop of via schenkingen. Deponering of 
bewaargeving gebeurt zelden en wordt zelfs ontmoedigd. Een uitzondering hierop vormt het protocol 
op de bewaring van buitenlandse krantencollecties. Erfgoed wordt niet afgestoten. 

AANKOPEN 

In het verleden werd er enkel collectiebudget aangevraagd voor de secundaire literatuur binnen het 
kennisdomein Boekgeschiedenis. De aankoop van erfgoedmateriaal gebeurde louter met eigen 
inkomsten, nl. via de opbrengst van de boekenverkoop (verkoop van dubbelen), indien nodig 
aangevuld met bijdragen vanuit het mecenaat. De boekenverkoop wordt reeds zo’n 30 jaar 
georganiseerd. Wat het mecenaat betreft, werd in 2009 het Bibliotheekfonds opgericht, dat 
opgenomen is in het Leuvens Universiteitsfonds. Dit fonds vervangt de vroegere werking van de 
‘Vrienden van de Universiteitsbibliotheek’. Afhankelijk van de grootte van de gift (jaarlijks minimaal 
50, 100, 200 of 500 euro) maken schenkers deel uit van een schenkerskring. De schenkers worden 
actief betrokken bij de publieksactiviteiten. Voor meer informatie, zie https://bib.kuleuven.be/over-
ons/steun-ons/bibliotheekfonds.  
Omdat Bijzondere Collecties meer wil inzetten op de verhoogde zichtbaarheid van de erfgoedcollectie 
en dit aspect van de kernwerking ook binnen het financiële kader structureel wil verankeren, is er 
sinds 2017 binnen het collectiebudget een substantieel aandeel voor erfgoedaankopen gereserveerd. 
Aankopen gebeuren hoofdzakelijk via veilingen, in mindere mate via antiquariaten. Tot eind 2017 
betroffen de aankopen (bijna) uitsluitend werken die betrekking hebben op de geschiedenis van de 
universiteit (zie kennisdomein Universiteitsgeschiedenis in 2.2). Vanaf 2018 zijn er aankopen mogelijk 
voor de verschillende kennisdomeinen (cf. prioriteiten in hoofdstuk 5). Wel dient opgemerkt te 
worden dat er enkel voor het kennisdomein Universiteitsgeschiedenis exhaustief aangekocht wordt; 
voor de andere kennisdomeinen gaat het om selectieve aankopen van iconische werken of werken 
met een hoge (erfgoed)waarde. 
De laatste grootste aankoop was de collectie Cras Vives, een privécollectie van meer dan 800 Leuvense 
drukken van de vijftiende tot de achttiende eeuw (zie https://bib.kuleuven.be/bijzondere-
collecties/erfgoed/herkomst/collectie-cras-vives). Deze collectie werd verworven in het najaar van 
2016 met de steun van de universiteit.  
Een aandachtspunt is de acquisitiepolitiek van de UCL. Voor onze zusteruniversiteit gaat de 
geschiedenis van hun instelling immers evenzeer terug tot 1425, en zo kunnen zij concurrent zijn op 
veilingen waar bv. Leuvense collegedictaten verkocht worden. Structureel overleg tussen beide 
instellingen over hun acquisitiepolitiek wordt opgestart. 

Recurrente middelen worden hoofdzakelijk gebruikt voor de aankoop van documenten van de 
referentiecollectie m.b.t. erfgoed (zie kennisdomein Boekgeschiedenis). 

Het bedrag bleef de afgelopen jaren nagenoeg stabiel. Er wordt hierbij echter geen rekening gehouden 
met stijgende prijzen, bv. abonnementskosten voor tijdschriften. Met een ongewijzigd bedrag kan 
men elk jaar dus minder aankopen dan het jaar voordien. Dit budget dient ook voor de aankoop van 
specifieke e-bronnen. Daarnaast worden dure digitale pakketten aangekocht op het niveau van KU 
Leuven Bibliotheken, terwijl er voor specifieke titels soms afspraken gemaakt worden met één of meer 
faculteitsbibliotheken.  

https://bib.kuleuven.be/over-ons/steun-ons/bibliotheekfonds
https://bib.kuleuven.be/over-ons/steun-ons/bibliotheekfonds
https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/erfgoed/herkomst/collectie-cras-vives
https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/erfgoed/herkomst/collectie-cras-vives
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SCHENKINGEN 

Voor vele erfgoedbibliotheken betekenen schenkingen een belangrijke vorm van verwerving. Een 
afweging hierbij is de beschikbaarheid van toereikende depotinfrastructuur en de inzet van 
gespecialiseerd personeel. Toch is vooral dankzij schenkingen dat verschillende kennisdomeinen hun 
actuele omvang hebben. Passieve acquisitie blijft dan ook voor de meeste kennisdomeinen in de 
toekomst een belangrijke manier van verwerven (zie de prioriteiten in hoofdstuk 5). Om dit te 
stroomlijnen werd een protocol schenkingen goedgekeurd met betrekking tot schenkingen die 
worden aangeboden aan Artes en/of Bijzondere Collecties15.  
Er zijn de voorbije vijf jaren geen dermate grote schenkingen geweest dat deze een invloed hebben 
op de actieve collectievorming, en dat zal waarschijnlijk in de toekomst ook niet gebeuren. Enkele 
hooglerarencollecties zorgden wel voor de versterking van de bestaande kennisdomeinen, met name 
de herkomstcollecties F.J. Mertens (2014), J. Roegiers (2014) en A. Vergote (2014). 

BEWAARGEVING 

Op 28 januari 2015 keurde de Raad van Bestuur van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek het (uitgebreide) 
protocol goed voor een ‘Gedistribueerd bewaarbeleid voor kranten, tijdschriften en parlementaire 
publicaties’ (zie bijlage 3). In het kader van dit protocol fungeert KU Leuven Bibliotheken als 
bewaarbibliotheek voor drie buitenlandse kranten: El Pais, The Times en Die Zeit16.  
 

3.2 Maurits Sabbebibliotheek 

AANKOPEN 

De Maurits Sabbebibliotheek is van bij haar oprichting in 1974 geconcipieerd als een onderzoeks-
bibliotheek met bewaarfunctie inzake alle aspecten van het christendom, de christelijke theologie en 
religieuze en wereldbeschouwelijke domeinen die daarmee verband houden. Tegen de achtergrond 
van de grote historische verliezen van de Leuvense universiteitsbibliotheek werd met medewerking 
van vele religieuze orden, congregaties en privépersonen een reconstructie uitgevoerd van wat 
verdwenen was. De actieve collectievorming is gericht op het continueren van de kwaliteit en 
reikwijdte die van bij de aanvang in 1974 aanwezig waren. De bibliotheek doet beperkt aan verwerving 
van oude drukken die een bijzondere aanvullende waarde hebben voor de zwaartepunten binnen het 
collectieprofiel: de academische collectie van de Leuvense theologische faculteit (werken van 
Leuvense theologen van de Oude Universiteit); werken in verband met de geschiedenis van het 
christendom in België; werken over belangrijke religieuze orden (jesuitica, franciscana), werken in 
verband met de geschiedenis van specifieke controversen (Leuven en de Reformatie) of controversiële 
stromingen (jansenistica). 

SCHENKINGEN EN PASSIEVE COLLECTIEVORMING 

Dankzij het uitgebreide netwerk van de bibliotheek, en vooral ook door de inzet van de huidige en 
voormalige decanen en bibliothecarissen, werden sinds 1974 talrijke collecties met erfgoedwaarde 
door schenking of bewaargeving verworven. Vaak was dit een kwestie van alert reageren op 
opportuniteiten die zich aandienden. In 2013 sloot de Maurits Sabbebibliotheek een protocol van 
samenwerking met het KADOC betreffende een Leuvense herbestemming van bibliotheekcollecties 
van religieuze orden en congregaties of kerkelijke instellingen.  
De bibliothecaris beslist, in overleg met de decaan en de academisch bibliothecaris, of een schenking 
of bewaargeving aanvaard wordt, met als voornaamste criterium de vraag of de aangeboden collectie 
past in het collectieprofiel. Meestal kan hierover geen enkele twijfel bestaan, aangezien het bijna altijd 
gaat om collecties van kerkelijke instellingen, religieuze instituten of personen die rond een of ander 

                                                           
15 Goedgekeurd door het Management Team KU Leuven Bibliotheken van 22.12.2016. 
16 De verdere uitwerking is gespecifieerd in de nota Rationalisatie van kranten, goedgekeurd op de 
Tabulariumraad op 15.11.2017 (zie bijlage 4). 
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kerkgerelateerd of religiewetenschappelijk onderwerp een verzameling uitbouwden. Wanneer die 
collecties worden gecatalogiseerd, gebeurt dit uiteraard steeds met aanduiding van de provenances, 
zodat de collectie te allen tijde virtueel gereconstrueerd kan worden.  
Twee andere factoren die de beslissing om schenkingen te aanvaarden beïnvloeden, zijn de 
beschikbare infrastructuur en het aantal gespecialiseerde medewerkers dat voor de verwerking kan 
worden ingezet. Vooraleer een schenking of bewaargeving aanvaard wordt, wordt een staat 
opgemaakt van de omvang, de magazijnruimte en personele middelen nodig voor het verwerken van 
de collectie, en de waarde van de collectie. Bij recente grote en belangrijke 
schenkingen/bewaargevingen werd dan ook steeds onderhandeld over extra middelen of personeel 
bij de schenkers of bewaargevers. 
De voorbije jaren werkte de KU Leuven een modelcontract uit voor bewaargeving van archieven, 
documenten of stukken dat thans nog door de Juridische Dienst van de universiteit moet worden 
goedgekeurd. Na goedkeuring zal dit contract gelden voor alle KU Leuven Bibliotheken. In de praktijk 
bepaalt dit modelcontract al enige tijd het kader waarbinnen contracten van de Maurits 
Sabbebibliotheek worden opgesteld. Het contract kan steeds worden aangepast en/of aangevuld met 
specifieke bepalingen op vraag van de depotgever. 
 

3.3 Andere campus- en faculteitsbibliotheken 

Actieve collectievorming gebeurt regelmatig voor de Gulden Librije (Artes) en sporadisch in de 
Bibliotheek van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte.  
In de meeste bibliotheken wordt de erfgoedcollectie vooral uitgebreid door schenkingen (2Bergen 
Campus Arenberg, Artes, Bibliotheek Psychologie en pedagogische wetenschappen, Bibliotheek 
Rechtsgeleerdheid, Campusbibliotheek Kulak) of eventueel depot (2Bergen Campus Arenberg, 
Bibliotheek Psychologie en pedagogische wetenschappen).  
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4 Dienstverlening en gebruikers 

De beschrijving is gebaseerd op een analyse van de werking gedurende de laatste vijf jaar (2013-2017). 
Voor wat betreft de situatie in de Bijzondere Collecties werden telkens de laatste vier jaar van het 
Tabularium mee opgenomen (2013-2016). 

4.1 Beschrijving van het gebruikersprofiel 

 Tabularium (2013 - april 2016) / Bijzondere Collecties (april 2016 - 2017) 

REGISTRATIE VAN GEBRUIKERS 
Alle bibliotheekgebruikers staan 
geregistreerd in het bibliotheek-
informatiesysteem Alma. Bezoe-
kers scannen telkens hun lezers-
kaart wanneer ze de Universiteits-
bibliotheek betreden, maar deze 
cijfers zijn niet relevant voor het 
aantal bezoekers bij Bijzondere 
Collecties. Deze bezoekers worden 
gevraagd om eenmaal per dag hun 
gegevens te noteren. Tot de zomer 
van 2014 noteerden ze hun naam 
in een agenda, met de vermelding 
of ze voor de referentiecollectie 
en/of de erfgoedcollectie kwa-

men. In de zomer van 2014 werd beslist om de bezoekers niet enkel meer hun naam te laten noteren, 
maar ook bijkomende informatie te vragen. Ook al zijn er nog altijd bezoekers die het register niet 
invullen, en vullen veel bezoekers de kaarten onvolledig in, toch is mogelijk om waardevolle informatie 
uit deze nieuwe manier van registeren te halen. Het plan is om in de loop van 2018 een 
vereenvoudigde, elektronische registratiemethode te implementeren, die idealiter gekoppeld zou zijn 
aan de gegevens op de lezerskaart (meestal de personeelskaart of studentenkaart) van de bezoeker. 
 
Dit zijn de cijfers voor de laatste vijf jaren:  
 

 jaar 2013 2014 2015 2016 2017 

aantal bezoekers 2816 2865 2735 2888 2121 

 
De periode 2013-2016 is redelijk stabiel, met zelfs een lichte stijging in 2016. In 2017 is er echter een 
flinke daling (-26,6%). Een reden voor deze daling is niet onmiddellijk beschikbaar. 
De drukke periodes situeren zich vooral in oktober-november en maart (met soms uitbreidingen naar 
december (2015) of april-mei (2016)), de luwe maanden zijn juni en september voor deze vijf jaren, 
aangevuld met januari voor 2013-2015 en juli voor 2016-2017. 
Dit zijn de cijfers voor individuele bezoekers. Daarnaast worden er ook nog groepen en (sporadisch) 
VIP’s ontvangen. Zie hiervoor paragraaf 4.2. 
Tot slot zijn er ook cijfers over virtuele bezoekers. Zo worden er jaarlijks statistieken gemaakt over het 
gebruik van e-bronnen (e-tijdschriften, e-boeken en databanken). Deze gegevens, op het niveau van 
KU Leuven Bibliotheken, zijn voor alle medewerkers beschikbaar via het intranet. Ze geven weer hoe 
vaak een bepaalde e-bron geraadpleegd wordt, maar geven geen informatie over de gebruikers zelf. 
In juli 2016 werd er ook gestart met een Facebookpagina voor Bijzondere Collecties. Deze telde eind 
2016 245 volgers en eind 2017 400 volgers. 

Datum / Date ............................................. 

Naam / Name ………………………………………….. 

0 KU Leuven       0 Andere instelling / Other institution: 
………………………………………………… 
0 onderzoeker / researcher 
0 student   richting / branch of studies  …………………………………………………… 
jaar / year: Ba1 / Ba2 / Ba3 / Ma1 / Ma2 / PhD / Other: …………………………… 

Onderzoeksonderwerp / Subject of research 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
0 consultatie erfgoedmateriaal / consultation heritage collection (BRES) 
0 consultatie referentiecollectie / consultation reference works (BTAB) 
 
(kaart in het bezoekersregister) 
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PROFIEL VAN DE GEBRUIKERS 
 
In 2008, 2012 en 2016 werden er voor de ganse UB (nu: KU Leuven Bibliotheken) LibQual-enquêtes 
gehouden. De vragen zijn echter zeer algemeen en hebben geen betrekking op erfgoed. Voor het 
Tabularium / Bijzondere Collecties werden in de voormalige organisatiestructuur nog geen specifieke 
gebruikersonderzoeken uitgevoerd. In toekomstige LibQual-enquêtes zal Bijzondere Collecties wel 
opgenomen worden als aparte entiteit. Uit mondeling overleg met onze bezoekers blijkt wel een grote 
tevredenheid over de dienstverlening en de collecties. 
Aan de hand van het in 2014 gewijzigde register, kan er voor de jaren 2015-2017 wel bijkomende 
informatie verstrekt worden17. Bij al deze gegevens dient er opgemerkt te worden dat het geen unieke 
bezoekers betreft, lezers kunnen verschillende dagen hun gegevens ingeven. Omdat daarnaast niet 
alle bezoekers alle gegevens invullen, kunnen de totalen verschillen. 

De meeste bezoekers zijn verbonden aan de KU Leuven: 

 2015 2016 2017 

KU Leuven 1954 2041 1454 

andere instellingen 249 209 235 
% bezoekers andere instellingen 11,30 9,30 16,10 

Een andere onderverdeling betreft het onderscheid tussen studenten en onderzoekers, waarbij in 
2017 ook nog de categorie ‘ander’ werd ingevoerd: 

  2015 2016 2017 

Ba1 125 133 60 
Ba2 125 319 117 

Ba3 237 225 117 

Ma1 673 428 410 

Ma2/ManaMa 75 145 37 

PhD 357 243 248 
totaal studenten 1592 1493 989 

onderzoekers 626 552 500 

ander     28 

Deze cijfers tonen dat de dalende bezoekerstrend voor 2017 zich vooral voordoet bij de studenten, 
want in 2015-2016 bedroeg het percentage studenten respectievelijk 71 en 73%, t.o.v. 65% in 2017. 
Een andere constatering is dat de meeste studenten (minimaal) een masterniveau hebben. De 
categorieën Master 1, Master 2 of ManaMa en PhD zijn goed voor respectievelijk 69,8, 55 en 70% van 
het totale aantal studenten. 

Wat de studierichting betreft, zijn de studenten geschiedenis het talrijkst, gevolgd door de studenten 
kunstwetenschappen: 

  2015 2016 2017 

geschiedenis 409 586 296 
kunstwetenschappen 194 245 136 

taal- en letterkunde 63 64 45 

archeologie 12 8 3 

culturele studies 12 17 24 

theologie 12 11 4 
filosofie 4 15 4 

                                                           
17 2014 wordt nog niet meegerekend, omdat de wijzigingen pas halverwege het jaar werden ingevoerd. 
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De studenten Culturele Studies zijn de enige groep waar er geen dalende trend is voor 2017, maar hun 
totale aantal is te klein om een invloed uit te oefenen op het globale resultaat. 

 

 Maurits Sabbebibliotheek 

De analyse hieronder heeft betrekking op alle gebruikers van de Maurits Sabbebibliotheek. Ook de 
consultatie van niet-erfgoedmateriaal wordt dus mee in rekening gebracht.  
 
REGISTRATIE VAN GEBRUIKERS 
 
Gebruikers van de Maurits Sabbebibliotheek (student, personeel, extern) registreren zich automatisch 
via hun bezoekerskaart aan de ingang van de bibliotheek. De registratie van bibliotheekbezoekers 
gebeurt sinds 2016 in het registratiesysteem IAM en wordt gekoppeld met de bezoekerskaart in het 
bibliotheekbeheersysteem Alma. Er wordt bij registratie geen onderscheid gemaakt tussen gebruikers 
van de moderne onderzoekscollectie of de erfgoedcollectie. Gebruikers die erfgoedmateriaal willen 
consulteren dienen zich wel extra kenbaar te maken aan een van de collectie-experten voor erfgoed. 
Zij kunnen bij deze collectie-experten hun aangevraagde werken ophalen nadat zij op de hoogte zijn 
gebracht van de geldende richtlijnen en gedragscodes voor consultatie van kostbare werken. Sinds in 
2015 een aparte leeszaalruimte voor de consultatie van kostbare werken in gebruik werd genomen, 
worden gebruikersgegevens van de erfgoedcollecties manueel geregistreerd. Die registratie is vrij 
rudimentair: datum van de aanvraag, plaatskenmerk van het te raadplegen werk, naam en affiliatie 
van de aanvrager. Naar leeftijd, nationaliteit, opleidingsniveau en beroep wordt niet gevraagd.  

Op basis van de registratie van de bibliotheekgebruikers in het bibliotheekinformatiesysteem Alma 
worden er voor de Maurits Sabbebibliotheek jaarlijks statistieken opgemaakt. Hieronder volgen de 
cijfers van het aantal unieke bezoekers en het totale aantal bezoeken aan de Maurits Sabbebibliotheek 
voor de jaren 2013 tot 2017:  

jaar 201318 2014 2015 2016 2017 

unieke bezoekers 1.699 3.200 3.095 3.343 3.213 
totaal aantal bezoeken 31.996 86.101 90.210 89.690 90.487 

Gegevens over de bezoekersfrequentie zijn niet onmiddellijk beschikbaar. We stellen wel vast op basis 
van de statistieken dat maart en oktober tot de drukste maanden behoren. Het zijn ook de eerste 
volledige maanden vanaf de start van een nieuw semester. De vakantiemaanden juli en augustus zijn 
telkens de luwste maanden. Deze cijfers kaderen in het plaatje dat een groot deel van de gebruikers 
studenten zijn. 
 
PROFIEL VAN DE GEBRUIKERS 
 
Wat betreft het profiel van de gebruikers wordt in het bibliotheekinformatiesysteem Alma het DNA 
van de bezoekers per bibliotheek van de KU Leuven Bibliotheken bepaald per patron status. Dit geeft 
de volgende cijfers19:  
  

                                                           
18 nieuw registratiesysteem gestart 08/2013 
19 Het totale cijfer per jaar verschilt van de cijfers die hierboven vermeld worden, omdat hier het aantal unieke 
bezoekers per dag geteld wordt, en hierboven het aantal unieke bezoekers per maand. Er wordt in deze cijfers 
ook geen rekening gehouden met het aantal bezoekers die manueel worden toegelaten. Voor 2013 zijn er geen 
betrouwbare gegevens beschikbaar, omdat er in de tweede jaarhelft een nieuw registratiesysteem werd 
ingevoerd, dat tijdens de beginperiode last had van kinderziektes. 
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Type bezoeker (Patron status) 2014 2015 2016 2017 

Bachelorstudent KU Leuven 966 985 1070 966 

Masterstudent KU Leuven 815 839 895 852 

Voortgezette opl. KU Leuven 200 185 138 105 
Personeel 925 910 916 961 

Associatie KU Leuven 20 40 49 47 

Partner 127 80 94 19 

Extern 208 147 245 358 

Bezoeker20 54 39 35 32 
Totaal 3315 3225 3443 3340 

Het merendeel van onze gebruikers zijn onderzoekers en studenten van de KU Leuven. De meeste zijn 
verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen of aan de Faculteit Letteren (historici, 
kunsthistorici en literatuurhistorici). Verder zijn er ook gebruikers van de Faculteit Rechten en 
Wijsbegeerte. Regelmatig krijgt de Maurits Sabbebibliotheek ook studenten en onderzoekers van 
andere binnenlandse universiteiten of onderzoekscentra over de vloer. Ook buitenlandse academici, 
vooral uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië, vinden de weg naar de Maurits Sabbebibliotheek. 
Het profiel van de gebruikers is dus vooral academisch, al zijn er occasioneel ook wel lokale 
amateurhistorici. De meeste bezoekers weten vooraf welke stukken ze willen raadplegen. Bij meer 
complexe vragen doen we een beroep op de in de faculteit aanwezige expertise, bv. inzake bijbels, 
jansenisme, moderne devotie enz. 

De hogervermelde LibQual-enquêtes gaven aan dat wat de dienstverlening aan gebruikers in de 
Maurits Sabbebibliotheek betreft, de tevredenheid opnieuw steeg bij de recentste enquête tot een 
gemiddeld resultaat van 7,12 op 9. Zowel de klantvriendelijkheid, professionaliteit als de 
competenties van het bibliotheekpersoneel konden op grote tevredenheid rekenen bij de 
respondenten. De vijf grootste troeven van de dienstverlening waren volgens deze enquête: (1) 
bibliotheekmedewerkers die vertrouwen inboezemen; (2) aandacht geven aan de individuele 
gebruiker; (3) betrouwbare afhandeling van problemen van gebruikers; (4) bibliotheekmedewerkers 
met kennis van zaken om vragen van gebruikers te beantwoorden; (5) bereidwilligheid om gebruikers 
te helpen. De enquête toonde aan welke de sterktes zijn van de bibliotheek: (1) gemeenschappelijke 
ruimte voor leren en studeren in groep; (2) behulpzaamheid in het afhandelen van IT-problemen van 
gebruikers; (3) collecties gedrukte en/of elektronische tijdschriften die ik voor mijn werk nodig heb; 
(4) aandacht geven aan de individuele gebruiker; (5) de gedrukte bibliotheekmaterialen die ik nodig 
heb voor mijn werk. De meeste gebruikers zijn dus erg tevreden over het onthaal en de 
dienstverlening. Klachten hebben ons nog niet bereikt. 
 

4.2 Dienstverlening aan de gebruikers 

 Tabularium / Bijzondere Collecties 

De gebruikers kunnen elke werkdag in het Tabularium, de leeszaal van Bijzondere Collecties, terecht 
tussen 9 en 17 uur. Er is dan altijd een collectie-expert of conservator beschikbaar voor inhoudelijke 
en administratieve vragen. Ook per e-mail kunnen gebruikers steeds terecht bij deze personen. Meer 
informatie over het Tabularium is beschikbaar op de volgende website: https://bib.kuleuven. 
be/bijzondere-collecties/boeken-over-boeken/boeken-over-boeken. 
De collectie bestaat uit referentiewerken die vrij toegankelijk zijn via een open-rek-opstelling en 
erfgoedmateriaal dat in een gesloten magazijn zit. Boeken uit het open rek worden na gebruik door 
het personeel teruggeplaatst. Sommige boeken uit het open rek kunnen uitgeleend worden voor een 

                                                           
20 Bezoekers zijn personen die het gebouw of een bepaalde afdeling bezoeken, maar geen gebruik maken van 
de collectie of andere bibliotheekfaciliteiten die worden aangeboden. 
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termijn van drie weken, met maximaal twee vernieuwingen. Voor uitgeleende werken kan een 
reservatie geplaatst worden via de bibliotheekcatalogus Limo (http://limo.libis.be/). 
Voor het erfgoedmateriaal dient de gebruiker een (elektronische) aanvraag te doen, het materiaal 
wordt dan uit het magazijn gehaald op het moment dat de bezoeker zich aanbiedt aan de balie. De 
wachttijd hiervoor is beperkt: maximaal 15 minuten. Er is geen beperking op het aantal aanvragen dat 
een lezer per dag kan doen. 
De ontsluiting van de collectie gebeurt in de eerste plaats via de discovery tool Limo, en daarnaast ook 
via speciale databanken zoals STCV voor oude drukken en Abraham voor kranten.  
De afdeling beschikt over een publieke pc met internetverbinding waarop Limo geraadpleegd kan 
worden, en waarmee ook de magazijnaanvragen gedaan kunnen worden. Ook de onlinedatabanken 
kunnen via deze pc geraadpleegd worden, maar meestal ook vanop kantoor, of van thuis uit. Elders in 
het gebouw staan nog bijkomende pc’s. In het hele gebouw is ook wifi voorzien en zijn er 
stopcontacten voor de gebruikers. 
Verder is er in het Tabularium ook een kopieertoestel met scanfaciliteiten voor de reproductie van 
materiaal uit de open-rekcollectie. Bijkomende toestellen staan elders in het gebouw. 
Het Tabularium telt ook vijf microfilm- en/of microfichelezers, waarvan één toestel met 
printmogelijkheden.  
Voor de consultatie van erfgoedmateriaal worden leeskussens, loodlinten en potloden ter beschikking 
gesteld. Moeilijke passages kunnen gecontroleerd worden met een UV-lamp, voor de consultatie van 
watermerken zijn er een lichtbak en een light sheet beschikbaar. 

DIGITALE DIENSTEN 

Integraal gedigitaliseerde objecten worden aangeboden via de Limo-catalogus en daarnaast soms ook 
via specifieke platforms. LIBIS verzorgt de duurzame bewaring van deze digitale objecten in het 
daarvoor ontwikkelde platform Rosetta. Via Limo kunnen gebruikers de digitale objecten opzoeken en 
worden ze naar de consultatieomgeving in Teneo geleid. De beelden kunnen via verschillende viewers 
(Mirador of Teneo-viewer) bekeken worden. Het type viewer is afhankelijk van het objecttype 
(handschrift of oude druk) en/of het project waarbinnen het document gedigitaliseerd werden. 
Bovendien wordt sinds de invoering van het Core-model voor de beschrijving van oude drukken 
systematisch de URL van een of meerdere extern gedigitaliseerde versie(s) van de beschreven editie 
aan de beschrijving toegevoegd. Gegevens over de ‘virtuele’ gebruikers van deze online-
dienstverlening via LIMO zijn er niet. 
Lezers mogen ook zelf ook foto’s maken van het erfgoedmateriaal indien de toestand van het werk dit 
toelaat. Zij kunnen hoogwaardige reproducties van kostbare werken aanvragen. De digitalisering 
gebeurt in het Digitaal labo van de universiteit conform de tarieven en voorwaarden vastgelegd door 
de dienst Digitalisering en goedgekeurd op het Management Team KU Leuven Bibliotheken 
(https://bib.kuleuven.be/ub/ digitalisering /documenten/tarievenscanondemand). Indien een 
gebruiker slechts een beperkt aantal afbeeldingen uit een nog niet-gedigitaliseerd document nodig 
heeft, kan de conservator beslissen of het werk al dan niet integraal gedigitaliseerd moet worden, de 
gebruiker betaalt bij integrale digitalisering enkel de gevraagde opnames. 

DOELGROEPEN 

Het Tabularium richt zich vooral op onderzoekers en studenten van de KU Leuven, maar ook 
onderzoekers en studenten van andere onderwijsinstellingen en externen zijn welkom. Na afspraak 
kunnen er in het Tabularium rondleidingen op maat geregeld worden. Dit betreft zowel rondleidingen 
en het ter beschikking stellen van erfgoedmateriaal voor KU Leuven-studenten in het kader van een 
bepaald opleidingsonderdeel, als rondleidingen voor studenten van andere onderwijsinstellingen. De 
categorie ‘anderen’ omvat zowel collega-bibliothecarissen (bv. Lib@Web in 2014, OKBV in 2017) als 
(buitenlandse) studenten en onderzoekers (uit Genève in 2016, uit Leiden in 2017), scholieren uit het 
secundair onderwijs en VIP’s (bv. VN secretaris-generaal Ban Ki Moon en de hertog van Arenberg in 
2015 en delegaties van de Amerikaanse en Mongoolse ambassades in 2017). In 2017 werden 14 
KU Leuven-groepen rondgeleid, dat is ongeveer even veel als in 2013 (12), met iets lagere aantallen 

https://bib.kuleuven.be/ub/%20digitalisering%20/documenten/tarievenscanondemand
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voor de tussenliggende jaren (bv. 10 in 2016). Aangezien dit een belangrijk aandachtspunt is in onze 
werking, is het ook positief dit vertaald te zien in deze cijfers. Ook het aantal ‘VIP-bezoeken‘ lag in 
2017 hoger dan in de voorbije jaren: 8 t.o.v. 2-4 in de periode 2013-2016. 

Wat de toegang en de reglementen betreft, dienen gebruikers die geen lid zijn van de Associatie KU 
Leuven een dag- of jaarkaart aan te schaffen. De voorwaarden hiervoor zijn terug te vinden op 
https://bib.kuleuven.be/collecties-toegang-ontlenen.  

Er is een gebruikersreglement voor alle KU Leuven Bibliotheken. Voor de consultatie van 
erfgoedmateriaal gelden nog bijkomende regels. Deze worden aan de lezer meegedeeld in de leeszaal 
in de vorm van een infokaart (Nederlandstalig en Engelstalig) en staan ook online.  
Er gebeurt geen systematische evaluatie van de dienstverlening. De erfgoedafdelingen worden wel 
mee geëvalueerd in de LibQual-enquêtes (cf. supra), maar deze bevatten geen specifieke verwijzingen 
naar Bijzondere Collecties.  
Gebruikers kunnen natuurlijk steeds suggesties doen voor een betere dienstverlening, maar er is geen 
klachtendienst of ombudsdienst. Tot nu toe hebben we geen specifieke klachten ontvangen. 
 

 Maurits Sabbebibliotheek 

In de Maurits Sabbebibliotheek is consultatie van handschriften en kostbare werken mogelijk op 
weekdagen tussen 9 en 17 uur. Het opvragen van kostbare werken kan zowel analoog door het ter 
plaatse invullen van een papieren formulier als online via LIMO. De wachttijd voor het raadplegen van 
werken wordt tot een minimum beperkt; meestal worden gebruikers binnen het kwartier bediend. De 
aangevraagde werken moeten opgehaald en na raadpleging teruggebracht worden bij een van de 
collectie-experten erfgoed. Raadpleging is enkel toegestaan in de daartoe voorziene ruimte op de 
gelijkvloerse verdieping van het bibliotheekgebouw. Deze ruimte is voorzien van een handbibliotheek 
met referentiewerken. Hulpmiddelen (boekenkussen, loodveter, zuurvrije strookjes, potlood, enz.) 
om handschriften en kostbare werken te raadplegen worden bij consultatie beschikbaar gesteld door 
een collectie-expert erfgoed, die ook beschikbaar is voor assistentie of vragen. Bij een eerste bezoek 
krijgt iedereen een gebruikersgidsje.  
In de consultatieruimte voor kostbare werken staan geen computers maar via campusroam of 
eduroam hebben bezoekers op hun eigen hardware toegang tot internet.  
Een aparte categorie ‘gebruikers’ zijn mensen die zich via e-mail tot de bibliotheek richten met een of 
andere vraag. 

DIGITALE DIENSTEN 

Omdat de procedures en richtlijnen rond het bewaren en tonen van digitale beelden, het bestellen 
van reproducties via scan-on-demand of het zelf nemen van foto’s gelden in alle deelbibliotheken van 
KU Leuven, wordt hiervoor verwezen naar de overeenkomstige paragraaf bij Bijzondere Collecties 
hierboven. 
 
  

https://bib.kuleuven.be/collecties-toegang-ontlenen
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4.3 Beschrijving van het gebruiksprofiel van de collecties 

 Tabularium / Bijzondere Collecties 

ERFGOEDAANVRAGEN 

Dit zijn de aantallen voor de reservaties tijdens de voorbije jaren:21 

2013 2015 2016 2017 

1196 626 704 597 

De cijfers voor 2015-2017 zijn ongeveer stabiel, maar tonen wel een flinke daling t.o.v. 2013. De 
toenemende onlinebeschikbaarheid van gedigitaliseerde erfgoeddocumenten speelt hierbij 
waarschijnlijk een grote rol. 

Voor 2017 is het mogelijk nog verder te specifiëren volgens deelcollectie, zoals in onderstaande tabel. 
Daaruit blijkt dat de aanvragen vooral betrekking hebben op twee grote groepen documenten: oude 
drukken enerzijds en de Vervliet-Henderick-collectie anderzijds. Aangezien deze twee groepen het 
grootste aantal verwerkte titels in de collectie hebben, is dit resultaat niet verwonderlijk. 

oude drukken algemeen 179 
Caa 89 

RX/RY (reeksen) 9 

totaal 277 

kranten en 
tijdschriften 

VH-collectie 127 

RJ (kranten) 2 

RZ (tijdschriften) 11 
totaal 140 

handschriften, inclusief autografen 13 

incunabelen 20 

moderne preciosa 73 

grafiek 29 
facsimiles 10 

microfilms 13 

cd’s 1 

onbekend 1 

REFERENTIECOLLECTIE BOEKGESCHIEDENIS 

Een kenmerk van open rek is natuurlijk dat lezers zelf hun documenten uit het rek halen en hiervoor 
geen aanvraag dienen te doen. Bijgevolg worden er ook geen cijfers bijgehouden die het aantal 
raadplegingen in kaart brengen. Wel wordt in het register gevraagd aan te duiden of lezers voor de 
erfgoedcollectie of de referentiecollectie komen, allebei kan natuurlijk ook. De cijfers voor de periode 
2015-2017 tonen duidelijk aan meer dan 80% van de lezers vooral geïnteresseerd is in de 
referentiecollectie: 

 2015 2016 2017 

erfgoed 232 223 234 

referentie 1060 1271 1036 

Sinds september 2012 kan een deel van deze collectie ook uitgeleend worden. Dit zijn de aantallen 
voor de uitleningen tijdens de voorbije jaren: 

 

 

                                                           
21 Voor 2014 zijn er geen algemene cijfers beschikbaar, omdat er toen werd overgeschakeld naar nieuwe 
bibliotheeksoftware. 
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 2013 2015 2016 2017 

uitleningen 405 626 704 597 

De onderwerpen die door de bezoekers worden bestudeerd zijn zeer uiteenlopend. Voor 2017 geldt 
dat 63% van de onderwerpen in grote lijnen binnen het directe pensum van de referentiebibliotheek 
valt, zoals onderzoek naar vrouwelijke drukkers, boekbezit, of afzonderlijke handschriften. In 37% van 
de gevallen ondersteunt de deelbibliotheek bredere onderzoeksvragen zoals onderzoek naar 
historische personages, religiegeschiedenis, schilderkunst,…  

BRUIKLENEN 

De aanvragen voor bruikleen door andere instellingen of organisaties worden in principe altijd 
gehonoreerd, op voorwaarde dat (1) de conditie van het gevraagde item het toelaat, (2) de transport- 
en tentoonstellingsomstandigheden veilig zijn en aan de vigerende normen beantwoorden, en (3) dat 
er een verzekering wordt afgesloten. Deze voorwaarden zijn specifiek gestipuleerd in het KU Leuven 
Bibliotheken modelbruikleencontract met conditierapport. 

In 2017 ging het om 27 documenten uitgeleend aan 11 instellingen. Na een daling in 2016 (halvering 
t.o.v. 2015: van 10 naar 5 documenten en van 6 naar 3 instellingen) is de stijging in 2017 deels te 
verklaren door deelname aan de reizende tentoonstelling Conn3ct: impact van drukpers en sociale 
media, die op vier plaatsen werd gehouden. 

DIGITALE COLLECTIES 

De digitale data kunnen opgedeeld worden in drie categorieën: websites en webpagina’s, views van 
gedigitaliseerd erfgoedmateriaal en logins op databanken rond erfgoed. 

a) websites en webpagina’s 

Bijzondere Collecties heeft sinds de zomer van 2016 een eigen website: 
https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties. Voordien werden erfgoedcollecties en dienstverlening 
verbonden aan het Tabularium voorgesteld op twee deelsites van de website van de 
Universiteitsbibliotheek: enerzijds onder de noemer van het Tabularium binnen de Centrale 
Bibliotheek, anderzijds op specifieke pagina’s over het erfgoed binnen de Universiteitsbibliotheek. 
Daarnaast is er nog de deelsite expo.bib (http://expo.bib.kuleuven.be/), met digitale 
tentoonstellingen. Deze zal in 2018 vervangen worden door een nieuw digitaal platform. Voor deze 
laatste site zijn er geen cijfers beschikbaar, maar wel voor Bijzondere Collecties: 

 2016 2017 

sessies 1740 14253 
gebruikers 546 8390 

Het grote verschil tussen 2016 en 2017 kan op twee manieren verklaard worden: 
- De cijfers voor 2016 zijn slechts voor een half jaar; de website was toen nog onvoldoende gekend. 
- Eind 2017 was de website van Bijzondere Collecties genomineerd in de categorie ‘E-talage’ van de 

Bib Web Awards, georganiseerd door Bibliotheekschool van Gent, en dit leidde tot een grote 
bezoekersstroom op de website. 

b) views van gedigitaliseerd erfgoedmateriaal 

Zoals hierboven gemeld is het gedigitaliseerd erfgoedmateriaal opgenomen in de Limocatalogus. 
Daarnaast zijn er specifieke databanken zoals Magister Dixit (collegedictaten), Lovaniensia (oude 
drukken) en Iter dig-italicum (handschriften), zie ook 4.4. Tot slot zijn er selecties opgenomen in 
grotere databanken zoals Flandrica, Europeana en Het archief. Op dit moment zijn er geen specifieke 
cijfers beschikbaar voor het aantal consultaties via deze kanalen. De cijfers voor Magister Dixit 
(collegedictaten) en Lovaniensia zullen beschikbaar zijn vanaf maart 2018. 

https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties
http://expo.bib.kuleuven.be/
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c) logins op databanken rond erfgoed: niet representatief 

Op de intranetpagina’s van KU Leuven Bibliotheken worden statistieken bijgehouden van het gebruik 
van databanken, in zoverre dat deze gegevens door de uitgevers worden verstrekt. Spijtig genoeg 
gebeurt dit niet voor enkele specifieke databanken zoals Manuscriptorium en Sigrid Krämer 
Databases. De andere cijfers (Early English Books Online (EEBO), In principio en Mediargus/GoPress) 
zijn te beperkt om een representatief beeld te geven, al valt wel op dat het gebruik tussen 2014 en 
2017 met 25% toegenomen (van 16.025 naar 19.959 logins per jaar). 
 

 Maurits Sabbebibliotheek 

ERFGOEDAANVRAGEN 

Jaarlijks worden 400 à 500 items voor raadpleging opgevraagd (handschriften en oude drukken), 
vooral door studenten en onderzoekers van de KU Leuven. Daarbij lijkt er een verband te bestaan 
tussen de omvang van herkomstcollecties en de gebruiksfrequentie: grote herkomstcollecties worden 
het vaakst geconsulteerd. De gebruiksfrequentie wordt ook sterk beïnvloed door onderzoeks- en 
tentoonstellingsprojecten, en door docenten die hun studenten papers of eindwerken laten maken 
over bepaalde handschriften of oude drukken. 

BRUIKLENEN 

Jaarlijks krijgen we een drietal aanvragen om erfgoedmateriaal in bruikleen te geven voor tentoon-
stellingen. De voorwaarden zijn identiek aan wat hierboven is vermeld voor Bijzondere Collecties.  

AFBEELDINGEN 

Heel wat vragen, zowel van gebruikers van de eigen instelling als van externen, hebben betrekking op 
afbeeldingen. Velen zijn op zoek naar illustraties voor publicaties: Bijbelse figuren of taferelen, 
portretten van historische figuren, prenten van kerken en abdijen enz. De manier waarop erfgoed 
gecatalogiseerd wordt, volstaat meestal niet om op zulke vragen een adequaat en snel antwoord te 
geven. Vaak moet dan een (tijdrovend) beroep worden gedaan op de expertise van bibliotheek-
medewerkers en academici. 
 

 Andere campus- en faculteitsbibliotheken 

De aanvragen voor consultatie van erfgoed gebeuren via de bibliotheekcatalogus Limo. Consultatie 
gebeurt ter plaatse onder toezicht van een bibliotheekmedewerker. 

In Artes worden de Chinese werken (een 1500-tal voornamelijk christelijke werken en daarnaast 
Chinese drukken van voor de 20e eeuw, afkomstig van pater Mullie) regelmatig opgevraagd in de 
bibliotheek. Het gaat daarbij jaarlijks om verschillende tientallen van deze werken. Aangezien de 
aanvragen echter niet per computer gebeuren, ontbreken meer precieze cijfers. Wat de Japanse en 
Koreaanse documenten betreft, gaat het om niet-verwerkt materiaal, waardoor er geen cijfers 
gegeven kunnen worden i.v.m. de raadpleging. 

Overzicht aanvragen uit de historische Collectie Psychologie en Pedagogische Wetenschappen: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

aanvragen 120 109 263 201 121 

Boeken en wandkaarten worden geregeld in bruikleen gegeven naar aanleiding van tentoonstellingen.  

De oude drukken in de Bibliotheek Hoger Instituut voor wijsbegeerte kunnen opgevraagd worden ter 

consultatie. Het gaat jaarlijks om enkele tientallen aanvragen. 

2Bergen Campus Arenberg ontvangt per jaar 20 à 30 aanvragen voor materialen uit de 

kaartencollectie en/of de erfgoedcollectie. 



56 
 

In de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid gaat het om een tiental aanvragen per jaar. 

4.4 Valorisatie van de erfgoedcollecties 

 Bijzondere Collecties 

Bijzondere Collecties wil nadrukkelijk inzetten op een sterk verhoogde visibiliteit van de erfgoed-
collecties via kwaliteitsvolle initiatieven rond publiekswerking en valorisatie. 
Er is een aanvang gemaakt met het uittekenen van een meerjarenplanning en een tentoon-
stellingsbeleid binnen de structurele werking van de dienst Bijzondere Collecties. De jaarlijkse grote 
najaarstentoonstelling die in samenwerking met een professioneel ontwerpbureau wordt uitgetekend 
en plaatsvindt in de vernieuwde en geklimatiseerde tentoonstellingssuite vormt hiervan het 
hoogtepunt. Deze najaarstentoonstellingen hebben in hoofdzaak de valorisatie en visibiliteit van de 
(eigen) bibliothecaire erfgoedcollecties als doel, eventueel aangevuld met (externe) bruiklenen. 
Hiervoor wordt steeds samengewerkt met een academische curator en een wetenschappelijk comité. 
Voor sommige bijzondere thematische edities (2016: Utopia, 2018: Arenberg) is een structurele 
samenwerking met KUnST Leuven (het overkoepelend cultureel platform tussen KU Leuven en de Stad 
Leuven) en met M-Museum uitgewerkt. De kunsthistorische tentoonstelling in M-Museum en de 
flankerende tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek worden via een combiticket als een 
thematisch geheel aan het geïnteresseerde publiek aangeboden. Kleinere tentoonstellingen door 
derden (bv. studenten Culturele Studies) kunnen eveneens gefaciliteerd worden met ondersteuning 
van Bijzondere Collecties. Over de tentoonstellingen (en ander erfgoednieuws) wordt 
gecommuniceerd via Ex Officina, verschillende digitale nieuwsbrieven, de websites van Bijzondere 
Collecties en KU Leuven Bibliotheken en Facebook. Bij een aantal tentoonstellingen hoort ook een 
wetenschappelijke publicatie. Meer informatie over de huidige en voorbije tentoonstellingen is terug 
te vinden op https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/tentoonstellingen/overzicnt-
tentoonstellingen.  

Hieronder volgt een overzicht van de tentoonstellingen met eigen erfgoedmateriaal: 

2013 
27.01-15.03  Wintertenen 
02.03.13 Handel en wandel van het boek, tentoonstelling naar aanleiding van de boekvoor-

stelling van Piet Buijnsters 
25.04-10.05 Stop de tijd 
17.05-13.09 Examenkoorts 
30.09-17.11 Knappe koppen, portretten van Leuvense professoren 

2014 
31.03-23.06 Legaat Jan Roegiers 
30.03-31.08 Ravage 
07.09-15.10  Japanse schenking aan de Universiteitsbibliotheek van Leuven 
29.10-17.01.15 Theatrum anatomicum 

2015 
01.02-20.04  Patroonsfeest 
26.04-27.06  Erf! 
01.07-31.08  Op reis 
05.07-13.09 Boeken onder vuur 
21.10-29.01.16 Arts et métiers graphiques 

2016 
26.05-16.08 Kunstig werkende zinnen, zinnig werkende kunsten 
20.10-17.01.17  Utopia & More 
 

https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/tentoonstellingen/overzicnt-tentoonstellingen
https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/tentoonstellingen/overzicnt-tentoonstellingen
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2017 
23.04-05.07  Zorg²: zorg door Dodoens en zorg voor Bijzondere Collecties 
19.10-18.01.18 Erasmus’ dream: Collegium trilingue 1517-2017 

Het doelpubliek is heel ruim: van bibliotheekgebruikers die langs de vitrines stappen tot 
cultuurminnaars die speciaal langskomen voor een specifieke tentoonstelling. Er worden ook 
tentoonstellingen ingericht die passen in ruimere thema’s. Zo sloten Stop de tijd, Erf! en Zorg² aan bij 
het thema van Erfgoeddag. Voor kinderen wordt er af en toe een speurtocht uitgewerkt. Dit was het 
geval bij Boeken onder vuur, Utopia & More en Erasmus’ dream. Het is ook de bedoeling om elke 
fysieke tentoonstelling te vergezellen van een digitale variant. Zoals eerder gemeld staan deze digitale 
tentoonstellingen momenteel nog op de deelsite expo.bib (http://expo.bib.kuleuven.be/), die in 2018 
vervangen wordt door een nieuw digitaal platform. Daarnaast wordt ook sterk ingezet op het gebruik 
van multimedia tijdens tentoonstellingen, via een touchscreen, specifieke apps en de Magic Box. Dit 
toestel, dat in België voorlopig alleen door Bijzondere Collecties wordt gebruikt, laat toe om in één 
omgeving zowel een erfgoedobject te tonen als dit object doorbladerbaar te maken of (audiovisuele) 
presentaties hierover te tonen. 

Wat de digitale collecties betreft, zijn er verschillende manieren van aanbieden: 

- voor het brede publiek: via de webpagina’s van Bijzondere Collecties of via platforms als Flandrica 
en Europeana 

- voor onderzoekers en studenten: via de bibliotheekcatalogus Limo (zie 4.2), via de webpagina’s van 
Bijzondere Collecties of via specifieke platformen. In dit kader dienen de volgende drie websites 
expliciet vermeld te worden: 
o Iter dig-italicum (http://iterdigitalicum.bib.kuleuven.be/): ‘een digitale reis door de Leuvense 

handschriften’. Deze site bevat afbeeldingen van alle gedigitaliseerde handschriften bewaard bij 
Bijzondere Collecties en is gekoppeld aan een crowd sourcing initiatief voor transcripties. De site 
werd gelanceerd op Informatie aan Zee in september 2013 en krijgt in 2018 een grondige make-
over. 

o Lovaniensia (http://lovaniensia.be/): Lovaniensia zorgt voor de ontsluiting van de Collectio 
academica antiqua of oude academische collectie. Deze collectie groepeert alle werken 
gepubliceerd door leden van de Oude Universiteit Leuven, vanaf haar oprichting in 1425 tot aan 
de sluiting door de Franse overheid in 1797. De site werd gelanceerd in december 2017 met een 
selectie werken van een twintigtal hoogleraren uit de 16e eeuw en zal in de komende jaren 
aangevuld worden met bijkomende oude drukken uit de periode van de Oude Universiteit Leuven 
(vooral Caa-drukken). De site is een samenwerking tussen KU Leuven Bibliotheken en de 
Bibliothèques de l’Université Catholique de Louvain en wordt mee gefinancierd door Vlaamse 
Gemeenschap en de Communauté française de Belgique in het kader van het cultureel 
samenwerkingsakkoord Vlaamse gemeenschap en Franse gemeenschap (2017) en als 
internationaal cultureel-erfgoedproject van het Departement Cultuur, Jeugd en Media (2018-
2019). 

o Magister Dixit (http://heron-net.be/lectio/magister-dixit-project): Dit platform, eind 2014 ge-
initieerd door het onderzoekscentrum Lectio en opgericht met de steun van het fond Baillet 
Latour, bevat de gedigitaliseerde exemplaren van alle collegedictaten van de Oude Universiteit 
Leuven, die bewaard worden aan de KU Leuven, de Université Catholique de Louvain en de 
Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Ook de digitale versies van enkele collegedictaten uit 
privécollecties zijn opgenomen in dit platform. 

Tot slot dient ook vermeld te worden dat valorisatie ook kan gebeuren door studenten in het kader 
van een afstudeerproject of stage. Sinds 2014 hebben studenten uit verschillende richtingen 
(Culturele Studies, Digital Humanities, geschiedenis, kunstwetenschappen …) een deel van de collectie 
in de kijker gezet via (digitale) tentoonstellingen of andere multimediatoepassingen. Meer informatie 
is terug te vinden op https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/informatie-1/stages.  
 

http://expo.bib.kuleuven.be/
http://iterdigitalicum.bib.kuleuven.be/
http://lovaniensia.be/
http://heron-net.be/lectio/magister-dixit-project
https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/informatie-1/stages
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 Maurits Sabbebibliotheek 

De erfgoedcollecties zijn in de allereerste plaats bedoeld voor en worden vooral benut door academici 
die met de geschiedenis van religie, Kerk en theologie bezig zijn. De Maurits Sabbebibliotheek voert 
een actief valorisatiebeleid met betrekking tot dit documentair erfgoed. Concreet wordt dit o.a. 
gerealiseerd door de participatie aan projecten, dienstverlening voor onderzoeksprojecten op de 
collectie, publicaties over de collectie en het organiseren van rondleidingen. Volgende al dan niet 
digitale projecten geven een idee van enkele van de reeds ondernomen initiatieven:  

- Bibliotheca Imaginis Figuratae 
- Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II 
- Conservatie- en restauratieprojecten Book Heritage Lab 
- Flandrica.be 
- Onderzoeksprojecten rond Bijbelvertalingen en Bijbelcommentaren 
- Project Abdijbibliothecarissen 
- Ignatiana en jesuitica 
- Short Title Catalogus Vlaanderen 
- Studie- en Onderzoekscentrum Capuchins in the Low Countries 

TENTOONSTELLINGEN 

Het bredere publiek krijgt de kans om kennis te maken met erfgoed via (digitale) tentoonstellingen. 
De organisatie en ondersteuning hiervan maken een belangrijk onderdeel uit van de valorisatie van 
de collecties. Hier volgt een overzicht van de tentoonstellingen in de periode 2013-2017  

2013 
11.10-21.11 Autour du jansénisme: Port-Royal et Louvain  
04.12-06.02.2014 Leuven, the Low Countries and the Council of Trent 

2014 
27.04-31.05 Sacred Spaces as a (Connection) Medium for People in their Search for Spirituality 
16.10-08.11 Quadraginta Margaritae. Veertig jaar Maurits Sabbebibliotheek, Faculteit 

Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven 
05.12-09.01.2015 Een gelukkige theoloog: honderd jaar Edward Schillebeeckx 

2015 
24.04 Abdijbibliothecarissen: de laatste getuigen 
08.05-30.06 Catholic Bibles Crossing Borders between North and South 
11.11-01.12 55 jaar Katechetika  

2016 
24.04-30.04 De zeven sacramenten 
03.05-31.05 Corpus [schilderijen van Daniel Bellon] 
12.08-21.10 De heilige Maximiliaan Maria Kolbe, minderbroeder-conventueel († 14 aug. 1941) 
01.12-28.02.2017 The Golden Age of Biblical Scholarship in Leuven and Douai (1550-1650): 500 

years Novum Instrumentum 

2017 
23.04-30.06 Helend geloof: zorg voor lichaam en geest in de volksdevotie 
01.08-26.01.2018 Luther@Leuven 1517-2017 
 
Deze tentoonstelling over Luther@Leuven is nog voor de zomer van 2018 beschikbaar via het digitaal 
presentatieplatform (http://heron-net.be/ub_digitaal/exhibits/show/luther-leuven). 
 
 

http://heron-net.be/ub_digitaal/exhibits/show/luther-leuven
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 Andere campus- en faculteitsbibliotheken 

In 2013 ging in 2Bergen Campus Arenberg het initiatief ‘Boek in de kijker’ van start. Dit project maakt 
de erfgoedmaterialen van 2Bergen Campus Arenberg continu zichtbaar, mede dankzij de diensten van 
het Digitaal Labo. Drie à vier keer per jaar wordt een boek, manuscript, kaart of platenbundel 
tentoongesteld. Een groot scherm toont een selectie van de interessantste fragmenten uit het boek. 
De opstelling wordt verrijkt met voorwerpjes of foto’s die het geheel aanlokkelijk maken. Achteraf 
blijft de volledige digitale versie van het boek online staan. 

Uit de historische Collectie Psychologie en Pedagogische Wetenschappen worden regelmatig boeken 
en wandkaarten in bruikleen gegeven naar aanleiding van tentoonstellingen.  

Een aantal van de werken uit het Husserl Archief (Bibliotheek Hoger Instituut voor Wijsbegeerte) 
waren te zien op de tentoonstelling ‘125 jaar Hoger Instituut voor Wijsbegeerte’, die plaats vond in 
2015. 

De oude drukken in de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid en de Campusbibliotheek Kulak worden slechts 
heel uitzonderlijk tentoongesteld. 
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5 Prioriteiten van het collectiebeleid 

5.1 Prioriteiten 

 Acquisitiegebonden prioriteiten 

ALGEMEEN 

Er dienen (bijkomende) afspraken gemaakt te worden, in eerste instantie binnen KU Leuven 
Bibliotheken en met het Universiteitsarchief, daarna met de erfgoedspelers Leuven (in kader van 
erfgoedlabo) en verder met de Université Catholique de Louvain en het bredere veld. 
 
VOOR DE APARTE KENNISDOMEINEN 

Voor elk kennisdomein wordt omschreven wat de verwervingscriteria zijn. Hierbij worden vier 
categorieën gehanteerd: 

1.  actief –  exhaustief  
Publicaties in deze categorie worden in de mate van het mogelijke exhaustief verzameld via aankoop 
of schenking. De bepaling van deze categorie moet vanzelfsprekend rekening houden met het 
beschikbare collectiebudget en beschikbare mecenaatsfondsen. 
2.  actief –  se lectief  
Publicaties in deze categorie worden verzameld via aankoop of schenking. Hierbij wordt echter geen 
exhaustiviteit nagestreefd, wel representativiteit. Er wordt actief ingezet op topstukken, iconische 
werken of werken met een hoge erfgoedwaarde. 
De bepaling van deze categorie moet vanzelfsprekend rekening houden met het beschikbare 
collectiebudget en beschikbare mecenaatsfondsen. 
3.  passief  
De verwerving van deze publicaties gebeurt uitsluitend via schenking, waarbij er ook nog altijd een 
selectie gebeurt. Schenkingen worden dus zelden integraal opgenomen (bv. geen doubletten tenzij 
omwille van specifieke kenmerken). 
4.  afgesloten 
Publicaties uit deze deelcollecties worden wel nog bewaard, maar de deelcollecties worden niet 
verder aangevuld. 
 
1.  actief –  exhaustief:   

Universiteitsgeschiedenis: 
- Handschriften, incunabelen en oude drukken van wetenschappers die verbonden waren aan de 

Leuvense universiteit tot 1835 
- Oude drukken over de universiteit tot 1835 
- Collegedictaten en thesisbladen van studenten aan de Leuvense universiteit tot 1835 
- Portretten (grafiek) van wetenschappers verbonden aan de Leuvense universiteit tot 1835 
- Handschriften, incunabelen en oude drukken geproduceerd in Leuven, in zoverre ze gerelateerd 

zijn aan de universiteit. 

Theologie, Kerk en religie:  
- Publicaties van Leuvense theologen 
- Publicaties van figuren uit de kerkgeschiedenis in controverse met Leuvense theologen, waaronder 

Erasmus, Luther, etc. 
 
2.  actief –  se lectief :  

Humanisme:  
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handschriften, oude drukken en portretten van humanistische auteurs die verbonden waren aan de 
Oude Universiteit Leuven en/of belangrijk waren voor het 16e-eeuwse humanisme in de Zuidelijke 
Nederlanden 

Wetenschapsgeschiedenis: iconische of als erfgoed hoog gewaardeerde werken i.v.m. de geschiedenis 
van de wetenschappen, in het bijzonder van auteurs die een band hebben met de universiteit of de 
stad Leuven 

Theologie, Kerk en religie: jesuitica, jansenistica, franciscana  

Literatuur: 

- Modernisme en avant-garde (einde 19e eeuw - vooravond WO II). Flandrica (Belgicana) in hun 
relatie met de analoge ontwikkelingen in het buitenland. 

- Vlaamse bibliofiele uitgaven, met speciale aandacht voor de vormgeving van de werken. 

Socioculturele geschiedenis tot 1830: iconische werken op het gebied van gastronomie of sport of 
andere deelgebieden die hier thuishoren. 

Socioculturele geschiedenis na 1830: 

- specimina historische kranten  
- relevante Flandrica (Belgicana) i.v.m. media (vnl. de periode 1870-1930), kolonialisme, historische 

cultuur en culturele infrastructuur.  
 
3.  Passief:  

Universiteitsgeschiedenis: 

- Portretten (grafiek) van wetenschappers verbonden aan de Leuvense universiteit na 1835 
- Iconografie over stad en universiteit relevant voor de Leuvense universiteit 
- Ca-collectie tot 1970 

Theologie, Kerk en religie: publicaties in verband met de geschiedenis van kerk en christendom in de 
Lage Landen in het algemeen 

Wetenschapsgeschiedenis:  

Wetenschappelijke werken in verschillende disciplines, met bijzondere aandacht voor de manier 
waarop die disciplines in Leuven werden opgevat. Concreet gaat het vooral om de volgende 
domeinen: 
- exacte wetenschappen indien ouder dan 1940  
- antropologie 
- archeologie en paleontologie 
- architectuur 
- kosmologie en kosmografie 
- atlassen en kaarten, in het bijzonder historische atlassen en 1 editie per decennium voor 

geografische atlassen; kaartmateriaal tot 1940 
- geneeskunde, in het bijzonder sociale geschiedenis van de geneeskunde, hygiëne, rassentheorieën, 

seksualiteit en menselijke reproductie  
- astrologie, esoterica, occulte wetenschap, pseudowetenschap (tot 1800) 
- rechten 
- filosofie 
- historische pedagogie 
- koloniale wetenschap, in het bijzonder met betrekking tot de Belgische kolonies of met aandacht 

voor de aanwezigheid van Leuvense wetenschappers 
- landbouwwetenschap, in het bijzonder in het kader van het katholiek landbouwbeleid 
- niet-westerse wetenschap voor zover die voorwerp uitmaakte van onderzoek of debat aan de 

Leuvense universiteit 
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- populariserende werken i.v.m. wetenschappen, in het bijzonder gerelateerd aan een katholiek 
doelpubliek 

- werken met betrekking tot de relatie wetenschap en geloof 
- professorencollecties 

Literatuur, muziek en beeldende kunst/grafiek 

Algemeen: 

- alles voor 1840 
- na 1840: Flandrica, in het bijzonder het oudere, het meer efemere en het minder 

wetenschappelijke materiaal (bijvoorbeeld collectie Frans Van Molle) 
- publicaties na 1840 die niet passen binnen de categorie Flandrica kunnen ook als erfgoed 

beschouwd worden op basis van vormelijke eigenschappen. Zie hiervoor de nota ‘Wat kan 
bibliothecair erfgoed zijn?’ (bijlage 6) 

Literatuur:  

Flandrica in de categorieën romans, toneel, poëzie, kinder- en jeugdboeken en stripverhalen22, 
vertalingen van romans uit Vlaanderen (ook de Franstalige romans) naar een andere taal.  
Niet-Flandrica in deze categorieën beperkt tot de vroegste en bibliofiele edities, met speciale aandacht 
voor de vormgeving en/of belangrijk omwille van ouderdom, kwaliteit of kostbaarheid. Bijkomend 
voor toneelstukken: de aanwezigheid van regieaanduidingen of gebruiksexemplaren van acteurs. 

Muziek:  

- Flandrica: partituren 
- Niet-Flandrica: speciale aandacht voor de vormgeving en zeldzaamheid 

Socioculturele geschiedenis tot 1830: aanvullingen op bestaande collecties die tot dit kennisdomein 
behoren 

Socioculturele geschiedenis na 1830: 

Het oudere, het meer efemere en het minder wetenschappelijke erfgoedmateriaal op gebied van 
Flandrica (Belgicana): 
- plaatselijke publicaties over gebeurtenissen en de plaatselijke geschiedenis (Vlaams-Brabant) 
- reisgidsen (uitgaven die over België handelen) 
- gastronomie, feestcultuur, sport en andere thema’s die in dit kennisdomein passen, in het 

bijzonder de cultuurhistorische en/of volkskundige aspecten 
- geïllustreerde tijdschriften, weekbladen en magazines. De bronwaarde hiervan is groot. 

 
4)  Afgesloten:  

- Universiteitsgeschiedenis: papieren verhandelingen, bewaard in de diverse KU Leuven Bibliotheken 
- Humanisme: Bibliotheek Jan de Hondt 
- Wetenschapsgeschiedenis: Husserl Archief 
 
Voor het kennisdomein Boekgeschiedenis, en met name de moderne publicaties, gelden andere 
criteria. De algemene prioriteit ligt op  

- fondscatalogi 
- werken over boekgeschiedenis (handschriften en boeken tot 1840, grafiek, en grafische industrie) 
- werken over ‘het Westen’ (gemaakt of gebruikt in ‘België’ of ‘het Westen’, inclusief de koloniën). 

Bij werken die over andere delen van de wereld gaan, worden alleen overzichtsstudies en/of 
comparatief werk in hoge prioriteit aangekocht. 

- werken die focussen op de materialiteit van de objecten 

                                                           
22 Indien kinder- en jeugdboeken en stripverhalen reeds tot de collectie van KADOC behoren, worden ze niet 
bijgehouden door KU Leuven Bibliotheken. 
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Voor al deze werken is er per signatuur gedetailleerd opgelijst welke onderdelen welke prioriteit 
krijgen. Deze lijst is opgenomen als bijlage 6 bij dit collectieplan. 

 

 Niet-acquisitiegebonden prioriteiten 

 

Nr 
KD23 

Doelstellingen Acties Middelen Timing 

0 Betrokkenheid universitaire 
gemeenschap bij de erfgoedwerking 
verhogen.  

Intern netwerk versterken personeel 2018- 

Erfgoedinitiatieven coördineren personeel 2018- 

Informeren over programmatie van 
erfgoedinitiatieven 

personeel 2018- 

Visibiliteit erfgoedcollecties verhogen. Uitrollen van kwalitatieve 
valorisatieprojecten en initiatieven, ook 
digitaal 

personeel 2018- 

Professionele communicatie over 
acquisitie, valorisatieprojecten en 
initiatieven 

personeel 2018- 

Uitwerking van een sjabloon voor 
bezoeken en rondleidingen 

personeel 2018 

Jaarlijks tentoonstellingen organiseren 
rond een thema uit de eigen collecties  

Maken en uitwerken van een 
tentoonstellingsplan en het verzorgen van 
de communicatie hierrond 

personeel; 
budget: eigen 
middelen, subsidies 
en/of sponsoring 

2018- 

Deelname aan hoogkwalitatieve 
projecten inzake erfgoedzorg, digitale 
beeldvorming en presentatievormen. 

Structurele samenwerking met Imaging 
Lab, Book Heritage Lab en LIBIS 

personeel (o.a. 
Werkgroep 
digitalisering) 

2018- 

Bevorderen van interdisciplinaire 
samenwerkingsverbanden met 
partners binnen en buiten de 
erfgoedsector. 

Inspelen op opportuniteiten personeel 2018- 

Finalisering en academische aftoetsing 
van een integraal collectiebeleidsplan. 

Finaliseren van integraal 
collectiebeleidsplan en academische 
validering op Tabulariumraad (BC) en 
Erfgoedcel (MSB) 

personeel 2018 

Uittekenen van een uniform acquisitie-, 
deselectie- en schenkingenbeleid 

personeel 2018 

Finaliseren en implementeren van 
modelcontracten voor langdurige 
bruiklenen en in depot gave 

personeel 2018 

Collecties maximaal valoriseren voor 
hedendaagse vormen van onderzoek 
en onderwijs. 

Initiëren en participeren aan projecten 
i.s.m. interne en externe partners 

personeel 2018- 

Naar buiten treden met collecties die de 
voorbije jaren via wetenschappelijke 
onderzoeksprojecten werden 
gevaloriseerd (o.a. Khirbet Mird, 
volkstalige bijbels, bijbelcommentaren 
door Leuvense theologen)  

personeel 2018- 

Op vraag van onderzoekers advies 
verlenen bij het indienen van 
onderzoeksprojecten met betrekking tot 
de erfgoedcollectie 

personeel 2018- 

Interactie met onderzoekers en 
studenten bevorderen. 

Zorgen voor voldoende overleg  personeel 2018- 

Uittekenen en implementeren van 
workflows en protocollen gebaseerd 

Uitwerken workflows schaderegistratie personeel 2018 

Verdere uitrol van Leuven Library 
Assessment 

personeel 2018- 

                                                           
23 Het cijfer in de eerste kolom verwijst naar het nummer van het overeenkomstig kennisdomein, het cijfer 0 
verwijst naar algemene niet-acquisitiegebonden prioriteiten. 
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op nieuwe inzichten inzake 
erfgoedonderzoek en -zorg. 

budget voor externe 
consulent 

Opstellen van protocollen en 
modelcontracten voor bruiklenen en 
Implementatie na controle door de 
Juridische Dienst 

personeel 2018 

Uitwerken van een plan rond 
collectieveiligheid en leeszaalwerking 

personeel 2018 

Inzetten op expertisedeling. Gezamenlijke dienstoverschrijdende 
initiatieven 

personeel; 
budget voor eventue-
le verplaatsingen 

2018- 

Inzetten op expertise-opbouw. Preservatie en conservatie: expertise-
opbouw personeel 

personeel; opleidings-
budget 

2018- 

Uitbouw van infrastructuur voor basale 
erfgoedzorg en duurzame bewaring. 

Voorbereiding en uitwerking van duurzame 
fysieke opslag 

personeel; budget 2018- 

Initiëren van en investering in 
atelier(werking) en boekverzorging 

personeel; budget  2018- 

Verdere uitrol boxing van handschriften 
(MSB) 

personeel; budget 2018-
2020 

Project zuurvrije opberging van 
ordonnanties (BC) 

personeel; budget 2018 

Een risicoanalyse van de magazijnen 
maken en evalueren 

personeel 2018- 

Een dossier indienen voor de technische 
verbetering van de magazijnen  

personeel 2018- 

De huidige magazijnplaatsing in kaart 
brengen 

personeel 2018- 

Een plan voor de verbetering van de 
magazijnplaatsing opstellen 

personeel 2018- 

Erfgoedprofiel voor KU Leuven 
Bibliotheken expliciteren en 
(inter)nationaal uitdragen. 

Werkbezoeken aan partnerorganisaties 
(ook uitwisselingen) 

personeel;  
budget voor eventue-
le verplaatsingen 

2018- 

Participatie aan (inter)nationale 
trajecten en projecten. 

Inspelen op opportuniteiten 
Projecten uitschrijven 

personeel;  
budget voor eventue-
le verplaatsingen 

2018- 

Aangaan van convenanten met 
relevante externe partners. 

inspelen op opportuniteiten personeel;  
budget voor eventue-
le verplaatsingen 

2018- 

1 Collectieafspraken met het 
Universiteitsarchief en met het 
Kunstpatrimonium 

Concrete afspraken maken rond acquisitie 
en valorisatie 

personeel 2018- 

Verdere uitbouw van de samenwerking 
met UCL 
 

Concrete afspraken maken rond acquisitie 
en valorisatie, o.a. verdere uitwerkingen 
van de projecten Magister Dixit en 
Lovaniensia 

personeel;  
budget voor eventue-
le verplaatsingen 

2018- 

2 Integratie Craneveltbrieven in project 
Huygensinstituut (NL) 
 

Contacten hernieuwen om dit project 
nieuw leven in te blazen 

personeel;  
budget voor eventue-
le verplaatsingen 

2018- 

Uitbreiding van het bestaand overleg 
met partners rond acquisitie en andere 
projecten 

Concrete afspraken rond acquisitie en 
valorisatie maken met o.a. UCL, 
Erasmusbibliotheek Rotterdam, 
Erasmushuis Anderlecht 

personeel;  
budget voor eventue-
le verplaatsingen 

2018- 

3 De conservatie en ontsluiting van 
handschriften en oude drukken verder 
uitbouwen, in samenwerking met 
collega’s van Bibliotheekdiensten KU 
Leuven 

Bestaande collectie oude drukken 
verwerken.  

personeel 2018- 

Een kwaliteitsvol datamodel voor het 
beschrijven van oude drukken bewaken. 

personeel 2018- 

Methoden ontwikkelen om de catalografie 
te verbeteren. 

personeel 2018- 

Planmatige catalogisering van nog te 
verwerken oude drukken 

Met alle betrokkenen de prioriteiten voor 
de verwerking in een stappenplan 
vastleggen 

personeel 2018 

Een corpus van een 30-tal Een pilootproject opstarten voor de personeel; 2018 
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handschriften digitaliseren  digitalisering van 15 handschriften budget voor eventue-
le conserveringsacties 

Evaluatie van de werkwijze van het 
pilootproject 

personeel 2018 

Aansluitende digitaliseringsprojecten van 
handschriften uitwerken 

personeel; 
budget voor eventue-
le conserveringsacties 

2018-
2020 

Meewerken aan de in 2016 
goedgekeurde 
digitaliseringsprogramma’s voor wat 
betreft de collecties uit de Maurits 
Sabbebibliotheek (de incunabelen en 
de jesuitica) en nieuwe thematische 
programma’s opstarten 

De nog onverwerkte incunabelen en 
jesuitica beschrijven, metadateren en klaar 
maken voor digitalisering door het Digitaal 
Labo 

personeel 2018- 

Een projectaanvraag indienen voor 
een waarderingstraject van abdij- en 
kloosterbibliotheken in opvolging van 
het project Abdbijbibliothecarissen. De 
laatste getuigen 

Uitschrijven projectaanvraag personeel 
 

2018- 

Een waarderingstraject van abdij- en 
kloosterbibliotheken uitvoeren 

Project uitwerken en subsidies zoeken personeel; 
(externe) financiering 
(subsidies voor 
waarderingstrajecten) 

2018 

4 Afbakening van de collectie t.o.v. 
andere instellingen  

Concrete afspraken maken rond acquisitie 
en valorisatie, binnen en buiten KU Leuven 
Bibliotheken, in het bijzonder collectie-
afspraken met 2Bergen 

personeel 2018 

Betrokkenheid bij hedendaags 
onderzoek aan de universiteit en de 
uitbouw van een netwerk van 
informanten (o.a. emeriti) 

Informele contacten (bv. via de leeszaal) en 
aanwezig zijn op netwerkmomenten 

personeel 2018- 

Datamodel voor de ontsluiting van 
historische atlassen 

Bestaand datamodel voor oude drukken 
aanpassen voor historische atlassen 

personeel 2018? 

5 Erfgoedcheck Selecteren van stukken uit de 
magazijncollecties die een interessante 
aanvulling zijn voor dit kennisdomein en de 
overheveling ervan naar Bijzondere 
Collecties. Met de mogelijkheid nieuwe 
zwaartepunten te identificeren 

personeel 2018 

Inventariseren wat er aanwezig is op 
het gebied van literatuur, in de eerste 
plaats op het gebied van modernisme 
en avant-garde 

Inventariseren en zorgen voor een gepaste 
bewaring en ontsluiting 

personeel; 
budget voor eventue-
le conserveringsacties 
 

2018- 

Samenwerking met de OE 
Literatuurwetenschap en andere 
relevante onderzoekseenheden  

Organiseren van gestructureerd overleg 
om afstemming tussen onderzoek en 
erfgoedcollecties regelmatig te 
actualiseren 

personeel 2018- 

Digitale valorisatie van de 
literatuurcollectie 

Relevante aanwinsten of collecties ook via 
MDRM-website kenbaar maken 

personeel 2018- 

Aanwinsten gericht in de kijker zetten 

Digitaal platform verder ontwikkelen (i.s.m. 
met platform Mode d’emploi ?) 

De banden aanhalen met de Leuvense 
musicologische onderzoekscentra 

Organiseren van gestructureerd overleg 
om afstemming tussen onderzoek en 
erfgoedcollecties regelmatig te 
actualiseren 

personeel 2018- 

Muziekcollecties in kaart brengen en 
ontsluiten 

Inventariseren en zorgen voor een gepaste 
bewaring en ontsluiting 

personeel; 
budget voor eventue-
le conserveringsacties 

2018- 



66 
 

Ondersteunen van het universitair 
cultuuraanbod door de uitvoering van 
stukken uit de eigen muzikale 
collecties aan te moedigen 

Een intensieve samenwerking opstarten 
met verschillende actoren en partners 
binnen de universiteit (beiaardiers, 
universitaire ensembles, onderwijs- en 
onderzoekscentra) 

personeel; 
budget voor 
uitvoerders, pr … 

2019- 

Inrichting en uitbouw van de nieuwe 
locatie voor het prentenkabinet 

De nodige maatregelen nemen voor een 
goede bewaring en presentatie van de 
stukken 

personeel; 
budget 

2019- 

Verdere ontsluiting en digitalisering 
van de grafiekcollectie 

Catalogiseren, digitaliseren en (digitaal) 
valoriseren 

personeel 2019- 

6 Erfgoedcheck Selectie van stukken voor 1830 uit de 
magazijncollecties die een interessante 
aanvulling zijn voor dit kennisdomein en de 
overheveling ervan naar Bijzondere 
Collecties 

personeel 2018- 

Uitbouwen van nieuwe en versterken 
van bestaande netwerken en 
samenwerkingsverbanden en in kaart 
brengen van verwante collecties bij 
andere erfgoedbeheerders 

Collectieplannen vergelijken personeel; 
budget voor eventue-
le verplaatsingen 

2018- 

tentoonstelling Corble Uitwerken van tentoonstelling die reeds 
opgestart is door stagiair, i.s.m. 
privéverzamelaar in Amsterdam 

personeel; 
budget: eigen 
middelen, subsidies 
en/of sponsoring 

2019-
2020 

7 Erfgoedcheck Selectie van stukken voor 1830 uit de 
magazijncollecties die een interessante 
aanvulling zijn voor dit kennisdomein en de 
overheveling ervan naar Bijzondere 
Collecties 

personeel 2018- 

Conservering kranten Dringende maatregelen nemen voor 
conservering van kranten 

personeel; 
budget voor eventue-
le conserveringsacties 

2018- 

Samenwerking met de Faculteit 
Politieke en Sociale Wetenschappen en 
met de onderzoeksgroepen binnen de 
OE Geschiedenis  

Organiseren van gestructureerd overleg 
om afstemming tussen onderzoek en 
erfgoedcollecties regelmatig te 
actualiseren 

personeel; 
aankoopbudget 

2018- 

Contacten onderhouden met de OE 
Geschiedenis voor het opsporen en in kaart 
brengen van mogelijke doelen voor 
aankoop (vooral via privécollecties) en 
schenking 

Rijkdom van de collectie breder 

bekend maken en beter ontsluiten 

(o.a. door een grotere bekendheid te 

geven aan de website van Bijzondere 

Collecties) 

Maatregelen nemen voor een betere 
(online-)valorisatie 

personeel 2018- 

8 Vergroten van het aantal 
internationale gebruikers van 
de deelbibliotheek boekgeschiedenis 

Vergroten van de zichtbaarheid van 
de deelbibliotheek boekgeschiedenis door 
het proactief aanbieden van nieuwsbrieven 
en de website  

personeel 2018- 

Het aanbieden van dynamische 
onderzoeksbibliografieën op de website 
van Bijzondere Collecties 

personeel 2018-
2019 

Verdere uitbouw van het Book 
Heritage Lab (BHL) 

Concrete restauratie- en 
conservatiedossiers van de 
erfgoedcollecties van de KU Leuven 
Bibliotheken door het BHL indienen en 
laten uitvoeren 

personeel; 
budget 

2018- 

Externe projecten uitvoeren personeel; 
budget 

2018- 
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5.2 Evaluatie van de voortgang van het collectiebeleidsplan 

Een verslag over de erfgoedwerking van KU Leuven Bibliotheken wordt jaarlijks ingediend bij het 
Departement Cultuur, Jeugd en Media. Dit verslag vormt de basis voor een tussentijdse evaluatie van 
de gerealiseerde doelstellingen en acties van het voorbije jaar. Een grondige evaluatie zal gebeuren 
bij de redactie van een nieuw Strategisch Plan voor KU Leuven Bibliotheken (2022-2026). Ook bij het 
uitschrijven van een volgend beleidsplan voor de Maurits Sabbebibliotheek in 2020 worden bepaalde 
elementen die specifiek met de Maurits Sabbebibliotheek te maken hebben, geëvalueerd.  
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6 Samenwerking en netwerking 

6.1 Het huidige netwerk en samenwerking 

 Verwante collecties en bibliotheken 

Een eerste vorm van samenwerking vindt plaats binnen KU Leuven Bibliotheken. Ze wordt 
gegarandeerd door de aanwezigheid van twee portefeuillehouders erfgoed in het Management Team 
KU Leuven Bibliotheken, waardoor de noden en opdrachten van de twee grootste erfgoedcollecties 
(Maurits Sabbebibliotheek en Bijzondere Collecties) strategisch verankerd zijn. Daarnaast zijn er de 
halfjaarlijkse bijeenkomsten van de collegagroep erfgoed@KU Leuven Bibliotheken, waarop alle 
medewerkers die erfgoed beheren of verwerken uitgenodigd zijn. Er wordt ook samengewerkt met 
de dienst Kunst & Erfgoed, waartoe het Universiteitsarchief en het Kunstpatrimonium behoren. Voor 
wat betreft overkoepelende dossiers om advies te verlenen en waar nodig daadwerkelijk Vlaams 
religieus erfgoed te herbestemmen werkt de Maurits Sabbebibliotheek nauw samen met: 

- Het Documentatie en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (KADOC): sinds 2013 
bestaat er een protocol van samenwerking met onder andere collectieafspraken. Ook Bijzondere 
Collecties heeft collectieafspraken met KADOC. 

- Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC): als vertegenwoordiger van de VRB 
Expertisehouders Levensbeschouwelijke Collecties zetelt de Maurits Sabbebibliotheek in de 
stuurgroep Religieus Cultureel Erfgoed, waarvan het CRKC portefeuillehouder is.  

De bibliotheek met de erfgoedcollecties die het meest verwant zijn aan die van KU Leuven 
Bibliotheken is de universiteitsbibliotheek van de Université Catholique de Louvain (UCL), inclusief het 
universiteitsarchief, want – in tegenstelling tot wat in Leuven het geval is – worden de handschriften 
daar in het universiteitsarchief bewaard. Op dit moment bestaan er tussen beide instellingen geen 
afspraken over collectievorming. Wel bestaan er goede contacten tussen beide instellingen en wordt 
er ook op andere vlakken samengewerkt, zoals de digitalisering van de Leuvense collegedictaten en 
de oude drukken uit de Caa-collectie (zie 4.4). 

Ook met de andere Vlaamse universiteitsbibliotheken zijn er geen afspraken over de collectievorming 
van erfgoed. Wel zijn er sinds 2010 op initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek afspraken met de 
Universiteitsbibliotheek van Gent en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience over de bewaring van 
buitenlandse kranten (zie bijlage 3). Voor specifieke herbestemmingsdossiers wordt wel constructief 
samengewerkt. Dit gebeurde bijvoorbeeld al met de bibliotheekcollectie van de Koninklijke Academie 
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Deze collectie werd recent overgedragen aan de 
Universiteitsbibliotheek Gent, die besliste om de doubletten onder de andere partners van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek te verdelen. 

Gezien haar missie onderhoudt de Maurits Sabbebibliotheek een nauwe samenwerking met religieuze 
orden en congregaties en kerkelijke instellingen in binnen- en buitenland. Binnen het netwerk van 
bibliotheken, archieven en andere culturele instellingen met deels overlappende collectieprofielen 
bestaat een goede verstandhouding en een constructieve samenwerking. Zo is er intensieve samen-
werking met de jezuïeten en kapucijnen door (onderzoeks)projecten aan de Faculteit Theologie en 
Religiewetenschappen: jesuitica en Ignatiana (https://www.jesuitica.be/) en Capuchins in the Low 
Countries (https://theo.kuleuven.be/en/research/research_units/ru_church/ru_church_capuchins/). 
Op regelmatige basis worden met instellingen als het Ruusbroecgenootschap, het Grootseminarie 
Brugge, de Abdij van Park, etc. afspraken gemaakt over herbestemming van collecties of bruiklenen.  
 

https://www.jesuitica.be/
https://theo.kuleuven.be/en/research/research_units/ru_church/ru_church_capuchins/
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 Professionele netwerken 

KU Leuven is één van de zes partners van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Er wordt actief 
samengewerkt in de Raad van Bestuur, via de Algemene Vergadering (in verband met STCV en 
Abraham) en in collegagroepen (zoals de collegagroep ‘waarderen’). Collectie-afspraken zijn er 
voorlopig nog niet gemaakt, met uitzondering van bovenvermelde bewaarafspraak over kranten. 
Occasioneel worden er afspraken gemaakt over veilingen, maar over het algemeen verzamelen de 
verschillende partners ander erfgoedmateriaal. 
Een ander netwerk is de Cometagebruikersgroep. Hierbij gaat het echter in de eerste plaats om het 
uitwisselen van ervaringen en het maken van afspraken over het Cometamodel. De manier van 
beschrijven staat hierbij centraal, niet de collectievorming op zich. Ontsluiting is dan weer het 
hoofdmotief van de projecten STCV en Abraham, waaraan KU Leuven Bibliotheken ook meewerkt. 
Zoals vermeld in hoofdstuk 1 is KU Leuven Bibliotheken ook lid van VVBAD, IFLA, CERL en Liber. Dit 
lidmaatschap wordt vooral gebruikt voor het ontvangen van publicaties en deelname aan 
studiedagen, en niet voor het maken van afspraken over collectievorming.  
Deelname aan projecten als Flandrica en Europeana en samenwerking met VIAA is dan weer vooral 
belangrijk in het kader van de valorisatie van de erfgoedcollectie. Hier dient ook de samenwerking 
met Lectio vermeld te worden, aangezien zij het Magister Dixit-project hebben geïnitieerd en hosten 
op hun website. 
 
De samenwerking in nationale en internationale bibliotheeknetwerken is een strategische doelstelling 
van de Maurits Sabbebibliotheek, ook voor haar bewaar- en erfgoedopdracht. In deze expertisedeling 
komen onderwerpen in verband met bewaar- en erfgoedwerking regelmatig aan bod, bv. in de BETH-
conferenties van 2014 (Wroclaw) over ‘Conserving and protecting Library collections for the future’, 
of van 2017 (Zagreb) over ‘Digitisation in European Theological Libraries’. Daarbij komt het interna-
tionaal netwerk opgebouwd door academici in het kader van onderzoeksprojecten, dat belangrijk is 
voor het gebruik van de Maurits Sabbebibliotheek en haar erfgoedcollectie door buitenlandse 
onderzoekers. 
Het Book Heritage Lab - KU Leuven genereert samenwerking op nationaal en internationaal niveau. 
Dit heeft te maken met het unieke conservatie-, materiaal- en kunsttechnologisch onderzoek dat in 
dit laboratorium wordt verricht en met de bijzondere dienstverlening waaraan in België en in de ons 
omringende landen nood is. Het Book Heritage Lab organiseert stages in het kader van 
interuniversitaire en internationale opleidingen, verleent advies in specifieke preservatie- en 
conservatiedossiers en voert conservatie- en onderzoeksprojecten uit samen met andere 
(opleidings)instituten in binnen- en buitenland. Door de samenwerking in meerdere 
onderzoeksprojecten met Illuminare, Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst, wordt dit netwerk 
uitgebreid naar de ruimere kunsthistorische sector.  
 

 Lokale of regionale samenwerkingscontext 

KU Leuven Bibliotheken werkt nauw samen met enkele Leuvense instellingen binnen de ruimere 
culturele erfgoedsector. Binnen Leuven en de universiteit zijn er verschillende bevoorrechte partners 
wanneer het om erfgoed gaat, nl. de erfgoedcel van de stad Leuven (ondermeer in het kader van 
erfgoeddag), KADOC (tentoonstellingen), de dienst Cultuur en de dienst Toerisme van de stad Leuven 
(zie ook bij stakeholders), KUnST Leuven (stadsbrede festivals) en M-Museum (tentoonstellingen)24. 

Leuvense professionele goedspelers, waaronder ook KU Leuven Bibliotheken, hebben bovendien in 
2017 een structureel samenwerkingsverband opgestart dat geconcretiseerd wordt in het Erfgoedlabo. 
Hiermee onderschrijven de deelnemende organisaties, met de KU Leuven en de stad Leuven als 

                                                           
24 Dit zijn allemaal partners die werkzaam zijn op verschillende kennisdomeinen (cf. infra). Partners die gelinkt 
zijn aan één specifiek kennisdomein worden bij dat kennisdomein vermeld, en zijn niet opgenomen in deze 
algemene lijst. 
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dragende actoren, de visie van het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet. Dit Labo is opgevat als een 
kenniscluster met een pioniersfunctie. Het Leuvense erfgoed is de grondstof voor de werking waarbij 
onderzoek en innovatie voorop staan. Het Erfgoedlabo werkt met praktijkrelevante werven, zoveel 
mogelijk aansluitend bij de door de professionele Leuvense erfgoedsector genoemde noden, 
uitdagingen en expertises. In een eerste fase werden volgende vier werven (met telkens een aantal 
subwerven) gedefinieerd en opgestart: gemeenschappelijk erfgoeddepot & infrastructuur, digitaal 
atelier, kennisopbouw & kennisdeling en presenteren, programmeren & participeren. 
 

6.2 Samenwerking in de toekomst 

Met de Université Catholique de Louvain dienen nieuwe afspraken gemaakt. Momenteel bestaat het 
risico dat beide universiteiten, die allebei het eigen - en dus hetzelfde - academisch erfgoed 
verzamelen, tegen elkaar opbieden op veilingen. Afspraken rond acquisitie zijn dan ook opgenomen 
als een specifieke doelstelling in paragraaf 5.1. In de toekomst kan er nog actiever ingezet worden op 
het samenwerken op het vlak van valorisatie, waarvoor ondertussen wel de eerste aanzetten zijn 
gedaan. 

Verder dienen de bestaande samenwerkingsverbanden met de partners van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek (STCV, Abraham en - als nieuw project - ‘waarderen’), de Koninklijke Bibliotheek 
van België, de Cometagebruikersgroep, de stad Leuven (inclusief het Stadsarchief en het Rijksarchief 
te Leuven), M-museum, KADOC en de provincie Vlaams-Brabant bestendigd en waar mogelijk 
uitgebreid worden. Zeker op het gebied van schenkingen is het mogelijk om de samenwerking tussen 
de partners van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek te intensifiëren. Dit kan gaan van het doorverwijzen 
naar een partnerinstelling wanneer een geschonken verzameling niet aan het collectieprofiel voldoet 
van de ontvangende instelling, tot het maken van concrete afspraken rond provinciegebonden 
erfgoedmateriaal. Ook voor veilingen kunnen dergelijke afspraken gemaakt worden. Geografische 
afspraken kunnen ook gemaakt worden voor specifieke deelcollecties zoals heemkundige tijdschriften 
en antiquariaats- en veilingcatalogi. Voor alle duidelijkheid, dit zijn voorlopig slechts suggesties, 
concrete afspraken dienen gemaakt te worden via de geëigende weg. 

Wat betreft religieus boekenmateriaal is de Maurits Sabbebibliotheek uniek in Vlaanderen. Toch 
hebben ook de andere universiteits- en erfgoedbibliotheken in Vlaanderen religieus boekenerfgoed. 
Op dit vlak werden nog geen afspraken gemaakt die betrekking hebben op de collecties.  

In de nabije toekomst wil de Maurits Sabbebibliotheek een waarderingstraject voor abdij- en 
kloosterbibliotheken opstarten, in opvolging van de resultaten van het project Abdijbibliothecarissen. 
De laatste getuigen – Bibliothecair erfgoed in Vlaamse abdijen en kloosters, het verhaal van hun 
bibliothecarissen (2014-2015). Dit is belangrijk omdat de eeuwenoude traditie van een 
abdijbibliotheek, waaraan heel wat materiële en immateriële waarden verbonden zijn, dreigt verloren 
te gaan. Dit onderzoek is essentieel om de omgang met erfgoedcollecties wetenschappelijk te 
onderbouwen en om zicht te hebben op de ingrepen die nodig zijn om de meest interessante zaken 
te bewaren. 

Flandrica en Europeana blijven bevoorrechte partners voor digitaliseringsprojecten, net zoals VIAA. 
Nieuwe partners zijn het Constantijn Huygensinstituut in Den Haag, dat de digitale foto’s van de 
Craneveltbrieven zal opnemen in zijn project over geleerdenbrieven (zie kennisdomein Humanisme). 
Het is ook denkbaar dat er in de toekomst met de partners van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
digitaliseringsafspraken worden gemaakt, naast de reeds vermelde samenwerking in Flandrica. 
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