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Opdrachten aan Luc Danhieux.
De band met Gerard Walschap 

Al snel bleek er meer aan de hand:
vele romans, in totaal een

zeventig tal, bevatten een opdracht
aan Danhieux, te beginnen bij
Raymond Herreman in 1939,
over persoonlijkheden als Stijn
Streuvels, Ernest Claes, Lode
Baekelmans en Maurice Gilliams tot
Hugo Claus, Paul de Wispelaere en
Bert Decorte in 1981. De inhoud
van de opdrachten overstijgt meestal
het gewone beleefdheidsniveau.
De vroegste bijvoorbeeld, een opdracht
van Raymond Herreman in zijn
De roos van Jericho, bestaat uit een vers: ‘Ruikt gij
die roos nog, Luc Danhieux,/ die lang haar bloeien
heeft gestaakt?/ Tant mieux:/ het is niet alles jong
wat blaakt.’

Vanwaar dit grote aantal auteursopdrachten?
Een aantal blijkt een gevolg van de vriendschaps -
banden die Lucs vader als secretariaatsmedewerker
van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal-
en Letterkunde te Gent onderhoudt met de diverse
leden. Een uitgesproken vriendschap is er met Johan
Daisne en ook met Maurice Gilliams. Luc wordt bij
momenten ingeschakeld in dit secretariaat en leert zo
de leden van de academie kennen. 

Enkele opdrachten zinspelen op literaire activiteit van
Luc Danhieux zelf. Zo schrijft Paul Rogghé in 1942:
‘Aan mijn jongen vriend en dichter’. Danhieux is
inderdaad onder het pseudoniem Luc Van Geertsom
werkzaam geweest als dichter. Samen met onder
andere Frank Meyland is hij de stuwende kracht
achter het Gentse tijdschrift Podium dat in de oorlogs -
jaren 1942-43 negen afleveringen heeft gekend.
Dat tijdschrift is niet onbelangrijk.  Auteurs als
Bert Decorte, Piet van Aken, Jos de Haes en
Hubert van Herrewegen hebben er in gepubliceerd.
De opdrachten van generatiegenoten aan Luc
Danhieux zijn terug te voeren op die activiteit.

Een bijzondere band moet er geweest zijn met
Gerard Walschap (1898-1989). Negen boeken van
diens hand in de schenking dragen zijn opdracht,
te situeren tussen 1946 en 1954. Ook de meeste van
deze opdrachten hebben enig belang. Zo schrijft
Walschap in Zuster Virgilia: ‘Aan Luc Danhieux dit
boek ter beschaming van de laster dat ik een
godsdiensthater zou zijn’. 

Nog meer betekenisvol is het feit dat Walschap een
aantal opdrachten laat vergezellen van een tekening.
Dat hij tekent is niet verwonderlijk. Walschap heeft
talent en bewondert de beeldende kunstenaars ten
zeerste. Omstreeks 1954 doet hij zelfs een serieuze
poging de pen voor het penseel in te ruilen. Nu en
dan illustreert hij eigen uitgaven, zoals bijvoorbeeld
De goede smokkelaar (1945) en Tilman Armenaas (1960).

Walschaps roman Sibylle, in een derde druk met
opdracht uit 1946, bevat een tekening die een jonge
man met een krant voorstelt bij een tafeltje met een
grote lampenkap. De voorstelling is niet in verband te
brengen met een passage uit de tekst. Vermoedelijk is
het Luc Danhieux zelf, geportretteerd bij een bezoekje
van de auteur. Walschap heeft er onder geschreven:
‘ik kan beter, maar ’t is mislukt’. De tekening is
inderdaad niet echt geslaagd. Walschap tekende
en schilderde meermaals zijn vrienden. 

De omvangrijke collectie van voormalig rijksarchivaris te Brugge

Luc Danhieux (1923-1999), die de bibliotheek in 2009 werd aangeboden,

bevat heel veel kwaliteitsvolle literaire en historische publicaties en,

zoals beroepshalve verwacht kan worden, wat archiefmateriaal.

Maar buitengewoon leek de collectie aanvankelijk niet te zijn. 

2

Gedichtje van Raymond Herreman aan Luc Danhieux, in De roos van
Jericho. Verzen van Reimond Herreman, Brussel-Maastricht, 1931.
– KU Leuven, Universiteitsbibliotheek, Bijzondere Collecties, 8A13127.



Zo toont bijvoorbeeld het portret van de schrijver
en kunst schilder Dirk Vansina, dat bewaard wordt in
het KADOC, dat hij een goed portrettist was. 

Twee exemplaren van Genezing door aspirine
(de Gentse en de Amsterdamse edities van 1943)
bevatten nagenoeg dezelfde tekening. Het betreft
een zelfportret van de schrijver, het hoofd in profiel
met een tekst rondom als op een gedenkpenning.
De tekst, in kapitalen, luidt: ‘Gerardus De Walonis
Capella Aet. Suae 52’ (de leeftijd op de tweede
tekening is 53). Walschap koketteert graag met
zijn Frans-Vlaamse afstamming. Zo publiceert hij
de tekeningen voor Tilman Armenaas onder het
pseudoniem Jacques (zijn eerste voornaam) de
Waloncapelle. De twee zelfportretten dateren van
1951-52. Bij de tweede voegt hij de commentaar:
‘Joviaal en onaanraakbaar lach ik’. Dit is een citaat
uit het einde van de roman, waar het hoofd -
personage zijn crisis heeft overwonnen.
De zelfportretten zijn erg gelijkend. De oudste
versie is met pen en inkt uitgevoerd waardoor
zijn gelaat scherpere trekken vertoont dan op
de tweede in potlood. 

In een derde druk van Denise, met een opdracht
uit 1952 houdt een man een vrouw in een stevige
omhelzing, of eerder een omklemming. De man staart
met de blik van een bezetene omhoog en draagt op
het hoofd een papieren hoedje, vervaardigd met de
krant La libre Belgique. Nergens in het boek komt er
een passage voor waar zo’n hoedje een rol speelt.
Momenten waarop het personage Paul Hillegeer
de hoofdpersoon Denise hardhandig aanpakt, zijn er
tegen het einde van het boek voldoende. De ‘Libre’ is
vermoedelijk een zinspeling op de rol die de krant in
de roman speelt als medium voor huwelijks advertenties.
Walschap heeft trefzeker het koppel in inkt geschetst
waarbij hij het gelaat van Hillegeer iets van de
fanatieke trekken van een Hitler heeft gegeven.

In een vierde druk van Celibaat, ongedateerd, maar
zeker na 1947, tekent Walschap het zwaar verminkte
hoofd van een man, met het onderschrift: ‘Als de God
waaraan André niet gelooft, bestaat, dan heeft hij hem
met een obus op zijn smoel geslagen’. Dit is een citaat
uit het boek. Het gezicht is dat van het personage
André d’Hertenfeldt, die als oorlogsvrijwilliger in
de Eerste Wereldoorlog in volle aangezicht verwond
wordt, geen lippen meer heeft en nauwelijks nog
een mond.

De aard van deze getekende opdrachten verschilt erg:
een regelrechte illustratie bij de tekst (Celibaat),
een (mogelijk spottend) commentaar op de liefdes -
complicaties in Denise, een gelegenheidsportretje
(Sibylle) en een zelfportret met identificatie met
het hoofdpersonage in Genezing door aspirine.

De archivaris Danhieux had een boekencollectie met
een grote waarde, ook op een domein waar het niet
verwacht werd, namelijk het literaire. De vlag dekt
de lading niet altijd. Voorzichtigheid bij de beslissing
een schenking al dan niet te aanvaarden, is bijgevolg
altijd geboden. 

Dirk Van Eldere

Zelfportret, tekening in Gerard Walschap, Genezing door aspirine,
Gent, 1943. – KU Leuven, Universiteitsbibliotheek, Bijzondere Collecties.
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Quis? Wie? Het supralibros vertoont een
alliantie wapen: links (heraldisch rechts) drie

mispelbloempjes met de keten van het Gulden Vlies,
versta Arenberg, rechts (heraldisch links) drie
gekanteelde torens, versta Lauraguais. Na twaalf jaren
primaire infertiliteit kon het hoogadellijke echtpaar
Arenberg-Lauraguais zich eindelijk verheugen in
een zwangerschap die eindigde met de geboorte
van een zoon. De bloedlijn werd verdergezet.
Drievoudig hoera!2Vandaar onder het alliantiewapen
de woorden DAT PROSPER NATUS 1785
(‘De in 1785 geboren Prosper geeft’). 

Quid? Wat? Prosper geeft een boek. Een unieke
suggestie: via zijn ouders geeft een boreling een boek.
De titelpagina – zelden werd op een titelpagina zo
veel informatie bijeengestouwd! – levert het antwoord:
Instructions importantes Aux Etudians & à leurs Parens,
nécessaires à bien d’honnêtes Gens tant Ecclesiastiques que
Laiques, sur tout aux Precepteurs & aux Regens, Donnant
grande ouverture A l’introduction de l’Histoire Universelle
& à la lecture d’une suite regulière des plus interessantes
Histoires particulieres, à la Langue, à l’Orthographe
française, à l’étude methodique de la Sainte Ecriture,
à le Théologie scholastique & morale, enfin au Droit
Canonique & civil. Hiermee is het nog niet gedaan.
Aanvullende informatie begint op een nieuwe regel:
Le tout entremêlé des égards à la politique & des interessantes
Tables chronologiques, guidant aux précis faits à dessein de
tous les Souverains de l’Empire Romain, tant d’Orient que
d’Occident, d’Allemagne, des Gaules, de France, de Flandre,
d’Angleterre, de Naples, des Croisades & de la Bible, pour
les mettre au fait de ces études sans Maître. Het werk is
opgedragen aux Magistrats de la Flandre maritime. 

De auteur maakt zich op de titelpagina en aan het slot
van de épitre dédicatoire bekend: A.V.D.W.O.S.T.L.P.W.
We wagen deze oplossing: Alexander Van de Walle
oratoriaan licentiaat in de gewijde theologie.
Pastoor in W.  

Het werk bestaat eigenlijk uit drie delen, maar de
schenking bevat alleen het eerste deel.3 Het werd
in 1752 in Brussel gedrukt door George Fricx,
Imprimeur de Sa Majesté Imperiale & Roïale, en telt
588 bladzijden. 

Ubi? Waar? Op een schutblad vooraan in het
Dat Prosper natus-boek staat een deels onleesbaar
gemaakte tekst: De munificentia Serenissimi Ducis ab
Aremberg, Arschot et Croy &&& in Syntaxi […] obtinuit
[….]. Dabam […] in collegio nostro ducali hac 24 aug.
1785. F.A. Deblander aug. (vertaling: ‘Door de
vrijgevigheid van de Doorluchtige Hertog Arenberg,
Aarschot en Croy &&& verkreeg syntaxisleerling
[…..] Ik gaf dit boek in ons hertogelijk college heden
24 augustus 1785 (get.) F.A. De Blander augustijn’).  

Het welbekende Quis? Quid? Ubi? etc. kan structuur geven aan

kanttekeningen bij een boek dat in 1996 door Didier Houberechts aan

de Verzameling van het Huis Arenberg in het Universiteitsarchief KU Leuven

geschonken werd.1

Kanttekeningen bij de Leuvense
Dat Prosper natus 1785
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1 Verzameling Huis Arenberg, nr. 43.
Zie ook Arnout Mertens, ‘Hoera,
een prinsje!’, in Pierre Delsaerdt,
Katharina Smeyers en Mark Derez
(eds), Anima Academiae Bibliotheca.
Dertig jaar aanwinsten voor de
Leuvense Universiteitsbibliotheek
1980-2010, Leuven 2010, p. 84-85. 

2 H. De Cordes, ‘Fêtes à Enghien à
l’occasion de la naissance du Prince
Prosper-Louis d’Arenberg, 1785’,
in Annales du Cercle d’Archéologie
d’Enghien [hierna ACAE], 1948,
p. 201-211. Deze auteur deelt niets
mee over Dat Prosper natus 1785.

3 Een volledig exemplaar bevindt zich
in de Maurits Sabbe bibliotheek
(136 G 1752 / W1-3). 

Supralibros van 1785 op een prijsband, rond Alexander van de Walle (?),
Instructions importantes aux Etudians & à leur Parens […], Brussel, 1752.
– KU Leuven, Universiteitsarchief, Verzameling Huis Arenberg, nr. 43. 



De woorden in collegio nostro ducali wijzen zonder
meer naar Edingen waar hertogin Anna van Croy,
de weduwe van hertog Karel van Arenberg
(†18 januari 1616), in 1623 een college gesticht
heeft.4 F.A. De Blander was er augustijn. 

Dankzij de woorden De munificentia weten we dat het
om een Praemium of prijsboek gaat. De woorden die
na obtinuit geradeerd zijn, kunnen worden aangevuld
met behulp van andere prijsboeken: obtinuit Praemium
Probus ac Ingenuus Adolescens (‘De degelijke en vernuftige
jongeling … heeft dit prijsboek verkregen’).

Het antwoord op de vraag Quando? Wanneer? is al
gegeven: op 24 augustus 1785 had aan het genoemde
college de prijsuitreiking plaats. In de Catalogus locorum
studiosae juventutis Collegii Ducalis Augustino-Angiensis
[…], zijn alle prijsboeken en hun begunstigers
opgesomd.5 Hierdoor weten we dat 33 leerlingen,
wier woonplaats meegedeeld wordt, voor hun
prestaties in totaal 46 prijsboeken ontvingen.
De ouders van Prosper hadden al deze boeken uit
de hertogelijke bibliotheek doen ophalen, ze in een
nieuwe lederen band doen steken en het beschreven
supralibros erop laten aanbrengen. 

De Catalogus locorum deelt de titels erg verkort mee.
Bij de titel Introduction à l’histoire universelle is geen
auteursnaam vermeld, maar er is geen twijfel dat hier
het werk van Alexander van de Walle bedoeld is.
Expliciet is aangegeven dat het om twee delen gaat.
Aan de titel gaat de naam van de leerling vooraf:
Precelle Carolus Edingen.6

Nogmaals vragen we Quis? Wie?, deze keer met
betrekking tot Carolus François Joseph Precelle.
Hij bezat een bibliotheek met ten minste veertig
boeken, gedrukt tussen 1689 en 1822 en nu bewaard
in het voormalige kapucijnenklooster te Edingen.
De handschriftelijke exlibrissen in de boeken geven
aanwijzingen over zijn levensloop. In een van de
boeken noemt hij zich C.F.J. Precelle angiensis, ‘uit
Edingen’. In twee octavobanden schreef hij Ex scriptis
Caroli Precelli philosophi Porcensis, 1791.7

Hij verbleef dus als student in
Het Varken, een van de vier
pedagogieën van de Artes -
faculteit aan de Leuvense
universiteit. Na de Artes
studeerde hij theologie:
in 1795 noteerde hij in een
boek angiensis philosophi in
pontificio. Hij komt echter niet
voor als student in de matrikel
van de oude Universiteit
Leuven. Wel wordt hij er in
1797 vermeld als nominatus ten
laste van de benedictijnenabdij
Sint-Pieters te Lobbes.8

Na zijn aanstelling in Lobbes
is hij pastoor geweest in de
Pajottenlandse gemeente Bever
(Biévène), nabij Edingen.
In een van zijn boeken schreef
hij immers: C.F.J. Precelle pastoris
in Bieven. 

Heeft Carolus F.J. Precelle zijn
prijsboek werkelijk gelezen?
Twee details wijzen hierop.
Op p. 455 is in de marge een
kruisje geplaatst bij de passus
Jus quod a Papa vel a Rege conditur
generali nomine vocatur constitutio.
Illud dividitur in Edictum, Decretum
& Epistolam. Ook op p. 587 staat een kruisje, bij Art. II:
Pour entendre les citations & l’usage des rubriques du cours
Canon. Zulke plaatsen sporen met het geschetste
curriculum van Precelle.

En zo is de cirkel rond: van de hertog van Arenberg
via zoon Prosper als prijsboek naar C.F.J. Precelle,
angiensis en lovaniensis. Langs onbekende wegen in het
bezit gekomen van Didier Houberechts en door hem
aan de Verzameling van het Huis Arenberg van het
Universiteitsarchief KU Leuven geschonken.

Guido Hendrix

5

4 Jean Marie Willot, ‘Le Collège Saint-Augustin de 1623 à nos jours: Plongée dans l’histoire juridique de l’institution’, in ACAE, 40, 2007, p. 173-181. 

5 In 1955 nog bewaard in het vermelde college en uitgegeven door A. Van Nuffel & Y. Delannoy, Contribution à l’histoire de l’enseignement moyen à Enghien de 1623 à 1850.
Le Collège des Augustins, 1623-1797 in ACAE, 10, 1955, p. 340-423; Catalogus: p. 420-423.

6 In de abdij van Park te Heverlee zijn drie prijsboeken met hetzelfde supralibros bewaard. De leerling die in de prijzen viel was Pierre Ottoy. Zie Bibliotheek van de Abdij van Park,
dl 1, Leuven 2014, p. 108-109. 

7 R.P. Basile, ‘Inventaire des archives conservées au couvent des Capucins à Enghien’, in ACAE, 6, 1898-1907, p. 385-400; p. 389.

8 Arnold Hubert Schillings, Matricule de l’Université de Louvain, dl X: Janvier 1790 - janvier 1797, Brussel 1967, p. 68: Nominatus nr 20: Reverendus Dominus Carolus Franciscus Joseph Precelle
ab abatem Lobiensem.

Ex praemio, vooraan in Alexander van de Walle (?), Instructions
importantes aux Etudians & à leur Parens […], Brussel, 1752.
– KU Leuven, Universiteitsarchief, Verzameling Huis Arenberg, nr. 43. 
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Op 2 september 1944 verliet een groep maquisards het Camp
des Termites in Orchimont (Vresse-sur-Semois, provincie

Namen). Jan Daelemans (1921-1944) liep als verkenner voorop,
samen met Paul Bollingh. Ze liepen in een valstrik van de
Duitsers, en werden neergeschoten. Ze redden wel met hun
moedige daad het leven van hun kameraden. De dood van Jan
Daelemans is een bijzonder dramatisch gebeuren uit die laatste
dagen van de bezetting. Des te meer omdat hij op 23 augustus
1944 in het huwelijk was getreden met Roosje Davin († 1972).
Nog diezelfde dag voegden ze zich bij het Geheim Leger,
onder leiding van Jef van Bilsen (1913-1996). Tien dagen later
was Roosje weduwe, tot haar ontzetting. Ook de vriendenkring,
met onder andere de journaliste Betsie Hollants (1905-1996) en
boezemvriend Jan Yoors (1922-1977), was totaal ontredderd.

Jan Daelemans begon in 1939 aan zijn studie in Leuven. Hij was
Vlaamsgezind en katholiek, en lid van het Hoogstudentenverbond
voor Katholieke Actie (H.V.K.A.). Hij geloofde in de ontvoogding
van Vlaanderen, maar dan wel binnen het Belgisch staatsbestel.
In 1941 richtte hij samen met twee andere studenten het
sluikblad De Vlaamsche Vlagge op.

Roosje Daelemans nam het initiatief om de Chapelle du Flâchis
te bouwen. De klok ervan luistert naar de naam Godelieve, en
draagt het opschrift Quia fortis est ut mors delectio (Omdat liefde
sterker is dan de dood). Eugène Yoors (1879-1975), vader van Jan,
ontwierp de glasramen. Het centrale glasraam stelt een stralende
Christus voor. Aan zijn voeten liggen Jan en Roosje begraven,
anoniem, onder een stenen plaat met als opschrift: “L’amour, une
fois qu’il a germé, fait pousser des racines qui n’en finissent plus
de croître” (Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944). Rechts tegen
de muur hangt een stenen plaat met de namen van alle verzets -
mensen die op het plateau van Les Flâchis sneuvelden.

In 1945 werd het comité Jan Daelemans opgericht,
met als voorzitter professor Gerard Verbeke (1910-2001)
en als secretaris priester Louis Evely (1910-1985),
de hoofd aal moezenier van de verzets groep Orchimont.
Het organiseerde lange tijd de jaarlijkse herdenkingsmis in
deze kapel. Rector magnificus Honoré Van Waeyenbergh
(1891-1971) wijdde ze in op 5 september 1949. Het is
niet duidelijk wanneer deze bedevaart vanuit Leuven is
stilgevallen. Hoe dan ook, de familie van Roosje Daelemans,
de lokale autoriteiten, de verenigingen van oud strijders en
gedeporteerden zetten de traditie verder: elke laatste zondag
van augustus komt men er samen om de verschrikkingen
van de oorlog te herdenken en er te bidden voor de vrede.

Jan van Impe

Met dank aan Marcel Lebas, Francis Monin,
Sergio Servellon en Kore Yoors

De kapel in Orchimont

Jan Daelemans was een student in de rechten. Op de plek waar hij als lid van

het Geheim Leger in 1944 sneuvelde, werd een kapel gebouwd. Zijn verhaal is

in Leuven in de vergetelheid geraakt.

Chapelle du Flâchis, jaarlijkse misviering van 28 augustus 2016.

Bronnen

• De Vlaamsche Vlagge
https://warpress.cegesoma.be/nl/node/45049/
download/wZDKLk5TnCU9acCCXNsB

• Ons Leven, december 1944, jg. 53, nr. 1, p. 1, 4-5.
• Emile Lousse, De Leuvensche universiteit tijdens den tweeden

wereldoorlog, Brugge, 1945, p. 44-45.
• Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt,

1998, p. 836.
• Universiteitsarchief KU Leuven, Archief Rector

magnificus Honoré Van Waeyenbergh, nr. 12069,
dossier inzake het overlijden van Jan Daelemans. 

De verrezen Christus, centraal glasraam in de Chapelle du Flâchis, een werk van Eugène Yoors.
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Maar hoe verging het de talen
van de ‘Nieuwe Wereld’,

die de ontdekkingsreizen in West
en Oost in het vizier van laat-
humanistisch Europa brachten?
Hoe is vooral het Chinees in dit
academisch milieu bekend geraakt?
De eerste originele Chinese druk is
in Leuven pas in 1616 aange komen.
Het betreft een medisch werk over
physiognomie, Xiangfa men (Latijn:
Physiognomiae explicationis ianua) dat
missie procurator en jezuïet Nicolas
Trigault (1577-1628) uit China had
meegebracht. Hij had hiervan ook
exemplaren geschonken aan de
Hofbibliothek in München en
de Domus Professa in Antwerpen
(nu: Brussel, Koninklijke
Bibliotheek van België, Ms. 19908).
Het Leuvense exemplaar is nu
verloren, maar de titel is opgenomen in de catalogus
van de jezuïetenbibliotheek (Brussel, KBR, Ms.).

Een volgende stap werd gezet toen in 1654 een andere missie -
procurator, Martino Marini (1614-1661), een half jaar in de
Nederlanden doorbracht en bij zijn bezoek aan het jezuïeten -
college van Leuven zo’n indruk maakte op de aanwezige novicen,
dat tientallen aanvragen het college verlieten om als missionaris
naar China te vertrekken. Een en ander was onder meer het
gevolg van zijn nogal opvallend optreden, met een ‘lezing met
lichtbeelden’ door middel van de ‘laterna magica’ – zowat een
wereldprimeur – maar ook door de aanwezigheid van de
Chinese assistent van Martini, Dominicus Siquinpai, die in
publico in het jezuïeten college Chinese karakters ‘tekende’.
Deze zijn wél bewaard (Brussel, KBR, Ms. 3510), en geven
zonder transcriptie, maar mét Nederlandse vertaling, de woorden
van het kruisteken weer. 

Een derde – en voorlopig laatste – stap bestond in het drukken
van 24 Chinese karakters in een Leuvense druk van 1673 door
Martin Hullegaerde. Hij had zijn drukkersatelier in de Backtant
(in de ‘Proefstraat’, de huidige Naamsestraat 20), ante Hallas.
Het betreft de Historia Tartaro-Sinica Nova van de jezuïet François
de Rougemont (1624-1676), een alumnus van het Leuvense
jezuïetencollege, die naar China vertrok in 1564. 

Zijn oude banden met
het college kunnen
verklaren waarom de
Leuvense drukker werd
uitgekozen voor de
publicatie van de
originele, Latijnse versie
van het werk – terwijl
een Portugese vertaling
reeds het jaar voordien
verschenen was in
Lissabon. De Chinese
karakters vormen twee
groepen: één van vier
karakters, en één van
twintig. Deze laatste
vormen een opschrift,
dat in augustus 1668

bij een gedeeltelijke
instorting van de
befaamde Lugoubrug,

ook bekend als  de Brug van Marco Polo, ten zuiden van Peking
ontdekt werd. De tekst werd dan vanuit een officiële bron
– vermoedelijk de ‘Rijkskrant’ – opgenomen binnen een lijst
van ‘portenta’, onheilspellende natuurlijke tekens, die samen de
restauratie van de vervolgde jezuïetenmissie in China leken aan
te kondigen. Het eigenlijke opschrift op de brug is verdwenen en
alleen de Leuvense druk bevat de volledige tekst. Deze luidt bij
benadering als volgt: ‘als deze brug zal instorten, zal Peking geen
rijst meer ontvangen, en zal er geen steenkool meer branden.'
Het opschrift in het boek is daardoor een unieke ‘parallelbron’
voor de Chinese epigrafie: naast de Chinese tekens staat de
geromaniseerde transcriptie en in de marge de Latijnse parafrase.

De karakters zijn zeer goed leesbaar uitgesneden en overtreffen
de weinige karakters die voordien door Europese drukkers
werden gerealiseerd in andere steden, zoals Parijs en Amsterdam.
Het werk is een getuigenis van het technisch en professioneel
vermogen van deze ‘lokale’ drukker. Het zal, tot het begin van
de Rijksuniversiteit, het enige voorbeeld blijven van een Chinese
druk die in Leuven is gerealiseerd. Het verdient zeker een plaats
naast de andere vroege voorbeelden van Chinese karakters,
gedrukt in Europese cultuursteden.

Noël Golvers 

In de Leuvense universiteits- en curriculumgeschiedenis neemt de studie van ‘oude’ en vreemde

talen een belangrijke plaats in, niet in het minst binnen het Collegium Trilingue (1517-1797),

met Latijn, Grieks en Hebreeuws, maar ook erbuiten (Arabisch, ‘Chaldeeuws’ (d.i. Aramees)). 

Vroegste contacten in Leuven met
het Chinees en de eerste Chinese
karakters hier gedrukt

In Leuven gedrukte Chinese karakters, met de verloren inscriptie van de Lugoubrug, Peking,
1668, in François de Rougemont, Historia Tartaro-Sinica Nova, Leuven, Martin Hullegaerde,
1673, p. 322-323. – KU Leuven, Maurits Sabbebibliotheek, 2-003636 / A.
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