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Hommage to Herbert Hoover

‘As France gave to America the Statue of Liberty

in tribute to our service to world freedom in the

Revolutionary War, so, let us give to Belgium

the Louvain Library in gratitude for the

inspiration which her heroic defense of liberty

in the World War has been to all mankind.’

America’s gift to Belgium. The Proposed New

Louvain Library, prospectus, ca. 1922.

De Antwerpse kunstenaar Floris Jespers
(1889-1965), gerenommeerd Vlaams
expressionist en voor sommigen zelfs de
Vlaamse Picasso, ontwierp omstreeks 1935 in
opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken een wandtapijt dat vier
jaar later in het Belgisch paviljoen op de
Wereldtentoonstelling van New York zou
prijken.  Dit kunstwerk moest de
Amerikaanse vrijgevigheid ten aanzien van
het kleine België verheerlijken, met centraal
daarin de Leuvense universiteitsbibliotheek,
die dan ook effectief het middelpunt van de
compositie vormde.
Het tapijt meet vijf bij zeven meter en hing in
de erehal van het Belgisch paviljoen, waar de
kostbaarste stukken werden geëxposeerd
(Official Guide Book of the New York World’s
Fair 1939).  Het werd vervaardigd in het
atelier Chaudoir (Brussel).
Met een krachtige, dichte figuratie en een
compacte compositie heeft Jespers de
betrekkingen tussen België en de Verenigde
Staten uitgebeeld, een Atlantisch manifest in
een gebald, expressionistisch idioom.
Links wordt herinnerd aan de Amerikaanse
voedselhulp die Herbert Hoover (1874-1964)
tijdens de Eerste Wereldoorlog op touw had
gezet ten behoeve van de Belgen (7 miljoen
en nog een paar miljoen even nooddruftige
Noord-Fransen).  Onder Amerikaanse vlag

voeren pakketboten op en aan en matrozen
lossen zakken met de kenletters CRB van de
Commission for Relief in Belgium.  Midden
op de voorgrond woedt het oorlogsgeweld
met gasmaskers en kanonlopen, in de zijlinie
zit verweesd een moeder met kind.  Rechts
verbeeldt een soldaat met bajonet op het
geweer de militaire tussenkomst van de
Amerikanen op het Europese slagveld; de
civilisatie – een Ionisch kapiteel – is er onder
de voet gelopen, maar de Amerikaanse
interventie kan het Avondland en zijn
cultureel erfgoed vooralsnog van de totale
ondergang redden.
Hoger rijst tegen een achtergrond van
oorlogskerkhoven de Leuvense
universiteitsbibliotheek uit de vlammen op.
De bibliotheek wordt geflankeerd door haar
belangrijkste mecenas, Herbert Hoover.  Met
zijn rechterhand omklemt hij een koker,
wellicht met de doctorsbul die hij in 1924
van de Leuvense universiteit ontving.  Met de
linkerhand presenteert Hoover de
indrukwekkende nieuwbouw van architect
Whitney Warren (1864-1943), het
Amerikaanse meesterwerk van de Vlaamse
neorenaissance.  Achter Hoover doemt het
Vrijheidsbeeld op.  Vrijheidsbeeld en
bibliotheek vormden elkaars tegenhanger.
Zoals Frankrijk destijds het Vrijheidsbeeld
geschonken had als eerbetoon voor de
Amerikaanse bijdrage aan de wereldvrede
tijdens hun onafhankelijkheidsoorlog, zo
schonken de Amerikanen de Belgen nu een
bibliotheek uit dankbaarheid voor de
heldenmoed waarmee zij in de Grote Oorlog
de vrijheid hadden verdedigd, en die de hele
wereld had geïnspireerd.  De universiteits-
bibliotheek, waarvan de bouw helemaal door
Amerikaanse giften werd gefinancierd, was
sinds de Eerste Wereldoorlog alvast het
krachtigste symbool van de Amerikaanse
aanwezigheid op het oude continent.
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American Welfare – Commission for Relief in Belgium, ook nog genoemd Hommage to Herbert Hoover, olie op doek,
door Floris Jespers. Ontwerp (115 x 135 cm) voor een wandtapijt (500 x 700 cm) in het Belgisch paviljoen op de
Wereldtentoonstelling van New York in 1939-1940. Hoover Institution, Stanford University, Californië.
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Ook op het wandtapijt is de Oude Wereld
natuurlijk van de Nieuwe Wereld
afgescheiden door een oceaan, die door de
drukke compositie wel redelijk smal is
uitgevallen.  Daarboven wordt tegen de
skyline van wolkenkrabbers, naar een oude
iconografische traditie, een helpende hand uit
de hemel gereikt.  Die hand is werkelijk
buitenmaats groot, bemeten als het ware op
de Amerikaanse generositeit, en in de palm
nestelen twee vredesduiven, tortels met
olijftakken, die de Belgisch-Amerikaanse
vriendschap belichamen.  Over de hele lengte
van het tapijt is een opschrift aangebracht dat
het programma nog eens samenvat: The
United States saved Belgium / from starvation
during the war.   When Peace came they helped
to rebuild / the country and its scientific
institutions.
Het tapijt was onmiskenbaar een
huldebetoon aan de Commission for Relief in
Belgium (CRB) en haar naoorlogse
dochterorganisatie de CRB Educational
Foundation, de latere Belgian American
Educational Foundation, die was opgericht
met het na de oorlog nog resterende kapitaal
van de CRB.  Met dit fonds werden de
Belgische universiteiten gesteund en werd de
uitwisseling van jonge onderzoekers
gefinancierd.  Drijvende kracht achter de
stichting was steeds Herbert Hoover.  Toen de
bouwcampagne van de Leuvense bibliotheek
in 1926 bij gebrek aan pecuniaire specie was
vastgelopen, collecteerde Hoover in eigen
naam 11,5 miljoen frank.  Daar deed hij nog
eens 10 miljoen frank bovenop, afkomstig
van de CRB Educational Foundation,
waardoor de bibliotheek alsnog uit de steigers
geraakte.
Bij de inwijding in 1928 kon Hoover niet
aanwezig zijn vanwege de
presidentsverkiezingen, die hij glansrijk won.
Zijn presidentschap stond echter in het teken

van de economische crisis, waardoor hij een
van de meest verguisde presidenten van de
Verenigde Staten werd.  Hoe dan ook, in
België werd Hoover nog steeds als een wilde
weldoener ontvangen.  Het enthousiast
onthaal gold niet zozeer de gewezen
president, maar bovenal de Redder van de
Natie, de Vriend van België, de suikeroom uit
Amerika en de mecenas, vooral in Leuven
natuurlijk, waar hij op 22 februari 1938
omstuwd door uitgelaten studenten de
bibliotheek bezocht.
Het Belgisch paviljoen in New York,
ontworpen door Henry van de Velde (1863-
1957), kreeg na afloop van de expo een
nieuwe bestemming.  Het gebouw werd in
1941 door de Belgische Staat aan de
Verenigde Staten geschonken, die het ter
beschikking stelde van de staat Virginia.
Het werd heropgebouwd op de campus van
de Virginia Union University in Richmond.
De wandtapijten lagen tijdens de oorlog
opgeslagen in de Hoover Institution in
Stanford (Californië).  Nadien werden ze
gerepatrieerd met uitzondering van dat ene
tapijt met Jespers’ hommage aan Hoover.
Dat werd op 10 maart 1953 door de
Belgische ambassadeur in de States, baron
Silvercruys, plechtig overhandigd aan de
Hoover Institution.  De dochter van baron
Silvercruys, Suzanne Farnam-Silvercruys
(1898-1973), als kunstenares in de Verenigde
Staten gevestigd, had een bronzen
portretbuste van Hoover vervaardigd, die
sinds 1928 in de Leuvense
universiteitsbibliotheek prijkt.
Tot niet geringe verbazing dook vorig jaar in
Antwerpen het originele ontwerp op voor het
wandtapijt van Jespers op, olie op doek, 115
op 135 cm, getiteld American Welfare
Commission for Relief in Belgium.  Het
wandtapijt in Stanford en het te koop
aangeboden doek zijn elkaars pendant,
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transatlantisch als het ware, een tweespan dat
symbool staat voor de goede betrekkingen
tussen de Alma Mater en de States.  Beide
behoren ongetwijfeld tot het academisch
erfgoed van Leuven en het doek had
natuurlijk een ereplaats verdiend aan de
universiteit, in de Hal of in de bibliotheek.
Het in alle opzichten zeer kleurrijke werk was
de culturele uitstraling van de universiteit
bepaald ten goede gekomen.  De aankoop
ervan kon kaderen in de restauratiecampagne
van de bibliotheek en er als het ware de
bekroning van vormen.  Het doek zou extra
luister verlenen aan de viering van de 75ste

verjaardag van het bibliotheekgebouw die
natuurlijk in het teken van de Belgisch-
Amerikaanse relaties staat.
Jespers’ ontwerp zou worden geveild op 22-
23 oktober 2002 bij Campo & Campo te
Antwerpen.  De vraagprijs schommelde
tussen 18.000 en 22.000 euro.  Er was maar
weinig tijd om de bevoegde instanties over de
streep te trekken.  De universiteit kwam
alvast niet over de brug.  Het kunstwerk werd
door het veilinghuis uiteindelijk ingehouden
op 15.000 euro.  Een poging om alsnog de
Vrienden van de Universiteitsbibliotheek te
mobiliseren leek aanvankelijk te lukken;
fondsenwerving voor een dergelijk concreet
project heeft altijd de beste slaagkansen.  Er
daagde zelfs een geldschieter op – een zeer
goede Vriend van de Bibliotheek – die bereid
was de toch niet geringe som op staande voet
voor te schieten zodat het kunstwerk handje
contantje kon betaald worden.  Helaas in het
zicht van de haven is Jespers’ transatlantieker
gestrand.  Het heeft weinig zin iemand met
de vinger te wijzen.  Aan de universiteit was
men zich onvoldoende bewust van de
symboolwaarde van het doek. De historici
zijn er niet in geslaagd de academische
overheid echt te overtuigen. Er is bovendien
ook altijd de trage besluitvorming aan de

universiteit, die natuurlijk faliekant afloopt in
gevallen waar, zoals in de kunsthandel, heel
kort op de bal moet worden gespeeld.
Gegadigden uit het buitenland hadden
inmiddels een bod gedaan bij de verkoper.
De verbazing was niet minder groot toen
werd vernomen dat het om Stanford ging, en
met name de Hoover Institution, die op de
koop toe nu ook het doek had kunnen
verwerven.  Eind goed al goed, maar toch ook
een beetje sneu voor Leuven.

Mark Derez

Met dank aan Jan van Impe die de verkoping van het
doek gesignaleerd heeft en met zijn onwaarschijnlijke
speurzin spoedig ook de identiteit van de verkoper
achterhaald heeft, tevergeefs helaas.

Literatuur:

Le Patriote illustré, 55, 1939, nr. 19; Official Guide
Book of the New York Worlds’ Fair 1939; G. Burssens,
Floris Jespers, Antwerpen 1955 (= Monografieën over
Belgische Kunst); De wereld ten toon.
Wereldtentoonstellingen in de Universiteitsbibliotheek
1581-1992, Leuven 1992, p. 51-53.
http://www-hoover.stanford.edu/hila/jespers.htm
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Met Beuckeleers de wereld rond
De belangrijkste schenker van oude atlassen
na de brand van 1940 was ongetwijfeld Emiel
Beuckeleers. Franciscus Emilius Beuckeleers
werd geboren te Boom op 5 november 1854
in een familie van binnenschippers op de
Rupel en het Willebroekkanaal. Als kleine
jongen voer hij mee als scheepsmaatje aan
boord van de gaffelschuit van zijn vader. Hij
begon zijn beroepsactiviteiten als katrol- en
mastenmaker en vertrok toen naar de
Verenigde Staten van Amerika om zich te
vervolmaken in de tuigage of het geheel van
masten, zeilen en touwwerk van een schip
(Eng. rigging). Bij zijn terugkeer in
Antwerpen ging hij werken in de scheepswerf
van Charles Donche. Na zijn huwelijk met
Isabella Donche werd hij in 1882 partner in
het scheepsbouw- en
scheepsreparatiebedrijf
van zijn schoonvader,
die hij in 1889
opvolgde. Emiel
Beuckeleers bracht de
firma Donche &
Beuckeleers tot grote
bloei. In 1910 liet hij de
leiding van de firma
over aan zijn zoon
Joseph. In datzelfde jaar
verhuisde het echtpaar
Beuckeleers-Donche
naar het kasteel
Bouckenborg in
Merksem, dat ze reeds
in 1902 hadden gekocht
van de adellijke familie
van Praet. Beuckeleers
deed de naam van het
kasteel alle eer aan door
er zijn prachtige privé-
bibliotheek in onder te
brengen.

Emiel Beuckeleers was zeer actief in de
culturele kringen van Antwerpen. Zo stichtte
hij in 1905 samen met Frans Gitters,
hoofdbibliothecaris van de stad Antwerpen,
het Sterrekundig Genootschap. Hij was in
1906 ook medeoprichter van het
Dotatiefonds van de Hoofdbibliotheek en
van het Plantijnmuseum. Hij blijft echter
vooral bekend als de grondlegger van het
Scheepvaartmuseum te Antwerpen.
Na de succesvolle Schelde-tentoonstelling van
1925, waarvoor Beuckeleers het onderdeel
scheepvaart had verzorgd, groeide het
verlangen bij vele betrokkenen om in
Antwerpen een groots opgevat
scheepvaartmuseum tot stand te brengen.
Met de steun van het stadsbestuur en vooral
van de toenmalige burgemeester Frans van

Cauwelaert, kon
Beuckeleers die
droom realiseren.
Hij werd benoemd
tot (onbezoldigd)
conservator van
het Museum voor
Handel en
Scheepvaart dat op
24 juli 1927
officieel werd
ingewijd. Naast
schenkingen uit
zijn privé-
verzameling van
scheepsmodellen
wist Beuckeleers
de collecties
systematisch te
verrijken met
belangrijke
aanwinsten.

Toen Beuckeleers
zich in 1934 als
conservator moest

Portret van Emiel Beuckeleers uit Vingt-cinq années de
vie anversoise 1903-1928, Antwerpen 1928(?).
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terugtrekken, bevatte het door hem
opgerichte museum 550 voorwerpen en telde
de bibliotheek 1400 publicaties en een 500-
tal grafische documenten. Als ere-conservator
nam hij in 1939, op 84-jarige leeftijd, nog
het initiatief tot het oprichten van de
Vrienden van het Scheepvaartmuseum. Mede
onder impuls van die vereniging kreeg
Antwerpen in 1952 een Nationaal
Scheepvaartmuseum dat een definitief
onderkomen vond in het Steen aan de
Schelde.

De eerste door Emiel Beuckeleers geschonken
atlas staat geregistreerd in de
aanwinstenregisters op 15 december 1941:
een loodzware Atlas novus (D75) van de
keizerlijke geograaf Matthias Seutter (1678-
1757). Een jaar later, op 9 november 1942,
was er een schenking van zes oude atlassen.
De samengestelde Atlas van zeekaerten
(D214) bevat nagenoeg alle kaarten van drie
zee-atlassen uitgegeven door Pieter Mortier
(1661-1711): Le Neptune françois (1693),
Cartes marines à l’usage des armées du Roy de la
Grande Bretagne (1693) en Suite du Neptune
françois (1700). Volgende in de rij is een Atlas
(D215) van Frederik de Wit (1630-1706).
De gebroeders Reinier I (1698-1750) en
Josua Ottens (1704-1765) stelden een ‘atlas
factice’ (D216) samen met hoofdzakelijk
kaarten die aan Frederik de Wit werden
toegeschreven. Deze samengestelde atlas heeft
nog toebehoord aan de Parkabdij. Matthias
Seutter is opnieuw van de partij met een Atlas
novus (D217) die net als de andere Seutter-
atlas is uitgerust met een handig ‘klavier’ om
makkelijk de juiste kaart te vinden. In de
Atlas nouveau et curieux des plus célèbres
itinéraires (D218) van Pieter van der Aa
(1659-1733) werden de gegevens van de
ontbrekende titelpagina en een index van de
kaarten met de hand toegevoegd. De Atlas

militaire, contenant le théâtre de la guerre dans
les Pays-Bas (D219) was in 1746 te koop bij
boekhandelaars in Parijs, Rijsel, Gent en
Antwerpen. Dit onvolledige exemplaar bevat
negen te Parijs gedrukte kaarten dressé sur les
memoires de Eugène Henry Fricx (fl. 1706-
1743).
Het neusje van de zalm is de negendelige
Grooten atlas (D515) van Joan Blaeu
(c. 1597-1673) die op 16 januari 1951 werd
ingeschreven in de registers. Emiel
Beuckeleers heeft eigenhandig in elk deel
geschreven dat hij de atlasdelen schenkt aan
de ‘Katholieke Universiteitsbibliotheek te
Leuven’. Die wilsbeschikkingen dateren van
april-mei 1943 en bevatten telkens een
medeonderteking door een getuige. De
meerdelige atlas is blijkbaar pas enkele jaren
na de dood van Emiel Beuckeleers op 22 april
1945, in Leuven beland.

In de atlassen komen twee verschillende ex-
librissen van Beuckeleers voor, getekend door
de Antwerpse kunstenaar Edmond van Offel
(1871-1959). Ze baden allebei in een
maritieme sfeer.

Joost Depuydt

Literatuur:

A. De Vos, Nationaal Scheepvaartmuseum Antwerpen,
Brussel 1989 (= Musea nostra 16); P.A. Donche, De
scheepswerven Donche-Beuckeleers en de stichting van
het Nationaal Scheepvaartmuseum te Antwerpen,
Vlaamse Stam, 29, 1993, nrs. 11-12, p. 579-594.



Pagina 1:  ex-libris van Beuckeleers, ontworpen door Edmond van Offel (te vinden in D75, D214, D216, D217,
D218 en D219).

Mario Vargas Llosa bezoekt de universiteitsbibliotheek   Op dinsdag 4
februari 2003 bezocht de Peruaanse schrijver Mario Vargas Llosa (°1936), ter
gelegenheid van zijn Leuvens eredoctoraat, de bibliotheek. In de grote leeszaal kon hij
niet aan de verleiding weerstaan om zich even aan een eiken tafel te zetten en er te
genieten van het interieur, het natuurlijke licht dat er door de hoge vensters binnenvalt,
en de aanwezigheid van naslagwerken uit alle domeinen van de wetenschap.
In de Valerius Andreaszaal volgde een korte ontmoeting met de geschiedenis van de
universiteit, Erasmus, Juan Luis Vives, Vesalius, Mercator en Georges Lemaître.
In het Gulden Boek gaf hij lucht aan zijn ontroering over een bibliotheek die een
uitgelezen voorbeeld is van de overwinning van de menselijke geest op de barbarij van
oorlog en bezetting.

Tentoonstelling   Literae Humaniores: schatten uit een Amerikaanse bibliotheek   De K.U.Leuven
onderhoudt sedert 1988 uitwisselingsprogramma’s met The University of Pennsylvania te Philadelphia. In 1999 toonde de
universiteitsbibliotheek van de K.U.Leuven boeken en handschriften in Penn onder de titel ‘Books in Leuven, Leuven in
Books’. Deze zomer stelt Penn eigen schatten aan boeken en handschriften in Leuven ten toon naar aanleiding van 75 Jaar
Universiteitsbibliotheek.
Vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd een nieuw bibliotheekgebouw aan het Volksplein, het latere Mgr. Ladeuzeplein,
opgericht met rijkelijke giften van Amerikaanse schenkers, zowel privé als institutioneel, waaronder ook The University of
Pennsylvania.
De tentoonstelling belicht het humanisme, dat in de westerse beschavingsgeschiedenis beide continenten overbrugt. In de
huidige politieke context blijft het meer dan ooit noodzakelijk om de diepere banden tussen de Oude en de Nieuwe Wereld
bloot te leggen en te wijzen op het gemeenschappelijke patrimonium.
De tentoonstelling is gratis toegankelijk in de Centrale Bibliotheek, vanaf 14 juli tot 15 oktober 2003, van maandag tot
vrijdag, 9 tot 17u (vanaf 29 september open tot 19u, en op zaterdag van 9u tot 12u).

Het verhaal van een feniks        Onlangs werd een nieuwe publicatie over de universiteitsbibliotheek voorgesteld:
Jan van Impe,  De Universiteitsbibliotheek van Leuven: het verhaal van een feniks, Leuven, 2003. De Vrienden van de
Universiteitsbibliotheek kunnen deze handige historische wandelgids aankopen aan de voordeelprijs van 10 euro (in plaats
van 12,50 euro). De gids is te koop aan de balie van de grote leeszaal.

Ex Officina: Nieuwsbrief is een publicatie van de Vrienden van de Universiteitsbibliotheek van de K.U.Leuven, en verschijnt driemaal per
jaar: in april, september en december. Leden ontvangen deze publicatie gratis.
Lidmaatschap: € 25 per kalenderjaar, te storten op rekeningnummer 432-0001051-30 van de Vrienden van de Universiteitsbibliotheek,
Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven, met vermelding van Lidmaatschap 2003. Voor giften vanaf € 30 - exclusief het lidmaatschapsgeld -
wordt een attest van fiscale vrijstelling verleend, alleen wanneer het geld wordt gestort op de afzonderlijke mecenaatsrekening
432-0000011-57 van de K.U.Leuven, Krakenstraat 3, 3000 Leuven, met vermelding van: 5GD-PATEI1-P3610 - Universiteitsbibliotheek
- vrienden - fiscaal attest gewenst.
Abonnement: geïnteresseerden kunnen zich ook abonneren, zonder lid te worden. Een abonnement voor het jaar 2003 kost € 25,
te storten op rekeningnummer 432-0001051-30 van de Vrienden van de Universiteitsbibliotheek, met vermelding van Abonnement 2003
Ex Officina: Nieuwsbrief.
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