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Nieuwsbrief 2


Bibliotheek 
Sint-Bernardusabdij Bornem
Project schoonmaak, registratie, 
opslag en restauratie


Deze nieuwsbrief houdt u maandelijks op de hoogte over de voortgang van de 
eerstelijnsconservering van de bibliotheek van de Sint Bernardusabdij in Bornem. 
Dit project, waar 80 enthousiaste vrijwilligers zich voor inzetten, duurt tot het 
voorjaar van 2014. Doel is om de meer dan 30.000 boeken schoon te maken, te 
registreren en te verpakken in verhuisdozen om vervolgens onder goede 
omstandigheden te bewaren. Dit gebeurt in afwachting van de renovatie van de 
huidige bibliotheek. Wanneer deze over een paar jaar gereed is, zullen de boeken 
weer terugkeren naar de abdij. 


In deze tweede nieuwsbrief leest u een verslag van de voortgang, en de vorming 
van de deelnemers, is er aandacht voor de aanpak van het schimmelprobleem in de 
bibliotheek, een bijdrage van de gemeentearchivaris, Gert Van Kerkhoven, over een 
bijzonder boek in de bibliotheek, de aankondiging voor de presentatie van het 
project tijdens open monumentendag, alsook een lezing, en een bijdrage van de abt, 
Leo Van Schaverbeeck.


Enorme voortgang geboekt   
Wie had kunnen denken dat het project zo’n goede en voortvarende vlucht zou 
nemen! Sinds de start en het verschijnen van de eerste nieuwsbrief ruim een maand 
geleden zijn er inmiddels 7.600 boeken uit de rekken gehaald, schoongemaakt, 
geregistreerd en ingepakt!
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De eerst metalen kasten zijn al afgebroken







Tijdens de voorbereidingen van het project in mei is een werkmethode opgesteld, 
maar niemand durfde toen een planning te maken van de voortgang van de 
werkzaamheden. Inmiddels kunnen we met zekerheid zeggen: vijfhonderd boeken 
per week blijkt zeker haalbaar, maar afgelopen week zijn er zelfs 1.000 boeken 
geregistreerd! Organisatoren en vrijwilligers worden alleen maar steeds kundiger én 
gedrevener. De inzet van alle medewerkers is geweldig.
Niets geeft de sfeer beter weer dan enkele citaten uit de wekelijkse werkbrief van 
projectleidster Greet De Boeck:


 
 ‘De eerste volledige week is achter de rug: een week van ervaren, wijzigen 


en perfectioneren…. Op dit moment  zijn 500 boeken geïnventariseerd, 11 dozen 


gevuld,  en al drie rekken leeg. Ik verwacht een flinke stijging van dit cijfer, 


aangezien elke ploeg nog op snelheid moet komen…’


 ‘De voorbije tweede week hebben meer dan 500 boeken een identificatie, 


foto en fiche gekregen. De teller staat nu op 1.000 boeken. Op 3 juni heeft men 


gedurende tweeëneenhalf uur boeken gestofzuigd! Op 7 juni werd de 32ste doos 


gevuld!’


 ‘Een maand inventarisatie: 2.654 boeken geïnventariseerd, 61 dozen gevuld,  


101 lopende meter boeken verplaatst. Nog 1.214 meter te gaan. Intussen 


ontpoppen zich een aantal medewerkers tot stofzuig-specialisten, dan wel 


volleerde inpakkers of specialisten omslag makers (speciale bescherming voor 


beschadigde boeken), Latijnse kennis wordt opgefrist, Grieks wordt vloeiend 


vertaald, Hebreeuws wordt bekeken. We hebben de krant gehaald (Het 


Nieuwsblad van 16 juni). En het werd zomer, warm buiten, (abdij)fris binnen…..’


 ‘De vijfde werkweek zit erop. Sinds de vorige week zijn meer dan 955 


boeken geïnventariseerd; dit zijn meer dan vier volledige rekken (we zijn goed 


bezig!).  Als de bibliotheek ongeveer 30.000 boeken bevat, hebben we nu iets 


meer dan 10% gedaan (we zijn héél goed bezig!). 


We hebben mogen kennismaken met twee nieuwe gezichten onder de 


vrijwilligers én ze komen terug! De Burgemeester en Schepenen zijn komen 


kijken naar de werkzaamheden’.


 ‘We zijn goe bezig…. vorige week zaten we zelfs op topsnelheid, want we 


hebben voor het eerst meer dan 1.000 boeken geregistreerd. Er zijn op dit moment 


150 dozen gevuld! Ondanks de vakantieperiode vertoont de planning weinig 


gaatjes en het blijft ontzettend fijn te zien hoe open plaatsen bijna onmiddellijk 


worden opgevuld.’


Ten opzichte van de eerste opzet zijn een aantal aanpassingen gedaan. Inmiddels 
wordt elk boek voorzien van een unieke code en van een streepjescode. Dankzij 
een van de medewerkers beschikken we over een handscanner om bij het inpakken 
perfect te registreren welk boek in welke doos zit.
Een punt van aandacht blijft de relatieve luchtvochtigheid. In de werkruimte, maar 
vooral in de recreatiezaal, waar de verhuisdozen staan opgeslagen in afwachting van 
de verhuizing naar het erfgoeddepot.  Toen half juni de luchtvochtigheid zodanig 
hoog opliep dat er maatregelen genomen moesten worden om het klimaat binnen 
de toegestane normen te houden, werden er professionele ontvochtigers 
aangeboden door de organisatie Natuurpunt. Deze houden op dit moment de 
relatieve luchtvochtigheid onder de kritische grens van 60%.


Marijn de Valk
Zelfstandig boekconservator-restaurator
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Vorming van de medewerkers
Tijdens de voorbereidende bijeenkomsten, begin van dit jaar, heeft Gert Van 
Kerckhoven al het een en ander verteld over de geschiedenis van de abdij en de 
bibliotheek.  In mei startte daarnaast een speciaal opgezette vorming voor alle 
vrijwilligers die focuste op de uit te voeren werkzaamheden. 


Allereerst gaf Guy De Witte, van de Zilveren Passer in Gent, een lezing over de 
verschillende materialen die je tegen komt in een historische bibliotheek, zoals 
papier, leer, perkament en linnen. Ook was er aandacht voor de verschillende 
schades aan boeken. Vrijwel alle vrijwilligers waren tijdens deze avond aanwezig. 
Hierna kon men inschrijven op een praktisch sessie van telkens een halve dag 
waarin Guy, in de abdij, concrete voorbeelden toonde van materialen, bindtechnieken 
en schades. Hiervoor werden de boeken van de bibliotheek zelf gebruikt wat reeds 
onmiddellijk de link legde naar de uitvoering van het project. Ook het unieke 
van deze collectie, de verantwoordelijkheid van de deelnemers en de zorg die het 
hanteren van deze boeken vereist kwamen aan bod. Verder werd er ingegaan op de 
aanwezigheid van schimmel in de collectie, de eventuele risico’s hiervan voor mens 
en boek en de aangewezen preventieve maatregelen. Dat de aanwezigen meer dan 
gemotiveerd zijn bleek uit de interesse en de gerichte vragen in verband met de 
diverse aspecten van dit project.


Deze cursus werd gevolgd door twee halve dagen instructie voor de invoer van 
de boeken in de database. Deze invoer wordt opgevolgd door Carine Dujardin, 
verbonden aan het Kadoc. Gert Van Kerckhoven heeft bij de invoer een duidelijke 
handleiding geschreven voor iedereen die dit werk doet, gebaseerd op de regels 
voor de titelbeschrijving van de STCV (Short Title Catalogue Vlaanderen).


En vanaf 22 mei kreeg iedere nieuwe groep instructie op de werkplek zelf van 
Marijn de Valk. Hierbij ging het om concrete informatie over de beschermende 
kleding, de manier van transporteren van de boeken, het registeren van de titels 
en de schades, het  schoonmaken en tot slot het verpakken. Hierbij is een balans 
gezocht tussen verantwoord en zorgvuldig werk en het maken van tempo. Het 
streven is immers dat de bibliotheek begin volgend jaar verhuisd kan worden! 
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Guy De Witte tijdens de eerste 


praktische sessie in de abdij







Deze instructie werd in een later stadium overgenomen door Greet De Boeck, 
die zich de materie in korte tijd eigen maakte. Ook nieuwe medewerkers 
worden nu door haar geïnstrueerd.


Marijn de Valk
Zelfstandig boekconservator-restaurator


Aanpak schimmels in de bibliotheek
De boeken in de bibliotheek vertonen alle schades die je gewoonlijk ziet bij een 
historische boekencollectie, maar één schadesoort springt bijzonder in het oog 
en is zeer urgent. Dit is de schimmelaantasting die zichtbaar is als witte pluisjes 
op de banden en op de boeksneden.  Van twintig boeken, verspreid over de hele 
bibliotheek, zijn tijdens de voorbereiding van het project schimmelmonsters 
genomen. Deze zijn geanalyseerd door het MUCL van de Universiteit van Leuven 
en door het Centraal Bureau voor Schimmelcultures in Baarn. De conclusie van 
beide onderzoeken geeft aan dat het vooral gaat om veel voorkomende 
schimmelsoorten, die over het algemeen goed gedijen in een wat vochtiger milieu. 
Vooral Aspergillus soorten komen vrij algemeen voor.  Verschillende methoden 
voor het bestrijden van de schimmels zijn tijdens de voorbereidingen besproken. 
Ook de ervaringen bij andere bibliotheekcollecties met hetzelfde probleem zijn 
hierin meegenomen. 


Gekozen is uiteindelijk voor het zorgvuldig schoonmaken van elk boek en het 
hierna bewaren van de boeken onder goede condities. Wanneer de boeken na 
het schoonmaken in een geschikte ruimte bewaard worden, gaan we ervan uit dat 
droogreinigen voldoende is. Dit betekent dat de relatieve luchtvochtigheid dag 
en nacht geregistreerd wordt en nauwlettend in de gaten wordt gehouden. 
Wanneer deze boven de 55% komt, worden mobiele ontvochtigers ingeschakeld.


Het schoonmaken doodt de schimmels echter niet en deze zullen terugkeren 
wanneer de groeiomstandigheden weer gunstig zijn.  Voor het effectief doden 
van de schimmels zouden de boeken doorgestraald kunnen worden met 
gammastraling of ze zouden behandeld kunnen worden met 66% ethanol. De 
eerste methode brengt echter serieuze kosten met zich mee en is nog niet 
algemeen geaccepteerd in Vlaanderen, omdat uit onderzoek blijkt dat gammastralen 
de veroudering van papier beïnvloeden. En het besproeien met ethanol is een 
goede methode wanneer het om enkele boeken gaat, maar is geen optie voor een 
collectie van meer dan 30.000 boeken.
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Links Freddy Verbeeke in de bibliotheek, 


rechts de invoer van bibliografische gegevens 


door Jef Roeges en Nele van Fraeyenhoven







Belangrijk is het feit dat de gesignaleerde schimmelsoorten in principe niet humaan 
pathogeen zijn. Alleen mensen met een verlaagde afweer moeten we op dit moment
afraden in de bibliotheek te werken. Dit besluit is genomen in overleg met een 
huisarts en het Centraal Bureau voor Schimmelcultures. Voor gezonde mensen is 
het werken met mondkapjes en het wassen van de handen met een desinfecterende 
zeep voldoende. Mochten medewerkers toch last krijgen, dan zal het over het 
algemeen om acute allergische reacties gaan. 


Dankzij alle voorbereidende onderzoeken en de zorgvuldige aanpak, werden twee 
maanden na de start nog geen lichamelijke reacties vastgesteld.


Van verschillende boeken zijn schimmelmonsters genomen vóór het schoonmaken 
en daarna. In alle gevallen kwam de schimmel op, maar bij de testen ná het 
schoonmaken aanzienlijk minder snel en minder actief. Bovendien zijn de boeken 
na afloop van het project allemaal zorgvuldig schoongemaakt, waardoor het stof, 
een belangrijke voedingsbron, weggenomen is. Recente onderzoeken in het 
buitenland bevestigen deze manier van werken. 
Het wachten is nu op een zorgvuldig geklimatiseerde bibliotheekbewaarplaats waar 
de boeken in de toekomst bewaard zullen worden bij een stabiele temperatuur en 
relatieve luchtvochtigheid die niet boven de 60% komt. 


Marijn de Valk


Zelfstandig boekconservator-restaurator


Open monumentendag 8 september 
Tijdens Open Monumentendag op zondag 8 september aanstaande opent de Sint 
Bernardusabdij haar deuren voor het publiek. De werkzaamheden in de 
bibliotheek worden dan getoond onder de titel ‘De abdijbibliotheek: een schat 
aan boeken om te inventariseren en zorgvuldig te bewaren’. Het is dé gelegenheid 
om eens even in de bibliotheek zelf te kijken, want binnen een aantal maanden zal 
deze voor geruime tijd ontruimd en gesloten zijn. 


Tegelijkertijd met de boeken, belichten we ook één van de belangrijkste abdij-
bibliothecarissen, namelijk pater Van Doninck, die tijdens de oorlogsjaren 1914-
1918 op kleine blaadjes getrouw een dagboek bijhield. Deze bevatten een schat aan 
informatie en zijn nu voor ons een uniek document. Vrijwilligers van het archief 
hebben de teksten getranscribeerd. Precies honderd jaar later zal je vier jaar lang de 
gebeurtenissen uit het dagboek kunnen herbeleven via een maandelijkse digitale 
publicatie.
Pater Van Doninck geeft ons de gelegenheid om in te zoomen op de Groote 
Oorlog in Bornem en het programma van herinneringsactiviteiten in 2014. Met 
twee belangrijke relicten in onze gemeente, namelijk het fort en het dagboek van 
Van Doninck, laten we deze herdenkingsperiode niet ongemerkt voorbijgaan. Vanaf 
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Links een boek zoals dat werd aangetroffen 


in de bibliotheek, rechts hetzelfde boek na 


het droogreinigen







januari 2014 geeft een website alle informatie en documentatie die te raadplegen is. 
Het Atheneum Klein-Brabant maakte alvast een veldkeuken na (eigen versie) om 
alle herdenkingsactiviteiten aan te kleden. 


Samengevat: Zondag 8 september 2013 van 10.00 tot 17.00 uur, 
Sint-Bernardusabdij, Kloosterstraat 71, Bornem 
10.00 tot 14.00 uur   doorlopende presentatie ‘De abdijbibliotheek : een schat aan  
       boeken om te inventariseren en zorgvuldig te bewaren’


 14.00 uur      lezing ‘Abdijbibliothecaris Van Doninck en de Groote   
       Oorlog’
   
Gert Van Kerckhoven
Archivaris Gemeente Bornem


Uit de bibliotheek: Sebastian Münster 
Tijdens de registratie van de boeken bleek de uitgave van het Dictionarium 
Hebraïcum  van Sebastian Münster uit 1535 onze vrijwilligers aanvankelijk wel 
wat problemen op te leveren. Niet alleen het Latijn en Hebreeuws vormde een 
moeilijk te nemen horde, maar door de aangebrachte censuur was de naam van 
de auteur op de titelpagina gewist.  Ook verder in het boek werden zinsdelen 
gewist of onleesbaar gemaakt.


Sebastian Münster (20 januari 1488-26 mei 1552) was een christelijk 
Hebraïcus-geleerde, een Duits cartograaf en cosmograaf. Hij werd geboren in 
Ingelheim, in de buurt van Mainz, als de zoon van Andreas Münster. Zijn ouders 
en andere voorouders waren boeren. In 1505 trad hij toe tot de Franciscaner-orde.  
Vier jaar later, ging hij het klooster in waar hij les kreeg van Konrad Pelikan. 
Münster voltooide zijn studies aan de Eberhard-Karls-Universiteit te Tübingen in 
1518. 


Om een opdracht aan de Gereformeerde kerk verbonden aan de universiteit van 
Bazel te accepteren, verliet hij in 1529 de Franciscanen en trad toe tot de Lutherse 


6


Dictionarium Hebraïcum 


van Sebastian Münster uit 1535







kerk. Omwille van zijn belangstelling in de Lutheranen, werd hij als een monnik 
tijdens de Duitse boerenoorlog hiervoor herhaaldelijk aangevallen.


Als professor in het Hebreeuws en een leerling van Elias Levita, bewerkt hij de 
Hebreeuwse Bijbel (2 vols. fol., Basel, 1534-1535), vergezeld van een Latijnse 
vertaling en een groot aantal aantekeningen. Hij was de eerste Duitser die een 
Hebreeuwse Bijbel uitbracht.


Hij publiceerde meer dan één Hebreeuwse grammatica, en was de eerste om 
een Grammatica Chaldaïca (Bazel, 1527) voor te bereiden. Zijn lexicografisch 
werk is opgenomen in een Dictionarium Chaldaïcum (1527), en een Dictionarium 
trilingue voor Latijn, Grieks en Hebreeuws in 1530.


Hij bracht in 1536 een Mappa Europae (kaart van Europa) uit en in 1537 
publiceerde hij een Hebreeuws evangelie van Mattheus, die hij had gekregen van 
Spaanse Joden die hij had bekeerd. In 1540 publiceerde hij een Latijnse editie van 
Ptolemaeus Geographia met illustraties. De editie van 1550 bevat steden, portretten 
en kostuums. Deze edities, gedrukt in Duitsland, zijn de meest gewaardeerde 
Cosmographias uit die periode.


 
Zijn Cosmographiae van 1544 was de eerste Duitse beschrijving van de wereld. 
Deze werd gepubliceerd in verschillende talen, waaronder Latijn, Frans, Italiaans, 
Engels, en zelfs Tsjechisch. Het was een van de meest succesvolle en populaire 
boeken van de 16e eeuw. Dit succes was o.a. ook te wijten aan de fascinerende 
houtsneden. De laatste Duitse editie werd gepubliceerd in 1628, lang na zijn dood.
Onder zijn andere geschriften behoren de Horologiographia (een verhandeling 
over nummers  bouw zonnewijzers, Basel, 1531), Organum Uranicum (een 
verhandeling over de planetaire ontwerpresoluties, 1536), en Rudimenta 
Mathematica (Bazel, 1551). Sebastian Münster stierf in 1552 te Basel aan de pest. 
Hij werd verschillende keren vastgelegd op schilderijen, in houtsneden en koperen  
etsen, en dit vaak in zijn functie als rector van de Universiteit van Bazel.  Ook op 
het Duitse 100 mark-biljet (gebruikt tussen 1962-1991) prijkte zijn portret.
   
Gert Van Kerckhoven
Archivaris Gemeente Bornem
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Portret van Sebastian Münster 


(1488-1552)







Aan het woord: Abt Leo
Graag wil ik als abt van de Sint Bernardusabdij mijn dankbaarheid en waardering 
uitdrukken voor het werk dat de vele vrijwilligers onder leiding van Greet en Gert 
reeds geleverd hebben. Zij doen dit met veel enthousiasme, ook tijdens de hete 
zomerdagen van de afgelopen tijd. Af en toe worden zij blij verrast door mooie of 
interessante boeken die in de loop van de eeuwen zijn opgenomen in de 
bibliotheek van de Sint Bernardusabdij. Dit is te danken aan mensen uit het 
verleden die zich met hart en ziel hebben ingezet voor hun bibliotheek, zowel in 
Hemiksem als later in Bornem. 


Uit de periode van Hemiksem is vooral Godefridus Bouvaert een zeer bekende 
bibliothecaris. Toen in 2004 de provincie Antwerpen een tentoonstelling 
organiseerde met ‘Hoogtepunten uit abdijbibliotheken in de provincie Antwerpen’ 
werd als titel gekozen: ”Een zee van toegelaten lust”, een zin genomen uit de 
volgende tekst van Godefridus Bouvaert :


Soo een plaets verciert met Boeken,


is soo aengenamen schat,


dat ik niet ter weireldt wete,


dat ik meerder acht als dat:


 ja ‘k en vreese niet te seggen,


dat sy is soo vol van rust;


dat sy schynt een zee te wesen


vol van toegelaten lust.


Uit de oude bibliotheek van Hemiksem zijn nog  ongeveer 3000 banden over die 
zijn opgenomen in de bibliotheek van Bornem.
Ook hier in Bornem zijn er bekwame bibliothecarissen geweest, vooral Edmundus 
De Fierlant en Benedictus Van Doninck.


De abdijgemeenschap heeft steeds kunnen genieten van interessante werken, 
zowel van Bijbels, filosofisch en theologisch gebied, maar ook van uitgaven 
betreffende de Cisterciënzerorde (die een belangrijke plaats innemen), kerkvaders, 
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Abt Leo in de bibliotheek 







Informatie


Gert Van Kerckhoven


Archief en documentatiecentrum 


Gemeente Bornem


Broekstraat 42


2880 Bornem


Tel. 03 – 2969183


gert.vankerckhoven@bornem.be


concilies, geschiedenis en wetenschappen. Ook mensen van buitenaf, zoals 
studenten, hebben de boeken kunnen raadplegen. Ik voel mij gelukkig dat dit 
belangrijk erfgoed met veel zorg behandeld wordt en straks weer een plaats kan 
krijgen in de vernieuwde bibliotheek, ten dienste van velen.


Abt Leo 
van de Sint Bernardusabdij


Dienst Erfgoed Provincie Antwerpen


Diensten Onroerend Erfgoed


Maurits Sabbebibliotheek
KU Leuven  |  Faculteit Theologie en Religiewetenschappen


Steun het project
Het inventariseren van deze waardevolle bibliotheek kan enkel gerealiseerd worden 
door de enthousiaste inzet van zovele vrijwilligers. Maar daarnaast zijn er nog heel 
wat logistieke kosten en met de subsidies van de ondersteunende overheden alleen 
kunnen alle onkosten niet gedekt worden. Ondertussen hebben volgende bedrijven 
al financiële of logistieke ondersteuning verleend:           (beschermkledij),                         
                    (scansysteem) en                     (mobiele luchtontvochtiger).


Graag doen we via deze nieuwsbrief een oproep om het project verder logistiek 
of financieel te ondersteunen. U kan hiervoor contact opnemen met Gert Van 
Kerckhoven (archief Bornem – gert.vankerckhoven@bornem.be)  of een financiële 
bijdrage storten op rekeningnummer van de abdij BE68 7332 0904 5134 met 
vermelding “Ondersteuning abdijbibliotheek”.


Ontvangen nieuwsbrief
Wie interesse heeft en deze nieuwsbrief digitaal wenst te ontvangen, kan hiervoor 
een e-mailtje sturen naar archief@bornem.be.








Nieuwsbrief 3


Bibliotheek 
Sint-Bernardusabdij Bornem
Project schoonmaak, registratie, 
opslag en restauratie


Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte over de voortgang van de 
eerstelijnsconservering van de bibliotheek van de Sint Bernardusabdij in Bornem. 
Dit project, waar 80 enthousiaste vrijwilligers zich voor inzetten, duurt tot het 
voorjaar van 2014. Doel is om de meer dan 35.000 boeken schoon te maken, te 
registreren en te verpakken in verhuisdozen om vervolgens onder goede 
omstandigheden te bewaren. Dit gebeurt in afwachting van de renovatie van de 
huidige bibliotheek. Wanneer deze over een paar jaar gereed is, zullen de boeken 
terugkeren naar de abdij. 


In deze derde nieuwsbrief vindt u een verslag van de voorgang van het project. 
Daarnaast wordt er in elke nieuwsbrief aandacht besteed aan een specifiek 
onderdeel van de werkzaamheden. Was dat vorige keer de aanpak van de 
schimmels in de bibliotheek, deze keer is dat de registratie van de boeken tijdens 
het hele werkproces. De werkmethode is allereerst beschreven als verantwoording 
van het project. Maar ook is de manier van werken vastgelegd als documentatie 
voor eventuele andere toekomstige projecten in Vlaanderen. 
Ook vindt u in deze nieuwsbrief een bijdrage van de gemeentearchivaris, Gert Van 
Kerkhoven, over een bijzonder boek in de bibliotheek en een interview met één 
van de vrijwilligers, Jean-Marie Dupont.
Tot slot een rubriek met ludieke bijdragen van verschillende vrijwilligers die de 
betrokkenheid en de liefde voor het werk uitdragen.


1


Inhoud nieuwsbrief
2014, nummer 3


Kwaliteit en kwantiteit  2


Werkmethode: registratie  4


Uit de bibliotheek: 


Abraham a Sancta Clara  6


Aan het woord:  Jean-Marie Dupont  8 


Miscellaneus   9


Nadat alle boeken uit de metalen rekken in het 


midden van de bibliotheek zijn gehaald, is gestart met 


de eerste houten wandkast met cisterciënzia







Kwaliteit en kwantiteit
Op vrijdag 22 november liep het project exact een half jaar en twee weken daarna 
werd het 17.000ste boek uit de bibliotheek gehaald! Wie had dit bij de start op 22 
mei kunnen denken!


Een bezoek aan de abdij is steeds weer bijzonder. Een korte impressie kan dit 
misschien illustreren: Het geluid van de stofzuiger is over het algemeen al buiten 
te horen. Eenmaal binnen zie je twee paar grote dubbele deuren, die zorgvuldig 
gesloten gehouden worden in verband met de ontvochtiging. Links de 
recreatiezaal, die al helemaal vol staat met verhuisdozen, goed gelabeld en 
dichtgeplakt en geplaatst op pallets. Rechts de kapittelzaal waar gewerkt wordt. 
Over het algemeen wordt een bezoeker niet direct opgemerkt, zo geconcentreerd 
is men meestal bezig. Er is een fototafel, waar  van elke titelpagina een opname 
wordt gemaakt, vervolgens komen de boeken ‘ in de wacht’ te staan, in drie metalen 
stellingen om daarna beschreven te worden door tot drie teams van elk twee 
mensen. Er wordt zacht gepraat. Projectleidster Greet De Boeck  is apart bezig, 
houdt alle administratie bij en koppelt de fotobestanden aan de lijsten ingepakte 
boeken. Af en toe beantwoordt zij een vraag van een van de teams. Meestal is zij het 
die als eerste opkijkt en na een hartelijke ontvangst is er koffie in de refter en een 
rondleiding in de bibliotheek, die geopend wordt met een grote sleutel. Ook hier 
staan inmiddels de verhuisdozen gestapeld en brommen er negen ontvochtigers, die 
ter beschikking gesteld werden door het Kasteel d’Ursel. Steeds weer valt de stug 
volgehouden zorgvuldigheid en discipline op. En de goede sfeer natuurlijk. 


Tijdens de Open Monumentendag op 8 september zijn bijna 700 bezoekers komen 
kijken naar de werkzaamheden, die rondgeleid werden door 20 vrijwilligers. Ook 
was de korte film te zien die gemaakt is van het project. Toen stond de teller op 
9.000 boeken. Op 2 oktober werd tijdens een vrijwilligersbijeenkomst gevierd dat 
het 10.000ste boek van de plank was gehaald. En nu, begin januari, zijn  inmiddels 
zijn al 19.000 boeken schoongemaakt, beschreven en ingepakt! De laatste metalen 
stellingen in de bibliotheek zijn weggehaald. Begonnen is aan de kasten langs de 
wanden, over het algemeen cisterciënzia. Hiermee zijn de werkzaamheden na een 
half jaar werken over de helft. Alle boeken zijn geteld en het precieze aantal is nu 
bekend: de bibliotheek bevat in totaal 35.000 volumes.
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Freddy Verbeeke,  Ben Rottiers, 


Jos De Wit en Louis Hofmans hebben 


de 400ste doos ingepakt 







Elke vrijdag verstuurt Greet De Boeck de wekelijkse werkbrief voor de 
vrijwilligers en sympathisanten waarin zij op zeer enthousiaste wijze de vorderingen 
van de afgelopen week meldt, aandacht besteedt aan bijzondere boeken die door de 
handen gingen en het werkschema voor de komende week presenteert. 
Hierbij een citaat uit de laatste werkbrief van Greet: 


‘Er zijn de voorbije week heel veel dozen gevuld. De etiketten-
printer kon bijna niet volgen […] er zijn donderdag 199 boeken 
gestofzuigd […]  heel veel grote en zware boeken. Het tempo zal 
hoog liggen maar dat vinden we fijn en motiverend […] voor de 
varia-fanaten kan ik zeggen dat er op dit moment nog (maar) 35 
variabanden liggen te wachten […] verder hebben we kennis 
gemaakt met missalen, boeken over orgels, Bijbelteksten met 
commentaren … de ene al indrukwekkender dan de andere […] 
Wil je meer zien? Wil je er zelf bij zijn? Kom volgende week dan 
zeker meewerken! Er is nog plaats!’


Ondertussen wordt achter de schermen gewerkt aan een aantal aandachtspunten. 
Als eerste de opslag van de verhuisdozen met boeken in de bibliotheek, in 
afwachting van een geklimatiseerd depot. Hoewel de luchtvochtigheid goed in de 
gaten wordt gehouden en er ontvochtigers zijn geplaatst, is dit geen ideale situatie.  
Ook het onderzoek naar de aanwezigheid van insecten dient opgestart te worden. 
In de stuurgroep abdijbibliotheek zijn de abdijgemeenschap, de gemeente Bornem 
en een aantal professionele erfgoedinstellingen vertegenwoordigd. De stuurgroep 
geeft de visie op lange termijn en de grote lijnen van het project vorm. Eén van de 
krachtlijnen daarbij is het nastreven van een integrale erfgoedvisie. De Sint-Bernar-
dusabdij is immers een unieke erfgoedsite met en dankzij de aanwezigheid van alle 
collecties: archief, kunstvoorwerpen én bibliotheek.


Ook buigt de stuurgroep zich over aandachtspunten die belangrijk zijn om het 
werk van de vrijwilligers vlot te laten verlopen. Zo is er het knelpunt van de 
sponsoring. Niet alleen moeten materialen worden aangekocht, ook de ontsluiting 
op lange termijn van het geheel zal de nodige middelen vergen. Een andere kwestie 
is de praktische aanpak van de verhuizing van de boeken naar een extern 
erfgoeddepot buiten de abdij tijdens de duur van de verbouwingswerken. Hiervoor 
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Identificatiestroken: 


twee voor elk boek







zal een workflow moeten worden uitgedacht die rekening houdt met verschillende 
factoren zoals de veiligheid van de verhuizers, de zorg voor de collectie en de 
tijdslimiet. Stof genoeg dus om over na te denken en vanuit de verzamelde 
expertises naar duurzame oplossingen te streven.


Marijn de Valk 
Zelfstandig boekconservator-restaurator


Julie Aerts
Afdelingshoofd Eerstelijnszorg Departement Religieus Cultureel Erfgoed


Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur


Werkmethode: registratie
Bij de start van het project is een opzet gemaakt voor het ordenen en tellen van de 
boeken tijdens het hele werkproces. Zo zijn er twintig ‘boekenschepjes’ gemaakt, 
waarmee de boeken in de goede volgorde van de plank gehaald kunnen worden. 
Al snel bleek dat deze methode aangescherpt moest worden. Inmiddels worden 
alle stappen tijdens het werk bijgehouden door middel van een computersysteem 
dat fouten uitsluit. Het mag immers niet gebeuren dat een boek zoek raakt of dat 
een titel later niet meer gevonden wordt. Het resultaat is een database waarin de 
originele plaats van een boek in de bibliotheek gekoppeld is aan een foto van de 
titelpagina, een korte titelbeschrijving en de plaats van het boek in de verhuisdo-
zen. Per verhuisdoos is een lijst beschikbaar van alle boeken die daarin gepakt zijn. 
Hieronder volgt de beschrijving van deze registratiemethode zoals deze momenteel 
toegepast wordt:


1.  Inventarisatie van de rekken (001-999) en planken (A-Z).
2.  Tellen van de boekbanden per plank (001-999).
 De resultaten van stap 1 en 2 worden weergegeven in een schematische   
 tekeningen van de kasten:


3.  Maken van identificatiestroken: elke boekband krijgt een uniek identificatie  
 nummer. Dit nummer geeft de originele bibliotheekplaats aan. Voor elk   
 boek worden twee stroken geprint. Op elke strook staat het 
 identificatienummer en de bijhorende barcode. De eerste strook wordt   
 gebruikt om foto’s te identificeren: tijdens het
 fotograferen ligt deze strook naast het boek. De tweede strook blijft in het  
 boek als het boek in een doos wordt gestoken.
4.  Printen en versnijden van de identificatiestroken. De strookjes per rek en  
 per plank in een envelop steken met vermelding van rek en plank op de   
 envelop.
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5.  De enveloppen per plank links, vóór het eerste boek van de plank steken.


6.  De boeken uit de rekken halen. Het rek steeds van boven naar onder 
 leeghalen én van links naar rechts! Een boekenschep voor de plank 
 houden en de boeken van links naar rechts in de schep schuiven, met 
 andere woorden: de boekruggen tegen de schepwand. De envelop met   
 fiches vóór het eerste boek steken, samen met het te doorlopen stappen 
 plan. Dit stappenplan is een fiche waarop alle te doorlopen fasen vermeld  
 staan en waarop men de naam van de uitvoerder noteert. De schepjes in de  
 juiste volgorde naar de stofzuigruimte brengen.
7.  Schepjes met schepwand/boekruggen naar voren zetten. Werken van links  
 naar rechts. Droogreinigen en de schone boeken doorgeven aan de 
 identificatiepost.
8.  De identificatiefiches uit de omslagen halen en op volgorde leggen.   
 Daarna in potlood het juiste identificatienummer aanbrengen op de laatste  
 witte bladzijde van elk boek. De identificatiestrookjes achter het titelblad 
 steken. Boeken opnieuw in een schep zetten met ruggen naar buitenkant.  
 Formulier met stappenplan aanvullen, dateren en op zijkant van de 
 boekenschep plakken.
9.  Fotograferen van elk titelblad. Identificatiestrook moet mee gefotografeerd  
 worden. Het hele boek moet zichtbaar op de foto staan (bij varia de 
 verschillende titelpagina’s in één boekband allemaal fotograferen):


Met behulp van een ‘boekenschep’ kunnen 


boeken in de goede volgorde en efficiënt van de


plank gehaald worden







10.  Daarna elk boek beschrijven in een database in de computer. (Deze stap 
 komt in een volgende nieuwsbrief uitgebreid aan bod).
11.  Na de beschrijving wordt gecontroleerd of de foto’s in orde zijn (volledige  
 titelpagina, identificatie zichtbaar) …. . De foto’s en de records in de 
 database moeten hetzelfde identificatie hebben en aan elkaar gelinkt
 worden (zie stap 14). Dit kan nuttig zijn om de beschrijvingen later nog   
 aan te vullen en te verbeteren.


12.  Inpakken van de boeken in kartonnen dozen. In elk boek wordt er één   
 identificatiestrookje achtergelaten en het duplicaat ervan wordt  in de 
 omslag gestoken met het nummer van de doos erop. De dozen worden 
 steeds genummerd met kleefetiketten die ook op de omslag hetzelfde zijn:  
 er zijn op elke doos vijf etiketten gekleefd; vier rondom, één aan de 
 bovenzijde en één op de omslag met de volgnummer van de boeken erin.


13.  Inscannen van fiches per envelop om overzicht te maken de boek in elke  
 doos.
14.  Alle gegevens aan elkaar koppelen: per identificatienummer moet er 
 minstens één foto, één record, en één plaatsbepaling te vinden zijn.


Greet De Boeck
Projectleidster


6







Uit de bibliotheek:  Abraham a Sancta Clara 
Bij de reeds geïnventariseerde werken zijn uiteraard al heel wat theologische, 
filosofische en juridische werken gepasseerd. Vaak waren de titelpagina’s in het
Latijn, Frans of een andere taal. De vrijwilligers namen deze titels nauwgezet over 
in de beschrijving van de database, soms onbewust over de inhoud. Gemakkelijker is 
het zich een beeld te vormen als de titelpagina’s gewoon in het Nederlands vermeld 
zijn. En wanneer de titelpagina een lyrisch omschreven tekst beschrijft in oud-
Nederlandse grammatica, dan krijgt deze nog vlugger alle aandacht.
De sermoenen van Abraham a Sancta Clara vielen dus meteen op. De fotograaf van 
dienst verwittigde de andere vrijwilligers welke leuke titelpagina’s op komst waren 
en begon meteen even te googlen voor meer informatie.


Abraham van Sancta Clara is de kloosternaam van Johann Ulrich Megerle (°2 juli 
1644 +1 december 1709). Een Oostenrijks augustijner monnik, die in 1677 door 
keizer Leopold I vereerd werd met de titel van keizerlijk prediker. Hij was toen 
een vrij excentriek maar beroemde geestelijke, dankzij zijn preken. De mensen 
stroomden toe, aangetrokken door de kracht en eenvoud van zijn taal, alsook door 
de humor en de onpartijdige ernst waarmee hij alle klassen van de samenleving, 
ook het Keizerlijk Hof, op de korrel nam. Het uitbreken van de pest in Wenen en 
de belegering van de stad door de Turken brachten hem ertoe om niet alleen vanaf 
de preekstoel, maar ook door het geschreven woord het geloof te gaan verkondigen. 
Zijn boeken, geschreven in een krachtige, niet van humor ontblote volkse taal, had-
den dan ook hoofdzakelijk een pastorale functie: het zieleheil bevorderen van al wie 
maar naar hem wilde luisteren.
‘’s Waerelds mooi -en leelykheid’ is de eerste Nederlandse vertaling van ‘Huy! und 
Pfuy! der Welt’ uit 1707. Het zijn beschouwingen, waarin Abraham aan de hand van 
natuurverschijnselen van alledag aan zijn publiek Gods wijsheid en almacht wil 
laten zien (In de Bornemse abdijbibliotheek de uitgaven van 1734, Amsterdam). 
Zijn specifieke stijl komt misschien nog het best tot uiting in een didactische ro-
man, getiteld “Judas, den Aartsschelm” (4 dln., Salzburg, 1686–1695). In de Bor-
nemse abdijbibliotheek vindt men hiervan een uitgave van 1775.


Het eerste geïnventariseerde werkje uit de bibliotheek betrof  “De Narinnen-
spiegel vertoonende natuurelyk en figuurelyk den aardt, levenswyze en gebreeken 
der gebrekkige vroutjes, enz...” (Amsterdam, 1723#1737). Het bracht menig 
mannelijk vrijwilliger aan het lachen.
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Uit de bibliotheek: 


Abraham a Sancta Clara







De dames herstelden een dag later het evenwicht bij het registreren van “De 
gekheyt der wereldt, wysselyk beschreven en kluchtig vertoondt in hondert narren 
en derselver narren-poetsen ...” (Amsterdam, 1743).


Een overzicht van de geregistreerde werken in de abdijbibliotheek :
- Nuttelyk mengelmoes: bestaande uyt alderhande zeldzame en wonderlyke geschie-
denissen; smakelyk, voedsaam en vermaakelyk gemaakt, (Amsterdam, 1718)
- Iets voor allen, zynde een verhandeling en verbeelding van allerhande standen, 
studien, konsten, weetenschappen, handwerken, enz: Waar in derzelver oorspronk, 
opkomst, aart ... op een geestige wyze beschreven worden ... (1736, Amsterdam)
- Sterven en erven of Voorbereiding ter dood, of om den Hemel te beërven, hoort de 
konst om wel te sterven...(Amsterdam, 1740)
- Redenvoeringen over verscheidene stoffen (1741#1742#1745, Amsterdam)
- De kapelle der dooden, of de algemeene dooden-spiegel: In welken alle menschen, 
van wat staat of rang zy zyn mogen, zich tot hun nut konnen beschouwen; om indag-
tig te zyn het memento mori, of gedenkt to sterven ... (Amsterdam, 1741)
- De geleerde nar, of Natuurlyke afbeelding van zulke geleerden, die menen datze alle 
geleertheidt en wetenschappen hebben ingezogen, en zich verbeelden der ‘er hunnes 
gelyken in de waereldt niet te vinden is: weshalver zy alle andere menschen verachten, 
en een ondraaglyken hoogmoedt aan zich ... (1752, Durgerdam)
- Abraham’s loofhut, of een lustig zomerprieeltje waarin men alle soorten van verfris-
schende vruchten vindt klaar staan: Aangericht voor Joden ter bekeering, voor Chris-
tenen ter leering (1763, Amsterdam)
- Mercurialis of Winter-groen, dat is: Aangename en vermaakelyke geschiedenissen en 
gedichten, waarin verscheide zedelyke leerstukken (1763, Amsterdam)
- De welvoorziene wynkelder: in welken meenige dorstige ziel zich geestelyker wyze 
laven en verquikken kan ... (Amsterdam, 1768)
- Pater Abrahams vaarwel, of laatste schriften;: vervattende vier-en-twintig fraaie 
verhandelingen, zo wel over geestelyke als leerzaame waereldlyke stoffen ... Op een 
aangenaamen en luchtigen trant beschreeven.. (Amsterdam, 1768)


Gert Van Kerckhoven
Archivaris Gemeente Bornem


Aan het woord: Jean-Marie Dupont
Inmiddels zijn meer dan tachtig vrijwilligers actief in het abdijproject. Eén daarvan 
is Jean-Marie Dupont. Hij is ‘wisselend inzetbaar’. Aandachtig, half over zijn leesbril 
kijkend, is hij echter vaak te vinden achter de computer, waar grote aantallen 
boeken ingevoerd worden.
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Jean-Marie Dupont tijdens het afbreken van de 


metalen stellingen in de bibliotheek







Van huis uit is hij ingenieur in technische dienst voor een grote firma. Na zijn 
pensionering, nu drie jaar geleden, verhuisde hij met zijn vrouw naar Bornem. 
Twee jaar geleden sprak hij voor het eerst abt Leo over het project en begin dit jaar 
hoorde hij via via dat er daadwerkelijk mensen gezocht werden voor het ‘redden’ 
van de bibliotheek in de abdij. Hij gaf zich direct op om hieraan mee te werken en 
is inmiddels is twee dagdelen per week op de werkvloer te vinden.
Wat is zijn motivatie zich in te zetten voor de bibliotheek van Bornem?
‘De boeken zijn speciaal. Ze hebben iets magisch. Op deze manier heb je een band 
met drie- tot vierhonderd jaar geleden. En op deze manier blijft het patrimonium 
behouden. Het zou jammer zijn wanneer de boeken verloren zouden gaan door 
beestjes en schimmels’.
Daarnaast is het werk een aangename manier nuttig bezig te zijn. ‘Stilaan leer je 
meer, over de werkwijze, en over de boeken zelf. Je wordt altijd verleid….’.
Daarnaast is er de kennismaking met gelijkgestemden en het samenwerken is een 
deel van het plezier. ‘Ik sta versteld van de inzet van zoveel mensen en er zijn 
redelijk wat jonge mensen bij’.
Heeft hij nog aandachtspunten? ‘Niet veel. In het begin vroeg de nummering extra 
aandacht, maar dat verloopt nu vlekkeloos. En daarnaast denk ik aan de veiligheid 
voor de boeken. Er zijn toch heel wat kostbare werken bij.’
Wordt hij niet zenuwachtig van de enorme hoeveelheid boeken? ‘Ach, ik ben zo 
dikwijls aan een werk begonnen waar ik het einde niet van zag. In het begin is dat 
wat zoekwerk, maar gaandeweg komt er routine in het werk en heb je meer tijd 
voor aanverwante zaken en drijf je op een golf. Ik lever een bijdrage aan een mooi 
ding, iets wat we samen hebben verwezenlijkt.’


Marijn de Valk
Zelfstandig boekconservator-restaurator


Miscellaneus
In deze nieuwe rubriek bijdragen van vrijwilligers en andere opmerkelijke zaken.


Mijmeringen


Bedolven onder boeken,
Mijmeringen in de abdijbibliotheek:


Duizenden boeken,
honderdduizenden bladzijden,
miljoenen woorden,
onleesbare woorden,
onverstaanbare woorden,
vertaalbare woorden,
hoogdravende woorden - simpele woorden.


Tachtig gedreven geesten,
honderdzestig vaardige handen
vertalen eeuwenoude woorden in bits en bytes;
helpen om het werk van honderden jaren
van vlijt en toewijding van monniken
te bewaren voor het digitale nageslacht.


Samen werken
aan een moeilijke, boeiende opdracht.


Ludo Vander Aa
Vrijwilliger abdijproject
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Ria Van Meulder maakte kaartjes om 


de volgende ploeg op weg te helpen


Fons De Strooper behoort tot 


de vaste stofzuigploeg


Vrijwilligers maakten zelf inventieve 


boekensteuntjes







Tonia Latte aan boekenschep


Ria De Bie telt de boeken per kast per plank


MaryJane Van Gucht, Bart Van pellicom, Julienne 


Boey en Maurits Van pellicom pakken afgewerkte 


boeken in







Informatie


Gert Van Kerckhoven


Archief en documentatiecentrum 


Gemeente Bornem


Broekstraat 42


2880 Bornem


Tel. 03 – 2969183


gert.vankerckhoven@bornem.be


Dienst Erfgoed Provincie Antwerpen


Diensten Onroerend Erfgoed


Maurits Sabbebibliotheek
KU Leuven  |  Faculteit Theologie en Religiewetenschappen


Graag doen we via deze nieuwsbrief een oproep om het project verder logistiek 
of financieel te ondersteunen. U kan hiervoor contact opnemen met Gert Van 
Kerckhoven (archief Bornem – gert.vankerckhoven@bornem.be)  of een financiële 
bijdrage storten op rekeningnummer van de abdij BE68 7332 0904 5134 met 
vermelding “Ondersteuning abdijbibliotheek”.


Ontvangen nieuwsbrief
Wie interesse heeft en deze nieuwsbrief digitaal wenst te ontvangen, kan hiervoor 
een e-mailtje sturen naar archief@bornem.be.


Het project is ook te volgen op de website van het CRKC en die van de 
Erfgoedbibliotheken, waarbij in een bijgevoegd filmpje alles stappen van het project 
duidelijk worden.
http://crkc.be/beheersplan-sint-bernardusabdij-bornem
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/nieuws/2013/11/3037-filmpje-toont-
vrijwilligerswerking-van-de-abdijbibliotheek-bornem


Steun het project
Het inventariseren van deze waardevolle bibliotheek kan enkel gerealiseerd worden 
door de enthousiaste inzet van zovele vrijwilligers. Maar daarnaast zijn er nog heel 
wat logistieke kosten en met de subsidies van de ondersteunende overheden alleen 
kunnen alle onkosten niet gedekt worden. Ondertussen hebben volgende bedrijven 
al financiële of logistieke ondersteuning verleend:           (beschermkledij),                         
                    (scansysteem) en                     (mobiele luchtontvochtiger).








Correspondentie


Seisdam 38


4331 nt  Middelburg  Nederland  


marijn@boekrestauratiedevalk.com


www.boekrestauratiedevalk.com


Werkplaats


Achter de Kerk 2


4339 an  Nieuw- en Sint Joosland


+31(0)118 61 66 09


Nieuwsbrief 1


Bibliotheek 
Sint-Bernardusabdij Bornem
Project schoonmaak, registratie, 
opslag en restauratie


Deze nieuwsbrief houdt u maandelijks op de hoogte over de voortgang van de 
eerstelijnsconservering van de bibliotheek van de Sint Bernardusabdij in Bornem. 
Dit project, waar 80 enthousiaste vrijwilligers zich voor inzetten, duurt tot het 
voorjaar van 2014. Doel is om alle 30.000 boeken schoon te maken, te registreren 
en te verpakken in verhuisdozen om vervolgens onder goede omstandigheden te 
bewaren. Dit gebeurt in afwachting van de renovatie van de huidige bibliotheek. 
Wanneer deze over een paar jaar gereed is, zullen de boeken weer terugkeren naar 
de abdij.  Maandag 13 mei was de kick-off van dit enorme project, dat onder 
begeleiding staat van Gert Van Kerckhoven en Greet De Boeck, beiden werkzaam 
bij de Gemeente Bornem.


Het startschot is gegeven!
De abdijbibliotheek van de Sint-Bernardusabdij in Bornem bevat een unieke 
collectie die van groot historisch belang is voor de geschiedenis van de 
cisterciënzerorde en van andere religieuze instituten in de Lage Landen. De 
abdij was van oudsher sterk verankerd in de lokale gemeenschap en ook dat aspect 
weerspiegelt zicht in haar erfgoed en geschiedenis.


Deze lokale verankering kreeg met de opstart van het vrijwilligersproject een 
nieuwe, hedendaagse invulling. Enkele weken geleden lanceerde het 
gemeentebestuur van Bornem een oproep om een handje te komen toesteken bij 


1


Inhoud nieuwsbrief
2013, nummer 1


Het startschot is gegeven  1


Werkzaamheden  2


Korte geschiedenis van de 


abdij en haar bibliotheek 4


Steun het project  7


Ontvangen nieuwsbrief 7


De bibliotheek rond 1930







de basis- en schaderegistratie van de omvangrijke collectie boeken. Meteen bleek 
dat de Bornemaars hun abdij een warm hart toedragen en ook ver buiten de 
gemeentegrenzen melden vrijwilligers zich aan om hun steentje bij te dragen. Op 
maandag 13 mei vond de eerste theoretische vorming plaats, op woensdag 15 mei 
werden er praktische workshops gegeven en op 22 mei zijn we aan de aan de slag 
gegaan. Zoveel enthousiasme is het resultaat van een intens voortraject.


Eigenlijk begint het verhaal al in 2008 wanneer de gemeente Bornem de abdij in 
erfpacht neemt. De abdijgebouwen behoeven een omvangrijke restauratie en tijdens 
de verbouwingswerken is het nodig de erfgoedcollecties op een andere locatie te 
bewaren. En zo komt de bal aan het rollen…


In januari 2012 is de ‘Stuurgroep Abdijbibliotheek’ opgericht. De stuurgroep bestaat 
uit vertegenwoordigers van de abdijgemeenschap, Dienst Erfgoed Provincie 
Antwerpen, Onroerend Erfgoed, Gemeente Bornem, KADOC-KU Leuven, 
Maurits Sabbebibliotheek en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur 
(CRKC). CRKC inventariseerde reeds de andere erfgoedcollecties en werd door de 
abdijgemeenschap aangesteld om adviserend op te treden bij de (her)bestemming 
van het roerend erfgoed van de abdij.


Na meer dan een jaar contacten leggen, expertise verzamelen, draagvlak creëren en 
intensief brainstormen over workflow en een verantwoord doch pragmatisch plan 
van aanpak werd besloten om restauratoren Marijn de Valk (advies en praktische 
begeleiding) en Guy De Witte (vorming) aan te stellen een traject met vrijwilligers 
uit te werken en te begeleiden voor de basisregistratie van de bibliotheekcollectie. 
Terecht mag gesteld worden dat dit een pilootproject is en breder reikt dan Bornem 
alleen. De in de stuurgroep opgebouwde expertise zal naar de toekomst toe pistes 
kunnen aanreiken om andere (religieuze) erfgoedbibliotheken te inspireren bij de 
zorg voor hun collecties.


Julie Aerts
Afdelingshoofd Eerstelijnszorg Departement Religieus Cultureel Erfgoed


Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur
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Tijdens de eerste dag vorming in de 
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Julie Aerts (CRKC), Marijn de Valk 


(boekconservator-restaurator), Gert 


Van Kerckhoven (Archivaris Gemeente 


Bornem)







Werkzaamheden
We kijken terug  op de twee eerste weken intensief werken in de bibliotheek. Er 
waren deze eerste dagen mee- en tegenvallers, en na zorgvuldig proberen en 
proefdraaien is nu een werkmethode ontwikkeld die naar verwachting de komende 
weken en maanden vastgehouden kan worden.


Wat houdt het werk in? Allereerst worden de boeken uit de bibliotheek gehaald en 
naar de werkruimtes gebracht, want in de bibliotheek zelf mag niet gewerkt worden,  
in verband met de veiligheid. Het uit de kasten halen en transporteren vraagt de 
nodige aandacht, omdat niet alle boeken genummerd zijn. Het is vanzelfsprekend 
van het grootste belang de volgorde van de boeken, zoals ze nu in de kast staan, 
te handhaven. Vervolgens wordt elk boek zorgvuldig schoongemaakt. De 
droogteminnende stofschimmels, die te zien zijn als witte pluisjes op veel boeken, 
worden verwijderd met een stofzuiger met een speciaal borsteltje. Het schoonmaken 
gebeurt in een aparte ruimte. Pas na het stofzuigen mogen de boeken geopend 
worden. Elk boek krijgt een nieuw volgnummer en een barcode en elk titelblad 
wordt gefotografeerd. De nieuwe nummers worden met potlood achterin de 
boeken geschreven en daarnaast krijgt elk boek twee strookjes met het nummer 
erop. Hierna volgt het meest intensieve werk: het maken van een korte 
titelbeschrijving volgens de regels van de Short Title Catalogue Vlaanderen (SCTV). 
Dit doen de vrijwilligers ook, in teams van steeds twee mensen. Er zijn drie 
computers beschikbaar. De schaderegistratie van de boeken gebeurt aan de hand 
van acht schadetypes die aangevinkt kunnen worden en ook wordt in de computer 
aangegeven of een boek extra verpakking nodig heeft tijdens het transport. 
Bijvoorbeeld een wikkel van zuurvrij papier of een op maat gemaakte 
conservatiedoos. Na dit verpakkingswerk worden de boeken in verhuisdozen 
gepakt, die voorlopig nog staan opgeslagen in een aparte ruimte in het klooster. 
Het is echter de bedoeling dat de boeken binnen een half jaar tijdelijk verhuizen 
naar een nieuw erfgoeddepot van de Provincie Antwerpen.


Elk dagdeel werkt een andere ploeg van acht mensen. Een van de meevallers is dat 
het werk aanzienlijk vlotter verloopt dan gehoopt: na een inwerkperiode lijkt het 
haalbaar zo’n 500 boeken per week schoon te maken, te registeren en te verpakken! 
Een andere heel belangrijke meevaller is de relatieve luchtvochtigheid in de boeken, 
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Karel Smets bezig met het stofzuigen 


van door schimmel aangetaste boeken







die over de hele lijn slechts rond de 45% blijkt te liggen. Door de geanalyseerde 
schimmelsoorten leek het logisch dat de boeken, en vooral de boekblokken van op 
elkaar gepakt papier, een te hoge relatieve luchtvochtigheid zouden hebben. Dit 
blijkt echter niet het geval. Dit is goed nieuws, omdat het betekent dat de boeken 
direct verpakt kunnen worden en niet hoeven te drogen. 
Een ander aandachtspunt dat wel voor oponthoud zorgde is het bewaken van de 
ordening en het nummeren van de boeken. Maar na het aanscherpen van de 
richtlijnen tijdens alle handelingen en het invoeren van een unieke code voor elk 
boek plus een barcode, lijkt dit probleem opgelost.


Marijn de Valk
Zelfstandig boekconservator-restaurator


Korte geschiedenis van de abdij en haar bibliotheek
De huidige Sint-Bernardusabdij is het oorspronkelijke Heilig-Kruisklooster van 
de Engelse Dominicanen. In een bedreigend klimaat van godsdienstvervolgingen 
tijdens 16e en 17e eeuw, probeerden Engelse kloostergemeenschappen zich te 
redden en vluchtten ze uit Engeland weg. De Engelse Dominicanen vonden na 
enkele omzwervingen in 1658 een definitief onderdak in Bornem.  Hierbij kregen 
ze de hulp van heer Jan Frans Coloma, wiens grootvader Pedro Coloma in 1603 
gestart was met de bouw van een klooster. In 1659 opende het klooster in 
Bornem een humanioraschool voor leken, het “Engels college” waar zowel Engelse 
als Vlaamse jongens werden onderwezen. Naast de klassieke talen stonden ook 
vakken zoals filosofie, geschiedenis en aardrijkskunde op het programma, en was er 
verplichte muziek- en dansles. De bloei van het college eindigde met de Brabantse 
Omwenteling en de inval van de Franse troepen. Bij het uitbreken van de Franse 
Revolutie, namen de kloosterlingen de vlucht naar Londen. Het reliek van het 
Heilig Kruis, het archief en bibliotheek werden mee in veiligheid gebracht.


In 1237 stichtten monniken uit de abdij van Villers-la-Ville een klooster in Vremde 
onder de naam “Locus Sancti Bernardi”. Reeds onder de tweede abt werd de abdij 
overgebracht naar Hemiksem aan de oevers van de Schelde.  Hoop en vertrouwen
van de orde werd gesymboliseerd in het wapenschild met de vissende reiger : 
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Met een steekhygrometer 


wordt de vochtigheid in de 


boeken gecontroleerd. 







Gebedenboekje. Manuale Pietatis van 


Marcus Cruyt. Leuven, circa 1524


“Op den oever vind ik mijn voedsel”. Er kwamen jaren van bloei totdat de 
abdijgemeenschap in 1797 door Franse revolutionaire troepen werd uitgedreven.


De cisterciënzers van de voormalige Sint-Bernardusabdij Hemiksem vertoefden 
na de afschaffing van hun orde jarenlang in ballingschap.  Maar de vijftien 
overgebleven kloosterlingen ondernamen vanaf 1826 de eerste stappen om de orde 
te heropstarten.  Ze richtten een verzoekschrift en vanaf 1829 werden de eerste 
nieuwe novicen te Rome opgeleid. Alle pogingen om het oorspronkelijk gebouw 
van Hemiksem terug te krijgen, mislukten en zo viel de keuze uiteindelijk op het 
leegstaande klooster van de dominicanen in Bornem.  Vanaf oktober 1833 nam de 
orde onder leiding van superior Vincentius De Clercq in Bornem haar intrek. 


Robertus Van Ommeren werd in 1856 als eerste abt gewijd. Zijn eerste zorg was 
de bouw van een abdijkerk.  In 1840 werd de kerk van de dominicanen afgebroken 
en vervangen door een nieuwe kerk naar een ontwerp van architect J.E. Franssen.  
Deze werd op 27 september 1842 ingewijd. Onder dezelfde abt werden ook de 
nieuwe refter (1861), de vleugel van de lekenbroeders en keuken (1863), 
werkhuizen (1866)  en de bibliotheek (1872) toegevoegd. Tussen 1856 en 1893 
werd het hele complex en de omringende tuinen door een bakstenen muur 
omgeven.


In de 17e eeuw verzamelde de gemeenschap van Engelse Dominicanen een 
aanzienlijke bibliotheek, waartoe ook zeldzame manuscripten behoorden.  
Een groot deel van dit boekenbezit, evenals de boekerij van de cisterciënzers 
van Hemiksem, ging echter verloren onder het Franse regime.
In 1872 werd een nieuwe bibliotheek geopend volgens een ontwerp van 
architect Jozef Schadde. Door gerichte aankopen, vooral in de 19e eeuw, wist men 
de bibliotheek met heel wat manuscripten en incunabelen te verrijken.


De huidige bibliotheek beslaat twee verdiepingen en kan een echte 
pronkbibliotheek genoemd worden.  In de rekken staan meer dan 30.000 banden, 
waaronder een driehonderdtal handschriften, een twintigtal incunabelen en een 
veertigtal postincunabelen.  De bibliotheek is vooral bekend om zijn rijke 
verzameling cisterciënsia.
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Naar een idee van pater Felix werden de platten van alle werken, die handelden 
over de cisterciënzerorde overtrokken met wit varkensleer en opgevuld met blauw 
linnen. Een kleurencombinatie die moest verwijzen naar de pij en de toog van de 
monniken. Op de rug van de boeken stempelden boekbinders het wapen van de 
orde en het symbool van de Sint-Bernardusabdij, de reiger.
In de bibliotheek stonden twee rijen pulpita : brede zware houten lezenaars 
met schuin oplopend blad.  Afhankelijk van de breedte lagen er soms tot 12 
naslagwerken: Bijbelboeken, -commentaren en andere zware folianten, die de 
religieuzen hierop comfortabel konden lezen. Om de naslagwerken te behoeden 
voor diefstal, maar vooral omdat ze voor iedereen beschikbaar moesten zijn, werden 
de boeken soms vastgeketend.


Tot diep in de 20e eeuw verborg elke abdijbibliotheek een geheime afdeling : ‘de 
hel’. In die mysterieuze uithoek van de bibliotheek werden alle verboden boeken 
in een afgesloten kast bijeengebracht.  In de grote catalogus werd de plaats van deze 
verboden boeken met rode inkt aangeduid. De abt bewaarde de sleutels, zodat wie 
een bepaald werk wilde consulteren dat niet kon doen zonder toestemming van de 
prelaat. In de Bornemse bibliotheek is de kast van de hel nog steeds bewaard, hoog 
in de bibliotheek en afgeschermd met kippengaas.


De eerste bibliothecaris na de Franse Revolutie was Nivardus Sandeling. (+1853) 
Na hem volgden Henricus Smeulders (1858-1865) en Edmundus de Fierlant 
(1865-1895). Benedictus Van Doninck (1895-1922) nam daarna de zorg over de 
bibliotheek over en legde o.a. een handgeschreven catalogus aan. Nadat Van 
Doninck abt wordt in de abdij van Val-Dieu, wordt de bibliotheek toevertrouwd 
aan Gosuinus de Ronde (1922-1931).
De volgende bibliothecarissen waren: Hugo Groenendaal (1931-1948), Stephanus 
Dirne (1948-1957) en Petrus Timmermans (1957-1965). Bernardus Verlijsdonck 
neemt de zorg twee jaar over, totdat de bibliotheek onder de hoede valt van pater 
Leo Van Schaverbeeck, de huidige abt (1967-1982) en dit tot zijn aanduiding als 
pastoor van de abdijkerk. Nadien werd Lambertus Van Aaken aangeduid als  
bibliothecaris en boekbinder.


Bij het doorbladeren van de catalogi valt op dat abdijbibliotheken een 
verrassend gevarieerde collectie hebben. Ze waren gericht op het praktische nut 
voor studenten, pastoors, juristen, abten en schrijvers. Men vindt er alle 
standaardwerken van de Europese christelijke cultuur.  Daartoe behoorden in de 
eerste plaats de Bijbel, in verschillende talen en formaten, en de geschriften van de 
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Informatie


Gert Van Kerckhoven


Archief en documentatiecentrum 


Gemeente Bornem


Broekstraat 42


2880 Bornem


Tel. 03 – 2969183


gert.vankerckhoven@bornem.be


kerkvaders. Voorts had elk klooster een collectie klassieke Griekse en Romeinse 
werken in huis.  Hierin vonden onderzoekers de nodige kennis over ethische 
principes, juridische begrippen en filosofische denkbeelden.
Een andere deel van de collectie houdt verband met de monastieke levenswijze : 
kloosterregels, instructieboeken voor  novicen, liturgische geschriften, 
heiligenlevens en ‘gewijde geschiedenissen’.
Om lokale bestuurders te ondersteunen voorzag men in de bibliotheek heel wat 
juridische werken.  Deze werken kwamen overigens  ook goed van pas bij het 
verdedigen van abdijbelangen zelf. Door de eeuwen heen hadden abdij via 
schenkingen en aankopen vaak een indrukwekkend bezit aan onroerende goederen 
en rechten opgebouwd. Voor het beheer van deze pachthoeven, molens, 
brouwerijen, colleges, tienden, bossen, enz. kwamen deze rechtsbronnen van pas.  
Daarnaast werden bij het opmeten van deze bezittingen ook heel wat kaartboeken 
aangelegd.
In het kader van de opleiding van kloosterlingen en studenten vond men in 
abdijbibliotheken uiteraard heel veel literaire en wetenschappelijke werken.
Geschiedenis, wiskunde en natuurkunde, biologie en atlassen. Deze 
standaardwerken ontbreken dan ook niet in de collectie.


Gert Van Kerckhoven
Archivaris Gemeente Bornem


Steun het project
Het inventariseren van deze waardevolle bibliotheek kan enkel gerealiseerd worden 
door de enthousiaste inzet van zovele vrijwilligers. Maar daarnaast zijn er nog heel 
wat logistieke kosten en met de subsidies van de ondersteunende overheden alleen 
kunnen alle onkosten niet gedekt worden. Ondertussen hebben volgende bedrijven 
al financiële of logistieke ondersteuning verleend:           (beschermkledij) 
en                     (scansysteem)


Graag doen we via deze nieuwsbrief een oproep om het project verder logistiek 
of financieel te ondersteunen. U kan hiervoor contact opnemen met Gert Van 
Kerckhoven (archief Bornem – gert.vankerckhoven@bornem.be)  of een financiële 
bijdrage storten op rekeningnummer van de abdij BE68 7332 0904 5134 met 
vermelding “Ondersteuning abdijbibliotheek”.


Ontvangen nieuwsbrief
Wie interesse heeft en deze nieuwsbrief digitaal wenst te ontvangen, kan hiervoor 
een e-mailtje sturen naar archief@bornem.be.


Dienst Erfgoed Provincie Antwerpen


Diensten Onroerend Erfgoed


Maurits Sabbebibliotheek
KU Leuven  |  Faculteit Theologie en Religiewetenschappen








Nieuwsbrief 4


Bibliotheek 
Sint-Bernardusabdij Bornem
Project schoonmaak, registratie, 
opslag en restauratie


Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte over de voortgang van de 
eerstelijnsconservering van de bibliotheek van de Sint Bernardusabdij in Bornem. 
Dit project, waar inmiddels meer dan 80 enthousiaste vrijwilligers zich voor 
inzetten, duurt tot het voorjaar van 2014. Doel is om de meer dan 35.000 boeken 
schoon te maken, te registreren en te verpakken in verhuisdozen om vervolgens 
onder goede omstandigheden te bewaren. Dit gebeurt in afwachting van de 
renovatie van de huidige bibliotheek. Wanneer deze over een paar jaar gereed is, 
zullen de boeken terugkeren naar de abdij. 


In deze vierde nieuwsbrief vindt u een verslag van de voorgang van het project. 
Daarnaast wordt er in elke nieuwsbrief aandacht besteed aan een specifiek 
onderdeel van de werkzaamheden. Aan bod kwamen al  de aanpak van de schimmel 
op de boeken en de registratiemethode tijdens het werkproces . Deze keer een 
bijdrage over de sociale aspecten tijdens het project. Ook vindt u in deze 
nieuwsbrief en een interview met Gert Van Kerckhoven, de gemeentearchivaris 
van Bornem, plus een bijdrage van hem over pater Van Doninck en nieuws uit de 
stuurgroep.
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Boeken in de hoofdrol
Er wordt nog steeds ongelooflijk hard gewerkt. Passeert de ene week het 24.000ste 
boek, een week later is dat al het 25.000ste! De hele benedenverdieping van de 
bibliotheek is inmiddels leeg. De laatste cisterziënzia zijn ingepakt. Er zijn 572 
verhuisdozen gevuld. Er is een lift geïnstalleerd om de boeken veilig van de gaande


rij naar beneden te transporteren. De vrijwilligers blijven komen, sterker, er komen 
er nog altijd bij. Ploegen zijn op elkaar ingespeeld geraakt. De stofzuiger maakt 
trouw zijn uren. En wanneer stipt elke vrijdag een nieuwe werkbrief van Greet De 
Boeck in de mailbox ligt voor de deelnemers, met een overzicht van opmerkelijke 
zaken de afgelopen week en de planning voor de komende week, weet je dat er 
alwéér een week voorbij is. En dat er duizend boeken zijn schoongemaakt, 
beschreven en ingepakt… Eind februari loopt het project tien maanden. En het 
werk is nog steeds inspirerend en de sfeer nog altijd uitmuntend!


Een citaat uit het verslag van Greet De Boeck:


‘De maandag-namiddagploeg valt op met het hoogste aantal 
gestofzuigde boeken. En ja, de boeken zijn goed gestofzuigd, de 
fiches zijn correct gestoken en de identificatiecodes staan duidelijk 
leesbaar in elk boek. En alsof Jef en Mieke er niet genoeg van 
kregen… voor 16u15 werd nog snel de refter even schoongemaakt. 
Op dinsdag, 28/01 was het de naamdag van de Heilige Thomas van 
Aquino. Voor ons is dit geen onbekende meer. De koffiepauze was op 
zijn gezondheid!
De dinsdag-ochtendploeg en de vrijdag-ochtendploeg zijn aan elkaar 
gewaagd qua ingeven van titels, auteurs,… in de databank. Zie aantal 
records. Maar ik denk dat je toch sterk uit de hoek moet komen om 
Frans en Karel te verslaan: 92 records hebben ze de voorbije dinsdag 
ingegeven!
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Tijdens het werk wordt het antifonaal Edmundus 


De Vylder bekeken. De Vylder was abt in de abdij 


van Hemiksem van 1740-1770.







Op woensdag zijn er twee mensen opgevallen: Freddy heeft 358 
foto’s gemaakt! Hoe doet hij dat? Vlotweg, steeds doorwerkend, 
amper tijd om te ademen. Maar we zijn blij dat die voorraad boeken 
nu verwerkt is. Ria Van Meulder is erin geslaagd om tien dozen in 
te pakken. Bijna helemaal alleen, enkel het laatste half uur is Jos gaan 
helpen. Resultaat: de etiketten voor de dozen zijn weer op.
Elke keer ik een samenvatting maak van de voorbije week, denk ik 
dat we niet ‘nog meer’ kunnen presteren dan we al doen. Dat de 
voorbije week een toppunt is geweest… en wat blijkt… elke week 
zijn er andere uitschieters en records die verbroken worden.”


Een fotoreportage van het project is te vinden op de nieuwe website van de 
gemeente Bornem: http://www.bornem.be/fotoalbum/44/inventarisatie-biblio-
theek-sintbernardusabdij
En op 17 januari verscheen er een artikel in “Het Laatste Nieuws” met als titel: 
“Vrijwilligers reinigen al ruim 22.000 boeken”.


Marijn de Valk 
Zelfstandig boekconservator-restaurator


Nieuws uit de stuurgroep
De stuurgroep abdijbibliotheek Bornem werd in 2012 opgericht en leverde heel 
wat voorbereidend werk achter de schermen van het project zodat de vrijwilligers 
in mei vorig jaar effectief aan de slag konden gaan. In de stuurgroep zetelen 
vertegenwoordigers van de vzw Sint-Bernardusabdij, gemeente Bornem, Dienst 
Erfgoed Provincie Antwerpen, CRKC, KADOC en Onroerend Erfgoed. Ook 
gedurende de voorbije maanden zat de stuurgroep niet stil en werd er druk 
nagedacht over het depotvraagstuk, financieringsmogelijkheden en het 
binnenklimaat van de bibliotheek. Om over dit laatste punt gefundeerde 
aanbevelingen te kunnen doen, werd een technische werkgroep van ingenieurs, 
architecten, monumentenzorgers en andere expertisehouders  in het leven geroepen. 
De technische werkgroep rapporteert aan de stuurgroep.
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Woensdag  5 februari kwam de abt generaal 


Mauro Giuseppe Lepori  (links op de foto) 


samen met abt Leo naar de werkzaamheden 


kijken.  Op dat moment werd het kleinste boekje 


geïnventariseerd: ‘La regle du bien heureux pere 


S. Benoit, Patriarche des religeux de l’ Occident’, 


Paris (1651).







De Vereniging Cornelis Floris vzw werd vanuit de stuurgroep benaderd en gevraagd 
om het project financieel te ondersteunen. Deze vereniging werd in 1969 te 
Antwerpen opgericht met als doelstellingen de bescherming van het cultureel en 
historisch patrimonium in Vlaanderen en de sensibilisatie van het mecenaat en 
eigenaars met het oog op concrete restauraties. Ook richt de Vereniging Cornelis 
Floris zich op themapublicaties en culturele activiteiten. Dankzij de steun van deze 
vereniging kunnen noodzakelijke materialen zoals zuurvrije dozen, dataloggers en 
een verhuislift worden aangekocht. En die zijn broodnodig om het project vlot 
verder te laten draaien!


Julie Aerts
Afdelingshoofd Eerstelijnszorg Departement Religieus Cultureel Erfgoed


Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur


Werkmethode: De inzet van vrijwilligers
Het werk in de bibliotheek van Bornem is uniek. Niet eerder werd een complete 
bibliotheek in Vlaanderen met zoveel vrijwilligers schoongemaakt en ontsloten. 
Daarom verdient ook het sociale aspect van deze pilot aandacht. Hoe is dit project 
opgestart, en hoe blijven de vrijwilligers enthousiast?


Een aantal belangrijke elementen op een rijtje:


- De werving van vrijwilligers startte met een oproep in zowel het 
lokale als regionale weekblad. Hierna is een eerste informatieavond 
georganiseerd waar meer dan 70 aanwezigen waren. Een bewijs voor 
de initiatiefnemers dat er daadwerkelijk een draagvlak was voor dit 
project. Hierna was het doel snel te starten om de interesse niet te 
verliezen.


- De “kick-of ” werd gegeven tijdens een avond voor alle 
vrijwilligers in een gemeenschapshuis in Bornem. Gert Van 
Kerckhoven, de gemeentearchivaris, hield een inleiding.  De 
projectleidster  en adviseur stelden zich voor, gevolgd door een 
lezing die inging op de materiaalaspecten van de boeken. De avond 
werd afgesloten met een drankje.
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De vrijwel voltallige ploeg tijdens de drink in de 


abdij ter gelegenheid van het 10.000ste ingepakte 


boek op 2 oktober vorig jaar.







- Alle mogelijke vrijwilligers kregen die avond een vragenlijst 
waarin zaken als motivatie, achtergrond en mogelijke 
beschikbaarheid en gezondheid (wel of niet allergisch aan stof 
en/of schimmels) aan bod kwamen.


- Elke vrijwilliger ondertekent alvorens hij of zij begint een 
vrijwilligersovereenkomst, waarin de aard van de werkzaamheden 
staat beschreven, evenals de rechten en de plichten van de 
vrijwilliger en de organisatie.  Deze afsprakennota is opgesteld door 
de gemeente Bornem. Daarnaast is er een organisatienota van de 
gemeente beschikbaar, waarin de regelingen voor vrijwilligers 
volgens de wet zijn vastgelegd. 


- Door het ondertekenen van deze afsprakennota zijn vrijwilligers 
verzekerd. De gemeente Bornem heeft een verzekeringspolis 
afgesloten om alle risico’s voor de vrijwilligers te dekken evenals 
alle activiteiten verbonden met het risico van de organisatie.


- De vrijwilligers krijgen geen financiële vergoeding  (het enige wat 
de vrijwilligers echt ontvangen is een tas koffie - de koekjes brengen 
ze zelf nog mee -, dankbaarheid vanuit de werkgroep, een glimlach 
van de begeleidster en het mogen vertoeven in een unieke 
omgeving!)


- Op 22 mei 2013 is gestart met het werk in de bibliotheek. De 
eerste week werd elk dagdeel begonnen met een kennismaking en 
verdere introductie van de doelstellingen en het project  door de 
projectleidster en adviseur. 


- Aanvankelijk werd eraan gedacht om twee tot drie halve dagen per 
week te werken. De grote groep geïnteresseerden maakte het echter 
mogelijk om acht dagdelen per week te programmeren met vijf tot 
zeven personen per dagdeel. Een dagdeel loopt van 9.00 tot 12.00 of 
van 13.00 tot 16.00 uur. Alleen op vrijdag zijn er geen vrijwilligers 
actief.


- In de loop van de tijd ontstonden min of meer vaste groepen. 
Mensen raakten ingewerkt, en er ontstond een taakverdeling binnen 
elke ploeg, wat de effectiviteit en de goede voortgang natuurlijk ten 
goede komt. 


- Af en toe nodigt de gastheer,  Abt Leo, namens de 
Sint-Bernardusabdij,  alle vrijwilligers uit. Op deze manier leren 
ook mensen van de verschillende groepen elkaar kennen. Deze 
bijeenkomsten worden buiten de werkuren georganiseerd en gaan 
gepaard met een hapje en drankje. Bijna iedereen is dan aanwezig.


- De motivatie is de motor van het project.  Mensen zijn trots op 
het werk. De objecten dwingen respect af, waardoor een grote 
betrokkenheid ontstaat. Men voelt zich gewaardeerd voor wat men 
doet. Bijvoorbeeld door de abt die elke werkgroep even goedendag 
komt wensen en komt informeren hoe het gaat. Het werk voorziet 
voorts in een sociale behoefte om samen iets te doen. En er is 
vanzelfsprekend aandacht voor lief en leed.  Er worden recepten 
uitgewisseld en zieken krijgen een kaartje vanuit de groep.


- Vrije dagen en vakanties werden aanvankelijk aangegeven op een 
invulblad waarop elke vrijwilliger aanduidde wanneer hij of zij wel 
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of niet beschikbaar was. Inmiddels laat elke vrijwilliger via mail of 
persoonlijk aan de projectleidster weten wanneer hij of zij niet 
aanwezig kan zijn. De betrokkenheid is blijkbaar zo groot dat, als 
men aankondigt op die bepaalde dagen(en) niet te kunnen komen, 
men dan meteen een alternatief, dus een ander moment voorstelt. 
Tot nu toe hebben de werkzaamheden alleen twee weken rond de 
kerst stil gelegen.


- Vanuit de organisatie worden allerlei nodige beschermende 
maatregelen ter beschikking gesteld. Elke vrijwilliger ontvangt 
alvorens te starten een wit, beschermende schort van Tyvec 
(met dank aan Capsugel). En er zijn handschoenen en mondmaskers 
voorradig. Voor aanvang van de werkzaamheden wast elke 
medewerker eerst de handen wassen met een ontsmettende zeep. 
Iedereen brengt daarvoor een eigen handdoekje mee. Voor de pauze 
en voor het vertrek naar huis worden de handen opnieuw gewassen.


- Onmisbaar voor de goede voortgang van de werkzaamheden is 
tot slot de wekelijkse “werkbrief ”. Hierin vinden de vrijwilligers 
het werkrooster voor de komende week, evenals algemene zaken 
die voor alle deelnemers van belang zijn. Daarnaast worden in deze 
nieuwsbrief de vorderingen gemeld en is er plaats voor bijzondere 
voorvallen en wetenswaardigheden. De nieuwsbrief is essentieel voor 
de cohesie in de groep en om ‘de vaart erin te houden’. 


- En last but not least is voor de aansturing van het project door de 
gemeente Bornem een voltijds personeelslid aangesteld die de groep 
aanstuurt en verantwoordelijk is voor de dagelijkse werkzaamheden. 
Greet De Boeck is alle dagen aanwezig tot 17.00 uur. Na het vertrek 
van de vrijwilligers aan het eind van de dag zorgt zij voor de goede 
administratieve afhandeling van alle geregistreerde records. Op 
vrijdag regelt zij de administratieve kant van het project, bijgestaan 
door Gert Van Kerckhoven. Gert valt ook in voor Greet wanneer zij 
een vrije dag heeft, waardoor er altijd iemand vanuit de organisatie 
op de werkvloer aanwezig is.


Greet De Boeck
Projectleidster


Marijn de Valk 
Zelfstandig boekconservator-restaurator


Uit de bibliotheek: Pater Benedictus Van Doninck
De vrijwilligers kijken af en toe bewonderend naar de eerste grote inventaris van de 
bibliotheek. In een dik register met een alfabetische opsomming per auteur en een 
plaatsaanduiding per kast en schap, vind je de boeken gemakkelijk terug. Althans in 
de periode omstreeks 1900.  Deze inventaris werd geschreven door pater Van Do-
ninck en hij deed dit alleen. Nu wordt dit werk herhaald en uitgebreid, door een 
grote ploeg vrijwilligers en wordt het meteen duidelijk welk monnikenwerk hij 
toen verrichtte.  
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren als 
Josephus Dionysius Van Doninck.  Op negentienjarige leeftijd trad hij binnen bij 
de Cisterciënzers te Bornem.  Hij ontving er op 17 oktober 1877 het kloosterkleed 
en werd vanaf dan frater Benedictus genoemd. Na zijn noviciaat legde hij de kleine 
geloften af, in 1881 gevolgd door zijn plechtige professie in de abdijkerk in 
tegenwoordigheid van de eerste Bornemse abt Robertus Van Ommeren. In 1883 
werd hij priester gewijd en nadien door de abt naar de universiteit van Innsbruck 
(Oostenrijk) gezonden om er theologie te gaan studeren.
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Hij was vooral geïnteresseerd in wetenschappelijk en intensief werk met betrekking 
tot archief en bibliotheek.  In navolging van illustere voorgangers heeft hij ervoor 
gezorgd dat de bibliotheek verder uitgebouwd werd. Aan zijn passie en inzet voor 
de bibliotheek te Bornem, kwam vrij onverwachts een einde, doordat de paters van 
de abdij van Val-Dieu hem in 1922 tot hun abt verkozen. Daar zou hij op 10 janu-
ari 1940 overlijden.
Kort na zijn studies te Insbruck, werd hij in 1887 al aangesteld tot subprior van de 
abdij en vanaf 1895 belast met de zorg over archief en bibliotheek. De rijkdom en 
ordening van de bibliotheek zijn voor een groot deel aan de kennis en inzet van 
pater Van Doninck te danken.  In 1887 was hij al begonnen met het catalogiseren 
van de boeken.  De “Catalogus Alphabeticus Auctorum”, een zeer lijvige inventaris,  
werd voltooid in 1890.


Hij publiceerde verschillende werken, onder andere:
- “Het voormalig Engelsch Klooster te Bornhem. Geschiedkundige 
aanteekeningen nopens het H. Kruisklooster, meer gekend onder 
den naam van College der Engelsche Dominicanen”, 1904
- “Oorkondenboek der abdij van S.-Bernaarts op de Schelde”
- “Obituarium Monasterii Loci Sancti Bernardi, S. ord. Cisterc., 
1237-1900”
- Hij heeft tijdens en na de oorlog, maar zeker voor  1920, ook al de 
handschriften van de abdij beschreven.


Tijdens het inventariseren van de collectie stootten de vrijwilligers tijdens de 
maanden augustus-september op een aanzienlijk deel ‘varia’ waarin verschillende 
kleinere publicaties werden gebundeld in éénzelfde boekband.  Ook deze 
variawerken werden door pater Van Doninck beschreven in een aparte catalogus en 
elke boekband werd voorzien met een handgeschreven index en onderverdeeld met 
perkamenten lipjes tussen elk boekje.
Naast de indrukwekkende collectie van theologische, filosofische en juridische 
werken op de benedenverdieping, bieden deze varia’s een heel uiteenlopend beeld 
van onderwerpen en thema’s.
Zowel plaatselijke geschiedenis, als christelijke verhalen komen aan bod, maar 
opvallend veel publicaties uit de periode 1890-1910.
In Klein-Brabant is de Franse Revolutie en de Boerenkrijg zeker geen ongekend
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gegeven, maar de aanloop en de boeiende periode ervoor met de oprichting van de 
Verenigde Belgische Staten is voor velen veel minder bekend.  Bovendien heeft ook 
hertog d’Ursel hierin een aanzienlijke rol gespeeld en in de variawerken vinden we 
heel wat teksten, brieven en antwoorden met betrekking tot deze periode.


Tijdens zijn studies te Innsbruck  leerde Van Doninck de Duitse taal. Deze kennis 
zou de plaatselijke autoriteiten en de bevolking  later goed van pas komen. Tijdens 
de  oorlogsjaren werd hij voortdurend aangesproken voor het vertalen van Duitse 
Verordnungen, en kon hij gemakkelijker met de Duitse bezetters onderhandelen.  
Het was natuurlijk balanceren op een slappe koord, want evengoed werden de 
kloosterlingen er soms van verdacht té gemoedelijk met de bezetters om te gaan, 
maar het is wel zeker dat verschillende mensen door pater Van Doninck werden 
geholpen bij een oproeping  naar de Kommandatur om een Personalsausweiss te 
vragen of een Reise-schein af te halen Hij zorgde er voor dat het kunstbezit en de 
bibliotheekcollectie veilig in kisten en dozen werd opgeborgen in een afgesloten 
deel van de gewelfde kelders.


Pater Van Doninck hield ook een oorlogskroniek bij, dat oorspronkelijk werd 
geschreven op kleine blaadjes papier, die gemakkelijk verborgen konden worden bij 
eventuele huiszoekingen in de abdij. Pas later werden deze aantekeningen in kleine 
handschriften overgeschreven. Deze geven ons nu 100 jaar later een unieke kijk op 
de gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren, het dagelijkse leven en hoe de mensen in 
onze streek reageerden op de nu eens angstige en dan weer hoopvolle momenten, 
die de oorlog met zich meebracht. 


Fragmenten uit het oorlogsdagboek van pater Van Doninck:


“Dinsdag 4 augustus 1914 (2e oorlogsdag)
Wij zijn vandaag begonnen met het archief en boeken der bibliotheek 
naar den kelder in veiligheid te brengen.  Er is ook opeising van wapens 
en munitie.”


“Vrijdag 14 augustus 1914 (12e oorlogsdag)
De kelder aan de trap onder leszaal en scheerhuis was verleden jaar 
opnieuw geplaveid en scheen goed droog. Hij werd vandaag vol gedragen 
met de beste boeken der grote bibliotheek,  nagenoeg  6.000 volumen.  
Ook porselein en beeldwerk vond er een bergplaats.”


“Vrijdag 27 november 1914 (117e oorlogsdag)
Huiszoeking in de abdij. We gaan, Prior, Placidus, Benedictus voor en 
achter de Feldwebel en gevolgd door twee pinhelmen, geweer 
geschouderd, langs de pand naar de sacristie, waar alle kassen en schuiven 
geopend moeten worden.  Bibliotheek gaan ze rond zonder iets te openen. 
Dan ging men naar de zolder – rechts liet men ongemoeid, links ouden 
rommel vlijtig onderzocht – item boven de zaal en ’t nieuw ziekenhuis – 
langs den zolder naar ‘t 2e verdiep van ’t hospice, waar enkele kamers 
werden onderzocht – van daar terug naar de keuken en de trap af den 
kelder in – bakkerij – proviand en bierkelder – ze bezien en betasten vele 
ledige flessen in de bakken en gaan zonder argwaan de gesloten en 
gemaskeerde kelderdeuren voorbij tot aan de kelder onder de bibliotheek, 
hier en daar op den wat hol klinkende keldervloer met den geweerkolf 
stampend in de hoop antracietkolen, waarachter ’t archief geborgen zat, 
boorden ze met de bajonet, die te kort was. De kelder, waar de boeken 
der bibliotheek waren, werd niet geopend.  Langs de kelderdeur onder het 
kapittel kregen wij ze buiten tot aan de 
keuken.”


Gert Van Kerckhoven
Archivaris Gemeente Bornem
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Aan het woord: Gert Van Kerckhoven
“Geen woorden, maar daden” is de zinswending die Gert van Kerckhoven 
misschien wel het beste typeert. De gemeentearchivaris van Bornem is de 
initiatiefnemer en drijvende kracht achter het bibliotheekproject.  Ook als
coördinator heeft hij inmiddels zijn sporen verdiend. Tijd voor een interview 
met deze gedreven man.


Wanneer kwam je voor het eerst in de bibliotheek? Wat was je toen je eerste  
indruk?
Mijn eerste bezoek aan de abdijbibliotheek dateert nog van een klasbezoek, samen 
met leerlingen van een basisschool. Na een kijkje in de boekbinderij, werd ook de 
deur van de bibliotheek open gezet. Je kwam direct onder de indruk van die massa 
boeken.  Toen had ik echter nog geen enkel besef van de inhoud van de collectie.
Als je dan vele jaren later opnieuw een kijkje mag nemen in de bibliotheek, geraak 
je nog steeds onder de indruk van de prachtige ruimte en het aantal boeken, maar 
ben je bovendien overdonderd door de culturele en literaire rijkdom die je mag 
bewonderen. Ik ben eigenlijk nooit een boekenworm geweest, maar zo’n 
bibliotheek doet toch iedereen watertanden.


Het project is goed verlopen en veel mensen hebben hun bijdrage er aan geleverd. 
Had je dat van tevoren verwacht of heb je  er wel eens van wakker gelegen?
Ik heb inderdaad heel wat nachten wakker gelegen, want hoe pak je zoiets aan?  
Waar begin je? Is er ergens een leidraad te vinden? Er komen zoveel vragen naar 
boven, en al vrij vlug merk je dat elk project uniek is en er geen pasklare 
antwoorden en methoden beschikbaar zijn.  Kunnen en moeten we dit dan wel 
doen?
Maar ja, als we de abdijsite willen behouden en herwaarderen, dan kan je niet bij 
de pakken blijven zitten. En dus naast vergaderen, plannen, studies verzamelen, 
vond ik het vanzelfsprekend om ook de handen uit de mouwen te steken. Onze 
verantwoordelijkheid op te nemen, in de hoop dat anderen mee op de kar zouden 
springen.
Dat het project zo’n vliegende start zou nemen, had ik niet durven dromen, want  
omwille van het extra werk naast het gemeentelijk archief  gingen mijn eerste 
werkplanningen slechts uit van een tot anderhalve dag per week met een zes- tot 
achttal vrijwilligers.  Op die manier zou het natuurlijk veel te lang duren, dus moest 
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ik verder plannen en steun zoeken.
Gelukkig konden we van bij het begin Greet De Boeck voltijds inschakelen en na 
de enthousiast beantwoorde oproep voor vrijwilligers ging de bal  aan het rollen.
 
In de aanloopfase naar de start van het project heb je veel informatie ingewonnen 
en veel offertes opgevraagd. Toen ik de eerste keer een bezoek bracht aan de abdij, 
had ik de indruk dat je vrijwel van alle ins- en outs op de hoogte was; de problema-
tiek van schimmel in boeken, catalogisering en transport van boeken. Welke keuzes 
moesten er gemaakt worden voor het project daadwerkelijk kon starten?
Naast een algemene stuurgroep die zich buigt over de restauratie en herbestemming 
van de abdijsite, werd er een stuurgroep samengebracht voor de abdijbibliotheek, 
die de problematiek van de bibliotheek en het roerend erfgoed op zich zou nemen.  
Men kan immers geen verbouwingen doen, zonder eerst inboedel en waardevol 
erfgoed in veilige omstandigheden onder te brengen.
Ondertussen werd ik in het gemeentelijk archief al wel met gelijkaardige 
problemen geconfronteerd en moest ik meermaals zelf oplossingen zoeken in 
verband met inventarisatie, opslag en ordening.  Je moet rekening houden met 
waardevol erfgoed, al de bedreigingen en risico’s inschatten  (schimmels, insecten, 
brand, diefstal, enz.) en helaas ook beseffen dat dit niet de meest trendy 
arbeidssector is.  Financiële investeringen staan dus vaak niet bovenaan op de 
agenda en dan leer je vanzelf creatief en pragmatisch te werken.
Er moesten meteen keuzes gemaakt worden. Inventarisatie van de collectie en 
opslag ervan in verantwoorde veilige omstandigheden, waren van bij het begin de 
uitgangspunten. Dit vormt de basis voor latere plannen, zoals  ontsluiting of 
raadpleging, restauratie van boeken, herbestemmingen, enz.


Wat is ‘het geheim’ van het succes van dit project?
Een geheim bestaat er niet. De sleutel van het succes is het enthousiasme van de 
vrijwilligers. Elke dag kom je hier vrolijke, lachende, zelfs zingende mensen tegen.  
Iedere vrijwilliger draagt zijn/haar steentje bij en iedereen helpt elkaar.  Samen een 
inpakdoos in elkaar knutselen, de boeken reinigen en stofzuigen, een foto nemen 
en de anderen al op de hoogte brengen welke mooie exemplaren er gaan aankomen 
om in de databank te inventariseren.  Een Latijnse titel ontrafelen, zich samen 
buigen over moeilijke Duitse schrifttekens, en nadien alles bespreken tijdens de 
gezellige koffiepauze met cake en koekendozen.
Als er misschien toch één geheim of belangrijk recept is, dan is het wel de 
wekelijkse communicatie naar iedereen. Greet evalueert elke vrijdag de afgelopen 
week, bundelt alle verrassingen en fotomateriaal en zorgt met werkplanningen en 
weetjes allerhande dat iedereen op de hoogte blijft.


Hoe is dat voor jou? Brengt dit extra werk met zich mee? Wat zijn de reacties in 
het veld op je werk?
Of dit de eerste bibliotheek is die zo wordt aangepakt, weet ik niet.  Maar dat we 
baanbrekend werk verrichten, dat is wel duidelijk.  Er was vooraf geen uitgetekende 
handleiding, dus moesten we zelf de methode uitwerken. (zie vorige nieuwsbrief, 
titel van artikel vermelden) En dat elke stap hierin belangrijk en nuttig is, 
hebben we al kunnen ervaren. Het opsporen van een verkeerd gestoken boek, het 
verbeteren of aanvullen van een moeilijk leesbaar titelblad, de controle van fiches en 
barcodes, hebben we te danken aan onze eigen methodiek. Omdat de collectie 
zo omvangrijk is en er telkens nieuwe vrijwilligers aan de slag gaan, moet iedereen 
attent blijven. Maar het werkt :)  en de reacties van wetenschappelijke instellingen 
zijn hierover zeer positief.


Hoeveel tijd besteed je per week gemiddeld aan het project, naast je reguliere  
werkzaamheden als gemeentearchivaris?
Vooral bij de opstart van het project zijn er vele avond- en weekenduren bij te 
pas gekomen. Zelfs nu kan en mag het geen routine worden, want het 35.000e 
boek is even belangrijk als het eerste.  Een tijdsberekening maken is moeilijk, want
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verschillende aspecten worden gecombineerd, maar voor mij is dit vooral extra 
werk, naast het reguliere archiefwerk.


Ben je afkomstig uit Bornem? Ben je nu “wereldberoemd” in Bornem?
Ik ben inderdaad geboren en getogen in Bornem, maar een bekende 
Bornemenaar ben ik niet. En dat hoeft ook niet, want ik werk meer achter de 
schermen.  Ik gaf misschien wel het startschot, maar alle andere partners zijn 
minstens even belangrijk.


Hoe zie je de toekomst van de bibliotheek?
Het inventariseren en inpakken van de collectie is een eerste stap naar de 
restauratie van de abdijbibliotheek.  Al dit werk zou moeten leiden naar het 
waarderen en ontsluiten van de bibliotheek.  Het genot, de kennis en culturele 
rijkdom die je in die boeken vindt, vind je niet op Google of Wikipedia. Pas als 
later de collectie raadpleegbaar is voor een grote gemeenschap dan kunnen we van 
een succes spreken.  Maar dit zal nog heel wat studiewerk en samenwerking met 
externe partners vragen, want dit kunnen we als archief alleen niet aan.


Marijn de Valk
Zelfstandig boekconservator-restaurator


Miscellaneus: Ex Libris
Het devies van de Sint-Bernardusabdij, dat eveneens werd overgenomen van de 
abdij van Hemiksem, luidt: “Omtrent den houer gheneer ick my”. Dit kan vertaald 
worden naar modern Nederlands als “aan de oever vergaar ik mijn voedsel”. De 
oever slaat op de Scheldeoever, waarmee wederom de band tussen de abdijen van 
Hemiksem en Bornem wordt uitgedrukt. Dit devies met de tekening van een 
vissende reiger kan men ook als ex libris in de boeken terug vinden.
(bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bibliotheek_van_de_Sint-Bernardusab-
dij_te_Bornem)


Steun het project
Het inventariseren van deze waardevolle bibliotheek kan enkel gerealiseerd worden 
door de enthousiaste inzet van zovele vrijwilligers. Maar daarnaast zijn er nog heel 
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dat te vinden is voorin veel boeken 
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Informatie


Gert Van Kerckhoven


Archief en documentatiecentrum 


Gemeente Bornem


Broekstraat 42


2880 Bornem


Tel. 03 – 2969183


gert.vankerckhoven@bornem.be


Maurits Sabbebibliotheek
KU Leuven  |  Faculteit Theologie en Religiewetenschappen


wat logistieke kosten en met de subsidies van de ondersteunende overheden alleen 
kunnen alle onkosten niet gedekt worden. Ondertussen hebben volgende bedrijven 
al financiële of logistieke ondersteuning verleend:


Graag doen we via deze nieuwsbrief een oproep om het project verder logistiek 
of financieel te ondersteunen. U kan hiervoor contact opnemen met Gert Van 
Kerckhoven (archief Bornem – gert.vankerckhoven@bornem.be)  of een financiële 
bijdrage storten op rekeningnummer van de abdij BE68 7332 0904 5134 met 
vermelding “Ondersteuning abdijbibliotheek”.


Ontvangen nieuwsbrief
Wie interesse heeft en deze nieuwsbrief digitaal wenst te ontvangen, kan hiervoor 
een e-mailtje sturen naar archief@bornem.be.


Het project is ook te volgen op de website van het CRKC en die van de 
Erfgoedbibliotheken, waarbij in een bijgevoegd filmpje alles stappen van het project 
duidelijk worden.
http://crkc.be/beheersplan-sint-bernardusabdij-bornem


http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/nieuws/2013/11/3037-filmpje-toont-vrijwilligerswer-


king-van-de-abdijbibliotheek-bornem


http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/nieuws/2013/11/3037-filmpje-toont-vrijwilligerswer-


king-van-de-abdijbibliotheek-bornem


De groep die op 25 januari het 22.000ste 


boek inpakte. 








Nieuwsbrief 5


Bibliotheek 
Sint-Bernardusabdij Bornem
Project schoonmaak, registratie, 
opslag en restauratie


Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte over de voortgang van de 
eerstelijnsconservering van de bibliotheek van de Sint Bernardusabdij in Bornem. 
Dit project, waar inmiddels meer dan 80 enthousiaste vrijwilligers zich voor 
inzetten, duurt tot de vroege herfst van 2014. Doel is om de meer dan 43.000 
boeken schoon te maken, te registreren en te verpakken in verhuisdozen om 
vervolgens onder goede omstandigheden te bewaren. Dit gebeurt in afwachting van 
de renovatie van de huidige bibliotheek. Wanneer deze over een paar jaar gereed is, 
zullen de boeken terugkeren naar de abdij. 


In deze vijfde nieuwsbrief vindt u een verslag van de voorgang van het project. 
Daarnaast wordt er in elke nieuwsbrief aandacht besteed aan een specifiek 
onderdeel van de werkzaamheden. Aan bod kwamen al de aanpak van de schimmel 
op de boeken, de registratiemethode tijdens het werkproces en de inzet van 
vrijwilligers. Deze keer aandacht voor de schaderegistratie van de boeken. Ook 
vindt u in deze nieuwsbrief en een interview met Greet de Boeck, de 
projectbegeleidster, plus een bijdrage over ‘de hel’ en nieuws uit de stuurgroep. 
Speciale aandacht vraagt de actie ‘Boekensteun’, waarmee het project financieel 
ondersteunt wordt.


In één jaar 40.000 boeken!
Op 22 mei was het precies een jaar geleden dat de medewerkers en vrijwilligers het 
eerste boek, van de eerste plank in de eerste kast pakten. Ze leerden toen hoe ze dit
boek moesten schoonmaken, beschrijven en verpakken. Nu  worden er elke week 
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zo’n duizend boeken van de plank gehaald. En alle medewerkers zijn inmiddels 
ervaringsdeskundigen geworden. Met altijd nog even veel hart voor de zaak. En zo 
zijn er in het afgelopen jaar meer dan 40.000 boeken ingepakt in inmiddels 1.000 
verhuisdozen!


Het totale aantal boeken in de bibliotheek is op basis van de laatste tellingen naar 
boven bijgesteld van 35.000 naar 43.000. De reden voor deze correctie is dat oude 
aantallen niet helemaal bleken te kloppen. Daarnaast zijn ook de boeken in de 
aparte ruimten van het scriptorium en de preciosa nu meegeteld. Als gevolg hiervan 
is de duur van het project met vier maanden verlengd.
Dankzij sponsorgelden is een ‘nieuwe medewerker’ in dienst genomen: er is een 
de genielift aangeschaft voor het transport van de boeken vanaf de gaanderij naar 
beneden. De lift kreeg de doopnaam ‘Bernard’  mee. Af en toe piept hij wel eens 
en hij participeert niet mee tijdens de koffiepauze, maar zijn hulp is onmisbaar.  De 
vrijwilligers kunnen nu gemakkelijker de trappen op en af, zonder zware boeken in 
hun armen. Bernard zorgt ervoor dat de boeken veilig naar beneden komen. 
Tegenslagen zijn er ook. Vanaf 1 mei heeft de projectbegeleidster Greet De Boeck 
gedeeltelijk een andere job binnen de gemeente. Als gevolg hiervan heeft ze haar 
voltijdse werkzaamheden voor de bibliotheek moeten halveren. Fijn voor haar want 
het werk in de abdij is natuurlijk eindig, maar het is wel degelijk een gemis voor 
het project. De gemeentearchivaris Gert Van Kerckhoven vult nu de dagdelen in dat 
Greet er niet is, maar doet dit naast zijn reguliere werkzaamheden. 
En een serieus punt van aandacht blijft de opslag van de boeken. Door het 
uitblijven van de verhuizing naar een beschikbaar erfgoeddepot, staan de 
verhuisdozen vol boeken nu opgestapeld in de oude bibliotheek. In feite is dit een 
noodsituatie. De oorspronkelijke aanwezigheid van schimmels en insecten blijven 
een reëel gevaar voor deze boekenschat. Het is nog steeds de bedoeling dat de 
boeken zo spoedig mogelijk worden ondergebracht in een erfgoeddepot, geschikt 
voor de optimale bewaring van boeken, maar het transport naar deze ruimte is 
voor onbepaalde tijd opgeschort. 
De controle van het klimaat in de ruimtes van de abdij wordt sinds begin dit jaar 
niet meer uitgevoerd door de provincie. Het archief van Bornem voor dit doel zelf 
digitale dataloggers aangeschaft. Het klimaat wordt dag en nacht zorgvuldig 
gemeten en met behulp van ontvochtigers onder controle gehouden. 
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De vrijwilligers Ben en Louis 


tijdens het werk







Een ander punt van aandacht in de aanloop van deze verhuizing is een degelijk 
onderzoek naar de aanwezigheid van insecten. Hiervoor ontbreken op dit moment 
nog de financiële middelen.


Tot slot is het project in de Sint-Bernardus Abdij inmiddels één van de acties die 
loopt via ‘Boekensteun’ , het gemeenschappelijke crowdfundingplatform van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Via Boekensteun’  
worden extra financiële middelen gegenereerd voor de hoogstnoodzakelijke 
gebruiksmaterialen voor het project. Zie laatste pagina: warm aanbevolen!


Marijn de Valk 
Zelfstandig boekconservator-restaurator


Nieuws vanuit de stuurgroep 30/04/2014
Het project wordt inhoudelijk begeleid door de stuurgroep Abdijbibliotheek 
Bornem. In de stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van de vzw Sint-
Bernardusabdij, gemeente Bornem, Dienst Erfgoed Provincie Antwerpen, CRKC, 
KADOC en Onroerend Erfgoed. Terwijl de vrijwilligers fantastisch werk op het 
terrein leveren, zit de stuurgroep achter de schermen allesbehalve stil. Tijdens de 
maand februari werd er een ‘technische werkgroep’ opgericht, onder leiding van 
Veerle Meul (Provincie Antwerpen). De technische werkgroep brainstormde over de 
toekomstige klimatologische omstandigheden in de gerestaureerde bibliotheekruimte. 
Hierbij werden ook architecten, ingenieurs en de brandweer betrokken. Om alle 
puzzelstukjes binnen het geheel van het grote restauratieproject van de abdij te laten 
samenvallen is een integrale (erfgoed)visie noodzakelijk. De vele facetten maken 
van het project dan ook een pilootproject. Verder werden vanuit de stuurgroep ook 
de eerste stappen ondernomen om een actieplan met betrekking tot beheer van 
het roerend erfgoed (kunst- en cultuurvoorwerpen) van de abdij te ontwikkelen. 
Archief, bibliotheek en roerend erfgoed kunnen immers moeilijk van elkaar 
gescheiden worden in dit project. Tot slot werd er gewerkt aan de methodieken voor 
de inventarisatie van de tijdschriftencollectie en van de boeken die zich momenteel 
in het scriptorium bevinden. Daarbij werden selectiecriteria naar voren geschoven 
hoewel alle boeken sowieso zullen worden geïnventariseerd. Wordt vervolgd...


Julie Aerts
Afdelingshoofd Eerstelijnszorg Departement Religieus Cultureel Erfgoed


Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur
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Boeken uit de collectie 


met waterschade







Werkmethode: Schaderegistratie 
De meest in het oog vallende schade aan de boeken in de bibliotheek is, of beter 
gezegd wàs, de schimmelgroei op de banden. Inmiddels zijn vrijwel alle boeken 
ontdaan van stof en schimmelgroei en is deze schadevorm zo goed mogelijk een 
halt toegeroepen. Maar daarnaast zijn er natuurlijk nog andere schades aan de 
banden en de boekblokken. De belangrijkste daarvan worden genoteerd in het 
database-programma waarin ook de titelbeschrijvingen worden ingevoerd. Gezien 
de tijdsdruk binnen het project, zijn de schades in zeven grote categorieën 
ondergebracht. Hierdoor kan het aangeven van de schade snel gebeuren en vereist 
de beoordeling niet veel voorkennis. Doel van deze schaderegistratie is het 
verkrijgen van enig inzicht in de materiele staat van de bibliotheek op basis waarvan 
de komende jaren een plan van aanpak gemaakt kan worden voor de conservering 
van de beschadigde boeken. 


Met het reinigen, beschrijven en inpakken van het 40.000ste boek, is een overzicht 
gemaakt van de schades die tot nu toe geregistreerd zijn: 


Oude reparaties    139 boeken
Losse delen band    2.313 boeken
Ontbrekende delen band   524 boeken
Vervormingen band of boekblok  528 boeken
Constructieve hechtingsproblemen van de 
bindingen of de platten   405 boeken
Leer- en/of perkamentschade   1.996 boeken
Insectenschade    426 boeken


Dit betekent dat maximaal 16% van de collectie door de vrijwilligers is 
geregistreerd als beschadigd. En hoogst waarschijnlijk ligt dit totale aantal boeken 
lager, aangezien er boeken zullen zijn die dubbel geteld zijn doordat ze 
beschadigingen hebben in de verschillende groepen.  
Hoewel het aantal beschadigde boeken aanzienlijk is, valt de schade over het geheel 
genomen mee. De reden hiervoor is de actieve rol van de pater/boekbinder in het 
verleden. De boekbinderij lag naast de bibliotheek en de boekbinder heeft enorm 
hard gewerkt. Veel oude banden zijn vervangen door nieuwe, in oude stijl. Spijtig 
genoeg zijn de originele oude banden niet bewaard zijn gebleven.
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Kwetsbare boeken, of boeken 


met schade, die ter bescherming 


verpakt zijn in zuurvrij papier







Maar boekbindtechnisch zijn deze boeken in orde en behoeven alleen een 
grondige, zorgvuldige schoonmaak.  
De signalering van schimmels is niet apart aangegeven, aangezien er vanuit gegaan 
kan worden dat in principe alle boeken besmet zijn en ‘drager’ van schimmelsporen, 
die weer tot groei kunnen komen wanneer de klimatologische omstandigheden 
hiervoor gunstig zijn.  Wel van belang is het om inzicht te krijgen in de eventuele 
aanwezige plaagdieren in de collectie. Zeker wanneer de collectie overgebracht 
wordt naar een erfgoeddepot, is het van belang dat deze schoon is.
Kwetsbare boeken krijgen na de registratie een omslag van zuurvrij papier, dat 
dichtgehouden wordt met een lint. Er is niet voor gekozen de beschadigde boeken 
in aparte verhuisdozen te pakken. Pas bij het terugplaatsen van de boeken kan 
eventueel een eerstelijnsconservering, of ‘boeken-EHBO’ toegepast worden. 


Marijn de Valk 
Zelfstandig boekconservator-restaurator


Uit de bibliotheek: ‘De hel’
Tot diep in de 20e eeuw verborg elke abdijbibliotheek een geheime afdeling: ‘De 
Hel’. In die mysterieuze uithoek van de bibliotheek werden alle verboden 
boeken in een afgesloten kast bijeengebracht. In de catalogus werd de plaats van 
deze verboden boeken met rode inkt aangeduid. De abt bewaarde de sleutels, zodat 
het lezen ervan niet mogelijk was zonder toestemming van de prelaat. In de 
abdijbibliotheek van Bornem is de kast van de hel nog steeds bewaard, in de uiterste 
hoek van de bovenverdieping en afgeschermd met kippengaas. Deze kast, aangeduid 
met nummer 43, sprong al langer in het oog bij menig vrijwilliger en de 
nieuwsgierigheid nam steeds verder toe naarmate de inventarisatie vorderde 
richting hellekast.
Het aanbod aan boeken werd verdeeld over de verschillende inventarisatieploegen, 
want werk was er genoeg. De kast was de voorbije decennia aangevuld, maar niet 
zozeer met verboden literatuur. Kleinere en vooral oudere, waardevolle bankbanden 
vonden hier een veilige boekenplank.
De 499 verschillende boekbanden stonden soms tot drie rijen dik achter elkaar op 
eenzelfde plank. De reinigingsploeg had de handen vol om ze van stof te ontdoen.
Het grootste aantal boeken is 17e-eeuws. Maar liefst 178 boekbanden (35% van 
de inhoud van de hellekast). Daarnaast zijn de 16e-eeuwse boeken met 112 stuks 
(22%) eveneens sterk vertegenwoordigd. Gezien de data van deze werken is het niet
verwonderlijk dat er heel wat werken zijn met een perkamenten band (207 banden) 
of lederen band (252 banden). Slechts zes boekbanden zijn van een slot voorzien.
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Libri prohibiti, 


ook wel ‘de hel’ genoemd, 


achter slot en grendel.







In tegenstelling tot wat vroeger werd beweerd over de bibliotheekcollectie is de 
schade aan al deze banden beperkt. Een 50-tal banden hebben kleine loszittende 
delen. Bij 15 boeken zijn er ontbrekende stukken van de kaft en een 18-tal boeken 
zijn vervormd. Slechts een 50-tal exemplaren vertonen schade aan perkament of 
leer en 10 boekbanden schade door insecten en vocht.
Het oudste boekje in de hellekast werd gepubliceerd in 1510 te Parijs en is een 
“Diurnale Cisterciense”, geschreven door Johannis Philippe en Goffredi de Marnef.  
Een klein perkamenten boekje van amper tien bij zeven centimeter met een m
etalen slotje.
Even oude publicaties zijn onder andere de “Sermones ad omnes status…” 
(Lugduni, 1511) en “De summo bono” (Parisiis, 1515). Het meest recente werk telt 
twee volumes en dateert uit 1956. Het is een werk van de hand van Delaissé, L. en 
eveneens uitgegeven te Parijs, “Le Manuscrit Autographe de Thomas à Kempis et 
“L’Imitation de Jésus-Christ” Examen Archéologique et Edition Diplomatique du 
Bruxellensis”
Inhoudelijk bundelt de hellekast een grote variatie. Zoals gesteld zijn er niet alleen 
boeken terug te vinden die op de index werden geplaatst, maar omwille van de 
ouderdom van de boekbanden zijn hier ook brevieren, sermoenen en theologische 
werkjes geplaatst.  Zoals de “Catechismus Catholicus”  (Colonia, 1562) van 
bisschop Michaelis, bisschop van Merseburg.  Een mooie publicatie die 
verschillende keren van eigenaar wisselde, gezien de vele aantekeningen op het 
linker blad naast de titelpagina.
Voorbeelden van voorheen verboden geschriften zijn bijvoorbeeld“De Byen-corf 
der H. Roomscher Kercke”. (uitgegeven te Amsterdam bij Jan Cloppenburg in 
1631), een felle satire op de Rooms-Katholieke Kerk en een bekend, maar ook een 
omstreden werk, van de heer Philips Marnix heer van St.Aldegonde. Vanaf 1571 was 
Filips in dienst van Willem van Oranje en als belangrijk medewerker bevorderde hij 
diens overgang tot het calvinisme. Vandaar dat hij ook bekend staat als auteur van 
het Nederlandse volkslied het Wilhelmus. Het exemplaar in de Bornemse 
abdijbibliotheek is een druk uit 1631. Op de linker pagina, naast het titelblad, werd 
door de eigenaar de opmerking “Liber absurdissimus” geschreven, met zelfs de 
aanduiding van de bladzijde en de hoofdstukken van deze absurde literatuur.
Een ander voorbeeld is het boekje “Fustis Daemonum ad iurationes formidabiles 
& potentissimas in malignos spiritus fugandos de oppressis corporibus humanis”  
(1593).  Deze uitgave van 1593 uit Venetië bij Guerrera, is geschreven door een van 
de bekendste duivelsuitdrijvers uit die periode, Girolamo Menghi.  Een kleine 
publicatie van 15 bij  10 centimeter met een gaaf perkamenten omslag.
Girolamo Menghi of Hieronymus Mengo was een Franciscaner broeder en veruit 
de bekendste exorcist uit die periode.  Geboren in 1529 te Mantua was hij een 
vlijtig en goed student en een begenadigd prediker. Hij schreef verschillende 
theologische werken. Maar het meest belang hechtte hij aan werken over exorcisme.


Gert Van Kerckhoven
Archivaris Gemeente Bornem


Aan het woord: Greet De Boeck
Een jaar na de start van het project is het absoluut tijd de projectbegeleidster 
eens in het zonnetje te zetten. De aanstelling van Greet De Boeck, als deskundige 
van het archief Bornem, bleek een gouden greep, waardoor de inzet van externe 
deskundigen tot een minimum beperkt kon worden. Zonder haar was het project 
nooit geworden wat het nu is. Sociaal, direct, energiek, intelligent en optimistisch 
zijn de trefwoorden. Al direct bij aanvang van de werkzaamheden leverde dit haar 
de bijnaam ‘Gouden Greet’ op. En haar achternaam spreekt natuurlijk boekdelen.


Hoe zou je je job omschrijven?
Ik heb de ideale job! Ik mag elke dag opnieuw met super-gemotiveerde mensen 
werken. Mensen die hun vrije tijd aan het project schenken. Mensen waarvoor het 
woord ‘moeten’ geen betekenis heeft. Allemaal verschillende individuen die 
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hun gezamenlijke en uiteenlopende kwaliteiten kunnen benutten en toepassen 
in dit project. Er is voor elk wat wils. Ik maak de taakverdelingen, zet iedereen 
aan het werk, controleer de werkmethodes, los de onvoorziene obstakels met 
behulp van de aanwezigen op, motiveer en stuur bij vanuit de ervaringen en de 
moeilijkheden, …  ik ben geen expert in inventarisatie of boekspecialist , maar 
samen met de vrijwilligers zijn we nu wel ervaringsdeskundigen als het aankomt op 
het leegmaken, reinigen, inventariseren en inpakken van meer dan 35.000  a 45.000 
boeken. En elk boek is voor ons evenveel waard.


Wat dacht je toen je gevraagd werd voor dit project?
In april 2013 kwam het voorstel om te gaan werken voor ‘het gemeentelijk archief ’. 
Ik denk dat ik toen een beetje lauw heb gereageerd. In mijn gedachten was het 
archief een opslag van oude teksten, boeken in een stoffige en meestal donkere 
ruimte. Ik wilde graag met mensen werken… Ik werd gevraagd om contact op 
te nemen met de archivaris, Gert Van Kerckhoven. Ik kreeg een enthousiaste en 
aanstekelijke uitleg van de plannen om de abdijbibliotheek te inventariseren om te 
kunnen restaureren en te bewaren. Dit zouden we doen met vrijwilligers. En ja… 
er was al een oproep gelanceerd en er zijn verschillende mensen gevonden die graag 
willen meewerken. Maar iemand moet dat project dagelijks kunnen opvolgen en 
begeleiden. Mijn stamelende opmerkingen dat ik niet ben opgeleid in archiveren of 
relatief weinig weet over bibliotheken en boeken van meer dan een paar honderd 
jaar werden snel van tafel geveegd. Opleiding en ondersteuning van professionele 
restauratoren zoals Marijn de Valk en Guy De Witte waren voorzien. Ik zou vooral 
met mensen werken. Dus ik werd Gert zijn rechterhand in dit project.


Klopten je verwachtingen bij aanvang van het werk met de realiteit?
Gert, Marijn en ikzelf hadden op voorhand een theoretische werkmethode 
besproken. De eerste werkdag kwamen we er al achter dat er moest geschaafd 
worden aan ons systeem en dat is dan onmiddellijk gebeurd. Er zaten 
spreekwoordelijke gaten in het systeem. Ik wilde dat op elk moment in het proces 
elk boek traceerbaar en elke fout vindbaar zou zijn. De eerste week heb ik niet zo 
veel geslapen. Maar uiteindelijk hebben we toch dankzij de computerkunde van 
mijn thuisbasis een sluitend systeem met unieke identificatiecodes en fiches met 
barcodes op poten kunnen zetten. 
Onze verwachtingen hebben we telkens bijgesteld. Stel dat er niets gebeurde, dan 
zouden de boeken verhuizen met alle aanwezige schimmels en stof, zonder dat we 
weten over welke boeken het gaat. Stel dat we de helft van de boeken zouden 
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schoonmaken, inventariseren en inpakken, dan is dat beter dan de eerste optie. 
We hoopten op 30 boeken per dagdeel. En de eerste dagen haalden we dat niet. 
We hoopten met een 6-tal vrijwilligers per dagdeel of ploeg te kunnen werken. 
Dat lukte wel. En tijd brengt raad en routine. Ook het voorziene aantal boeken 
klopte niet. Men dacht aan ongeveer 28 à 29.000 boekbanden. In werkelijkheid 
stonden er 34.747 boeken in de bibliotheekruimte en werden de annexe ruimtes 
niet meegeteld. Momenteel werken we in acht ploegen van ongeveer 9 à 12 
medewerkers en behalen we gemiddelden van 1.000 boeken per week.


Wanneer kwam je voor het eerst in de bibliotheek?
In 2012 werd er vanuit het Cultureel Centrum Ter Dilft de tentoonstelling ‘De 
Nieuwe Gouden Eeuw’ in de abdij georganiseerd. Twee vliegen in één klap: bezoek 
aan de tentoonstelling van kunstenaars met ronkende namen en bezoek aan de 
Sint-Bernardusabdij. Een site waar je niet zomaar kwam. Voor mij had de abdij 
iets mysterieus. Toen ben ik voor de eerste keer in de bibliotheek geweest. Ik wist 
dat de bibliotheek belangrijk was en verwachte daar ook veel van. Ik kan nu niet 
meer zeggen welke kunstwerken daar stonden maar ik kan nog wel beschrijven hoe 
de balustrade van de eerste verdieping eruit ziet. Ik was onder de indruk van de 
hoeveelheid aan boeken en hun uitzicht… Pure magie. De man die toen de uitleg 
deed sprak met vuur en respect over de bibliotheek. Het feit dat je nergens mocht 
aankomen en dat je niet verder mocht gaan dan de eerste metalen kasten speelde 
ook wel mee, denk ik. 


Wat vind je het leukste moment van een werkdag (of van de week)?
Om 8u15 kom ik de abdij binnen. Stilte. De rust die daar in de kloostergang heerst, 
is heerlijk om de werkverdeling te maken, de pc’s op te starten, koffie te zetten… 
Vanaf 8u30 stromen de eerste medewerkers toe en tegen kwart voor negen kijken 
ze me allemaal verwachtingsvol en goedgezind aan… klaar om te starten!
Waar ik ook ontzettend kan van genieten is het afronden van de week. Je zou 
denken dat er op vrijdag wordt uitgebold…Neen hoor. Ook de vrijdagploeg is een 
vlotte ploeg. Aan het einde van de werkweek maak ik een balans op van activiteiten 
en de behaalde resultaten. Dat giet ik dan in een mail, samen met de opvallende 
gebeurtenissen van die week én fotomateriaal. Deze mail wordt gestuurd naar meer 
dan 100 adressen: vrijwilligers en sympathisanten. Het moment dat ik op de knop 
’verzenden’ kan klikken geeft me een goed gevoel. Een gevoel van ‘Voila. Op naar 
de volgende week.’


Wat is voor jou persoonlijk het hoogtepunt van het project, tot nu toe?
Het aanstekelijke enthousiasme van de vrijwillige medewerkers en de 
verscheidenheid van de collectie boeken. Elke dag iets nieuws. Een boek van meer 
dan 500 jaar mogen vasthouden…


In de wekelijkse nieuwsbrief schrijf je, naast de organisatorische zaken, ook vaak 
iets over de boeken, hun vorm of inhoud. Is dat iets wat je tijdens het project 
geleerd hebt?
Mijn kennis over boeken was niets betekend. Ik lees graag, maar maak daar niet 
altijd tijd voor. Ik heb een normale interesse voor geschiedenis. Misschien kan 
ik zeggen dat ik van nature nieuwsgierig ben. Ik ga ook graag op zoek naar het 
‘waarom’ van iets. Ik leer binnen het project elke dag bij en van iedereen. Dat is 
het voordeel van met zoveel verschillende mensen te mogen werken. Er is heel 
veel kennis op de werkvloer. Er is wel altijd iemand aanwezig die iets speciaals over 
een bepaald boek weet te vertellen: over de inhoud, de inbindwijze, de illustraties, 
de periode waarin dat boek geschreven is, de drukmethode,…  en valt er ons iets 
op dat we niet meteen weten dan ‘googlen’ we dat boek. Of bieden vrijwilligers 
spontaan aan dat te willen opzoeken… 
 
Hoe is het om in het abdijcomplex te werken?
Hier mogen werken is zeer aangenaam. Dit is een gebouw dat geschiedenis 
uitstraalt. Een gebouw met een verleden maar ook een actueel leven. Ik probeer me 
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voor te stellen hoe het hier moet geweest zijn toen de abdij nog sterk bevolkt was 
met paters en broeders. Voor Abt Leo en broeder Mark is dit hun huis en thuis en 
dat proberen we te respecteren. Abt Leo is onze gastheer. Hij kent alle vrijwilligers 
bij naam en hij komt elke werksessie langs om minstens goeiendag te komen 
zeggen. We hebben ook regelmatig zijn advies of extra uitleg nodig bij ‘moeilijke 
en/of interessante’ boeken.


Ben je nu ‘wereldberoemd’ in Bornem? 
Dat hoeft niet. Ik heb intussen wel meer dan 80 fijne mensen extra leren kennen en 
mogen kennismaken met een deel van het kostbare erfgoed hier in Bornem.


Marijn de Valk 
Zelfstandig boekconservator-restaurator


Miscellaneus 


Op 2 juni bracht een klas van de bibliotheekschool 


Gent een bezoek aan de bibliotheek. Gert Van 


Kerckhoven geeft uitleg in de lege bibliotheek.


Op de begane grond staat de pas aangeschafte lift 


waarmee de boeken naar beneden gebracht worden.
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Greet De Boeck een jaar geleden tijdens de


start van het project in een nog volle bibliotheek


De 1.000ste verhuisdoos!


Op 2 juli kwam het 


40.000ste boek voorbij
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Informatie


Gert Van Kerckhoven


Archief en documentatiecentrum 


Gemeente Bornem


Broekstraat 42


2880 Bornem


Tel. 03 – 2969183


gert.vankerckhoven@bornem.be


Maurits Sabbebibliotheek
KU Leuven  |  Faculteit Theologie en Religiewetenschappen


Steun het project
Het inventariseren van deze waardevolle bibliotheek kan enkel gerealiseerd worden 
door de enthousiaste inzet van zovele vrijwilligers. Maar daarnaast zijn er nog heel 
wat logistieke kosten en met de subsidies van de ondersteunende overheden alleen 
kunnen alle onkosten niet gedekt worden. Ondertussen hebben volgende bedrijven 
al financiële of logistieke ondersteuning verleend:


Cornelis Floris stiChting


Sponsors via de actie “Boekensteun”:
Mechtild Maes
Aart Blom
Jaap Ellerbroek
Ben ter Horst
Laura
Jonas Van Kerckhoven
Leni Van Kerckhoven
Francis Beckers
Talhita (Voor de Kunst)
En 12 andere, anonieme donateurs en donaties via Kon.Boudewijnstichting.


Graag doen we via deze nieuwsbrief een oproep om het project verder logistiek 
of financieel te ondersteunen. U kan hiervoor contact opnemen met Gert Van 
Kerckhoven (archief Bornem – gert.vankerckhoven@bornem.be)  of een financiële 
bijdrage storten op rekeningnummer van de abdij BE68 7332 0904 5134 met 
vermelding “Ondersteuning abdijbibliotheek”.


Ontvangen nieuwsbrief
Wie interesse heeft en deze nieuwsbrief digitaal wenst te ontvangen, kan hiervoor 
een e-mailtje sturen naar archief@bornem.be.


Het project is ook te volgen op de website van het CRKC en die van de 
Erfgoedbibliotheken, waarbij in een bijgevoegd filmpje alles stappen van het project 
duidelijk worden.
http://crkc.be/beheersplan-sint-bernardusabdij-bornem


http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/nieuws/2013/11/3037-filmpje-toont-vrijwilligerswer-


king-van-de-abdijbibliotheek-bornem


http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/nieuws/2013/11/3037-filmpje-toont-vrijwilligerswer-


king-van-de-abdijbibliotheek-bornem
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Voor de noodzakelijke financiële steun van het 
project werd begin april contract gezocht met 
Boekensteun. Dit is een crowdfundingplatform, 
opgericht door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
in samenwerking met het Vlaams Fonds voor de 
Letteren.


‘OMTRENT DEN OEVER GHENEER IK My’
‘Aan de oever vind ik mijn voedsel.’ Zo kun je het devies van de 


abdij van Bornem vertalen. Op het wapenschild van de abdij zien 


we een reiger die zich tegoed doet aan vis uit de nabijgelegen 


Schelde. Eeuwen lang voelden ook de paters zich thuis langs de 


rivier. 


EEN PRACHTIGE BIBLIOTHEEK IN EEN 
TE KRAPPE JAS 
De bibliotheek van de Sint-Bernardusabdij is een verborgen 


parel. In het pronkinterieur staan meer dan 35.000 boeken. 


Je vindt er handschriften en werken uit de vroegste periode 


van de boekdrukkunst. De bibliotheek is gekend om zijn 


rijke verzameling over de patroonheilige van de abdij en de 


Cisterciënzerorde. Ook lokale geschiedenis komt er aan bod. 


In veel van de boeken vinden we op het ex-libris de vissende 


reiger terug.


In de voorbije decennia barstte de bibliotheek uit haar voegen. 


Houten lessenaars moesten plaatsmaken voor metalen rekken. 


Door de slechte staat van het gebouw en het gebrek aan 


ventilatie kregen schimmel en insecten een kans in de 


overvolle bibliotheek. Een restauratie is hard nodig om de 


bewaaromstandigheden van de boeken te verbeteren. En om de 


collectie weer te laten schitteren in het historische interieur. 


VELE HELPENDE HANDEN MET 
EEN WARM HART 
Sinds april vorig jaar zetten we ons met meer dan tachtig 


vrijwilligers in voor de restauratie van ‘onze’ abdijbibliotheek. 


Onder vakkundige begeleiding halen we de boeken uit de 


rekken. We reinigen en stofzuigen ze. En we nemen ze op in een 


inventaris. Daarna pakken we de boeken voorzichtig in. Een hele 


klus. Maar een leuke! 


HELP ONS DE TRAP OP
Onze volgende uitdaging is de bovenverdieping. Maar daarvoor 


schiet het subsidiegeld nét te kort. Wat hebben we nodig ? Een 


verhuislift om de boeken veilig en snel naar beneden te brengen. 


En ook nog extra reinigingsmateriaal, zuurvrije verpakking 


en klimaatmeters voor de opslagruimte. Zolang er boeken in 


de kasten staan, kan de zo noodzakelijke restauratie van de 


bibliotheekruimte niet beginnen. En zolang de bibliotheek niet 


is gerestaureerd, kunnen de boeken niet terug op hun plaats. Wij 


staan klaar om de trap op te gaan. Helpt u ons naar boven, en de 


boeken naar beneden?


Met uw steun maken we van de abdijbibliotheek van Bornem 


weer een plaats waar boeken en mensen zich goed voelen. 


Geef via boekensteun.be/abdijbornem


DONATIES VIA BOEKENSTEUN 
€ 10,-  Vermelding met naam (indien gewenst) in   


 de nieuwsbrief, en in een overzichtsboekje dat in 


 de gerestaureerde bibliotheek een plaats zal   


 krijgen 


€ 25,-  Ontvangt u een achttal prentkaarten met een 


 foto-impressie over het project


€ 50,-  Het voorgaande + meer uitleg over het project bij   


 een rondleiding achter de schermen


€ 80,-  Het voorgaande + een DVD met een gedigitaliseerd 


 handschrift uit de collectie 


€ 100,-  Het voorgaande + een bibliofiele prent ‘Geef   


 om boeken’ ontworpen door illustrator Gerda   


 Dendooven


€ 250,-  Het voorgaande + wordt uw naam vereeuwigd op 


 een naamplaat in de gerestaureerde bibliotheek 


WENST U EEN FISCAAL ATTEST?  
U kan dit project ook steunen met een vrije gift. Dan ontvangt 


u geen tegenprestatie, maar dankzij onze samenwerking met 


de Koning Boudewijnstichting ontvangt u als inwoner van 


België wel een fiscaal attest voor schenkingen vanaf 40 euro (op 


jaarbasis). In dat geval moet u uw gift wel rechtstreeks overmaken 


op de bankrekening van de Koning Boudewijnstichting en niet 


via de betaalmogelijkheden op boekensteun.


REKENINGNUMMER BE10 0000 0000 0404  /  BIC BEGUNSTIGDE BPOTBEB1 / MEDEDELING ***013/1670/00975***








Nieuwsbrief 6


Bibliotheek 
Sint-Bernardusabdij Bornem
Project schoonmaak, registratie, 
opslag en restauratie


Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte over de voortgang van de 
eerstelijnsconservering van de bibliotheek van de Sint Bernardusabdij in 
Bornem.
Dit project, waar meer dan 80 enthousiaste vrijwilligers zich voor inzetten, 
startte in mei 2013. In de herfst van 2014 waren de bijna 50.000 boeken 
schoongemaakt, geregistreerd en verpakt in verhuisdozen, die onder goede 
omstandigheden bewaard worden. Dit is gebeurd in afwachting van de 
renovatie van het gebouw en de bibliotheekruimte 
Na afronding van dit project gingen de meeste vrijwilligers echter niet naar 
huis: ze verhuisden naar het archief en het Erfgoedhuis waar zij zich nu 
inzetten voor de lokale geschiedenis.


In vorige nieuwsbrieven is aandacht besteed aan alle verschillende fasen van 
de werkzaamheden. Aan bod kwamen de aanpak van de schimmel op de 
boeken, de registratiemethode tijdens het werkproces, de schaderegistratie en 
de inzet van vrijwilligers. Alle expertise die is opgedaan tijdens het project 
in deze abdijbibliotheek zal binnenkort gebundeld worden in een artikel in 
‘META’ , het tijdschrift voor bibliotheek en archief. Op deze manier worden 
de kennis vastgelegd voor de sector, evenals de verbeter- en aandachtpunten.


In deze zesde en voorlopig laatste nieuwsbrief vindt u een beknopte schets 
van de waarde van deze bibliotheek, naast een overzicht van het hele project 
en alle uitgevoerde werkzaamheden. Daarnaast is er aandacht voor de zorgen 
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rond  de tijdelijke huisvesting en een interview met Bernadette Boeykens, de 
schepen van cultuur van de gemeente Bornem, met een blik op de toekomst. 
Op 3 juli aanstaande vieren alle vrijwilligers de afronding van dit bijzonder 
inspirerende project in de feestzaal van de Sint Bernardusabdij.


Aan de oever van de Schelde: standpunten
In veel boeken van de abdij is een ex libris geplakt met de afbeelding van een reiger 
en de tekst “Omtrent den hover gheneer ick my”. Deze wapenspreuk van de abdij 
betekent zoveel als ‘op de oever vind ik mijn voedsel’. … Zo bood en biedt ook de 
bibliotheek geestelijk voedsel voor wie hier neerstrijkt.


Op dit moment staan alle boeken ingepakt klaar om verhuisd te worden. Het 
gemeentebestuur heeft ervoor gekozen de bibliotheekruimten en annexe lokalen 
te restaureren Hierbij is ook aandacht voor apparatuur die zal zorgen voor goede 
bewaaromstandigheden. De bedoeling is dat de boeken na renovatie van de abdij 
en de bibliotheekruimte weer terugkeren op hun oude plaats. De kerncollectie 
zal dan in betere omstandigheden bewaard, ontsloten en geraadpleegd worden. 
Uiteraard zal dit in partnership met de orde en andere overheidsinstanties gebeuren. 
Inmiddels zijn de plannen gemaakt en de eerste offertes voor de herbestemming van 
het abdijcomlex zijn ingediend. Er zal echter nog heel wat water door de Schelde 
stromen voordat het zover is….


Bij de start van de herbestemming en de restauratie van de abdijsite, nam de 
bibliotheek hierin meteen een aparte plaats. Wat maakt de abdijbibliotheek zo 
bijzonder en waarom hoort die rijke  collectie hier thuis?


Belang en samenstelling van de collectie
Bij het doorbladeren van de catalogi valt op dat er een zeer gevarieerde collectie 
aanwezig is. Dit is kenmerkend voor een kloosterbibliotheek. De bibliotheek was 
gericht op het praktische nut voor studenten, pastoors, juristen, abten en schrijvers. 
Men vindt er alle standaardwerken van de Europese christelijke cultuur. Daartoe 
behoort in de eerste plaats de bijbel, in verschillende talen en formaten, maar ook 
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Op de zolder: het allerlaatste boek!







de geschriften van de kerkvaders. 
Voorts is er een collectie klassieke Griekse en Romeinse werken. Hierin vonden 
onderzoekers de nodige kennis over ethische principes, juridische begrippen en 
filosofische denkbeelden.


Een andere deel van de collectie houdt verband met de monastieke levenswijze: 
kloosterregels, instructieboeken voor novicen, liturgische geschriften, heiligenlevens 
en ‘gewijde geschiedenissen’. Om lokale bestuurders te ondersteunen voorzag men 
heel wat juridische werken. Deze werken kwamen overigens ook goed van pas bij 
het verdedigen van de abdijbelangen zelf. Door de eeuwen
heen heeft de abdij via schenkingen en aankopen een bezit aan onroerende 
goederen en rechten opgebouwd. Voor het beheer van pachthoeven, molens, 
brouwerijen, colleges, tienden, bossen, enz. kwamen deze rechtsbronnen van pas. 
Daarnaast werden bij het opmeten van deze bezittingen ook kaartboeken aangelegd.
In het kader van de opleiding van kloosterlingen en studenten vind men in de 
bibliotheek uiteraard veel literaire en wetenschappelijke standaardwerken over 
geschiedenis, wiskunde en natuurkunde, biologie en ook atlassen. 
Het is deze variatie en veelzijdigheid die het belang vormt van de 
bibliotheekcollectie. Onderdelen eruit verplaatsen naar andere bibliotheken zou 
meteen de hele collectie in zijn eigenheid vernietigen.


Het doel van de restauratie van de bibliotheek is om voor een deel terug te keren 
naar de oorspronkelijke inrichting: een prachtige pronkbibliotheek beslaande uit 
twee verdiepingen. Ooit stonden beneden twee rijen pulpita: brede houten lezenaars 
met schuin oplopende bladen. Afhankelijk van de breedte lagen er soms tot twaalf 
naslagwerken op: bijbelboeken, -commentaren en andere zware folianten, die de 
religieuzen hier comfortabel konden lezen. Om de naslagwerken te behoeden voor 
diefstal, maar vooral omdat ze voor iedereen beschikbaar moesten zijn, werden 
de boeken soms vastgeketend. Bij de restauratie van de bibliotheek zullen deze 
originele pulpita worden teruggeplaatst. 
In de rekken komen de bijna 50.000 banden terug , waaronder een 300-tal 
handschriften, een 20-tal incunabelen en een 40-tal postincunabelen.


De bibliotheek is vooral bekend om zijn rijke verzameling cisterciënsia, en deze 
behoren dan ook tot de kerncollectie van de bibliotheek. Naar een idee van pater 
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Felix werden de platten van alle werken in het verleden overtrokken met wit 
varkensleer en opgevuld met blauw linnen.  Een kleurencombinatie die moest 
verwijzen naar de pij en de toog van de monniken. Op de rug van de boeken 
stempelden boekbinders het wapen van de orde en het symbool van de Sint-
Bernardusabdij, de reiger.


In totaal zijn er 56.181 titels ingevoerd in de database, die 49.228 boekbanden 
omvatten en samen 1.492 strekkende meter beslaan in de bibliotheek.


Nieuwe uitdagingen: restcollectie en archief!
Het draagvlak en het enthousiasme van de vrijwilligers was zodanig groot dat na 
inventarisatie van de eigenlijke bibliotheek andere projecten zijn opgestart.  
Op zolder stond nog een grote hoeveelheid ‘restcollectie’; duizenden boekbanden 
die om verschillende redenen daar bij elkaar waren gebracht. In eerste instantie 
waren het vaak dubbele exemplaren of studieboeken. Daarnaast betrof het ook 
onderdelen uit kleinere privécollecties van paters of priesters uit de regio. 
Voor deze restcollectie werd een vereenvoudigde basisinventarisatie gestart, zonder 
reiniging en foto’s, en deze leverde meteen verrassende resultaten. Er werden 
diverse oude en waardevolle boeken teruggevonden die een aanvulling zijn bij de 
‘echte’ bibliotheek beneden. De geselecteerde boeken werden alsnog gereinigd, 
gefotografeerd en ingepakt.


Uit de zoldercollectie zijn in totaal nog 9.356 titels extra ingevoerd in de database. 
Het laatste boek  werd op dinsdag 24 juni jongstleden door de vrijwilligers 
beschreven. Het aantal van deze deelcollectie zal zelfs nog uitgebreid worden 
met ongeveer een 3.000 titels die momenteel door het Kadoc in Leuven worden 
geïnventariseerd.  


Daarnaast verdiende het modern archief van de Sint-Bernardusabdij de nodige 
aandacht. Het werd in 2011 reeds gedeeltelijk aangepakt door een student 
archivistiek, maar dit werk was nog niet klaar. Slechts een veertigtal archiefdozen 
werden door hem op stukniveau geïnventariseerd.  
Ook hier trokken de vrijwilligers aan de slag om de volgende archiefdozen te 
ontsluiten. Opnieuw werden verrassende ontdekkingen gedaan. Onbekend en 
belangrijk historisch archiefmateriaal voor de lokale gemeenschap werd opgetekend 
en in de inventaris opgenomen. 
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Archivaris Gert Van Kerkhoven in de ingepakte, 


geklimatiseerde, stille bibliotheekruimte







Het is een logische voortzetting van het oud archief dat reeds door het CRKC was 
geïnventariseerd. En ook bij deze inhoud zal het belangrijk zijn om de continuïteit 
niet te doorbreken en dus de totale archiefcollectie als één geheel te behandelen, te 
bewaren en te ontsluiten.


Bij het afronden van deze zesde nieuwsbrief is het duidelijk dat het project 
voorlopig afgerond wordt met een open einde. Er ligt nog altijd werk op de 
planken! Dat de vrijwilligers zich niet laten afschrikken, hebben ze ondertussen 
voldoende bewezen en ook de komende uitdagingen zullen ze met enthousiasme 
aanpakken.


Gert Van Kerkhoven
Gemeentearchivaris Bornem


Zoektocht naar een geschikt depot: een verhaal van 
vallen en opstaan.
Sinds het begin van de restauratieplannen van de abdijbibliotheek heeft de 
dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen zich geëngageerd voor de veilige en 
verantwoorde bewaring van deze waardevolle bibliotheek. Met het erfgoeddecreet 
van 2008 kregen de provincies de taak een depotbeleid op het vlak van roerend 
erfgoed uit te bouwen. Een van de paden die daarbij gevolgd kunnen worden 
is het bouwen of inrichten van een depotruimte die aan de internationale 
standaarden voldoet. Vrij vlug kwam een geschikte depotruimte in het vizier. De 
gedesaffecteerde Heilig-Kruiskerk in het vlakbij gelegen Willebroek leek een 
geschikt onderkomen. Na een bouwkundige inspectie bleek al vlug dat de ruimte 
wel zeer praktische was, maar dat het gebouw niet voldoende draagkracht bezat 
voor de opslag van boeken. De dienst Erfgoed is op zoek gegaan naar andere 
locaties zoals leegstaande kerken, loodsen en andere gebouwen. Maar telkens 
stootte zij op  praktische problemen of een slechte bouwfysische toestand. Ook 
de particuliere markt werd verkend, maar de huurprijs over een aantal jaren viel 
telkens te hoog uit. 
Ondertussen namen de plannen om een regionaal erfgoeddepot voor de hele 
provincie concretere vormen aan. Dit depot wordt op dit moment ontwikkeld op 
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de Campus Vesta-site op de voormalige Britse Basis in Emblem (Ranst) en zal begin 
2017 voltooid zijn. Tot zolang blijven de verpakte en geïnventariseerde boeken nog 
even staan in de ruimten waar ze zich al honderdvijftig jaar bevinden. Mochten 
de werken aan de bibliotheek in Bornem eerder beginnen, dan heeft de provincie 
zich verplicht om voor een andere oplossing te zorgen, zodat de boeken tijdens de 
verbouwing verantwoord bewaard worden. 


Voor informatie over het erfgoeddepot op Campus Vesta:  
http://www.provincieantwerpen.be/content/provant/nl/aanbod/dcul/
erfgoeddepots/erfgoeddepot-ranst.html


Marc Mees
Medewerker Dienst Erfgoed Provincie Antwerpen


Aan het woord:  Bernadette Boeykens
Bij de start van het project was de Schepen van Cultuur van de Gemeente 
Bornem erbij: Bernadette Boeykens volgde de werkzaamheden op de voet en was 
regelmatig in het abdijcomplex te vinden.  Ze vertelt over haar betrokkenheid bij 
de bibliotheek en de plannen van de gemeente met deze boekenschat.


“Wanneer ik voor het eerst in de abdijbibliotheek kwam is reeds een hele tijd 
geleden. Mijn eerste bezoek dateert ergens uit de beginjaren ‘90 toen er in Bornem 
door Monique De Rijck, toen Schepen bevoegd voor Toerisme, een cursus werd 
georganiseerd voor toeristische gidsen. Ik weet nog goed dat we toen met kleine 
groepjes binnen mochten komen, niet te ver en uitleg kregen over de bibliotheek.
Als schepen bevoegd voor erfgoed zit ik in de stuurgroep van de 
abdijbibliotheek  en vanuit deze werkgroep is er werk gemaakt om de boeken 
die hier aanwezig waren te inventariseren met de hulp van vrijwilligers. Het 
enthousiasme waarmee de geïnteresseerden op onze oproep ingingen was 
hartverwarmend. De 80 vrijwilligers die gedurende al die tijd trouw op hun post 
waren, maakte dit tot een uniek project. 


Iedereen met wie ik hierover sprak vond dit een super initiatief. Maar toch hebben 
veel buitenstaanders het project met een beetje twijfel  op de voet gevolgd. Dit 
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Mevrouw Boeykens in de bibliotheekruimte 


tussen de boeken in verhuisdozen







maakt dat het resultaat nu echter zeer veel deugd doet.
De gemeente Bornem is bijzonder trots op de abdij met zijn prachtige 
bibliotheek. Daarom ook het initiatief om dit alles te bewaren. Wij gaan de 
abdijbibliotheek restaureren en klimatiseren, zodat de waardevolle boeken in 
optimale omstandigheden kunnen bewaard worden. Samen met de stuurgroep en de 
gemeente hebben we beslist dat er een presentiebibliotheek komt, met 
regelmatige openingstijden. Ook staan wij open voor onderzoek, onder begeleiding 
van deskundigen. 


Dit is voor mij de gelegenheid om de vele vrijwilligers nogmaals hartelijk te 
bedanken voor het geleverde werk. Vooral Gert Van Kerckhoven en Greet De Boeck 
ben ik zeer dankbaar voor hun deskundige begeleiding van dit project. Marijn de 
Valk en Guy De Witte waren voor ons meer dan de professionelen. Ik hoop dat ook 
zij veel voldoening overhouden aan dit project. ”
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de verhuisdozen wordt hier verder afgewerkt. Dit alles gebeurt in het lokaal 
van het gemeentelijk archief. Op dinsdag zijn er twee ploegen aan de slag in het 
Erfgoedhuis De Casteleyn te Hingene. Hier wordt de restcollectie geïnventariseerd, 
maar ook maakt men indexen van de Burgerlijke Stand en wordt het kasteelarchief 
van graaf John Marnix de Sainte-Aldegonde getranscribeerd en geïnventariseerd. 
Werk dat in feite een voortzetting is  van het werk van wijlen pater Van Doninck. 
De vele dozen met het etiket ‘illisible’ worden eindelijk ontsloten!
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Het vervolg: archief en erfgoed Bornem.
Het werkterrein van de vele vrijwilligers werd de voorbije maanden verlegd van 
de abdij naar diverse lokalen buiten de abdijsite. De dagelijkse begeleiding werd 
aangepast en ook de workflow kreeg een andere invulling. 
Op maandag is er een ploeg actief met het inscannen van waardevolle documenten 
en registers, en het voorbereiden van leesfiches en fotograferen van gemeentelijke 
bevolkingsregisters. Ook  de registratie en het scannen van de ingepakte boeken in 


 


Marie Bal en Benny Croket met een 16e eeuwse 


akte over Bornem







Maurits Sabbebibliotheek
KU Leuven  |  Faculteit Theologie en Religiewetenschappen


’s Woensdags is de leeszaal van het gemeentelijk archief  in het Landhuis open voor 
bezoekers, onder andere veel genealogen. Ondertussen  werken er  twee ploegen 
aan de inventarisatie van de restcollectie.  De ochtendploeg is bovendien de 
voorraadploeg voor alle andere vrijwilligers, want zij zorgden voor het inpakken en 
verhuizen van de zoldercollectie.
Onder begeleiding van de Vereniging voor Heemkunde Klein-Brabant werd 
bovendien op zaterdag nog een paleografiegroep gevormd. Tijdens deze activiteit 
worden de vele oude archiefteksten geordend, in zuurvrije mappen geklasseerd en 
van een regest voorzien.
Al deze werkzaamheden kan je ondertussen volgen op sociale media zoals Facebook 
onder de noemer “Archief en Erfgoed Bornem’.


Gert Van Kerkhoven
Gemeentearchivaris Bornem


Steun het project
Het inventariseren van deze waardevolle bibliotheek kan enkel gerealiseerd worden 
door de enthousiaste inzet van zovele vrijwilligers. Maar daarnaast zijn er nog heel 
wat logistieke kosten en met de subsidies van de ondersteunende overheden alleen 
kunnen alle onkosten niet gedekt worden. Ondertussen hebben volgende bedrijven 
al financiële of logistieke ondersteuning verleend:


CORNELIS FLORIS STICHTING


  


 


  


Informatie


Gert Van Kerckhoven


Archief en documentatiecentrum 


Gemeente Bornem


Broekstraat 42


2880 Bornem


Tel. 03 – 2969183


gert.vankerckhoven@bornem.be
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UITBREIDING PROJECT : AANGEPASTE NIEUWSBRIEF!   


De voorbije nieuwsbrieven werden naar alle vrijwilligers verstuurd, 
maar ook naar heel wat sympathisanten en geïnteresseerden in 
cultureel erfgoed. 
 
Daarnaast werden werkplanningen opgemaakt en die we wekelijks via 
e-mail naar de vrijwilligers door stuurden. Hierin vonden medewerkers 
een overzicht van alle leuke ontdekkingen, statistieken van behaalde 
resultaten, bijsturingen of nieuwe afspraken, feestjes en opvallende 
gebeurtenissen. De informatie werd herhaald tijdens de dagelijkse 
briefings bij aanvang van de dagtaak.  
Een hele klus die anderhalf jaar nauwgezet werd uitgevoerd en die 
voor de buitenwereld eigenlijk verdoken bleef. 
 
Bij uitbreiding van het project werd niet alleen de begeleiding van 
onze ploeg vrijwilligers aangepast, ook de communicatie onderging 
een wijziging. 
We zochten hierbij naar een moderne, efficiënte manier om onze 
informatie door te spelen. Via sociale media werd een openbare 
Facebook-pagina ontworpen Archief en Erfgoed Bornem en 
hierdoor blijf je op de hoogte van diverse archief- en erfgoedweetjes. 
Op deze manier kunnen we de interesse in en de waardering voor ons 
erfgoed verbreden en veel meer nieuws met iedereen delen. 
Ook de koppelingen met lokale websites (gemeentelijke website, 
WO1-website, ...) zijn nooit veraf. 
Uiteraard blijft de Sint-Bernardusabdij - hoe kan het ook anders - een 
prominente rol spelen, want op de website www. WO1bornem.be kan 


je het oorlogsdagboek van pater Benedictus van Doninck volgen. 
 


 


 


 


Archief en Erfgoed Bornem 





