
Handen uit de Mouwen!
Vrijwilligersproject bibliotheek Sint-Bernardusabdij Bornem

“OMTRENT DEN OEVER gHENEER 
IK My”
“Aan de oever vind ik mijn voed-
sel.” Zo luidt het devies van de Sint-
Bernardusabdij in Bornem. Op het wapen-
schild van de abdij staat een reiger die 
zich tegoed doet aan vis uit de nabijge-
legen Schelde. Eeuwenlang voelden ook 
de paters zich thuis langs de rivier. Hun 
boeken in de abdijbibliotheek stelden het 
intussen niet zo best meer, maar meer dan 
tachtig vrijwilligers brachten daar veran-
dering in. 

De Sint-Bernardusabdij in Bornem, rechts-
opvolger van de in 1797 opgeheven cis-
terciënzerabdij van Sint-Bernards aan de 
Schelde in Hemiksem, werd in 2008 door 
de gemeente Bornem in erfpacht geno-
men en vormt een unieke erfgoedsite. Het 
Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur 
vzw (CRKC) heeft de collectie kunst- en 
cultuurvoorwerpen geïnventariseerd 

Julie Aerts, Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw en gert Van Kerckhoven, gemeente Bornem

(2009) en werd door de abdij aange-
steld om de werking rond het roerende 
patrimonium te coördineren in het kader 
van de herbestemming van een deel van 
de abdijgebouwen. In het kader van deze 
opdracht is CRKC een beheersplan voor 
de volledige collectie (archief, bibliotheek 
en kunst- en cultuurvoorwerpen) aan het 
opstellen in samenspraak met de lokale 
betrokkenen en al gauw werd duidelijk 
dat een integrale aanpak een must is. 

Nadat de gemeente Bornem de site in 
erfpacht heeft genomen, werd een her-
bestemmingstraject opgestart voor het 
gebouw. Restauratiewerken zijn dringend 
aan de orde en impliceren de evacuatie 
van het roerend erfgoed en zo ging de 
bal aan het rollen.

EEN BOEIENDE gESCHIEDENIS
De abdijbibliotheek kan terugblikken op 
een boeiende geschiedenis waarvan de 

rijke collectie getuigt. In de 17e eeuw 
verzamelde de abdijgemeenschap een 
aanzienlijke bibliotheek, waartoe ook 
zeldzame manuscripten behoorden. Een 
groot deel van dit boekenbezit, even-
als de boekerij van de cisterciënzers van 
Hemiksem, ging echter verloren onder het 
franse regime. In 1872 werd een nieuwe 
bibliotheek geopend volgens een ont-
werp van architect Jozef Schadde. Door 
gerichte aankopen, vooral in de 19e eeuw, 
wist men de bibliotheek met heel wat 
manuscripten en incunabelen te verrij-
ken. De huidige bibliotheek beslaat twee 
verdiepingen en kan een echte pronkbi-
bliotheek genoemd worden. In de rekken 
staan meer dan 30.000 banden, waar-
onder een driehonderdtal handschriften, 
een twintigtal incunabelen en een veer-
tigtal postincunabelen. De bibliotheek is 
vooral bekend om zijn rijke verzameling 
cisterciënsia. Naar een idee van pater 
felix werden de platten van alle werken, 
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“ TOT DIEp IN DE 20E 
EEUW VERBORG ELKE 
ABDIJBIBLIOTHEEK 
EEN GEHEIME AFDE-
LING: ‘DE HEL’.

die handelden over de cisterciënzerorde 
overtrokken met wit varkensleer en opge-
vuld met blauw linnen. Een kleurencom-
binatie 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 pul-
pita: brede zware houten lezenaars met 
schuin oplopend blad. Afhankelijk van 
de breedte lagen er soms tot 12 naslag-
werken: Bijbelboeken, -commentaren en 
andere zware folianten, die de religieu-
zen hierop comfortabel konden lezen. 
Om de naslagwerken te behoeden voor 
diefstal, maar vooral omdat ze voor ieder-
een beschikbaar moesten zijn, werden de 
boeken soms vastgeketend. Tot diep in de 
20e eeuw verborg elke abdijbibliotheek 
een geheime afdeling: ‘de hel’. In die mys-
terieuze uithoek van de bibliotheek wer-
den alle verboden boeken in een afge-
sloten kast bijeengebracht. In de grote 
catalogus werd de plaats van deze ver-
boden 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. Benedictus Van Doninck 
(1895-1922) legde een handgeschreven 
catalogus aan. 

Bij het doorbladeren van de catalogi valt 
op dat abdijbibliotheken een verrassend 
gevarieerde collectie hebben. Ze waren 
gericht op het praktische nut voor studen-
ten, 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 
kerkvaders. Voorts had elk klooster een 
collectie klassieke Griekse en Romeinse 
werken in huis. Hierin vonden onderzoe-
kers de nodige kennis over ethische prin-
cipes, juridische begrippen en filosofische 
denkbeelden. Een andere deel van de col-
lectie houdt verband met de monastieke 
levenswijze: kloosterregels, instructieboe-
ken voor novicen, liturgische geschriften, 
heiligenlevens en ‘gewijde geschiedenis-
sen’. Om lokale bestuurders te onder-
steunen voorzag men in de bibliotheek 

heel wat juridische werken. Deze wer-
ken kwamen overigens ook goed van 
pas bij het verdedigen van de abdijbe-
langen zelf. Door de eeuwen heen had-
den abdijen via schenkingen en aankopen 
vaak een indrukwekkend bezit aan onroe-
rende goederen en rechten opgebouwd. 
Voor het beheer van deze pachthoeven, 
molens, brouwerijen, colleges, tienden, 
bossen, enz. kwamen deze rechtsbron-
nen 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 veel literaire en wetenschappe-
lijke werken. Geschiedenis, wiskunde en 
natuurkunde, biologie en atlassen. Deze 
standaardwerken ontbreken dan ook niet 
in de collectie.

De bestaande collectie is op dit ogenblik 
niet enkel omwille van de aanwezigheid 
van een aantal topstukken uniek, maar 
ook door zijn totaliteit die een repre-
sentatief beeld geeft van de organische 
groei en doelstellingen van een abdijbi-
bliotheek.

VOORBEREIDEND WERK: EEN 
MUlTIDISCIPlINAIRE AANPAK
In januari 2012 werd de ‘Stuurgroep 
Abdijbibliotheek’ opgericht. De stuur-
groep bestaat uit vertegenwoordigers van 
de abdijgemeenschap, Dienst Erfgoed 
Provincie Antwerpen, Agentschap 
Onroerend Erfgoed, Gemeentebestuur 
Bornem, KADOC-Ku Leuven, Maurits 
Sabbebibliotheek en het CRKC. Na meer 
dan een jaar contacten leggen, expertise 
verzamelen, draagvlak creëren en inten-
sief brainstormen over workflow en een 
verantwoord doch pragmatisch plan van 
aanpak werd besloten om restaurato-
ren Marijn De Valk (advies en praktische 
begeleiding) en Guy De Witte (vorming) 
aan te stellen. De gemeentelijke archief-
dienst deed een oproep naar vrijwilli-
gers en tekende een traject uit voor de 
basisregistratie van de bibliotheekcollec-
tie. Terecht mag gesteld worden dat dit 
een pilootproject is en breder reikt dan 
Bornem alleen. De in de stuurgroep opge-
bouwde expertise zal naar de toekomst 
toe pistes kunnen aanreiken om andere 
(religieuze) erfgoedbibliotheken te inspi-
reren bij de zorg voor hun collecties.
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Ook na de start van de eigenlijke werk-
zaamheden zat de stuurgroep niet stil en 
werd er druk nagedacht over het depot-
vraagstuk, financieringsmogelijkheden en 
het binnenklimaat van de bibliotheek. Om 
over dit laatste punt gefundeerde aanbe-
velingen te kunnen doen, werd een tech-
nische werkgroep van ingenieurs, archi-
tecten, monumentenzorgers en andere 
expertisehouders in het leven geroepen. 
De technische werkgroep rapporteert aan 
de stuurgroep. 

Een voortdurend knelpunt bleek het 
gebrek aan voldoende financiële mid-
delen, onder andere om het noodzake-
lijke materiaal aan te kopen. Er was niet 
alleen verpakkingsmateriaal nodig, maar 
ook boekenschepjes, ontvochtigers, data-
loggers en beschermende kledij voor de 
vrijwilligers. Om de boeken op de eer-
ste verdieping te kunnen aanpakken, 
was bovendien een verhuislift nodig (die 
de toepasselijke naam ‘Bernard’ kreeg). 
Creativiteit bleek het antwoord te zijn 
op de nijpende financiële situatie en 
alle betrokkenen gingen aan de slag. Zo 
werden er beschermende schorten ver-
kregen van een naburig bedrijf en ont-
vochtigers uitgeleend bij de plaatselijke 
afdeling van Natuurpunt en het kasteel 
d’ursel. Dankzij een subsidie van de pro-
vincie Antwerpen kon de vorming van 
de vrijwilligers bekostigd worden en 
ook wat basismateriaal aangekocht. De 
Antwerpse vereniging Cornelis floris 
vzw schonk een mooi bedrag waardoor 

er weer enkele dringende noden kon-
den worden geledigd. Daarnaast stapte 
de abdij mee in het crowdfundingspro-
ject ‘Boekensteun’ in samenwerking 
met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 
‘Boekensteun’ leverde niet alleen welkome 
financiële steun op, maar vergrootte ook 
de bekendheid van het project. 

De moeilijkheden en uitdagingen waren 
niet meteen van de baan en het eerste 
vraagstuk dat het hoofd moest worden 
geboden, was dat van de schimmels en 
insecten in de bibliotheek. De schimmel-
aantasting is zichtbaar als witte pluis-
jes op de banden en op de boeksneden. 
Van twintig boeken, verspreid over de 
hele bibliotheek, zijn tijdens de voorbe-
reiding van het project schimmelmon-
sters genomen. Deze zijn geanalyseerd 
door het MuCL van de universiteit van 
Leuven en door het Centraal Bureau voor 
Schimmelcultures in Baarn (Nederland). 
De conclusie van beide onderzoeken geeft 
aan dat het vooral gaat om veel voorko-
mende schimmelsoorten, die over het 
algemeen goed gedijen in een wat voch-
tiger 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 pro-
bleem zijn hierin meegenomen. Gekozen 
is uiteindelijk voor het zorgvuldig schoon-
maken van elk boek en het hierna bewa-
ren van de boeken onder goede condities. 

Wanneer de boeken na het schoonmaken 
in een geschikte ruimte bewaard worden, 
gaan we ervan uit dat droogreinigen vol-
doende is. Dit betekent dat de relatieve 
luchtvochtigheid dag en nacht geregis-
treerd wordt en nauwlettend in de gaten 
wordt gehouden. Wanneer deze boven de 
55 procent komt, worden mobiele ont-
vochtigers ingeschakeld. Het schoonma-
ken doodt de schimmels echter niet en 
deze zullen terugkeren wanneer de groei-
omstandigheden weer gunstig zijn. Van 
verschillende boeken zijn schimmelmon-
sters genomen vóór het schoonmaken en 
daarna. Bij de testen ná het schoonmaken 
trof men aanzienlijk minder schimmel-
sporen aan en waren deze minder actief. 
Bovendien zijn de boeken na afloop van 
het project allemaal zorgvuldig schoonge-
maakt, waardoor het stof, een belangrijke 
voedingsbron, weggenomen is. Recente 
onderzoeken in het buitenland bevesti-
gen deze pragmatische manier van wer-
ken. Het is nu wachten op een zorgvuldig 
geklimatiseerde bibliotheekbewaarplaats 
waar de boeken in de toekomst bewaard 
zullen worden bij een stabiele tempera-
tuur en relatieve luchtvochtigheid die niet 
boven de 60 procent komt.

AAN DE SlAg!
Na het uitdenken van de werkmethode en 
het creëren van voldoende (lokaal) draag-
vlak was het tijd om aan de slag te gaan 
en kon er worden gestart met zoeken van 
de vrijwilligers. Er werd een oproep gelan-
ceerd en het enthousiasme was meteen 
groot. Na de infoavond voor de vrijwil-
ligers haakte niemand af, maar meldden 
zich zelfs nog meer vrijwilligers aan. De 
vrijwilligers ondertekenden een vrijwilli-
gersovereenkomst en vervolgens werden 
door Gert Van Kerckhoven en Greet De 
Boeck (gemeente Bornem) werkploegen 
samengesteld.

Elke vrijwilliger werkte minstens een 
halve dag per week, maar er kon gemak-
kelijk gewisseld worden indien iemand 
een week moest overslaan. In elke ploeg 
vond men een diversiteit aan kennis en 
vaardigheden, zodat iedereen al vrij snel 
een eigen taak kreeg om de workflow zo 
vlot mogelijk te laten verlopen. In de loop 
van de tijd ontstonden min of meer vaste 
groepen. Mensen raakten ingewerkt, en er 
ontstond een taakverdeling binnen elke 

“Work in progress.”
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ploeg, wat de efficiëntie en de goede 
voortgang ten goede kwam.

De vrijwilligers waren afkomstig uit alle 
sociale lagen en leeftijdscategorieën en 
al gauw ontstond er een groepsgevoel en 
werd er van ‘onze bibliotheek’ gesproken. 
In de projectnieuwsbrief, die regelma-
tig naar de vrijwilligers werd verstuurd, 
getuigen vrijwilligers over hun ervaringen 
met het project. “Stilaan leer je meer, over 
de werkwijze, en over de boeken zelf. Je 
wordt altijd verleid….”, getuigt een vrijwil-
liger. Andere vrijwilligers geven aan dat 
vooral het samenhorigheidsgevoel en de 
sociale contacten tussen de vrijwilligers 
onderling een belangrijke motivatie vorm-
den. uiteraard straalt de collectie zelf 
een bijzondere aantrekkingskracht uit. 
Een vrijwilliger verwoordt het als volgt: 
“De boeken zijn speciaal. Ze hebben iets 
magisch. Op deze manier heb je een band 
met drie- tot vierhonderd jaar geleden”. 

WERKPROCES
Op maandag 13 mei 2013 werd er gestart 
met enkele theoretische vormingen voor 
de vrijwilligers door boekrestaurator Guy 
De Witte. Hierbij werd aandacht besteed 
aan het herkennen van materialen, de 
meest voorkomende schadebeelden en 
het veilig manipuleren van boeken, en de 
invloed van omgevingstemperaturen.

In samenwerking met Marijn De Valk werd 
een workflow uitgewerkt en inventarisa-
tiefiche opgesteld, waarin niet alleen de 
bibliografische gegevens werden geno-
teerd, maar ook de toponymie van de 
bibliotheek werd vastgelegd en een scha-
deregistratie per boek gebeurde. De vrij-
willigers leerden hier onder andere hoe 
ze met de boeken moeten omgaan (van 
de plank halen, transporteren...), welke 
beschermende hulpmiddelen te gebrui-
ken in verband met de schimmel en hoe 
ze bepaalde types schade op de boeken 
kunnen herkennen. 

De boeken werden eerst uit de biblio-
theek gehaald en naar de werkruimtes 
gebracht. In de bibliotheek zelf mocht 
niet gewerkt worden uit veiligheidsover-
wegingen. Het uit de kasten halen en 
transporteren vraagt de nodige aandacht 
van de vrijwilligers want niet alle boeken 
zijn genummerd. Het is van het grootste 

belang om de volgorde van de boeken, 
zoals ze in de kast staan, te handhaven. 
Vervolgens werd elk boek zorgvuldig 
schoongemaakt. De droogteminnende 
stofschimmels, die te zien zijn als witte 
pluisjes op veel boeken, werden verwij-
derd met een stofzuiger met een speciaal 
borsteltje. Het schoonmaken gebeurde in 
een aparte ruimte. Pas na het stofzuigen 
mochten de boeken geopend worden. 

Elk boek kreeg een nieuw volgnummer 
en een barcode en elk titelblad werd 
gefotografeerd. De nieuwe nummers 
worden met potlood achterin de boe-
ken geschreven en daarnaast kreeg elk 
boek twee strookjes met het nummer 
erop. Hierna volgde het meest intensieve 
werk: het maken van een korte titelbe-
schrijving volgens de regels van de Short 
Title Catalogue Vlaanderen (SCTV). Dit 
deden de vrijwilligers, in teams van steeds 
twee mensen, die elkaar voortdurend aan-
vulden en fouten verbeterden. Er waren 
drie computers beschikbaar. 

De schaderegistratie van de boeken 
gebeurde aan de hand van acht schadety-
pes die aangevinkt kunnen worden en ook 
werd 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 
werden de boeken in verhuisdozen inge-
pakt, die voorlopig opgeslagen werden in 
een aparte ruimte in de abdij.

MET DE BlIK OP DE TOEKOMST
Na 12 maanden werken werden 38.987 
volumes schoongemaakt, geregistreerd 
en ingepakt in 835 dozen. December 2014 
was de geplande einddatum van het pro-
ject, maar door het enthousiasme van de 
vrijwilligers werd beslist om door te gaan. 
Door het wegvallen van de dagelijkse 
begeleiding van projectleider Greet De 
Boeck, werd de workflow aangepast en 
bovendien werd er vaak op andere loca-
ties gewerkt.

Bovendien bleef er op de zolders van de 
abdij nog een zogenaamde ‘restcollectie’ 
over van boeken die ooit in de abdijbiblio-
theek zelf hadden gestaan. Om het com-
plete plaatje van de abdijbibliotheek in 
beeld te brengen, zou deze collectie ook 

“ DE VRIJWILLIGERS 
WAREN AFKOMSTIG 
UIT ALLE SOCIALE 
LAGEN EN LEEFTIJDS-
CATEGORIEëN EN AL 
GAUW ONTSTOND ER 
EEN GROEpSGEVOEL 
EN WERD ER VAN 
‘ONZE BIBLIOTHEEK’ 
GESPROKEN.
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1 DELSAERDT, P. DE VLIEGER-DE WILDE, K., 

SOUVEREYNS, G. Een zee van toegelaten lust. 

Hoogtepunten uit abdijbibliotheken in de provincie 

Antwerpen. Antwerpen, 2004.

moeten worden geregistreerd alvorens te 
worden herbestemd of afgestoten.

Het project werd in juni 2015 beëindigd, 
maar het werk is nog lang niet af. De teller 
staat op 56.500 geïnventariseerde titels 
en 1250 ingepakte dozen. Bovendien zijn 
nog steeds enkele vrijwilligers aan de slag 
om de gehele inventaris te zuiveren en 
de onvermijdelijke fouten te verbeteren.

Ook bleven er verschillende openstaande 
vraagstukken over. Zo is het nog altijd 
afwachten op geschikte depotruimte en 
werd er nog geen diepgaand onderzoek 
gevoerd naar de aanwezigheid van insec-
ten in de collectie. Ook over de toekom-
stige ontsluiting en valorisatie van de col-
lectie moeten er nog concrete plannen 
worden gemaakt. 

Tegelijk was het duidelijk dat het enthou-
siasme en potentieel van de vrijwilligers-
groep toekomstperspectieven bood en 
op gestructureerde wijze geconsolideerd 

zou moeten worden. Daarom werd de 
vzw ‘Vrienden van het Archief’ opge-
richt. De ‘Vrienden van het Archief’ heb-
ben een ruimere scope dan enkel de Sint-
Bernardusabdij en richten zicht op het 
geheel van het Bornemse erfgoed. De vrij-
willigers krijgen verder de kans om extra 
vorming zoals een cursus paleografie te 
volgen en de dynamiek van de werking 
wordt aangewakkerd door een goede 
coördinatie van het gemeentelijk archief. 
Vrijwilligers en andere geïnteresseerden 
blijven op de hoogte van de werkzaamhe-
den en activiteiten via de facebookpagina 
‘Archief en Erfgoed Bornem’. 

CONClUSIE
Het afgelegde traject was een boeiend en 
interessant leerproces voor alle betrokke-
nen. Met weinig middelen en veel enthou-
siasme en inzet is de ploeg erin geslaagd 
om een belangrijke collectie op korte 
termijn schoon te maken, te registreren 
en te bewaren. De moeilijkheden bleken 
achteraf soms juist een stimulans te zijn 

om naar creatieve oplossingen te zoeken. 
De belangrijkste factor in dit verhaal zijn 
volgens alle betrokkenen ongetwijfeld de 
mensen zelf. Vrijwilligers en projectcoör-
dinatoren omschrijven de sfeer in termen 
van betrokkenheid, inzet en groepsge-
voel. Daarnaast komt nog eens de fasci-
natie die de collectie uitstraalt of om het 
met de woorden van Godefridus Bouvaert 
te zeggen: 
“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.” 1 
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