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“Een ware schat aan studiematerieel”

Ontsluiten en valoriseren van de 
Collectie Ludwig Burchard

Dirk Buelens, Centrum Rubenianum vzw

Op 1 juli 2014 ging het project ‘”Een ware schat 
aan studiematerieel.” Ontsluiten en valoriseren 
van de Collectie Ludwig Burchard’, gesteund 
door de Vlaamse overheid, van start. Dit pro-
ject had als doelstellingen het inventarise-
ren en ontsluiten van het archief van Ludwig 
Burchard, de Rubensdocumentatie van het 
Rubenianum en het implementeren van een 
nieuwe archiefmodule voor de instelling. Ter 
afsluiting werd er een studiedag georgani-
seerd, waar de resultaten van het project wer-
den voorgesteld en er een eerste stap werd 
gezet in de richting van een geïntegreerd 
overlegorgaan voor erfgoedinstellingen met 
documentaire collecties.

SITUERINg
Het Rubenianum ontsluit talloze docu-
mentatiemappen, voornamelijk over 
Vlaamse kunstenaars van de zes-
tiende en zeventiende eeuw. De kern-
collectie van de instelling is echter de 
‘Rubensdocumentatie’, een verzame-
ling van ongeveer 70 strekkende meter 
aan documentatiemappen gevuld met 
allerlei stukken over het oeuvre van de 
Antwerpse kunstenaar Peter Paul Rubens 
(1577-1640). Deze collectie was echter 
niet toegankelijk voor het grote publiek, 
vandaar de impuls voor een projectaan-
vraag bij de Vlaamse overheid. Het werd 
hoog tijd om deze uitgebreide en rijke 
collectie te ontsluiten, gekoppeld aan het 
inventariseren van het archief van Ludwig 

Burchard (1886-1960), de founding father 
van het Rubenianum.

LUDwIg BURCHARD EN DE 
RUBENSDOCUMENTATIE
Ludwig Burchard was een Duits kunst-
historicus die zich sinds de jaren twintig 
vrijwel volledig wijdde aan de Rubens-
studie met het oog op een complete 
oeuvrecatalogus. Het is duidelijk dat 
een project van dergelijke omvang jaren 
in beslag zou nemen — het oeuvre van 
Rubens is immers enorm uitgebreid. 
Daarnaast speelden ook heel wat tegen-
slagen mee, waaronder Burchards emi-
gratie naar Engeland, het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog en zelfs enkele 
maanden internering. In 1939 publiceerde 

Burchard nog een aankondiging van zijn 
Rubenscatalogus, maar tot een publicatie 
is het nooit gekomen.

Ter voorbereiding van deze catalogus 
verzamelde Burchard een enorme hoe-
veelheid aan documentaire stukken in de 
vorm van handgeschreven notities, foto’s, 
knipsels, boeken, artikels, prenten, … Al 
deze stukken ordende hij in documenta-
tiemappen — eerst per thema en dan per 
kunstwerk. Het zijn deze documentatie-
mappen die de basis hebben gevormd 
van de kerncollectie van de kunstwerkdo-
cumentatie van het Rubenianum. In 1960 
overlijdt Burchard en worden er regelin-
gen getroffen om zijn nalatenschap naar 
Antwerpen over te brengen. Al sinds het 
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“HET IS DUIDELIJK DAT 
EEN pROJECT VAN 
DERGELIJKE OMVANG 
JAREN IN BESLAG zOU 
NEMEN — HET OEUVRE 
VAN RUBENS IS IMMERS 
ENORM UITGEBREID.”

Rubenshuis in 1946 als museum werd 
geopend, speelde het idee om erbinnen 
ook een documentatiecentrum in te rich-
ten. Sinds de jaren vijftig werd er begon-
nen met het aanleggen van een derge-
lijke kunsthistorische documentatie ten 
dienste van al degenen die zich op de 
een of andere wijze interesseerden voor 
de studie der Vlaamsche kunstgeschie-
denis. Op moment dat deze prille docu-
mentatie in 1963 wordt aangevuld met 
het nalatenschap van Ludwig Burchard, 
bezit Antwerpen ineens de voornaam-
ste kunsthistorische documentatie op 
het gebied van de zestiende- en zeven-
tiende-eeuwse zuidelijke Nederlanden. 
Deze datum wordt daarom met recht nog 
steeds gebruikt als de ware ontstaans-
datum van het Rubenianum.

DE ‘COLLECTIE LUDwIg 
BURCHARD’ IN HET RUBENIANUM
In 1962 werd er een schenkingsover-
eenkomst afgesloten tussen de stad 
Antwerpen en de erfgenamen van 
Ludwig Burchard. Het zijn niet enkel 
Burchards documentatiemappen die 
naar Antwerpen werden overgebracht. 
zijn nalatenschap kan in vier ‘deelcollec-
ties’ worden opgedeeld: de bibliotheek, 
de fotografische documenten, de docu-
mentatiedozen en zijn persoonlijke stuk-
ken. zijn bibliotheek, bestaande uit meer 
dan 9000 titels en voorzien van talloze 
annotaties, werd opgenomen in de biblio-
theekcollectie van het Rubenianum. Een 
handgeschreven inschrijvingsregister, een 
stempel in de boeken en een melding in 
de online catalogus verwijzen naar de 
oorspronkelijke collectie. Burchards foto’s 
en overige kunstenaarsdocumentatie 
werden geïntegreerd in de documenta-
tie van het Rubenianum. zijn persoonlijke 
stukken, waarvan in de schenkingsover-
eenkomst geen melding wordt gemaakt, 
bleven 50 jaar lang onaangeroerd.

Het zijn niet enkel deze laatstgenoemde 
persoonlijke stukken die tot het archief 
van Ludwig Burchard gerekend worden. 
Aangezien Burchard werkzaam was als 
onafhankelijk kunsthistoricus rekenen we 
ook zijn talloze notities, foto’s, knipsels 
en geannoteerde boeken tot zijn ‘archief’. 

Voor een kunsthistoricus als Burchard zijn 
dergelijke documentaire stukken meer 
dan louter documentatiemateriaal.

HORRORVERHAAL
Dat het archief van Ludwig Burchard niet 
als één geheel werd bewaard, klinkt naar 
de klassieke normen van de archivistiek 
als een waar horrorverhaal. Een archief is 
in principe enkel waardevol en bruikbaar 
als de oorspronkelijke orde en integriteit 
is bewaard gebleven. Toch had men 50 
jaar geleden grondige redenen om deze 
collectie uit elkaar te trekken. In de schen-
kingsvoorwaarden was gestipuleerd dat 
de stad Antwerpen de taak op zich moest 
nemen om het levenswerk van Burchard 

— het publiceren van een allesomvattende 
oeuvrecatalogus van Rubens — te vervol-
ledigen. Het bleek echter al snel dat dit 
geen eenvoudige opdracht zou worden, 
net zoals dit voor Ludwig Burchard toen 
ook niet het geval was. Burchard had 
geen publiceerklare teksten nagelaten. 
Als men echt volledig wilde zijn, diende 
men ook met alle nieuwe informatie die 
verschenen was sinds het overlijden van 
Burchard rekening te houden. Het was 
eenvoudigweg niet mogelijk om deze 
opdracht met een beperkt aantal perso-
nen en middelen te vervolledigen.

Het concept van het ‘Corpus Rubenianum 
Ludwig Burchard’ (CRLB) werd gebo-
ren. Een reeks van catalogi, waarbij elk 
deel een specifiek thema van het oeu-
vre van Rubens zou behandelen en door 
een internationaal gerenommeerde 
Rubensexpert zou worden geschreven. 
Elke auteur diende met de mening van 
Burchard, als die duidelijk aanwezig was, 
rekening te houden. Elke auteur zou daar-
bij ook zijn of haar eigen onderzoek uit-
voeren en zo dus alle nieuwe relevante 
informatie opnemen.

Deze aanpak zou een enorme invloed 
hebben op de nalatenschap van Ludwig 
Burchard, meer specifiek op zijn docu-
mentaire stukken in verband met het 
Rubensoeuvre. Om het publiceren te 
vereenvoudigen en duidelijk te maken 
welke kunstwerken in welk specifiek deel 
van het CRLB dienden opgenomen te 
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worden, kreeg elk individueel kunstwerk 
een eigen nummer toegekend. Deze num-
mers kregen de benaming ‘LB-nummers’ 

— een verwijzing naar Ludwig Burchard 
— en werden op de oorspronkelijke docu-
mentatiemappen van Burchard aange-
bracht. De oorspronkelijke thematische 
ordening werd wel behouden en vormde 
tevens de basis voor de opdeling van de 
reeks in verschillende volumes. Sommige 
documentatiemappen werden verplaatst, 
omdat het kunstwerk naar mening van de 
redacteurs beter onder een ander thema 
kon besproken worden. Men aarzelde ook 
niet om nieuwe gegevens aan de docu-
mentatiemappen toe te voegen. Wilde 
men een volledig overzicht van Rubens’ 
oeuvre publiceren, moest men ook alle 
nieuwe verschenen informatie opnemen. 
Dit had tot gevolg dat de oorspronke-
lijke mappen van Burchard werden aan-
gevuld met extra stukken, voorname-
lijk literatuurexcerpten en -verwijzingen. 
Medewerkers van het Rubenianum vul-
den de documentatie structureel aan, 
alsook werden verscheidene vergelijk-
bare documentatiecollecties van andere 
Rubensonderzoekers en masse geïnte-
greerd. Ook de auteurs weerhielden zich 
er niet van hun eigen stukken aan de map-
pen toe te voegen. Dit geldt voornamelijk 
voor Belgische auteurs die het materiaal 
first hand consulteerden, in tegenstelling 
tot heel wat buitenlandse auteurs, die 
kopieën of scans van de documentatie 

kregen doorgestuurd. Dit proces is 50 
jaar na de schenking nog steeds in gang: 
de Rubensdocumentatie is een constant 
aangroeiende collectie die een enorme 
schat aan informatie bundelt. 

HET ONTSLUITEN
Het openstellen van deze rijke collectie 
was een prioriteit binnen de scope van 
dit project, maar dit bleek geen evidente 
opdracht. De aanwezigheid van stuk-
ken van verschillende origine (Ludwig 
Burchard, auteurs van het CRLB, …) en 
de verscheidenheid aan types materialen 
vormden hierbij het grootste struikelpunt. 
Standaarden en richtlijnen voor het ont-
sluiten van documentaire collecties rich-
ten zich voornamelijk op collecties die 
bestaan uit één type, bijv. fotocollecties, 
prentencollecties, … Er zijn geen richtlij-
nen die aangeven hoe men moet omgaan 
met dergelijke mixed-provenance en 
mixed-format collecties.

Is het daarom aangewezen om bijv. alle 
oorspronkelijke stukken van Ludwig 
Burchard uit de Rubensdocumentatie 
te halen en deze elders op te bergen 
en te beschrijven? Moesten alle foto’s 
uit de Rubensdocumentatie gehaald 
worden om deze naar hun eigen nor-
men te bewaren en te ontsluiten? Terwijl 
deze aanpak ideaal lijkt vanuit het oog-
punt van de beheerder van de collec-
tie, zou een dergelijke ingreep echter 

desastreuze gevolgen hebben voor de 
Rubensdocumentatie als kunsthistorisch 
onderzoeksinstrument. 

Naast de aanwezigheid van stukken van 
verschillende oorsprong en type, stelden 
er zich nog enkele andere problemen. zo 
bestond er geen concordantie tussen de 
documentatiemappen en de catalogus-
nummers van de reeds gepubliceerde 
delen van het CRLB. Snel en eenvoudig 
de juiste documentatiemap bij een catalo-
gusnummer vinden, was dus niet mogelijk. 
Deze concordantie aanleggen — in een 
Excel-bestand en op de mappen zelf — 
zorgt nu voor snellere opzoekmogelijkhe-
den. De aanwezigheid van privacygevoe-
lige informatie in de mappen speelde ook 
mee in de kwestie. Het ligt nogal gevoelig 
om namen en adressen van nog levende 
kunstverzamelaars zomaar voor het 
publiek open te stellen. Dergelijke infor-
matie werd uit de documentatie gelicht, 
elders opgeborgen en van een kruisver-
wijzing voorzien. Een aparte leeszaaldo-
cumentatie over Rubens — in feite een 
‘schaduwdocumentatie’ — was jarenlang 
de enige publiek beschikbare documen-
tatie over Rubens; deze werd nu geïn-
tegreerd. Om de Rubensdocumentatie 
visueel aantrekkelijker te maken, werden 
alle mappen vervangen door uniforme 
omslagen. Doorheen de jaren was er een 
enorme diversiteit aan mappen in de 
Rubensdocumentatie terecht gekomen. 
De originele omslagen van Burchard wer-
den wel bewaard, aangezien deze vaak 
van uitgebreide notities voorzien zijn. 
Ten slotte werd er een digitale inventa-
ris opgesteld, welke kan gebruikt worden 
naast de bestaande fichebak — die tot 
nog toe de enige toegang tot de docu-
mentatie vormde. 

DE HERORDENINg 
Er werd een systeem uitgedacht om de 
Rubensdocumentatie als geheel te her-
ordenen en te ontsluiten, zonder daar-
bij de verschillende herkomsten of types 
materiaal volledig te verwaarlozen. De 
Rubensdocumentatie diende eveneens 
bruikbaar en begrijpbaar te zijn voor de 
leeszaalbezoekers van het Rubenianum. 
De collectie gewoonweg open stellen 
in de staat waarin ze verkeerde, zou 
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enkel problemen hebben opgeleverd. 
Daarentegen is echter enkel de documen-
tatie die gebruikt werd voor reeds gepu-
bliceerde delen openbaar.

Er werd gekozen om binnen elke docu-
mentatiemap een driedeling door te 
voeren: (1) alle originele stukken van 
Ludwig Burchard, (2) alle stukken van 
de auteur(s) en alle stukken die werden 
gebruikt voor de publicatie in het cor-
responderende CRLB-volume en (3) alle 
stukken die aan de documentatie zijn 
toegevoegd na het verschijnen van het 
CRLB. Elke documentatiemap werd ver-
vangen door een nieuwe omslag, waar-
bij ieder individueel stuk werd geanaly-
seerd en in een gekleurde omslag werd 
gestopt: een beige omslag voor alle stuk-
ken van Burchard, een groene voor alle 
stukken van de tweede categorie en een 
rode voor alle stukken van de derde. Op 
hetzelfde moment werden er enkele con-
servatorische kwesties aangepakt: nietjes 
en paperclips werden verwijderd, foto’s 
werden in Melinex verpakt en alles werd 
verpakt in nieuwe zuurvrije dozen.

Deze aanpak heeft enkele voordelen. 
Het laat toe om de originele stukken van 
Ludwig Burchard eenvoudig terug te vin-
den. Burchards originele stukken bleken 
eenvoudig te identificeren via zijn hand-
schrift dat terug te vinden is op handge-
schreven notities, knipsels en op de ach-
terzijde van foto’s en prenten. De kaft 
van Burchards eigen documentatiemap 
werd bewaard en samen met zijn andere 
stukken in de beige omslag gestopt. Op 
deze manier reconstrueert men als het 
ware de oorspronkelijke documentatie-
map, zonder daarbij de stukken uit de 
Rubensdocumentatie te halen. Het is 
een eerste stap om de ‘originele orde’ 
van Burchards archief te achterhalen en 
laat toe om in de toekomst deze origi-
nele stukken eenvoudiger te digitaliseren. 
Een ander voordeel, vanuit het perspec-
tief van de onderzoekers die de docu-
mentatie raadplegen, is dat men nu een-
voudig kan zien welke informatie bekend 
was voor de auteurs van het CRLB en 
welke nieuwe gegevens er na de publi-
catie zijn opgedoken. We krijgen even-
eens een inzicht in de werkwijze van de 

auteurs. De Rubensdocumentatie is niet 
alleen een onderzoeksinstrument voor de 
studie van het oeuvre van Rubens, maar 
vormt ook een (tot nu toe onontgonnen) 
bron voor de historiografie van de studie 
van het Rubensonderzoek van de afge-
lopen 50 jaar.

De herordening en herpakking van 
de Rubensdocumentatie is ook van 
belang voor een parallel project van 
het Rubenianum, ‘Digitizing the Corpus 
Rubenianum Ludwig Burchard’, gesteund 
door de Samuel H. Kress Foundation. 
Voor dit project werden alle delen van 
het CRLB, gepubliceerd voor 2000, gedi-
gitaliseerd en als PDF op de website ter 
beschikking gesteld. De bestanden wor-
den daarbij voorzien van hyperlinks die 
verwijzen naar kunstwerkrecords in de 
database RKDimages van het Nederlands 
Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD). 
Deze records worden door projectmede-
werker Karen De Meyst aangemaakt of 
aangevuld met literatuurreferenties uit 
de Rubensdocumentatie, met name uit de 
rode omslagen. Op deze manier worden 
de catalogusnotaties van het CRLB digi-
taal aangevuld en vervolledigd en krijgen 
onderzoekers een volledig overzicht van 
alle bekende literatuur en kopieën.

DE INVENTARIS EN DE 
ARCHIEFMODULE
De Rubensdocumentatie werd eveneens 
geïnventariseerd. zoals ik al eerder aan-
gaf, focussen bestaande richtlijnen voor 
het ontsluiten van documentaire col-
lecties zich vooral op één type. Voor de 
Rubensdocumentatie werd er besloten 
om niet op stuksniveau of op het niveau 
van de individuele gekleurde subomsla-
gen te inventariseren, maar op het niveau 
van elke hoofdomslag. Elke individuele 
documentatiemap was immers gekoppeld 
aan een LB-nummer. Deze nummers wer-
den behouden, aangezien ze nog steeds 
gebruikt worden om de mappen terug te 
vinden. De index, gemaakt in Excel, laat 
toe om eenvoudig op enkele criteria te 
zoeken, zoals LB-nummer, CRLB-volume, 
catalogusnummer en kunstwerktitel 
(zoals het in het CRLB voorkomt). Deze 
inventaris is toegankelijk voor zowel het 
publiek als interne medewerkers.

studiedag ‘(erf)goed documen
te ren. over de relatie tussen 
archief en documentatie’

Op maandag 8 juni 2015 werd een studie-

dag georganiseerd waarop de resultaten 

van dit project werden voorgesteld. Het 

opzet van de studiedag was nadenken 

over de relatie tussen archief en docu-

mentatie en de soms wel heel vage grens 

tussen beide concepten. Verschillende 

sprekers uit het Nederlandstalig erf-

goedveld werden uitgenodigd om na te 

denken over deze problematische rela-

tie, de herwaardering van documentaire 

collecties, het bestaan en gebruik van 

standaarden en richtlijnen voor derge-

lijke collecties en om daarbij casestudies 

uit de eigen collecties voor te stellen. Met 

deze presentaties en een opkomst van 

meer dan 100 aanwezigen uit musea, 

bibliotheken, archieven, heemkringen 

en documentatiecentra kan de studie-

dag als een succes worden beschouwd.
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Momenteel wordt er geëxperimenteerd 
met de archiefmodule van Brocade, 
ontwikkeld door Anet (Universiteit 
Antwerpen). Samen met de ontwikkelaars 
zijn we tot een manier gekomen om de 
Rubensdocumentatie op te nemen in een 
archiefsysteem gebaseerd op de ISAD(G)- 
en ISAAR(CPF)-normen. Het Rubenianum 
is de ‘archiefvormer’, aangezien het de 
instelling is die de collectie heeft samen-
gebracht. Onder de collecties van het 
Rubenianum wordt er een onderscheid 
gemaakt tussen persoonsarchieven, 
archieven van verenigingen, en documen-
tatie, waarbij de Rubensdocumentatie 
onder deze laatste valt. Verder werd de 
collectie ontsloten zoals dit nu ook fysiek 
het geval is: per kunstenaar (Rubens), 
per thema en per doos. In de beschrij-
ving van elke doos — die als een ‘deel-
reeks’ werd beschreven — is opgeno-
men welke documentatiemappen er 
feitelijk in zitten. Aangezien Brocade 

full text doorzoekbaar is, laat dit toe om 
op kunstwerktitel te zoeken (weliswaar 
zoals deze in het CRLB voorkomen) en 
de juiste documentatiemap(pen) of doos 
te vinden. Het is dus een bewuste keuze 
geweest om de Rubensdocumentatie 
niet onder het archief van Burchard te 
beschrijven, maar hier wel via een link 
naar te verwijzen.

wAT MET BURCHARDS ARCHIEF?
Het opstellen van een klassieke archief-
inventaris bleek ook geen eenvoudige 
opdracht te zijn. Burchards stukken zijn 
immers verspreid over het Rubenianum 
terug te vinden en er zijn weinig stukken 
die een inzicht kunnen geven in de ‘origi-
nele orde’ van zijn archief. Het fysiek her-
stellen van de integriteit van zijn archief 
zou de documentaire collecties van het 
Rubenianum onherstelbare schade toe-
brengen.

Vanuit archiefstandpunt primeert het 
belang van de archiefvormer en zijn 
archief. Volgens het bestemmingsbegin-
sel behoort elk archiefstuk immers tot 
één specifiek archiefbestand. Dit wil ech-
ter niet zeggen dat elk stuk dat tot één 
archief behoort fysiek moet samen zitten. 
Men erkent in de archivistiek al enige tijd 
dat de eigenlijke plaatsing in het depot 
niet hoeft overeen te komen met de orde-
ning in de inventaris. Vaak is dit zelfs niet 
mogelijk en dan biedt de informatica een 
oplossing. Het opstellen van een archief-
inventaris kan zorgen voor een ‘virtuele’ 
reconstructie van het originele bestand.

Burchards persoonlijke stukken konden 
redelijk eenvoudig worden geïnventari-
seerd: zijn agenda’s, adresboekjes, brief-
wisseling, diploma’s, … werden steeds 
apart bewaard. zijn boeken en tijdschrif-
ten — die door de aanwezigheid van 
vele annotaties van louter documentaire 
stukken tot ware archiefstukken wor-
den verheven — werden reeds beschre-
ven: een verwijzing in de archiefinven-
taris wijst hierop. Kruisverwijzingen en 
pro memorie beschrijvingen kunnen 
een oplossing bieden voor de vele noti-
ties en foto’s die in de documentatie-
collecties van het Rubenianum ver-
spreid zitten. Met de beschrijving van 

de Rubensdocumentatie is hiermee de 
eerste stap gezet. Het belang van deze 
collectie als primair onderzoeksinstru-
ment voor de Rubensstudie in België en 
ver daarbuiten, verantwoordt immers het 
behoud ervan als een geheel.

CONCLUSIE
Dit project zorgde voor de langver-
wachte ontsluiting van de oorspronke-
lijke collectie van Ludwig Burchard, de 
rijke ‘schat aan studiematerieel’ die de 
Rubensdocumentatie is en een her-
waardering van de overige (documen-
taire) collecties van het Rubenianum. 
Documentaire collecties zijn meer dan 
louter een onderzoeksinstrument en 
kunnen hun eigen waarde hebben als 
collectie. Met deze case study heb ik 
willen aantonen dat collecties zoals de 
Rubensdocumentatie niet noodzake-
lijk uit elkaar moeten gehaald worden 
omwille van de aanwezigheid van stuk-
ken van verschillende archiefvormers. Er 
dienden steeds afwegingen gemaakt te 
worden tussen de principes van de archi-
vistiek en de noden van de gebruikers.

Het inventariseren van het archief van 
Ludwig Burchard opende tevens de weg 
naar een meer geïntegreerd archiefbe-
leid. Collecties zullen in de toekomst niet 
zonder meer in de documentatie worden 
ingewerkt. Het Rubenianum bezit nog 
heel wat collecties die aan beschrijving 
toe zijn. De aanschaffing van een archief-
module zal toelaten dit eenvoudiger en 
gestructureerd op te volgen. 
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