
We hebben een Topstuk in huis! Wat nu?

Evelien Hauwaerts, Openbare Bibliotheek Brugge

Hoe kan een erkenning als Vlaams Topstuk door de bewaarinstelling gevaloriseerd worden? 
Voor individuele stukken zijn de opties legio, met een enkel boek of schilderij kan gemakke-
lijk uitgepakt worden. Maar wat als een verzameling boeken erkend wordt? Toen in 2015 twee 
omvangrijke Brugse boekencollecties werden opgenomen op de lijst van het roerend cultureel 
erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap, werd ook de Openbare Bibliotheek Brugge met die 
vraag geconfronteerd. Hoe kunnen de 16 incunabelen van de Brugse drukker Colard Mansion 
en de 582 handschriften uit de cisterciënzerabdij van Ten Duinen naar buiten gebracht wor-
den als Vlaams Topstuk?

Van Colard Mansion zijn er in totaal 26 
edities overgeleverd in ruim honderd 
exemplaren die worden bewaard over de 
hele wereld. Daarbij vallen twee verza-
melingen op qua omvang en kwaliteit: in 
de Bibliothèque nationale de France wor-
den 20 edities van Mansion in 21 exempla-
ren bewaard, in de Openbare Bibliotheek 
Brugge 10 edities in 16 exemplaren. Ter 
vergelijking: De op twee na grootste col-
lectie, in de British Library, telt ‘slechts’ 
7 exemplaren. Dat de twee belangrijkste 
collecties zich in Brugge en Parijs bevin-
den, is te danken aan het verzamelwerk 
van Joseph Basile van Praet (1754-1837), 
een Brugse bibliofiel die carrière maakte 
als conservator van de drukwerken in de 
Bibliothèque nationale. 

Colard Mansion heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de ontwikkeling van de boek-
drukkunst. In eerste instantie werkte hij 
in Brugge als kopiist, vertaler en boeken-
ondernemer (een librariër). Philippe de 
Hornes (1421-1488) bestelde bij Mansion 
een verluchte handgeschreven kopie van 
Faits et dits mémorables van Valerius 
Maximus (nu Parijs, Bibliothèque de 
l’Arsenal, Mss. rés. 5194-5195). Van 1475 
tot 1484 waagde hij zich daarenboven 
aan het nieuwe medium van de boek-
drukkunst. In die kleine tien jaar produ-
ceerde hij minstens 27 edities (waarvan 
één onherroepelijk verloren). In tegenstel-
ling tot humanistische drukkers als Aldus 
Manutius, richtte Mansion qua stijl en 
inhoud zijn pijlen op het meest luxueuze 
segment van de markt. Hij ontwierp de 
meerderheid van zijn edities volgens de 
smaak van de heersende Bourgondische 
elite, met Franse bewerkingen van popu-
laire teksten gedrukt in een letter die 
gebaseerd is op de Bourgondische 
bâtarde. Voor de versiering en illustratie 
van zijn boeken experimenteerde hij met 

verschillende technieken. Zo was hij de 
eerste die burijngravures gebruikte in een 
gedrukt boek. Het resultaat waren praal-
boeken, traditioneel middeleeuws op vlak 
van stijl en inhoud, innovatief op vlak van 
technieken.

De 16 incunabelen in de OB zijn represen-
tatief voor Mansions oeuvre. De collectie 
bevat werken van 1476 tot 1484, in het 
Frans en — uitzonderlijk — in het Latijn, 
al dan niet gedecoreerd met houtsneden 
en verluchting. Het Brugse exemplaar van 
Ovide moralisé, bijvoorbeeld, bevat 34 
houtsneden speciaal gemaakt voor deze 
editie. Het exemplaar is daarenboven rij-
kelijk met de hand verlucht (zie afbeel-
ding 1). Het behoorde toe aan karel van 
Croÿ (1455-1527), prins van Chimay en rid-
der in de Orde van het Gulden Vlies, en is 
daarmee ook een sprekend voorbeeld van 
het milieu waarin Mansion werkte.

HANDSCHRIfTEN
De andere Brugse collectie die in 2015 
erkend werd als Vlaams Topstuk is de 
verzameling handschriften afkomstig uit 
de cisterciënzerabdij van Ten Duinen. Ze 
wordt vandaag bewaard op twee locaties: 
101 handschriften in het Grootseminarie 
van Brugge, dat gevestigd is in de voor-
malige abdij van Ten Duinen, en 481 in de 
Openbare Bibliotheek Brugge. Inhoudelijk 
en esthetisch gezien is dit een waarde-
volle collectie, die de interesses en ambi-
ties van de machtige Duinenabdij en haar 
dochterstichting Ter Doest weerspiegelt. 
Van de 12e eeuw tot het einde van de 18e 
was Ten Duinen de grootste en belangrijk-
ste cisterciënzerabdij in Vlaanderen. Ook 
Ter Doest had een verrijkende internati-
onale culturele en religieuze uitstraling. 
De ambitie van beide abdijen vertaalde 
zich o.m. in bijzonder rijke bibliotheken. 
Bij de incorporatie van Ter Doest door 

Ten Duinen in 1624 en de verhuis van de 
Duinenabdij naar Brugge in 1627 werden 
de beide handschriftencollecties samen-
gevoegd. Deze handschriftenverzameling 
bleef tot op vandaag bijna volledig in situ 
bewaard in Brugge. 

De handschriften dateren van de 10e tot 
de 15e eeuw. De herkomst varieert van 
eigen abdijscriptoria tot buitenlandse 
commerciële ateliers. Sommige volumes 
zijn overvloedig verlucht door bekende 

Afb. 1 Ovide moralisé.
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meesters als Willem Vrelant of de Meester 
van het Dresdens gebedenboek, terwijl 
andere volgeschreven studieboeken zijn 
zonder enige decoratie. 

Ook op inhoudelijk vlak is de collectie 
erg divers. Zoals te verwachten in een 
kerkelijke instelling, waren de Bijbels, 
Bijbelcommentaren, kerkvaders, pre-
ken, liturgische en devotionele werken 
ruim vertegenwoordigd. Maar de inte-
resse van de cisterciënzergemeenschap-
pen van Ten Duinen en Ter Doest reikte 
verder. Een opmerkelijk breed aanbod 
aan filosofisch-theologische geschriften, 
van universitaire studieboeken tot vlam-
mende controverses, illustreert zowel hun 
drang naar kennisverdieping als hun voe-
ling met actuele evoluties en debatten. 
Naast populaire auteurs als Aristoteles 
en Albertus de Grote, bezaten de cis-
terciënzers ook kopieën van specialisti-
sche auteurs als Roger Swineshead en 
Thomas Bradwardine. Verder vinden we 
artes-traktaten terug over rekenkunde, 
astronomie, meetkunde, muziek en 
optica, zoals De aspectibus van Alhazen 
en De sphaera Johannes van Joahnnes 
Sacrobosco. Ook historiografie is ver-
tegenwoordigd, met een voorkeur voor 
stichtende geschiedschrijving en voor 
werken over de geschiedenis van de eigen 

gemeenschap. De bibliotheken bevatten 
ook een belangrijke collectie kerkelijk en 
Romeins recht (zie afbeelding 2) en een 
uitgebreide medische collectie met tek-
sten van onder meer Avicenna en Isaac 
Israeli. De laatste categorie die in het oog 
springt, zijn de humanistische en klassieke 
(profane) auteurs, zoals Petrarca, Seneca, 
Sallustius en Cicero. 

De beide erkende collecties hebben 
trouwens raakvlakken. Zo bestelde de 
15e-eeuwse abt Jan Crabbe bij Colard 
Mansion, zowel voor hem als voor edel-
man Philippe de Hornes, een verluchte 
kopie van Faits et dits mémorables van 
Valerius Maximus. De kopie van Crabbe is 
rijkelijk verlucht door de Meester van het 
Dresdens Gebedenboek en wordt van-
daag bewaard in het Grootseminarie (zie 
afbeelding pagina 8).

PUBlIEKSwERKING EN 
ONDERZOEK
De bibliotheek heeft rond de Duinen-
handschriften reeds talrijke publieks-
projecten georganiseerd, zoals lezingen, 
publicaties, samenwerkingen met letter-
kunstenaars, en uiteraard tentoonstel-
lingen. In 2002, bijvoorbeeld, werd in 
Brugge een selectie van 76 bijzondere 
Duinenhandschriften getoond op de 
internationale handschriftententoonstel-
ling ‘Besloten wereld, open boeken’.

Nu de collectie erkend is als Topstuk, 
leeft des te meer de wens om de hand-
schriften samen naar buiten te brengen. 
Een fysieke tentoonstelling van de col-
lectie, met 581 kostbare handschriften, 
is praktisch gezien niet haalbaar en van-
uit het standpunt van de bezoeker ook 

niet wenselijk. Virtueel kunnen de boeken 
echter wél samengebracht worden. Zo 
worden de Duinenhandschriften in bezit 
van de Openbare Bibliotheek sinds 2008 
gedigitaliseerd en opnieuw beschre-
ven. De resultaten worden beschikbaar 
gemaakt voor het grote publiek in de 
bibliotheekcatalogus en op erfgoedplat-
forms als Flandrica.be. In de nabije toe-
komst zullen de beelden ook getoond 
worden op een digitaal Brugs erfgoed-
platform. Dit zijn projecten van lange 
adem die moeten uitmonden in een inte-
grale aanwezigheid van alle stukken op 
het internet. Mits de Duinenhandschriften 
van het Grootseminarie ook gedigitali-
seerd worden, staat niets hun virtuele 
hereniging in de weg. 

Ook op de onderzoeksagenda van de 
Openbare Bibliotheek Brugge heeft de 
Duinencollectie hoge prioriteit. In het 
bijzonder wordt er ingezet op diepgra-
vend onderzoek naar de ontstaansge-
schiedenis en de herkomst van de hand-
schriften van Ten Duinen en Ter Doest. 
Zo werd de voorbije jaren de aanzet 
gegeven voor pigmentenonderzoek. 
Chemici en kunsthistorici van de uGent 
en de universiteit Antwerpen voerden 
reeds in situ pigmentanalyses uit op vier 
verluchte scriptoria-handschriften van 
rond 1200 (zie afbeelding 3) en op een 
15e-eeuwse Civitate Dei van Augustinus 

Afb. 2 Raimundus de Pennaforti.

Afb. 3 Pigmentanalyse.

Afbeeldingen

P.11 AFBEELDING 1
Ovide moralisé [Colard Mansion: Brugge, 1484] 
(Brugge, Openbare Bibliotheek, Inc. 3877, f. 1r) – 
De openingspagina, met een houtsnede die de 
verminking van Saturnus door Uranus voorstelt en 
met verluchting in de marges. Onderaan staat het 
handgeschreven eigendomsmerk van Charles de 
Croÿ. (©Lukasweb - foto: Dominique Provost)
 
P.12 AFBEELDING 2
Raimundus de Pennaforti, Over graden van 
verwantschap (Brugge, Openbare Bibliotheek, Ms. 
365, f. 2v, ca. 1280-1290) – Miniatuur met de graden 
van bloedverwantschap.
 
P.12 AFBEELDING 3
XRF- en XRD-pigmentanalyse door de UGent en 
Universiteit Antwerpen op Ms. 142 (Gregorius de 
Grote, Moralia in Job, ca. 1200, afkomstig uit Ter 
Doest).
 
P.13 AFBEELDING 4
Cisterciënzerband van ca. 1200 met restanten haar 
en met 14e-eeuws titelschild (Brugge, Openbare 
Bibliotheek, Ms. 29, detail achterplat).
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verlucht door Willem Vrelant. De hand-
schriften van Ten Duinen van rond 1200 
worden bestudeerd door een paleogra-
fisch team van de universiteit van Leiden, 
in het kader van een project rond de over-
gang van de karolingische minuskel naar 
het gotisch schrift. Dit onderzoek moet 
leiden tot een betere kennis van de pro-
ductieprocessen in het scriptorium van 
Ten Duinen, met een identificatie van 
kopiisten, samenwerkingsverbanden en 
invloedssferen. De collectie cisterciënzer-
banden van rond 1200, met ruw naaiwerk 
en harig leer (zie afbeelding 4), wordt 
onderzocht door restauratoren en codi-
cologen. Hun bevindingen zijn belangrijk 
voor een verantwoord behoud en beheer 
van deze bijzondere banden. De opmer-
kelijke aanwezigheid van zeldzame 13e- 
en 14e-eeuwse logische en natuurfiloso-
fische teksten, ontstaan in Oxford wordt 
onderzocht door onderzoekers van de 
Radboud universiteit Nijmegen. 

Minder zichtbaar, maar zeker even waar-
devol is het onderzoek dat verricht 
wordt door tekstwetenschappers. De 
bibliotheek biedt toekomstige onder-
zoekers trouwens de mogelijkheid om 
in ideale omstandigheden en onder 
gespecialiseerde begeleiding te leren 
omgaan met het middeleeuwse boek. 
De masterstudenten van de vakgroep 
Middelnederlands van de Radboud 

universiteit Nijmegen, krijgen bijvoor-
beeld elk jaar de opdracht handschriften 
van de Openbare Bibliotheek Brugge te 
bestuderen. Tijdens een workshop in de 
bibliotheek krijgen ze de kans om onder 
begeleiding hun bevindingen te toetsen 
aan de echte stukken. Brugse leerlingen 
van het secundair onderwijs kunnen ten 
slotte in de bibliotheek de Erfgoedkoffer 
volgen, een workshop rond het middel-
eeuwse boek.

De toekomst zal uitwijzen of de collectie 
Duinenhandschriften, nu ze erkend is als 
Vlaams Topstuk, extra aantrekkingskracht 
zal uitoefenen op onderzoekers. In ieder 
geval motiveert de erkenning de collec-
tiebeheerders om te blijven inzetten op 
een diepere en bredere ontsluiting van de 
collectie. Naar aanleiding van de erken-
ning heeft de Bibliotheek in samenwer-
king met het Grootseminarie alvast zes 
experten uit diverse domeinen gevraagd 
om een Duinenhandschrift toe te lichten 
dat hun na aan het hart ligt. 

De incunabelen van Mansion zijn een heel 
ander verhaal. Vanuit de bibliotheek was 
de publiekswerking rond deze collectie 
tot nu toe eerder bescheiden. De boeken 
staan beschreven in de online catalogus 
en voor een deel van hen zijn reeds digi-
tale reproducties online beschikbaar. Het 
exemplaar van Ovide moralisé is in de 
diepte ontsloten op het erfgoedplatform 
HistorischeBronnenBrugge.be, met een 
iconografisch register en begeleidende 
dossiers. Maar als geheel is deze collec-
tie nog niet onder de aandacht gebracht 
van het grote publiek. Dat hangt onge-
twijfeld samen met de relatieve onbe-
kendheid van Mansion. Want hoewel het 
grote publiek (hopelijk) wel weet wie 
Dirk Martens of William Caxton waren, 

zal Mansions naam enkel bij specialisten 
een belletje doen rinkelen.

De openbare bibliotheek heeft de ambi-
tie om daar verandering in te brengen. De 
erkenning van de Brugse collectie incuna-
belen als Vlaams Topstuk was alvast een 
eerste stap. In 2018 zal ze daarenboven in 
samenwerking met de Musea Brugge in 
het Groeningemuseum een interdiscipli-
naire tentoonstelling organiseren rond de 
boekenwereld van Colard Mansion en de 
prentdrukkunst in Brugge in de 15e eeuw. 
Ter voorbereiding van deze tentoonstel-
ling wordt onderzoek rond Mansion en 
zijn oeuvre verricht en gestimuleerd, 
onder meer naar zijn experimenten met 
diverse types boekillustratie, zijn bewer-
kingen en vertalingen naar het Frans 
en zijn avontuurlijke markstrategieën. 
Tegelijkertijd slaan de hogescholen van 
Amiens, Venetië en Brugge de handen in 
elkaar voor een eigen artistiek Mansion-
project.

CONClUSIE
De twee erkende collecties verschillen 
erg op vlak van aard, geschiedenis en 
omvang. De Duinenhandschriften heb-
ben een rijk gedeeld verleden dat op zich 
een waardevolle invalshoek biedt voor 
onderzoek. Qua tentoonstellingsmoge-
lijkheden legt de gigantische omvang van 
deze verzameling echter beperkingen op. 
De kleinere verzameling incunabelen van 
Mansion is eerder willekeurig tot stand 
gekomen, maar kan wel teruggekoppeld 
worden aan een groter verhaal dat inte-
ressante mogelijkheden voor onderzoek 
en publiekswerking biedt. Er zijn dus 
meerdere strategieën mogelijk om een 
boekencollectie als geheel tot haar recht 
te laten komen. 

Afb. 4. Cisterciënzerband van ca. 1200.
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