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Aanwinsten Vlaamse Erfgoedbibliotheken

•

Erfgoedbibliotheken zijn niet enkel bewaarinstellingen voor oude 
collecties maar voeren ook een actief aanwinstenbeleid om deze te 
versterken en aan te vullen waar mogelijk. In deze rubriek stellen 
we dan ook graag een belangrijke aanwinst voor van de Universi-
teitsbibliotheek te Antwerpen, een van de zes instellingen die deel 
uitmaken van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

De ‘Collectie Thijs’ in de prentencollectie van de 
Universiteit Antwerpen 
[bijdrage van Erna van Looveren & Tom Deneire]

Dat de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap een omvang-
rijke collectie Antwerpse devotieprenten in haar bezit heeft, is 
genoegzaam bekend. Dankzij de financiële steun van de Univer-
siteitsbibliotheek had de bibliotheek recent de mogelijkheid om 
dit bezit nog aanzienlijk aan te vullen met nagenoeg de volledige 
collectie 17de- en 18de-eeuwse devotieprenten van prof. dr. A.K.L. 
Thijs.

Fons Thijs, die na een kort ziekbed is overleden op 14 januari 
2014, heeft veel onderzoek gedaan naar de functie en het gebruik 
van dit soort beeldmateriaal.1 Voor zijn onderzoek maakte hij 
intensief gebruik van de collectie van het Ruusbroecgenootschap, 
die hij dan ook door en door kende. Kenners weten dat Thijs in 
zijn publicaties echter ook vaak verwees naar stukken uit zijn pri-
véverzameling. De afkorting pva (‘privéverzameling Antwerpen’) 
is in die context een vertrouwde bronvermelding. Vooral met het 
oog op de publicatie van een groot overzichtswerk onder de titel 
‘Komt pelgrims, komt hier’. Gedrukte propaganda voor bedevaart-
plaatsen in Vlaanderen (16de–midden 19de eeuw). Een studie over 
massacommunicatie en religie ging Thijs op allerlei markten en 
veilingen voortdurend op zoek naar aanvullende bronnen. Dit 
resulteerde in een kostbare collectie 17de- en 18de-eeuws mate-
riaal, waaronder veel unieke stukken die tot nog toe niet ontsloten 
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zijn, en een massa 19de- en vroeg-20ste-eeuwse prenten – niet 
zozeer kostbaar als wel heel fragiel.

Van die collectie wist de Universiteit Antwerpen nu dus, in 
nauw overleg met Fons Thijs en zijn weduwe Ilse, het oudste deel 
te verwerven, dat een belangrijke aanvulling zal vormen op de 
bestaande collectie devotieprenten. Het belang daarvan is twee-
ledig. Allereerst is er het belang van de prenten als referentiestuk-
ken in die publicaties die nauw aansluiten bij het onderzoeksveld 
van het Ruusbroecgenootschap, met name het gebruik van devo-
tieprenten bij de geloofsbeleving. Dat deze prenten opnieuw 
kunnen geraadpleegd worden, garandeert de verificatie van dit 
onderzoek. Daarnaast zijn er plannen van bevriende onderzoe-
kers om althans het eerste deel van Thijs’ overzichtswerk af te 
ronden – een werk waarvoor deze prenten onmisbaar zijn. Het 
lijdt verder geen twijfel dat deze belangrijke, inhoudelijke verrij-
king van de prentcollectie nieuw onderzoek aan de universiteit 
zal stimuleren.

Tijdens het academiejaar 2014–2015 zullen deze prenten dan 
ook gedetailleerd ontsloten worden als de Collectie Thijs in een 
beschrijvingsmodule van de Anet-catalogus door dr. Karen Bowen 
(Bijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek). Als voorberei-
ding hierop schreven studenten van hoofdbibliothecaris Trudi 
Noordermeer voor het college Digitalisering: productie, opslag en 
duurzaamheid van de opleiding Informatie- en Bibliotheekweten-
schappen (ibw) tevens een gedetailleerd plan van aanpak voor de 
digitalisering van deze collectie.

Een aantal stukken uit de collectie Thijs is opgenomen in de 
tentoonstelling Heilige Plaatsen, onderdeel van de dubbelten-
toonstelling Heilige Plaatsen, Heilige Boeken, die plaatsvindt in 
het Museum aan de Stroom (mas, 19 september 2014–18 januari 
2015) en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (19 september 
2014–21 december 2014).2 Ook voor de digitale kaart die het mas 
in functie van dat project ontwikkelt, zijn stukken uit de Collectie 
Thijs geselecteerd.3

Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Willibrordus te Antwerpen. Kopergravure uitgegeven 
door Theodoor Galle (1571–1633).

1 Zie http://anet.ua.ac.be/acadbib/irua/05315/.
2 Chris De Lauwer, Leen Beyers & Sandra Barbé (eds.), Heilige plaatsen. Pelgrimages 

in jodendom, christendom en islam. S.l. 2014, 178 nr. 85 en 87.
3 Zie antwerpen.heiligeplaatsenheiligeboeken.be.
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