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Inleiding 
 

Met dank aan de subsidie van vzw Natuurbehoud Pater David heeft het Rubenianum dit project tot 1 

juni kunnen uitvoeren. De Stad Antwerpen heeft zich vervolgens geëngageerd door extra 

werkingsmiddelen beschikbaar te stellen zodat het project tot 31 december 2017 is vervolgd.  

De vooruitgang die het Rubenianum dankzij de uitvoering heeft kunnen maken, blijkt op de volgende 

fronten: 

 De technische vooruitgang die binnen dit project werden gezet inzake het verbinden tussen 

de verschillende dataplatformen zijn structureel belangrijk voor de algemene 

gegevensontsluiting van het Rubenianum. Sinds begin 2018 zijn originele archiefstukken van 

Ludwig Burchard voor het eerst online zichtbaar! 

 Voor verscheidene taken werden heldere procedures uitgetekend, getest en bijgestuurd, 

zodat deze ook na het projecteinde een duurzame rol in het collectiemanagement kunnen 

behouden. 

 De fysieke bewaring van onze kerncollectie is verder verbeterd. 

 De uitvoerige tellingen geven meer op feiten gebaseerd inzicht in de kerncollectie van het 

Rubenianum. Dit is enerzijds nuttig voor het collectiebeheer maar wordt anderzijds ook 

beleidsmatig ingezet voor het collectieplan. 

 Er is meer bekendheid gegenereerd voor het fenomeen onderzoeksarchieven dankzij de 

studiedag ‘Brains in Boxes’. Er werden dankzij deze bijeenkomst ook al beloftes uitgesproken 

voor nieuwe samenwerkingen in de toekomst tussen verschillende aanwezige partijen. 

 Het wetenschappelijke rendement van de diepere ontsluiting van de Collectie Burchard is tot 

slot de belangrijkste meerwaarde van dit project gebleken. Rubensonderzoekers wereldwijd 

hebben betere toegang tot het archief, wat al geresulteerd heeft in nieuwe inzichten. De 

digitale aanwezigheid van de archiefstukken zal bovendien dankzij de voorbereidingen die 

tijdens dit project zijn uitgevoerd, niet lang meer op zich hoeven laten wachten. 
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Uitvoering en resultaten 

Projectmedewerker 1: Rubens cataloguer 

 

In de periode juni tot en met oktober 2016 zijn de volumes The Passion of Christ (Judson: 2000) en 

Palazzi di Genova (Rott: 2002) digitaal ontsloten via de Rubenianum website en voorzien van 

hyperlinks naar records in RKDimages. De records in RKDimages zijn gecontroleerd, aangevuld of 

nieuw gecreëerd. 

 

Voor CRLB VI: The Passion of Christ waren dit in totaal 734 kunstwerkrecords die verwijzen naar de 

125 catalogusnotities en 537 vermelde kopieën. Daarnaast zijn er 62 nieuwe kopieën toegevoegd op 

basis van de analoge Rubensdocumentatie. Zie hiervoor deze link: 

http://museum.antwerpen.be/Rubenianum/CRLB_06_links.pdf 

 

Voor CRLB XXII (1): Architecture and Architectural Sculpture. Palazzi di Genova zijn dit 289 

kunstwerkrecords die verwijzen naar de 289 catalogusnotities. Zie hiervoor deze link: 

http://museum.antwerpen.be/Rubenianum/CRLB_22_1_1_links.pdf 

 

Met de online ontsluiting van deze boekdelen, het creëren en aanvullen van kunstwerkrecords in de 

online databank RKDimages en het plaatsen van hyperlinks voor deze twee boekdelen is het project 

Digitizing the Corpus Rubenianum Ludwig Burchard tot het barokjaar 2018 vervolledigd. 

Onderzoekers wereldwijd hebben nu vrij toegang tot zowel alle boekdelen die in afspraak met de 

uitgever vrijgegeven mogen worden, als de meest recente informatie over de kunstwerken door 

middel van de records in RKDimages. 

Projectmedewerker 2: Archivaris 

Algemene toelichting bij de planning en uitvoering van de verschillende deelprojecten 

In het projectplan werden zes deelprojecten en twee doorlopende projecten uitgeschreven rond de 

Collectie Ludwig Burchard. Door de beschikbaarheid van stagiairs, jobstudenten en vrijwilligers is de 

volgorde waarin de deelprojecten werden uitgeschreven niet bepalend voor de volgorde waarin deze 

werden uitgewerkt. Zo is bijvoorbeeld dankzij de inzet van een stagiaire papierrestauratie in de 

zomermaanden begonnen met het deelproject over de collectie prenten en tekeningen. Voor de 

overzichtelijkheid ten opzichte van het projectplan worden de uitgevoerde deelprojecten echter wel 

in de volgorde van het projectplan besproken. 

Doorlopend project: voortzetting archiefbeheer Rubensdocumentatie (duur 2 boekdelen: 2 

maanden) 

Tijdens de duur van het project is de Rubensdocumentatie met betrekking tot twee nieuw 

gepubliceerde boekdelen binnen het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard herordend, herpakt en 

digitaal ontsloten via de archiefbeschrijving (ISAD), namelijk het deel XXVII (1): Works in 

Collaboration: Brueghel (gepubliceerd in mei 2016) en het deel XIX (4): Portraits after Existing 

Prototypes (december 2016). De lancering van het laatstgenoemde boekdeel moet nog plaats vinden, 

waarmee de ontsluiting en het vrijgeven van de documentatie uiterst punctueel is! 

http://museum.antwerpen.be/Rubenianum/CRLB_06_links.pdf
http://museum.antwerpen.be/Rubenianum/CRLB_22_1_1_links.pdf
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Deelproject 1: digitaliseringsplan 

Uitvoering 

Er is een nieuw digitaliseringsplan opgesteld voor te digitaliseren deelcollecties van het 

Rubenianum. Inspiratie voor dit plan werd o.a. gehaald bij Packed, DEN, Erfgoedcentrum DiEP, 

Poppenspe(e)lmuseum Vorchten, Rijksarchief België, Koninklijk Belgisch Filmarchief en de Federale 

Wetenschappelijke Instellingen. 

Door de snelle veranderingen binnen het digitale erfgoedveld en de steeds aangroeiende collectie zal 

dit plan door het Rubenianum steeds worden aangevuld. Het zal een belangrijke leidraad vormen 

voor het toekomstige beleid van het Rubenianum, o.a. voor het collectieplan en het uitvoeren van de 

digitalisering van de kerncollectie. Hiervoor is een pilot uitgevoerd binnen deelproject 3. De 

bedoeling is dat dit plan uiteindelijk de volledige te digitaliseren collecties van het Rubenianum 

omvat. 

Resultaat 

Een werkpunt was de koppeling tussen het archiefsysteem Brocade en DAMS, het digitale 

beeldplatform van de stad Antwerpen. In januari 2017 werd een eerste koppeling tussen deze 

systemen gerealiseerd. Dit houdt in dat er een link kan gelegd worden van de beelddatabank DAMS 

naar het archiefbeheersysteem Brocade. Dankzij deze koppeling kon er gestart worden met het 

opladen van de gedigitaliseerde bestanden van het pilotproject. Hiervoor werd de documentatie met 

betrekking tot het eerste volume van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard uitgekozen, namelijk 

The Ceiling Paintings for the Jesuit Church in Antwerp (1968, link). In totaal werden er 1012 scans 

gemaakt in hoge resolutie en in een bestandformaat bedoeld voor lange-termijn bewaring. De 

opgestelde scancriteria werden ook overgenomen in het beleid rond scanning on demand. 

Momenteel wordt er gewerkt aan een koppeling in de omgekeerde richting: van Brocade naar DAMS. 

Deze is wenselijk om vanuit onze archiefbeschrijvingen onmiddellijk een link te leggen naar de 

gedigitaliseerde bestanden van de Rubensdocumentatie (en andere collecties in de toekomst). De 

procedures voor het opladen van digitale bestanden in DAMS en het leggen van de koppeling met 

Brocade werden opgenomen in het digitaliseringsplan. 

Toekomst 

- Plan hanteren en verder aanvullen bij uitvoering digitalisering, o.a. voor collectiestukken uit 

de bibliotheek.  

Deelproject 2: diepere ontsluiting van de notaboekjes en agenda’s 

Uitvoering 

Alle notaboekjes, agenda’s en additioneel ook de adresboekjes van Ludwig Burchard werden in de 

objectenmodule bij de archiefbeschrijving (ISAD) ingevoerd. Elk stuk heeft nu een eigen beschrijving. 

De verschillende beschrijvingselementen die werden opgenomen zijn de datering, de vermelde 

plaatsen, de afmetingen, het genre (notaboekje, agenda,…), de taal, het schrijfmateriaal en de 

schrijfwijze. Al deze objectbeschrijvingen zijn gekoppeld aan de archiefbeschrijving (ISAD) van het 

archief van Ludwig Burchard. Met ontwikkelaar Anet werden ook nieuwe zoek- en 

filtermogelijkheden uitgewerkt ten behoeve van dit project. 

http://museum.antwerpen.be/Rubenianum/CRLB_01_links.pdf
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De stukken werden bovendien individueel voorzien van zuurvrije omslagen. Dit komt de bewaring 

van de stukken ten goede en maakt raadpleging eenvoudiger. Alle stukken hebben een volgnummer 

toegekend gekregen dat ook in de online archiefbeschrijving (ISAD) is terug te vinden. 

Resultaat 

Het bestaan van deze unieke onderzoeksbronnen was tot voor kort weinig bekend. De digitale 

zoekingangen tot de agenda’s, notaboekjes en adresboekjes vormen daarom een belangrijke stap in 

de ontsluiting van dit onderzoeksmateriaal. De objectbeschrijvingen kunnen via onderstaande links 

geraadpleegd worden (de link naar de objecten zelf staat bij “Beschrijvingen op stukniveau”): 

1. Agenda’s 

2. Adresboekjes 

3. Notitieboekjes 

Door de aanwezigheid van objectbeschrijvingen kunnen gedigitaliseerde bestanden van deze 

objecten in de toekomst gemakkelijk binnen de archiefbeschrijvingsstructuur worden opgenomen. 

De rechtstreekse online raadpleging van deze belangrijke onderzoeksbronnen is hierdoor nog maar 

één stap van ons verwijderd! 

Toekomst 

- Agenda’s, adresboekjes en notitieboekjes digitaliseren. 

Deelproject 3: dieper ontsluiten van Burchards documenten in de Rubensdocumentatie + 

digitaliseringspilot 

Uitvoering 

- De structuur van de archiefbeschrijving (ISAD) werd – waar mogelijk – voor de gehele 

Rubensdocumentatie op een hoger niveau aangepast. Dit houdt in dat de volledige structuur 

van de Rubensdocumentatie in de online beschrijving is opgenomen, waarbij zowel de 

thema’s als de subthema’s/composities zijn terug te vinden. 

- De omslagen met daarin de originele documenten van Ludwig Burchard in de 

Rubensdocumentatie werden vervangen door zuurvrije omslagen om een betere bewaring 

van de unieke documenten te waarborgen.  

- Tijdens dit proces werd er tegelijkertijd geïnventariseerd binnen welke thema’s van de 

Rubensdocumentatie er originele documenten van Ludwig Burchard aanwezig zijn. 

- Deze informatie is voor het publiek inzichtelijk via de gekoppelde objectbeschrijvingen 

binnen de archiefbeschrijving online (ISAD). Voor alle omslagen met originele 

Burcharddocumenten worden objectbeschrijvingen gemaakt. De links naar deze 

objectbeschrijvingen zijn te vinden bij de archiefbeschrijvingen op niveau van het subthema. 

- Vier studenten assisteerden bij de verwerking van dit project. 

Resultaat 

Door het inhoudelijk overzichtelijker ontsluiten van de Rubensdocumentatie wordt deze eenvoudiger 

te raadplegen voor onderzoekers. Men krijgt nu een beter overzicht op alle thema’s uit het oeuvre 

van Rubens, waardoor men gemakkelijker en gerichter kan zoeken. 

http://anet.ua.ac.be/services.phtml?deskservice=service&desktop=rub&language=N&session=56326731&service=isadtreeview&extra=isad:rub:314~opacrubisad
http://anet.ua.ac.be/services.phtml?deskservice=service&desktop=rub&language=N&session=56326752&service=isadtreeview&extra=isad:rub:315~opacrubisad
http://anet.ua.ac.be/services.phtml?deskservice=service&desktop=rub&language=N&session=56326770&service=isadtreeview&extra=isad:rub:911~opacrubisad
http://anet.be/isadtree/rub/opacrubisad/isad:rub:76
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Het dieper ontsluiten van de documentatie door middel van objectbeschrijvingen voor de mappen 

met originele documenten van Burchard maakt meer informatie toegankelijk en bereidt voor op de 

digitalisering van de oorspronkelijke stukken zelf. 

Er werd geschat dat er ca. 4100 mappen dienden herpakt te worden; uiteindelijk werden er 4252 

mappen herpakt.  

Er werden 3743 objectbeschrijvingen gemaakt, wat dus overeen komt met de hoeveelheid mappen 

met stukken van Ludwig Burchard. 

Voor tabel met gedetailleerd overzicht, zie bijlage 1. 

Toekomst 

- Thema’s herpakken na publiceren van nieuwe boekdelen binnen het CRLB aan de hand van 

uitgeschreven procedures. 

- Opvolging koppeling Brocade-DAMS. 

Deelproject 4: diepere ontsluiting van de briefwisseling 

Uitvoering 

De briefwisseling van Ludwig Burchard werd op een dieper niveau in de archiefbeschrijving (ISAD) 

opgenomen (bestanddeelniveau). Tijdens het eerste project rond de Collectie Ludwig Burchard dat in 

2014 werd uitgevoerd, werden de brieven reeds in detail geïnventariseerd door middel van Excel-

bestanden. In deze detailinventarissen werd informatie zoals correspondent en datering van de 

brieven genoteerd. Deze bestanden zijn nu publiek en online toegankelijk doordat ze tijdens het 

huidige project aan de archiefbeschrijving (ISAD) werden toegevoegd. De bestanden zijn beschikbaar 

als downloads (bv. hier, bij “Gerelateerde documenten”). 

Resultaat 

Onderzoekers en geïnteresseerden kunnen nu gedetailleerd zoeken naar informatie in de 

afzonderlijk bewaarde correspondentie van Ludwig Burchard. 

Toekomst 

- Brieven digitaliseren. 

Deelproject 5: conservering en registratie van Burchards documenten in de overige 

prioritaire documentaire collecties 

Uitvoering 

Het doel van dit deelproject is om ook in de overige kunstwerkdocumentatie de nalatenschap van 

Ludwig Burchard te identificeren en te voorzien van betere bewaaromstandigheden. De 

oorspronkelijke stukken werden in zuurvrije mappen gestopt. In een Excel-bestand werd 

geregistreerd welke collecties zijn vertegenwoordigd in de mappen. Naast de stukken van Burchard 

werden hierbij ook andere archiefvormers geïdentificeerd. Voor dit deelproject werd een procedure 

uitgeschreven zodat vrijwilligers van het Rubenianum zelfstandig aan het werk kunnen.  

http://anet.ua.ac.be/services.phtml?deskservice=service&desktop=rub&language=N&session=56332339&service=isadtreeview&extra=isad:rub:1070~opacrubisad
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Resultaat 

Herpakking 

De uitvoering gebeurde door vrijwilligers van het Rubenianum, onder begeleiding van de 

projectmedewerker. De documentatiemappen met betrekking tot de Nederlandse beeldhouwers van 

de 11de tot de 16de eeuw werden reeds verwerkt: een totaal van ca. 120 mappen. Dit gebeurde in het 

kader van het onderzoeksproject rondom het archief van Herman de Smedt (Illuminare/RKD). Daarna 

werd er verder gewerkt aan de mappen met betrekking tot de Nederlandse schilders van de 16de 

eeuw en de Vlaamse schilders van de 17de eeuw. 

Cijfers: 

Code Kunstenaars Omslagen Aantal keer LB Verwerking 

NB 11 1 1 0 Volledig  

NB 12 3 3 0 Volledig 

NB 13 2 2 0 Volledig 

NB 14 9 9 1 Volledig 

NB 15 26 24 4 Volledig 

NB 16 75 90 8 Volledig 

N 16 598 2046 130 Onvolledig 

V 17 1020 1040 209 Onvolledig 

 

De met rood gemarkeerde cijfers wijzen op afdelingen van de kunstwerkdocumentatie die nog niet 

volledig zijn afgewerkt tijdens de duur van het project. De opgestelde procedures laten toe om 

vrijwilligers in de toekomst hieraan verder te laten werken. 

Brocade Archief 

De kunstenaars waarvoor materiaal van Burchard voorkomt, werden in de online archiefbeschrijving 

van Burchard opgenomen. Er worden links gemaakt naar RKDartists als de pagina’s voor de 

kunstenaars bestaan. 

- Vlaamse schilders in verband met Rubens 

o V 17 

o http://anet.be/isadtree/rub/opacrubisad/isad:rub:925 

- Beeldhouwkunst 

o NB … 

o http://anet.be/isadtree/rub/opacrubisad/isad:rub:926 

- Andere schilders 

o N 16 

o http://anet.be/isadtree/rub/opacrubisad/isad:rub:927 

Toekomst 

- Voortzetten van de herpakking, inventarisatie en online ontsluiting aan de hand van de 

opgemaakte procedures. 

 

 

http://anet.be/services.phtml?deskservice=service&desktop=rub&language=N&session=71948423&service=isadtreeview&extra=isad:rub:925~opacrubisad
http://anet.be/services.phtml?deskservice=service&desktop=rub&language=N&session=71948438&service=isadtreeview&extra=isad:rub:926~opacrubisad
http://anet.be/services.phtml?deskservice=service&desktop=rub&language=N&session=71948490&service=isadtreeview&extra=isad:rub:927~opacrubisad
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Deelproject 6: conservering en registratie collectie grafiek en tekeningen 

Uitvoering 

Er werd grondig onderzoek gedaan naar de historiek en context van deze collectie en dit werd in een 

uitgebreid rapport uitgeschreven. Hierin zijn ook alle eerder uitgevoerde inventarisatieprocessen 

opgenomen. 

Er is voor de collectie prenten een nieuwe inventaris opgesteld op basis van de reeds bestaande 

doch summiere inventaris. Deze nieuwe inventaris omvat een uitgebreide beschrijving (o.a. van 

graveur, inventor, uitgever, titel/onderwerp, opschriften, afmetingen) van alle afzonderlijke stukken. 

Voor de tekeningen bestond nog geen inventaris, welke nu is aangemaakt. De ruim 400 tot nu toe 

onbeschreven objecten zijn ook in deze inventaris opgenomen. De inventaris prenten is online 

toegankelijk via een download bestand, zie hiervoor onze webpagina die voor deze collectie 

gecreëerd is: 

http://www.rubenianum.be/nl/pagina/collectie-prenten-en-tekeningen 

Voor prenten naar Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck en Jacob Jordaens werden de 

kruisverwijzingen in de kunstwerkdocumentatie gecontroleerd en waar nodig aangemaakt.  

Onder begeleiding van de afdeling Collectiebeleid / Behoud en Beheer heeft een stagiaire 

papierrestauratie voor alle stukken conditierapporten opgemaakt ter voorbereiding op eventuele 

behandeling. (M.u.v. enkele prenten die na de stage nog aan de collectie zijn toegevoegd.) 

Tegelijkertijd werden alle objecten in zuurvrije omslagen verpakt welke in zuurvrije op maat 

gemaakte prentendozen zijn geplaatst. Begin 2017 is voorzien dat voor de tekeningen passe-

partouts zullen worden gemaakt. 

Alle prenten werden tevens gedigitaliseerd. Grotere prenten en tekeningen werden wegens formaat 

c.q. conserveringsredenen gefotografeerd. De ontsluiting van de digitale bestanden is opgenomen in 

het digitaliseringsplan en zal in de nabije toekomst uitgevoerd worden. 

Resultaat 

Het Rubenianum bezit al sinds de schenking van de Collectie Ludwig Burchard over een bescheiden 

doch unieke collectie werken op papier. Tot nog toe was deze collectie onbekend. Dankzij dit project 

is de volledige collectie geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt voor het brede publiek. 

Toekomst 

- Digitaliseren en registreren collectie tekeningen. 

Deelproject 7: archivalia in boeken 

Uitvoering 

De bibliotheek van Burchard wordt beschouwd als archief. Een heel deel van zijn boeken bevatten 

annotaties, losse notities en andere bijlagen. Op het colloquium van het ABB op 7 december 2015 

werd deze problematiek door Lieneke Nijkamp gepresenteerd. Hier werd een eerste plan uitgewerkt, 

dat als basis diende voor dit deelproject. Voor het registreren, inventariseren en conserveren van 

deze boeken diende er eveneens samengewerkt te worden met de bibliotheekmedewerkers. 

http://www.rubenianum.be/nl/pagina/collectie-prenten-en-tekeningen
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Er werd een analyse gemaakt van het beleid van Illuminare, Erfgoedbibliotheek en enkele andere 

instellingen. Er werd besloten om een steekproef uit te voeren op de boekencollectie, ten einde een 

beeld te kunnen vormen van de aanwezigheid van annotaties, losse notities en andere bijlagen. 

Tegelijkertijd werd er besloten de staat van de boeken na te gaan, aan de hand van een 

standaardformulier UPLA. 

Resultaat 

Steekproef 

De steekproef gebeurde op basis van de Excel lijst van de bibliotheek van Burchard. Op basis hiervan 

werd een lijst opgesteld met alle in de bibliotheek verwerkte boeken, wat komt op een totaal van 

5251 stukken. Hier zijn niet mee opgenomen: tijdschriftnummers, niet-verwerkte veilingcatalogi en 

de boeken die recent zijn teruggekeerd van het Middelheimmuseum. Er werden 351 boeken 

geselecteerd, wat overeen komt met iets minder dan 5%. 

Analyse 

Hiervan werden 277 boeken geanalyseerd op annotaties, losse notities en losse bijlagen. Dit wordt 

bijgehouden in een Excel bestand. Van dit totaal werden reeds 180 statusbeschrijvingen gemaakt in 

de UPLA databank voor onze collectie. De overige boeken werden ook geanalyseerd, maar dit 

gebeurde op papieren formulieren die nog moeten ingevoerd worden in de databank. 

Criteria voor analyse: 

- Ex Libris 

o LB = er komt een ex libris van Burchard voor 

o X = er komt een ex libris van iemand anders voor 

o 0 = er is geen ex libris aanwezig 

- Herkomst 

o X = er is een herkomst terug te vinden, bv. “bought at bookshop X for £50” of iets 

gelijkaardig 

o 0 = geen herkomst terug te vinden 

- Annotaties 

o 0 = geen annotaties 

o 1 = weinig annotaties (1-33% van het boek) 

o 2 = gemiddeld (34-66% van het boek) 

o 3 = veel annotaties (67-100% van het boek). De percentages wijzen op de 

aanwezigheid van annotaties binnen het volledige boek. Als er bijvoorbeeld één 

pagina helemaal geannoteerd is en de rest niet, wordt er een “1” geplaatst. Er is een 

opmerkingenveld in de Excel voorzien voor extra toelichting. 

- Annotaties van 

o LB = Ludwig Burchard 

o X = andere 

- Staat annotaties 

o X = leesbaar 

o L = licht vervaagd 
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o S = sterk vervaagd. Er wordt voor de code een “P” geplaatst als de annotaties met 

potlood zijn geschreven, en een “I” als deze met inkt zijn geschreven. 

- Losse notities 

o Aantal blaadjes = er wordt bijgehouden hoeveel blaadjes losse notities er zijn. Dit 

staat los van waar deze zich bevinden. Een opmerkingenveld kan gebruikt worden 

voor extra context. 

- Losse notities van 

o LB = Ludwig Burchard 

o X = andere schrijver 

o 0 = geen notities 

- Staat losse notities 

o Chemisch 

o Opmerkingen. Er wordt genoteerd of er bv. nietjes voorkomen. 

o Mechanisch 

o Plaag 

o Vocht. De volgende codes worden gebruikt: 

 G = geen schade 

 L = lichte schade 

 M = matige schade 

 E = ernstige schade 

- Andere bijlagen (zie losse notities). 

- Staat boek. Er wordt een “X” geplaatst als het formulier werd ingevuld. 

Voorlopige resultaten 

Op basis van de tot nu toe geanalyseerde stukken konden er al enkele tussentijdse resultaten 

genoteerd worden. De draaitabellen gebaseerd op de informatie in Excel zijn in een apart tabblad 

terug te vinden. Wat opviel is dat er slechts weinig losse notities in de boeken voorkomen: 12% van 

de geanalyseerde boeken bevatten losse notities, waarbij 8% slechts 1 blaadje. Als alle 351 boeken 

geanalyseerd zijn zal het mogelijk zijn een beter beeld te vormen van de aanwezigheid van 

annotaties, losse notities en andere bijlagen. 

Aanpak 

Op basis van de voorlopige resultaten kan er geen definitieve aanpak vastgelegd worden. 

Bibliothecaris Ute Staes heeft in een bestand wel de krachtlijnen van een mogelijk beleid 

uiteengezet. Samenvattend: 

- Bewaring = De boeken apart bewaren (in compactus 3B, gelijkvloers). De boeken worden in 

een zuurvrije doos of omslag gestopt. Er kan begonnen worden met de meest geannoteerde 

exemplaren, de exemplaren met de meeste losse notities of de exemplaren in slechte staat. 

- Raadpleging = Raadpleegbaarheid blijft prioriteit. Door de boeken elders te bewaren kunnen 

we wel duiden op het unieke karakter van de boeken. De boeken zouden ook voor interne 

medewerkers opvraagbaar worden (in tegenstelling tot openbaar op een rek). 

Toekomst 

o Voortzetten analyse. 

o Formulieren in UPLA databank invoeren. 
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o Bewaaromstandigheden op basis van conclusies van de analyse wijzigen. 

Deelproject 8: anomalieën 

Uitvoering 

Door het opstellen van de gedetailleerde inventaris van de Rubensdocumentatie is gebleken dat er 

van de reeds gepubliceerde thema’s in het CRLB een aanzienlijk aantal mappen/kunstwerken niet zijn 

opgenomen in de gepubliceerde delen. 

Resultaat 

Uit de inventaris kan worden afgeleid dat er 689 documentatiemappen zijn, voor thema’s die reeds 

als in het CRLB zijn gepubliceerd, die niet zijn opgenomen door de auteurs. Volgens medewerkers 

van het Centrum Rubenianum (Arnout Balis en Bert Schepers) gaat het hier voornamelijk om 

documentatiemappen die gaan over: 

- kunstwerken die niet van Rubens zijn (volgens Burchard) en werden gebruikt als 

achtergrondinformatie; 

- kunstwerken die volgens Burchard van Rubens waren maar later zijn afgeschreven. 

Het Centrum sluit niet uit dat er enkele kunstwerken over het hoofd zijn gezien. Het laatste volume 

van het CRLB, 29: Addenda, is voorzien voor kunstwerken en andere informatie die niet in de eerder 

verschenen delen is opgenomen. Momenteel werkt het Centrum verder aan de publicatie van de 

overige CRLB delen. Er is momenteel weinig tot geen tijd om aandacht te besteden aan deze 

anomalieën. Het bestaan ervan werd doorgeven aan het Centrum, zodat zij er op gepaste tijd naar 

kunnen kijken. 

Deelproject 9: studiedag 

Uitvoering 

Op 18 december vond in het kader van dit project de studiedag ‘Brains in Boxes’ plaats. Tijdens deze 

studiedag stonden onderzoeksarchieven centraal. Dergelijke archieven zijn de neerslag van 

wetenschappelijk onderzoek en geven inzage in de werkwijzen van de onderzoeker(s). De 

problematiek rond dergelijke archieven is gekend, maar slechts weinig mensen of instellingen zijn er 

actief mee bezig: hoe kan men best deze collecties ontsluiten, bewaren,… Het doel van de studiedag 

was om verschillende mensen uit zowel de archiefwereld als de academische wereld aan het woord 

te laten en hun ervaringen te delen. 

Resultaat 

Er werden sprekers gevonden die vanuit verschillende hoeken de problematiek konden belichten: 

vanuit universiteiten, overkoepelende organisaties zoals Archiefbank Vlaanderen, musea en 

onderzoeksinstellingen. De dag resulteerde in een aantal interessante discussies. Powerpoint-

presentaties van de sprekers zijn na afloop op de website van het Rubenianum gepubliceerd. 

Thematekst 

Onderzoeksarchieven – of wetenschapsarchieven – nemen een speciale plaats in binnen het 

archiefveld: ze zijn de neerslag van wetenschappelijk onderzoek en bevatten dan ook stukken van 

allerlei aard. Dat archiefbescheiden er vermengd geraken met eerder documentaire stukken zal dan 

ook niet verbazen. Stukken van administratieve aard (zoals correspondentie) bevinden er zich naast 
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zowel ruwe onderzoeksdata (notities, geannoteerde literatuur, berekeningen, tussentijdse 

rapporten,…) als geanalyseerde gegevens. Het belang van de ruwe onderzoeksgegevens wordt niet 

altijd onderschreven, wat problemen oproept bij een eventuele ontsluiting van een 

onderzoekscollectie. Daar komt bij dat onderzoekers vandaag de dag steeds meer digitaal werken, 

wat ook heel wat nieuwe uitdagingen stelt. 

Onderzoekers zijn vaak verbonden aan een instelling zoals een universiteit, waardoor hun archieven 

bijna automatisch deel gaan uitmaken van het universiteitsarchief. Daarnaast zijn er ook 

onderzoekers die zelfstandig werken, of geaffilieerd zijn met andere organisaties. Met het bestaan 

van het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed zijn wetenschapsarchieven in de Vlaamse 

universiteiten reeds goed in beeld gebracht, maar ook andere (erfgoed)instellingen kunnen de 

uiteindelijke bewaarplaats worden van onderzoeksarchieven. Zo beheert het Rubenianum enkele 

collecties van kunsthistorische aard, die getuigen van wetenschappelijk onderzoek naar verschillende 

thema’s en aspecten uit de kunstgeschiedenis. De grootste collectie is die van Ludwig Burchard (1886-

1960), de voornaamste Rubensexpert van de 20ste eeuw. Deze collectie bestaat uit talloze notities, 

foto’s, geannoteerde literatuur, grafiek, correspondentie en dergelijke meer. De stukken met 

betrekking tot het oeuvre van Peter Paul Rubens zijn een collectie op zich geworden, welke werd 

gebruikt – én aangevuld – door verschillende generaties kunsthistorici. De collectie getuigt niet enkel 

van het werk van deze onderzoekers, maar wordt ook een instrument voor historiografisch 

onderzoek. 

Deze studiedag wil vanuit de archiefpraktijken in de erfgoedsector en vanuit een specifiek theoretisch 

kader kijken naar en leren van onderzoeks- en wetenschapsarchieven. Door vertegenwoordigers van 

academisch en niet-academisch erfgoed samen te brengen vormt de studiedag een platform om 

ervaringen en ideeën uit te wisselen voor de verwerving, bewaring en ontsluiting van onderzoeks- en 

aanverwante archieven. 

Sprekers 

Er werd zowel een call for papers uitgestuurd, als rechtstreeks potentiële sprekers gecontacteerd. De 

sprekers waren: 

- Geert Vanpaemel, KUL 

- Sophie Bossaert, Archiefbank Vlaanderen en Jef Malliet, Erfgoedplus 

- Frank Meijer, Stichting Academisch Erfgoed (NL) 

- Dirk Buelens, Rubenianum 

- Frieda Sorber, Modemuseum Antwerpen 

- Hannah De Moor, Illuminare 

- Trudi Noordermeer, UAntwerpen 

- Isabelt Rotthier, UGent 

- Gijs Sevenhuijsen, Universiteit van Amsterdam (NL) 

Communicatie 

De studiedag werd via de volgende communicatiekanalen verspreid: 

- Centrum voor Stadsgeschiedenis 

- DEN 
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- Faro 

- VVBAD 

- Uit in Vlaanderen 

- Website Rubenianum 

- Uitnodiging Rubenianum via directe mailing 

- Collectienieuwsbrief 

- The Rubenianum Quarterly 

Extra 

Tijdens de projectduur werden ook enkele zaken opgepakt die niet tot het oorspronkelijke 

projectplan behoorden. 

- In het kader van een toekomstig project om originele brieven van Rubens in kaart te 

brengen, werden onder begeleiding van de projectmedewerker reproducties van 

Rubensbrieven en aanverwante documenten uit de Collectie Burchard herpakt en 

geïnventariseerd. 

- Het Centrum Rubenianum is in het bezit van een ‘Rubensdatabank’, in het verleden 

samengesteld en bewaard op CD-Rom. De projectmedewerker heeft deze via Filemaker laten 

overzetten naar een raadpleegbare versie en ook de duurzaamheid bestendigd, o.a. door de 

gegevens naar Excel te exporteren. 

- Tijdens de projectfase werden er enkele tools getest en gebruikt. Hiervan werd een verslag 

gemaakt. 
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Communicatie 

Publicaties 

Tussentijdse resultaten werden gepubliceerd en verspreid via de Rubenianum Collections 

Newsletter. Zie hiervoor de nieuwsbrieven van 6 juli (2016/3), 12 september (2016/4), 8 november 

(2016/5), 9 januari 2017 (2017/1), 10 maart 2017 (2017/2), 2 juni 2017 (2017/3), 31 oktober 2017 

(2017/4) en 11 december 2017 (2017/5). Deze worden gearchiveerd en zijn toegankelijk op onze 

website: 

http://www.rubenianum.be/nl/pagina/rubenianum-collections-newsletter 

Via The Rubenianum Quarterly werd een stand van zaken gepubliceerd. Dit gebeurde in het eerste 

volume van 2017, eveneens toegankelijk via de website: 

http://www.antwerpen.be/pics/Stad/Bedrijven/Cultuur_sport_recreatie/CS_Musea/Rubenianum/TR

Q_2017_1.pdf 

Lezingen 

Dirk Buelens was aanwezig als spreker op de studiedag “Ten dienste van de gebruiker. Over de 

zoekinstrumenten ontwikkeld door archivarissen en bibliothecarissen” in de Koninklijke Bibliotheek 

van België, op 8 december 2017. In de lezing werd er ingegaan op de geschiedenis van de 

Rubensdocumentatie en hoe deze doorheen de jaren voor onderzoekers en leeszaalbezoekers werd 

ontsloten. In 2018 zullen de akten van deze studiedag worden gepubliceerd. 

Dirk Buelens was eveneens als spreker aanwezig op de studiedag “Brains in Boxes. 

Onderzoeksarchieven bewaard en ontsloten” in het Rubenianum op 18 december 2017. In deze 

lezing werd er ingegaan op de collectie van Ludwig Burchard, de kunstwerkdocumentatie en de 

Rubensdocumentatie, en hoe deze collecties doorheen de jaren zijn geëvolueerd tot de 

onderzoekscollecties die ze vandaag de dag zijn. De presentatie en de tekst van deze lezing worden 

bewaard. 

  

http://www.rubenianum.be/nl/pagina/rubenianum-collections-newsletter
http://www.antwerpen.be/pics/Stad/Bedrijven/Cultuur_sport_recreatie/CS_Musea/Rubenianum/TRQ_2017_1.pdf
http://www.antwerpen.be/pics/Stad/Bedrijven/Cultuur_sport_recreatie/CS_Musea/Rubenianum/TRQ_2017_1.pdf
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Bijlage 1: Deelproject 3: cijfers 

Toelichting bij de tabel (per kolom) 

 Rijlabels: Een overzicht van alle Corpus Rubenianum delen die gepubliceerd zijn en waarvoor 

de documentatie in het kader van dit deelproject reeds verwerkt is. Ontbrekend in het 

overzicht zijn de delen XVIII 2 Hunting Scenes, XXVI 1, Copies and Adaptation: Northern 

Masters. Dit zijn de laatste delen die nog verwerkt moeten worden. Per corpusdeel staat 

aangegeven in welke thema’s van de Rubensdocumentatie er documentatiemappen 

voorkomen (zo zijn er enkele mappen ingedeeld bij het thema Saints over kunstwerken die 

zijn gepubliceerd in het deel Ceiling Paintings for the Jesuit Church). 

 Aantal van Persistent ID: Het totaal aantal mappen beschikbaar voor dit corpusdeel. 

 Aantal van LB: Het totaal aantal mappen waarin stukken van Ludwig Burchard voorkomen. 

 Aantal van Pre-pub: Het totaal aantal groene mappen: stukken die gebruikt werden door de 

auteur bij het schrijven van het desbetreffende corpusdeel. 

 Aantal van Post-pub: Het totaal aan rode mappen: stukken die aan de documentatie zijn 

toegevoegd die zijn verschenen na de publicatie van het corpusdeel (of die niet door de 

auteur werden gebruikt). 

 Aantal van (objsys:doc): Het aantal objectbeschrijvingen die voor dit deel van de 

documentatie zijn aangemaakt in het archiefsysteem Brocade. Aangezien er per Burchard 

een objectbeschrijving werd aangemaakt, komt dit aantal overeen met dat van de kolom 

“Aantal van LB”. 
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Rijlabels Aantal van Persistent ID 
Aantal van 
LB Aantal van Pre-pub Aantal van Post-pub Aantal van (objsys:doc) 

CRLB I - Jesuit Ceiling 110 104 104 103 104 

Jesuit Ceiling 107 102 104 102 102 

Saints 3 2   1 2 

CRLB II - Eucharist 112 94 106 81 94 

Eucharist 111 93 106 81 93 

Old Testament 1 1     1 

CRLB III - Old Testament 183 173 157 145 173 

Allegories 1 1 1 1 1 

Anatomical 1 1 1   1 

Drawings not Related     1     

Old Testament 179 169 152 142 169 

Sculpture 1 1 1 1 1 

Studies 1 1 1 1 1 

CRLB IX - Torre de la Parada 81 74 71 73 74 

Mythology A-G 1 1 1   1 

Torre de la Parada 80 73 70 73 73 

CRLB V, 1 - Before Passion Youth 167 155 133 93 155 

Madonna 8 6 4 4 6 

Youth of Christ 159 149 129 89 149 

CRLB V, 2 - Before Passion Ministry 63 62 62 38 62 

Ministry of Christ 63 62 62 38 62 

CRLB VI - Passion 217 199 176 146 199 

Copies: Italian 2 1 2 1 1 

Copies: Northern 1 1 1 1 1 

Passion 213 196 173 144 196 

Title-Pages 1 1     1 
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CRLB VII - After Passion 137 132 109 107 132 

After Passion 132 127 103 105 127 

Anatomical 1 1 1   1 

Architectural 1 1 1 1 1 

Copies: Italian 2 2 2   2 

Drawings not Related     1     

Youth of Christ 1 1 1 1 1 

CRLB VIII - Saints 377 361 247 309 361 

Copies: Northern 1 1 1   1 

Old Testament 1 1 1 1 1 

Saints 375 359 245 308 359 

CRLB X - Achilles 28 28 25 25 28 

Achilles 28 28 25 25 28 

CRLB XI, 1 - Mythology A-G 151 145 137 12 145 

Allegories 2 2 2   2 

Mythology A-G 141 135 128 10 135 

Mythology P-Z 7 7 6 1 7 

Torre de la Parada 1 1 1 1 1 

CRLB XIII, 1 - History 141 129 107 95 129 

After Passion 1 1     1 

Allegories 8 8 8 6 8 

History 127 120 99 89 120 

Mythology A-G 5         

CRLB XIII, 3 - Constantine 17 17 16 13 17 

Constantine 17 17 16 13 17 

CRLB XIX - Portraits (General) 32 30 7 15 30 

Portraits 32 30 7 15 30 

CRLB XIX, 1 - Foreign Portraits 122 119 69 96 119 
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Portraits 122 119 69 96 119 

CRLB XIX, 2 - Antwerp Portraits 243 236 181 189 236 

Landscapes 1 1     1 

Portraits 242 235 181 189 235 

CRLB XIX, 4 - Existing Prototypes 86 80 65 17 80 

History 1         

Prototypes 84 79 65 17 79 

Saints 1 1     1 

CRLB XV - Banqueting Ceiling 61 56 47 33 56 

Banqueting Ceiling 61 56 47 33 56 

CRLB XVI - Pompa Introitus 53 50 44 50 50 

Pompa 53 50 44 50 50 

CRLB XVIII, 1 - Landscapes 159 155 110 122 155 

Collaborations 1 1 1   1 

Copies: Northern 1 1     1 

Genre Scenes 1 1 1 1 1 

Hunting Scenes 1   1 1   

Landscapes 141 139 99 116 139 

Madonna 1         

Saints 1 1     1 

Studies 1 1 1 1 1 

Youth of Christ 11 11 7 3 11 

CRLB XVIII, 2 - Hunting Scenes 136 108 124 76 108 

Constantine 1   1     

Hunting Scenes 97 85 90 60 85 

Mythology A-G 24 13 21 8 13 

Mythology H-O 12 9 11 7 9 

Studies 2 1 1 1 1 
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CRLB XXI - Book Illustrations and Title Pages 112 112 89 89 112 

After Passion 1 1     1 

Copies: Antique 2 2     2 

Passion 2 2     2 

Portraits 2 2 1 1 2 

Title-Pages 105 105 88 88 105 

CRLB XXII, 1 - Palazzi di Genova 6 1 6 2 1 

Palazzi di Genova 6 1 6 2 1 

CRLB XXIII - Copies after Antique 218 171 199 105 171 

Copies: Antique 218 171 199 105 171 

CRLB XXIV - Costume Book 61 18 52 6 18 

Copies: Northern 3 3 1   3 

Costume Book 58 15 51 6 15 

CRLB XXVI, 1 - Copies Northern Masters 125 105 88 91 105 

Copies: Italian 2   2     

Copies: Northern 121 103 84 91 103 

Prototypes 2 2 2   2 

CRLB XXVI, 2.1 - Copies Raphael 89 63 82 35 63 

Copies: Italian 88 63 81 35 63 

History 1   1     

CRLB XXVI, 2.2 - Copies Titian 126 107 110 74 107 

Copies: Italian 126 107 110 74 107 

CRLB XXVI, 2.3 - Copies Central Italy and France 111 73 104 51 73 

Copies: Italian 92 64 88 44 64 

Copies: Northern 16 6 15 7 6 

Madonna 3 3 1   3 

CRLB XXVII, 1 - Collaboration Brueghel 39 37 34 31 37 

Allegories 1 1 1 1 1 
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Collaborations 24 22 22 18 22 

Madonna 8 8 6 7 8 

Ministry of Christ 1 1 1 1 1 

Mythology A-G 4 4 4 4 4 

Saints 1 1     1 

Not in CRLB 689 549 320 25 549 

After Passion 25 24 14   24 

Banqueting Ceiling 8 7 5   7 

Copies: Antique 87 75 48   75 

Copies: Italian 112 72 76   72 

Copies: Northern 63 54 1 23 54 

History 16 13 7   13 

Hunting Scenes 3 3 3   3 

Jesuit Ceiling 2 1 1 1 1 

Landscapes 33 32 8   32 

Ministry of Christ 15         

Mythology A-G 71 46 36   46 

Old Testament 28 26 21   26 

Passion 41 29 27   29 

Pompa 3 3     3 

Portraits 43 34 15 1 34 

Prototypes 33 32 7   32 

Saints 51 45 31   45 

Title-Pages 39 38 17   38 

Torre de la Parada 5 5 1   5 

Youth of Christ 11 10 2   10 

Eindtotaal 4252 3743 3181 2347 3743 

 


