SAPIENTIA
Tusculum
Maandag 3 januari, stond Stan van Broeckhoven voor de poësis-klas als leraar
Latijn en geschiedenis van het Sint-Stanislascollege te Brugge. Hij was 25 jaar,
had een interim gedaan van een paar maanden in een school langs de kust, had
een aanvraag ingediend bij het FWO om te kunnen doctoreren maar kon nu dus
aan de slag in een gerenommeerd college met een geschiedenis van meer dan 200
jaar.
Hij legde zijn laptop op de lessenaar en bekeek de leerlingen die nieuwsgierig de
klas binnenkwamen; iets meer meisjes dan jongens. Het was een kleurige woelige
bende. Enkele grote opgeschoten kerels die aan basketbalspelers deden denken.
Ze keken hem onderzoekend aan. Een nieuweling om de gepensioneerde opa te
vervangen? Hij keek hen in het wit van hun ogen. De jongens sloegen hun ogen
neer. De meisjes bekeken hem vol belangstelling. Hij had een donkere broek aan
en een licht blauw hemd met open kraag. Hij zag er fris uit met zijn zwarte krullen.
“Ga zitten. Ik lees bij het begin van de les enkele zinnen om ons te focussen en
dan vliegen we er in. Vandaag lees ik een zin van Cicero: Labor callum obducit
dolori. Eelt verlicht pijnlijke handenarbeid. Ik vind het een mooie zin om een
semester te beginnen.” Een paar glimlachjes maar een zware baard in de keel
lachte spottend: “Hahaha.”
“Je naam?” “John.” Hij schudde een beetje met zijn zwarte krullen: “Johny voor
de vrienden veronderstel ik.” Alle meisjes lachten. “En mijn naam is overigens
Stan. In de geschiedenisboeken Constantijn.” Iedereen vrolijk, maar John ving je
niet met dergelijke mopjes.
15 leerlingen in de klas voor Latijn dat is méér dan je zou verwachten. Ze plugden hun tablet in en bekeken het eerste beeld dat op het bordscherm verscheen:
een beeld van het opgegraven amfitheater van Tusculum.
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Worthhington Whittredge, The Amphitheatre of Tusculum and Albano Mountains, Rome, 1860. In
Smithsonian American Art Museum.

Na een inleiding over Cicero, zijn villa en de Tusculanae disputationes kregen de
leerlingen tot hun verrassing als opdracht: “maak een distichon over Tusculum.”
“Mijnheer, een distichon?” vroeg Clara. “Google weet alles” zei John.
De volgende dag kwam mijnheer Stan monkelend het lokaal binnen: “Er waren
wel aardige gedichtjes onder de disticha die ik op mijn laptop toegezonden kreeg.
Dank je wel. We zullen ze volgende week grondig bespreken.” Hij dacht enige
teleurstelling op de gezichten te lezen, “maar ik lees er al een paar voor. Tusculum
is veel te klein / voor de grote Constantijn.” Iedereen keek naar John die zijn ogen
een beetje wijder open trok. “En, Clara schreef: Ad Tusculum Ciceronis villam/
ambulamus per Viam Latinam.” Het was even stil.
“Hoe kom je aan die Via Latina, Clara?” “Via Google, mijnheer.” Algemeen
gelach en mijnheer lachte mee. “Vandaag heeft het lot beslist: we willen iets meer
weten over Clara’s Via Latina. We gaan op zoek in onze bibliotheek of we iets
ontdekken over Romeinse wegen. De Sapientia vind ik wel een zinvolle naam
voor onze schoolbibliotheek. In NU & ALTIJD (N.V.D.R. : het schoolblad) heb
ik gelezen dat de bibliotheek al een lange geschiedenis heeft. De glorietijd lijkt
echter voorbij sinds de webstek enkele jaren geleden onherroepelijk crashte. We
take a look.”
De leeszaal bleek vol computers te staan. De sleutel van het magazijn naast de
leeszaal, dat uit vier kamers bleek te bestaan, vond men niet zo dadelijk en
sommige kasten had men leeg gemaakt om rugzakken en laptops te kunnen
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bergen. Er was trouwens een vervuilde dakgoot overgelopen langs een wand met
oude boeken. John: “Op Biblion staan toch alle klassieke teksten en, doorzoekbaar
bovendien. Mijn e-reader maakt een bibliotheek overbodig.” Toen duwde de
leraar een kamer open en de eerste leerlingen die het zaaltje binnenkwamen
struikelden over een stapel boeken. Het bovenste werk een dik in-kwarto viel open
op het titelblad in zwart en rood Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum.
“Wow, een boek van 1685 uit Amsterdam, Typographia Blaviana.” John: “uit de
tijd van de bavianen.” Stan: “ De familie Blaeu in Amsterdam was niet de eerste
de beste. Zoals wel vaker, dat weet jij ook John, latiniseerden intellectuelen een
beetje. Hier gaat het over de grote drukkersfamilie Blaeu. Heel de zeventiende
eeuw gaven ze kaarten uit. Hier hebben we dus een boek van de uitgeverij Blaeu.”
John werd toch even stil toen hij een plaat vooraan in het werk openvouwde Urbis
Veteris Romae delineatio… Septimo Severo imperante. Het stadsplan was
fascinerend.

Marc las van zijn smartphone dat het stadsplan al in 1585 uitgegeven was in Bazel:
“Hé, Marcus Gerards was eerst. Wij hebben thuis een historische kaart van
Brugge hangen uit 1562. Oei, ik heb hier nog méér: in 1572 verscheen Civitates
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orbis terrarum een werk van Braun en Hogenberg. Het zal mode geweest zijn.
Misschien ligt dat boek hier ook nog ergens? We kunnen best een beetje orde
scheppen.” Doe maar zei John.
Stan kon het niet nalaten enige didactische uitleg ten beste te geven: een
historische kaart is een kaart die een toestand uit het verleden weergeeft. De kaart
van Marcus Gerard is dus gewoon een oude kaart, maar die van het oude Rome
uit 1572 is een historische kaart. Haha, zei John.

Via via
John had in de vrij uitgebreide bibliotheek van zijn opa een boek gevonden dat de
belangstelling van Clara zeker zou krijgen. En toen Clara haar fiets opzocht in de
rekken, wachtte hij tot ze achterwaarts bijna tegen hem opliep. “Hoi, Clara, in de
kast van mijn opa vond ik iets wat je misschien interesseert.” Hij had het boek al
in zijn hand. “’t Is wel oud en in ’t Frans. Maar ik heb wel de indruk dat Stan het
leuk zal vinden.” “Toon! Wow. Over Romeinse wegen. De max. Mag je het
gebruiken?” “Dat zal wel. Opa is niet zo georganiseerd. Ik heb de boeken
onopvallend geschikt. Maar pas toch een beetje op hé. Ik steek het later wel weer
op zijn plaats. Hij merkt er niets van. Laat me weten of het je bevalt.”
Clara vond het geweldig maar moeilijk. Frans natuurlijk. Alleen de titel al:
Histoire des grands chemins de l' empire romain, contenant l' origine, progrès &
étendue quasi incroyable des chemins militaires, pavez depuis la ville de Rome
jusques aux extrémitez de son empire. Een boek uit 1728. Het was het eerste deel.
Een enthousiaste titel toch? Dat begreep ze wel. Wie schrijft nu nog progrès &
étendue quasi incroyable.
Vijf dagen later belde Clara aan bij John. Ze bracht het boek terug. Opa stond in
de deur. “Neen, kom binnen. John komt elk moment terug van de tennisclub. Een
vriendin van John? “ “We zitten in de zelfde klas voor Latijn.” “John vertelde
over een nieuwe leraar. Het moet een speciale zijn. De eerste dag gaf hij al als
taak een distichon te maken hé? En, John moest natuurlijk opvallen. Hij heeft het
verteld. ’t Is een kwibus.”
Op dat moment zet John zijn fiets tegen de gevel. “John, hier is een vriendin voor
je.” “Ha, Clara, alles goed?” Opa: “Ha zo! Jij bent dus Clara van de Via Latina!
Leuk. Ik laat jullie. Nu ik er aan denk, ik moet hier nog ergens een werk hebben
over Romeinse wegen. Ik ga even zoeken.”
John trok grote ogen naar Clara die glimlachte: “dat zou fijn zijn”. Ze haalde een
leerboek van Engels uit haar rugzak en voerde een stukje theater op over
samenwerking in verband met de les. Het werd meer giechelen en fluisteren. Opa
stommelde de trap af. “Ik heb hier een goed werk over Romeinse wegen Histoire
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des grands chemins maar ik kan het eerste deel niet vinden. Ik zal nog eens
zoeken maar kijk hier heb je alvast het tweede deel en, dat is wel speciaal hoor,
want het bevat de Tabula Peutingeriana. Een intrigerend stuk. Kijk, neem het
maar eens mee als het je interesseert. Ik laat jullie.” “Dank u, mijnheer, ik zal er
goed voor zorgen. Het lijkt me een kostbaar boek te zijn.” “Och ja, ja natuurlijk.”
Ze kregen het moeilijk om niet te proesten. “Een lieve opa” zei Clara. “Zeker”,
zei John. “Geef, ik steek dat eerste deel wel stiekem terug.” John vond zijn dag
geslaagd.
Tome second bleek inderdaad speciaal te zijn. Het eerste deel had ze wel eens
bekeken maar nu, ja, Franse boeken zijn haar ding niet. Dit tweede deel van opa
was toch bijzonder. Wie was die auteur: Nicolas Bergier? En die kaart?
Het was eerder een soort schema zoals een kaart van de metro in Parijs.
Beste lezer, Ik weet natuurlijk niet of je de aandrang voelt om de boeken die hier
vermeld worden, ook te betasten, te gebruiken. Het is wel mogelijk hoor. Die
boeken bestaan echt. Het moet voldoende zijn naar een degelijke bibliotheek te
stappen zoals de Sapientia, een beetje in de catalogus te snuffelen en een
ontdekking te doen. Dat kan werkelijk erg aardig uitpakken. Ik zou het maar eens
proberen.
Zou ze durven? Ik vraag zijn opa gewoon wie die Peutinger is. De bel rinkelde
nogal hard vond ze. Een schelle klank. Zou John thuis zijn? Het was de oma.
“Achilles heeft me over u gesproken. Tamara hé?” “Ik ben Clara, mevrouw. Van
de klas van John. Ik kreeg van mijnheer…” “Ja ik zal hem roepen. Achilles!
Tamara voor u.”
“Ha, Clara, goed dat ik je zie. Ik heb het eerste deel van Bergier gevonden.” Ze
gaf geen krimp; bedankte mijnheer uitvoerig, zei dat ze wel eens terugkwam
wanneer John thuis was en vluchtte met het boek.
Clara schikte haar spullen ordelijk in haar rugzak en verliet als laatste, samen met
de leraar, het lokaal. “Ha Clara. Ik kreeg voor mijn verjaardag een boek over
wegen. Ik denk dat de titel zo iets is als Architecture de la voie. Pa is architect en
architecten beginnen zich met alles te bemoeien. Pa zei dat het ook over
geschiedenis gaat en dus iets voor mij is. Hij zal het zelf ook wel willen lezen.
Het is nogal een saai boek met te grote en te kleine letters, maar het gaat over
Romeinse wegen. Een zekere Bergier moet rond 1700 een werk gepubliceerd
hebben over Romeinse wegen en dat moet interessanter zijn. We zouden dat eens
moeten te pakken krijgen in een of ander antiquariaat.” Clara was ineens klaar
wakker. Ze stonden aan de fietsstalling en Clara zei “Ja, mijnheer, misschien wel.
Dag mijnheer.”
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Het plan
Marc was een beetje een eenzelvige kerel. Men zou kunnen zeggen: een boekenwurm. Hij was dan ook aangenaam verrast toen hij de bibliotheek zag en kwam
al vlug in de bekoring er iets van te maken.
- “Clara, ik zou die Sapientia eens willen aanpakken. Maar dan grondig hé. We
kunnen er iets speciaal van maken.”
- “We?”
- “Dat is toch ook iets voor jou; ja toch ?”
- “O.K. Marc, maar dan maken we er inderdaad iets speciaal van. Stan zal wel
akkoord gaan vermoed ik.”
- “Dat weet ik wel zeker. Het zou een bibliotheek-museum-kunstatelier moeten
worden. We delen de bieb op in de vier kamers: 1. grafische kunsten, 2.
cartografie en geschiedenis, 3. letteren: literatuur en talen, 4. positieve
wetenschappen en wiskunde.”
- “Je hebt al zitten dromen.”
- “We beginnen met de grafische kunsten.”
- “Wow, je ziet het al.”
- “Op de vloer schilderen we een reuze kompasroos.”
- “Een kompasroos? Ja dat is sierlijk.”
John had nog net iets opgevangen.
- “Wat ga je nu weer versieren?”
- “Ik vind het een reuze idee van Marc: we pakken de bibliotheek aan.”
- “Ja ja, Constantijn zal blij zijn” zei John.
“Waarom een kompasroos op de vloer? Toch beter op het plafond ?” “O.K., op
het plafond.” “Jullie vormen een goed team” meesmuilde John. “Je helpt toch
ook hé?” vroeg Clara. “Ja, natuurlijk. Iemand met gezond verstand is goud
waard. Clara, jij zal Constantijn wel inlichten en zijn zegen vragen. Die krijg je
zeker.”
Stan was aangenaam verrast, maar vroeg zich af hoe deze opdracht in het jaarplan
zou kunnen passen. Misschien kon mevrouw Laetitia van de creatieve initiatie
wel helpen? “Marc, je sprak over kompasrozen. Men kan misschien beter over
windrozen spreken. In de tijd van de zeilschepen, staan vaak koppen die de
winden vanuit de diverse richtingen blazen. Op portolanen vind je de mooiste
windrozen.” Portolanen? Ze keken vragend naar Stan. “Ja, dat zijn de eerste
zeekaarten die door schippers getekend werden. Ze zijn vaak verrassend
nauwkeurig. Van dergelijke kaarten werden er wel eens sierlijke exemplaren op
perkament getekend als relatiegeschenken. Er zijn mooie stukken bekend uit
Portugal en ook uit Dieppe in Frankrijk, met kleurige windrozen.” Stan werd
duidelijk enthousiast.
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De windroos van Jorge de Aguiar (een Portugese schipper en cartograaf) dateert van 1492. Ze
komt voor op zijn portolaan van de Middellandse Zee en de kusten van West Afrika.

Er leek plots schot in de zaak te komen. De principaal van het college steunde de
heropleving van de Sapientia. Er zou een nieuw computerprogramma voor de
bibliotheek gekocht worden, de lekkende dakgoot werd hersteld en in het
schoolblad verscheen een korte historiek van de Sapientia. Marc was in de
wolken. “Clara wij gaan samen de boeken uitzoeken voor onze grafische kamer.
Daar beginnen we toch mee? Akkoord?” “Ik zal die grote voorkamer eens dweilen
en enkele kasten alvast leegmaken.”
Mevrouw Laetitia vond het idee van de windroos, prachtig maar onuitvoerbaar.
Op een plafond schilderen was geen sinecuur. Er kon wel een eenvoudiger
model ontworpen worden. Daarmee kon men alvast beginnen. Mevrouw zou er
nog eens over nadenken. Ze gaf als opdracht: origineel ontwerp van een
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windroos voor het plafond van de bibliotheek. Twee weken later kreeg de
tekenopdracht een verrassende winnaar.

Oda, die dat jaar nog geen woord gezegd had, diende een uitvoerbaar en origineel
ontwerp in. Ze schreef er de aanwijzing bij: de lijnen op het nu witte plafond,
worden afgeplakt met ‘schildertape’ die wordt verwijderd wanneer de twee
blauwe vlakken geverfd zijn, zo ontstaan duidelijke witte lijnen die de 4
windstreken markeren; op dit kruispunt van Noord-Zuid en Oost-West kunnen
kleefletters geplakt worden: N, O, Z, W.. Clara vond het prachtig: ”Vernieuwend,
daar komt het toch op aan?” “Ja, ja. Stan zal het ook wel prachtig vinden” spotte
John en tot Oda: “Ik ben je man. Wij fiksen dat.” Hij legde zijn Samsung op de
vloer waar Oda het centrum van haar kompas getekend had en iedereen kon alleen
maar vaststellen dat Oda secuur gewerkt had.
Ze bleek ook een vaardige hand te hebben. John mocht de ladder verplaatsen en
de borstels aanreiken. Hij keek tegen de slanke bruine benen van Oda aan. “Een
soort melkchocolade” dacht hij. Hij was tevreden met zijn nederig werk.
Oda bleek vaardig te balanceren op de ladder. John was bereid haar op te vangen,
mocht dat nodig zijn.
Toen ze van haar ladder afkwam zag ze er heel aardig uit met een paar verfspatten
op haar armen en vooral met een leuke donker blauwe veeg onder haar rechter
oog. “Ik heb eens nagedacht” zei ze. “We nemen Brugge als centrum van heel de
inrichting van de bib.”
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De volgende dag zwaaide ze met een papier. “De Sapientia heeft 4 kamers.” Ze
klinkt weer heel kordaat, dacht John. “Elke kamer krijgt de naam van een stad en
we groeperen de vakken een beetje. Brugge en de middeleeuwen, Rome en de
oudheid, Goa en de tijd van de ontdekkingen, New York en de globalisering. Wat
denken jullie?” Ja, wat dachten ze?
De gelegenheid was te mooi voor Stan: “Er bestaat een geijkte indeling van de
geschiedenis.” Hij kwam geweldig op dreef toen hij over Nieuwe Tijd en Nieuwste
Tijd begon, over het oneigenlijk gebruik van geschiedenis in de periode van de
prehistorie en de belachelijke uitdrukking hedendaagse geschiedenis. Men bleef
beleefd luisteren en toen zei Clara: “Het gaat hier niet om geschiedenis maar om
de organisatie van een bibliotheek.” Stan keek ontgoocheld maar John zei:
“Inderdaad en ik vind het plan van Oda best leuk. Het is origineel en biedt veel
speelruimte om er iets van te maken.” Ja, dacht Clara speelruimte.
“Ja, een adequate indeling van een bibliotheek is niet simpel” doceerde Stan
verder. Een boek kun je maar één plaats geven maar het kan wel passen in
meerdere disciplines. Neem nu Van den vos Reynaerde uit de 13e eeuw in het
Middelnederlands. Als fabeldicht met wortels in de oudheid van Aesopus zou je
denken: dit boek past in de kamer ROME. Maar, omdat het in het
Middelnederlands gesteld is past het in BRUGGE. Er bestaat zelfs een boek
Reinaerts streken van 2000 vóór tot 2000 na Christus.” Hij keek een beetje
gewichtig in het rond. “Ja, ja, problemen” zei John. “Maar ik heb ook een
oplossing” zei hij. “We gebruiken een computerprogramma. Elk boek krijgt
diverse trefwoorden om het trefzeker, haha, op te zoeken en dan heeft de plaats in
de bib toch maar een bijkomstige waarde.” Hij keek triomfantelijk in het rond.
Oda vond het geniaal. Stan knikte. Marc knikte. Clara knikte. Iedereen knikte. Er
kwam een computerprogramma en de vier kamers kregen hun namen: BRUGGE,
ROME, GOA, NEW YORK.

Aan het werk
Clara vond in een lade een bos sleutels. De deur van New York bleek geen slot
te hebben maar de sleutels pasten wel in Brugge, Rome en Goa. Clara gaf de
tweede sleutels aan Stan. Oda, Indira en Clara waren natuurlijk de sleuteldragers
van hun kamer.
De Brugse kamer was de eerste die begon vorm te krijgen. De volle muur die je
zag bij het binnenkomen kreeg een donkerbruine kleur. Haar overal had al heel
wat kleur! De kaart van Marcus Gerards uit 1562 kwam daardoor goed tot haar
recht vond ze. Er kwam ook een speciale hoek voor Guido Gezelle. Zijn karakterkop werd op een kast gezet waarin alle uitgaven van Gezelle stonden te blinken.
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Een andere hoek werd voorbehouden voor de talrijke boeken over Brugge. Ze had
een plan om te illustreren dat Brugge, met recht, 4 maal op de erfgoedlijst staat
met haar begijnhof, belfort, historisch stadscentrum en Heilig Bloedprocessie. En,
dan waren er natuurlijk de kasten voorbehouden voor de Middeleeuwse
geschiedenis. Ja er was nog veel werk maar het plan was er. John vond het leuk
dat Oda straalde van enthousiasme.
Clara, de latiniste, kreeg Rome natuurlijk. Marc sprong Clara bij. Natuurlijk,
dacht John. Opa Achilles was al rap op de hoogte en zoals Clara hoopte was hij
wel bereid een mooi deel van zijn bibliotheek af te staan voor Clara’s project,
zoals hij zei. “John, kom maar eens af met Clara”.
Indira ambieerde Goa. Nu, ze leek daarvoor geboren: ravenhaar en grote ogen,
slank en bruin! Ze wist zelf niet precies hoe ze in Brugge terecht gekomen was.
Ze sprak het Brugs uit de Carmerstraat als geen ander. Het project beschouwde ze
bijna als een persoonlijke zoektocht naar haar oorsprong. Azië werd haar deel. De
ontdekkingstochten van de Portugezen werd haar eigen zoektocht.
New York en de nieuwe wereld bleven nog in het ongewisse hangen. Misschien
dacht Kristof er wel aan, maar die voetbalde en dat slorpte veel tijd op.
Mevrouw Laetitia greep haar kans om meer enthousiasme voor haar lessen te
krijgen. Ze gaf als opdracht: teken de nieuwe stempel voor de Sapientia. John
zuchtte. Clara keek bedremmeld. Oda straalde. Drie weken later werden de
ontwerpen in de klas opgehangen en iedereen keek met grote ogen naar het
winnende werk Sapientia Sancti Stanislai Bibliotheca. “Proficiat Oda”.
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Volgend jaar in de retorica
Het nieuws kwam hard aan: Stan ging doctoreren. Er kwam dus een nieuwe leraar
Latijn. Het feest op het einde van de poësis kreeg daardoor wel een speciale sfeer.
Het feest werd ook een afscheidsfeest. Zelfs John vond de grote Constantijn toch
een toffe gast die tegen een stootje kon en een stootje kon geven. Clara werd er
stil van en zonderde zich af. De proclamatie door de principaal leverde geen sensatie op, maar de sfeer dreigde emotioneel te worden.
Na de plechtigheid keek iedereen uit naar de opvoering van de sketch waarin
diverse leuke gedichtjes van de leerlingen verwerkt werden. John speelde een
hoofdrol: hij haalde uit zijn hoge hoed slierten papieren met verzen. Het eerste
versje bleek al een voltreffer. Hij las: “van Clara:
Geen eelt verlicht het ploegen
Maar liefde bij het zwoegen.”
Iedereen klapte in de handen maar weinigen begrepen de diepere zin van het
vers. Clara keek stilletjes naar de grond. John viel niet uit zijn rol. “Mijn
papiertje zegt:
Mijn hartje doet erg pijn
Daar gaat de grote Constantijn.”
John declameerde verder: “Oda schreef:
Kleur het afscheid met wat blauw
Het is misschien dan minder rauw.”
John ging op zijn handen staan en riep:
“De wereld op zijn kop
Met Stan hiphop!”
Daverend applaus natuurlijk.
Een grijzende man sprak Clara aan.
- “Ongetwijfeld de vader van onze leraar Latijn? Architect heb ik onthouden.”
- “Ja juffrouw het beroep van de toekomst. Het wegennet moet helemaal herdacht
worden. Architect-Urbanist, het beroep van de toekomst. Ik hoorde heel wat over
Clara. Gij zijt dus Clara. Ik werd nieuwsgierig. Stan hoorde ik voortdurend over
Clara. Clara is al begonnen met de catalogus van Brugge. Clara is enthousiast.
Clara heeft weer iets bedacht.”
- “Het was wel een speciaal jaar mijnheer, om niet te vergeten.”
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Het werd laat. Bij de laatste afscheidsdronk werd hartstochtelijk gezongen:
“…dra zien w’elkander weer; zodra de lente komt in ’t land zien we elkander
weer.” Clara zag Stan met zijn vader vertrekken. Ze ging hem spontaan
achterna. Gaf hem een kus en liep in tranen weg.

Retorica
De eerste September viel dit jaar keurig op een maandag. Er zou dus een nieuwe
leraar Latijn komen. Zijn eerste woorden waren: “Goede morgen. Mijn naam is
Dirk De Grauwe. Jullie zeggen gewoon “mijnheer”. Retorica betekent
welsprekendheid zoals jullie weten. Wie kunnen we dan beter als voorbeeld
nemen dan Marcus Tullius Cicero. Toch al van gehoord mag ik hopen?” Celi,
braaf meisje en altijd de eerste in Latijn, stak haar vingertje op en zei: “Ja,
mijnheer we hebben de volledige Loeb uitgave in de Sapientia.” Dirk grinnikte:
“jaja die zullen we wel niet nodig hebben. Iedereen heeft zijn handboek mee?”
Clara dacht terug hoe Stan de klas binnenkwam: Labor callum obducit dolori.
Er zal wel dolor genoeg zijn dit jaar.
John ging meteen in de aanval: “mijnheer, Oda – dat meisje daar - heeft in Rome
een prachtige foto opgehangen van Tusculum. Dat is echt wel indrukwekkend. Ik,
weet niet of ge de bibliotheek al kent. We kregen soms Latijn in Rome hé gasten
– en hij keerde zich naar de klas – tof hé.”
Heel de klas: “jaaa!” En plotseling zweefde er een vliegtuigje door de klas.
“Wie gooide dat ding?” “Cicero!” Algemeen gelach. Van kolere deed Dirk een
stap vooruit. Hij viel – had de trede niet gezien – als een dweil op de grond. Hij
pakte zijn boeken bijeen en liep de klas uit. Hij kwam niet meer terug.
Enkele minuten later kwam de directeur. “Ja, ik zal even overnemen.” Hij keek
de klas rustig rond. Iedereen keek verstrooid langs hem weg. “We zullen onszelf
nu dus een beetje moeten behelpen. We nemen ons kladschrift en schrijven
minstens drie fardebladen over “hoe had ik mij het begin van het schooljaar
voorgesteld?” Het werd zeer stil. Men was onder de indruk van de trefzekere
manier waarop de directeur de situatie begreep en beheerste.
Iedereen ging aan het werk. De directeur liep langzaam langs de banken en keek
goedkeurend rond. Het uur was om. De leraar wiskunde kwam binnen. De
directeur nam de opstellen mee.
Het eerste lesuur op Dinsdag was er godsdienstles maar de directeur stond al in
de klas. “Ik heb jullie opstellen gelezen, zelfs gaarne gelezen. Ik heb begrepen
dat jullie het werk van leraar Stan zeer gewaardeerd hebben. Ik ben daar blij om.
Over enkele dagen zal er wel een leraar Latijn komen opdagen. Mevrouw Laetitia
wordt jullie klastitularis en ik vind jullie plan om soms les te krijgen in de
Sapientia wel een goed idee: met 15 in de klas kan dat geregeld worden. Ik heb
er met Laetitia – ik bedoel mevrouw Laetitia – over gesproken. Maar, er moet
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me toch iets van het hart. Men mag van een leraar niet te veel verwachten. Hij
trek grenzen en biedt terzelfdertijd materiaal aan waarmee jullie zelf aan de slag
moeten. Ik zei dus, zelf aan de slag moeten.” Het was muisstil in de klas. De
directeur toverde een glimlach op zijn gezicht. “Mevrouw Laetitia, het is nu aan
u om de grenzen te trekken.” Weg was de directeur. Ze zaten versteend.
“We zullen dus eerst Rome voor ons inrichten”, zei mevrouw.
Het bleek niet zo moeilijk om enkele tafels en 15 stoelen te schikken. John was
gelukkig, hij wist een plaatsje naar Oda te bemachtigen.
Laetitia had ineens een idee: “Ama et fac quod vis” lachte ze. “Dat is meteen ook
Latijn. Laten we beginnen met eens rond te lijken en dan schrijven we een opstel
over ‘kijken naar boeken’. Het moet een mix worden van woord en beeld. Iets
kleurigs.” Heerlijke opdracht dacht Clara. Hoorde ze John zuchten?
Een week later liet Laetitia Clara’s werk zien op het elektronisch schoolbord.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kijken naar boeken

Stop je e-reader maar weg. Mijn opstel gaat over ‘echte’ boeken.
We willen naar boeken kijken. Het is nu trouwens toch bon ton te
spreken over de museale functie van de bibliotheek.
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Dat lukt bv. al aardig met een boek dat ik in de Sapientia vond:
Iconographie de l’imprimerie et du livre.
Iconographie de l’Imprimerie et du Livre
Dit werk uit 1927 is een uitgave van het Union Syndicale des
Maîtres Imprimeurs in Parijs. Men zou durven denken dat het werk
speciaal gemaakt werd voor mensen die liever kijken dan lezen.

Het boek in kwarto telt ca 200 pagina’s en maar liefst 444
afbeeldingen in zwart-wit of in kleur over frontispices, drukkers
van alle tijden, alle soorten druktechnieken en typografie.
Boekbanden
Boeken werden tot en met de 18e eeuw als katernen geleverd. De
eigenaar liet ze inbinden. Wapenschilden op boeken getuigen
daarvan.
Tegenwoordig zijn er soorten bindwerk: naadloos inbinden, met
een spiraaldraad, op Japanse wijze… Dat was ooit anders. Abdijen
en kloosters waren lange tijd dé centra van boekproductie en dus
ook van boekbanden.
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Er werd gebonden in houten berderen (of platten) met leer
overtrokken en bestempeld. In trek waren paneelstempels met
afbeeldingen van heiligen. Die stempels werden met een pers in
het leer gedrukt. Rolstempels en kleine stempels vervolledigden de
band.
Midden 16de eeuw kwam daar verandering in onder meer onder
invloed van Plantin. Die kwam uit Parijs waar Venetiaanse invloeden
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al langer speelden. Hij maakte luxueuzer banden met marokijn,
goudstempeling en goud op snee. Dr. L. Indestege schreef
daarover in De Gulden Passer, 1956 een interessant artikel De
boekband in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 16de eeuw.(In de
Sapientia, Brugge kast 3)
Nog meer banden? Ik vond een webstek van Mieke L’abbé uit
Liedekerke
http://home.scarlet.be/~wartel/boekbinden/bindingswijzen/binding
swijzen.html
Ze stelt banden voor waarvan ik het bestaan niet kon vermoeden:
Koptische, Gotische, de Spitselband, de Engelse, de Franse, de
Bradel, de Particuliere, de Register, de Concertina en de
Omslagband.

Leerboeken en schriften werden gekaft. Kaftpapier in alle kleuren!
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Bibliotheken

Erfgoedbibliotheken Op de webstek van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken lezen we: Erfgoed- bibliotheek is een synoniem voor
'bewaarbibliotheek' maar krijgt onder invloed van het nieuwe
erfgoeddiscours een bredere invulling. Tegenwoordig spreken
we liever over een erfgoed-bibliotheek omdat hun opdracht meer
omvat dan louter de bewaarfunctie. Een erfgoedbibliotheek vervult
immers - volgens de regels van de kunst - alle basisfuncties van
een collectie beherende instelling: verzamelen, bewaren,
onderzoeken en ontsluiten. Erkende erfgoed- bibliotheken kregen
een kwaliteitslabel van de Vlaamse Gemeenschap.
Onderwijsbibliotheken Het woord spreekt voor zichzelf. De
Sapientia is vooralsnog onbekend in Vlaanderen. De bibliotheek
kreeg de laatste jaren, meer en meer een ontmoetingsfunctie. Er
zijn Vakbibliotheken, Jeugdbibliotheken, Stripbibliotheken,
Strandbibliotheken… je kan er blijven verzinnen.
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De kenner kiest
Een blauwe band
Voor varen op zee.
De zon op het strand
Als gulden snee.

Bibliofilie
Om te proeven wat bibliofilie betekent kan men het boek Belgicana
Nostra eens inkijken (Sapientia Brugge, kast 2). Het werd
uitgegeven in 2010 ter gelegenheid van het eeuwfeest van de
Société royale des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique.
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Pop-up boeken
Het woord is in van Dale alleen te vinden onder ‘pop-up’: afbeelding
die opklapt of beweegt bij het openslaan van een boek of het
omslaan van een bladzijde. Ook boeksculptuur is er niet te vinden
en getuigt dus van creatief taalgebruik.

BOEKSCULPTUREN
JE HOORT NIET VEEL MEER OVER
BOEKSCULPTUREN.
HOORDE JE VROEGER MEER OVER
BOEKSCULPTUREN?
WAT ZIJN DAT TROUWENS
BOEKSCULPTUREN?
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Contextuur

Censuur

Ik vond in de Sapientia ook
enkele prijsboeken in mooie
banden.
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K.L.Ledeganck's volledige dichtwerken, De Seyn-Verhougstraete,
3e druk, Aalst, 1904. Rood lederen band, originele omslag met
nationaal embleem in goudopdruk van de reeks L’union fait la
Force. Rug met 4 ribben, gemarbreerde platten en schutbladen,
goud op snee. Reinaard de vos. Behoort tot de zelfde reeks L’union
fait la Force.
Bibliografie van de
handpersdrukken van Julius de
Praetere door Boris
Rousseeuw. Een bibliofiele
uitgave over een drukker van
bibliofiele werken is beslist niet
alledaags. Het werkje uit 1993
(17 x 11 cm.) werd door een
boekbinder gevat in een bandje
van gevlamd papier. Het bevat
heel wat kleurige vignetten uit
het werk van De Praetere zelf.

Om te besluiten: Een boek kan spreken maar ook schitteren.
Liber loquitur - liber scintillat
Clara Diependaele

Laetitia: “Clara ik heb je werk ook eens aan mijn man laten zien. Hij vond het
geweldig. Hij is boekbinder en het sprak hem wel aan. Die boeksculpturen vooral.
Dat inspireerde hem om met zijn leerlingen iets te proberen.”
Clara: “Zijn leerlingen?”
Laetitia: “Ja. Hij heeft een paar meisjes die leren boekbinden.”
Clara: “Echt?”
Laetitia: “Op zaterdagnamiddag volgen ze les. Enthousiaste leerlingen hoor.”
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Clara: “Ik wil wel eens komen kijken.”
Het zag er een mooie zaterdag uit. Wat was de naam van Stan ook al weer?
Vergouwen? Op haar Samsung vond ze inderdaad een architectenbureau I.
Vergouwen ergens aan de rand van Tillegem in de Platanendreef.
Ik ga eens kijken naar de binderij en wat fietsen.
Er hing een koperen bord aan de deur, meer een poort: BOEKBINDEN
BERDEREN. Ze mocht Johan zeggen.
-“Berderen, mijnheer. Ik ken dat woord.”
-“Ja, een beetje snoeverij. Ik heb binnenpretjes wanneer de mensen berdéren
zeggen.”
Er waren twee meisjes in de leer. Ze keek eens de zaal rond. “In een boekbinderij
moeten er strenge regels gelden. Binden is geen spel van trial-and-error. Aan de
snijmachine sta je altijd alleen. Tenzij je een vinger te veel hebt. Alleen, zal dat
niet gebeuren want je moet je twee handen gebruiken aan de knoppen om het mes
te bedienen. Papier blijft netjes gestapeld.” Ja hier viel duidelijk iets te leren. Sien
en Fien waren stille meisjes en al aardig op dreef. Johan zei: “o.k. tot zaterdag
dan.” Toen ze haar fiets pakte dacht ze: waarom niet? Het is hier in de buurt. Ik
rij gewoon eens langs de Platanendreef. Het was een aangenaam ritje en er was
niemand te zien. Ze was opgelucht en teleurgesteld. Maar, ze had toch een
eekhoorntje zien wegspringen in een boomhazelaar.
Terwijl ze met Marc in Rome een kast leeg haalde om die eens te herschikken,
vroeg hij: heb jij al een idee voor volgend jaar? Clara was een beetje verrast: ik
heb niets beslist maar misschien wil ik wel iets met kunst. Kunst? Ja, sierkunst,
toegepaste kunst, binnenhuis. Zo iets. Wow, kunstacademie: chic. Ja Marc, ik
weet het nog niet hé. Ik dacht aan geschiedenis zei hij. Wil je geloven dat ons
werk aan de Sapientia daar voor iets tussen zit.
Er viel een boek op de grond: Rome. Ses monuments, ses souvernirs. Het zag er
triestig uit: stoffig en de band was helemaal los.
-“Zeg Marc ik neem het mee naar BERDEREN.”
-“Wat?”
-“Ach ja naar de boekbinderij waar ik les volg.”
-“Les?”
-“Ja gewoon leren naaien…”
-“Zeg Clara, ik dacht dat je fatsoenlijk was.”
-“Zot.”
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Rouw
John zag er ellendig uit: Clara. Slecht nieuws. Oma is dood. Het wordt moeilijk
thuis. Mijn moeder is al lang gestorven, en we wonen bij oma en opa in. Dat weet
je. Er is daar plaats genoeg. Dat heb je wel gezien hé. Oma beredderde alles. Mijn
pa werkt op de KBC en eet op het werk. Oma kookte voor ons drieën. Maar nu
wil opa zich met zijn verdriet terugtrekken in een zorgcentrum. Ja hij kan
natuurlijk niet beginnen koken maar we kunnen toch eten bestellen. Ik zit daar
nu alleen. Hij wende zijn gezicht af en keek in de verte. Clara greep hem en
drukte hem tegen zich aan.
Ik zal eens overleggen thuis. Vier of vijf dat kan voor ons ma toch geen verschil
maken. Ik zal zeggen dat je een gemakkelijke jongen zijt. Er kon nog net een
grimlachje af.
De begrafenis was pijnlijk sober. Gelukkig had Oda een mooie tekst
voorgedragen en het schoolkoor gezongen. Opa keek heel de tijd wezenloos voor
zich uit. Het gesprek aan de koffietafel verliep stroef. Bij het afscheid zei mijn
moeder: “John, ‘s middags kom je gewoon met Clara mee als je dat wil.” “Ja,
mevrouw” en hij kreeg tranen in zijn ogen. “Dank u, mevrouw.”
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Clara had nog een jongere zus: Greet. Ze vond John een mooie lieve jongen. Ze
had voortdurend van alles te vragen voor haar huiswerk en over de voetbal. Die
twee vonden mekaar.
Na enkele maanden kon Clara al aardig katernen naaien en nu kon het leukere
werk beginnen. Ze had meteen de max voor ogen: een dubbelboek, een
boeksculptuur om notities te maken over wat boeken haar konden leren. Greet
vond het prachtig. Oda vond het prachtig. Laetitia vond het prachtig.
John zei: “nogal speciaal; typisch Clara.”
Clara: “Langs de linkerkant schrijf ik citaten die me troffen en mooie passages
die ik las. Langs de rechterkant schrijf ik eigen bedenkingen.”
John: “Boekenwijsheid en levenservaring. Hola! Dat is gedurfd.”
Ze keken mekaar lachend aan.

Walter de Smaele
Juli 2022

24

