VARIA

in de Cultuurbibliotheek

Wie in het magazijn van de Cultuurbibliotheek rondkijkt, zal ongetwijfeld opmerken dat veel
banden het opschrift VARIA dragen. Het Groot woordenboek van de Nederlandse taal leert
ons dat varia betekent ‘mengelwerk, allerlei, verscheidenheden’.
Rond 1970 kocht Kan. Stock een kubieke meter overdrukken en brochures die ergens op
een zolder lagen (ik denk in Antwerpen). Dat is de oorsprong van onze uitgebreide reeks
varia. Die brochures zaten helemaal onder het stof en werden in de bibliotheek (toen nog in
het Grootseminarie) in de meest complete wanorde afgeleverd. Ze werden per onderwerp
gesorteerd, ingebonden en ingeschreven. Na enkele uren sorteren kon men een douche
best gebruiken. Veel van die overdrukken uit Antwerpen handelen over archeologie in onze
streken. Later werden varia samengesteld over bv Vlaamse Beweging. Kan. Stock was
Vlaams-nationalist. Het is dus niet verwonderlijk dat er in de bibliotheek veel informatie te
vinden is over de Vlaamse Beweging.
Onze boekbinder Frans Smessaert stak die varia in een groene, blauwe of rode kaft. Nicole
Blontrock scheef op het laatste schutblad de inhoudstafel. Zij gaf de verzameling varia de
status van reeks. Daardoor kan men nu in onze catalogus elke overdruk of brochure uit de
varia vinden door te zoeken op reeks. De reeks bevat nu 4657 titels in meer dan 700
banden.
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Reeks Varia : Archeologie A (B 18e)
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B 18 e vraagt enige uitleg. Het is de plaats van het boek op de vroegere locatie van de
bibliotheek. Die zal nog aangepast worden. De aanduiding in de reeks kan blijven, al heeft
die dan alleen nog een nostalgische betekenis. Toen het boek ingeschreven werd kregen de
kasten links in elke gang een A en rechts een B. De kasten kregen een nummer en de
planken een letter. B 18 e betekent dus: boek op de plank e van kast 18 langs de rechter
kant.
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