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Inleiding

Terecht wordt de Maurits Sabbebibliotheek van de Leuvense Facul-
teit Godgeleerdheid een van de beste theologische onderzoeksbibliotheken 
genoemd. Niet alleen is haar algemene theologische moderne collectie 
zowel in de breedte als in de diepte met zorg en kennis samengesteld, 
bovendien heerst er door de aanwezigheid van tal van professoren, 
onderzoekers en studenten een sfeer van ingespannen ijver en concentratie. 
Niet voor niets zakken collega’s-theologen uit de hele wereld naar Leuven 
af om er onderzoek te doen, of maken ze van een deelname aan een in 
Leuven georganiseerd congres gebruik om vlug nog eens de bibliotheek 
met een bezoek te vereren. Als onderzoeksbibliotheek met een verzorgde 
moderne collectie bezit de bibliotheek bovendien twee bijkomende troe-
ven, die nog meer onderzoekers naar Leuven halen. Vooreerst functio-
neert ze als bewaarbibliotheek en speelt ze een voorname rol in het 
bewaren van het bibliografische geheugen van de theologie en religie-
wetenschappen. Verder is ze erkend als erfgoedbibliotheek en bewaart 
en behoedt ze een omvangrijke collectie van kostbare werken van de 
vijftiende tot de achttiende eeuw. Tegelijk dient de Maurits Sabbebiblio-
theek ook het onderwijs en ondersteunt ze onder meer via een specifieke 
onderwijscollectie studenten in het vertrouwd raken met de theologie.

Zoals de lezer in deze bundel zal leren, is het nochtans allemaal veel 
kleiner begonnen. Na de splitsing van de Leuvense unitaire universiteit 
kreeg onder impuls van Maurits Sabbe het idee van een eigen biblio-
theek voor de Faculteit Godgeleerdheid vorm, in eerste instantie door 
het samenbrengen van een aantal collecties, vooral van de Vlaamse jezuïeten 
en van het grootseminarie van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Toen 
in 1974 het nieuwe bibliotheekgebouw in de Deberiotstraat werd geopend, 
telde de bibliotheek ongeveer 300.000 volumes, vandaag zijn dat er onge-
veer 1.300.000. Ondertussen werd de evolutie naar de e-bronnen niet 
gemist en in een evenwichtige verwervingspolitiek ingepast. Ook de 
beschikbare ruimte voor boeken en werkplaatsen werd vergroot en zal 
binnenkort opnieuw uitgebreid worden. De faculteitsbibliotheek is 
inderdaad een dynamische instelling gebleken, tegelijk trouw aan haar 
opdracht een bevoorrechte onderzoeksomgeving te zijn voor de faculteit 
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en haar gasten, en een belangrijke speler als theologische bewaar- en 
erfgoedbibliotheek.

Tot nu toe kende deze bibliotheek drie academische verantwoordelij-
ken, Maurits Sabbe (1969-1989), Mathijs Lamberigts (1989-2000) en Leo 
Kenis (2000-heden), maar slechts één bibliothecaris: Etienne D’hondt 
(1969-2010). Hij is zowat de enige die de hele geschiedenis van de biblio-
theek heeft doorgemaakt en actief heeft beïnvloed. Met recht kunnen 
we stellen dat de bibliotheek zijn levenswerk is. Hij heeft ze zien groeien 
tot wat ze nu is en heeft er in belangrijke mate mee zijn stempel aan 
gegeven. Voor vele studenten, medewerkers en professoren, voor vele 
gastonderzoekers en bezoekers is hij het vertrouwde gezicht van de Maurits 
Sabbebibliotheek. Hij was het vaak die hen rondleidde, informatie ver-
strekte, een contract gaf als jobstudent, terechtwees als de aanwijskaart 
niet goed stak, de nodige stilte en concentratie wist af te dwingen, en zo 
nodig studenten uit (vooral) andere faculteiten hiertoe de deur wees. 
Hij was het ook die de bibliotheek vertegenwoordigde en waar nodig 
verdedigde op universitaire en bibliothecaire commissies en verenigingen. 
Hij was het die op openingsrecepties van tentoonstellingen in de biblio-
theek als laatste de voordeur afsloot. Het is van dit vertrouwde gezicht, 
van deze vleesgeworden rustige vastheid, dat de Faculteit Godgeleerd-
heid afscheid dient te nemen. De klok staat niet stil – de vijfenzestigste 
verjaardag kon niet blijvend uitgesteld worden. Op 28 februari 2010 
nam Etienne afscheid als bibliothecaris van zijn geliefde bibliotheek. Als 
één rustpensioen welverdiend is, dan toch zeker dit. En ook nu zal de 
‘rust’ wellicht ontbreken. 

Voor de Faculteit Godgeleerdheid is haar bibliotheek haar onontbeer-
lijke partner, haar trotse kroonjuweel. Als faculteit die zich, naast het 
onderwijs, uitdrukkelijk ook op onderzoek wil profileren, is de Maurits 
Sabbebibliotheek een Godsgeschenk dat velen haar benijden. Ook vele 
anderen uit binnen- en buitenland maken er maar al te graag gebruik 
van. Het is Etienne’s verdienste, samen met de academische verantwoor-
delijken en zijn medewerkers, dat de bibliotheek haar viervoudige opdracht 
tot op vandaag weet waar te maken als onderzoeks-, bewaar-, erfgoed- 
en onderwijsbibliotheek. De faculteit en universiteit kunnen hier niet 
dankbaar genoeg voor zijn. 

Uit dankbaarheid voor zijn levenslange betrokkenheid en inzet bie-
den we daarom van harte deze bundel aan de gevierde aan. We opteer-
den ervoor een boek samen te stellen met bijdragen van enkele personen 
die professioneel dicht bij Etienne stonden – en van wie de meesten ook 
zijn vrienden werden. Hun bijdragen illustreren niet alleen de veelzijdig-
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heid van het universitaire en theologische bibliotheekbedrijf, ze laten ook 
zien welke gewaardeerde rol Etienne D’hondt hier gedurende vele jaren 
heeft gespeeld. 

Een eerste reeks artikelen is geschreven door personen die in de Leuvense 
Universiteit met Etienne D’hondt hebben samengewerkt. In een eerste 
bijdrage geven Mathijs Lamberigts en Leo Kenis een overzicht van de 
evolutie die de bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid sinds haar 
oprichting in 1974 heeft doorlopen. Jan Roegiers, voormalig hoofdbiblio-
thecaris en archivaris van de Leuvense universiteit, brengt de theologische 
bibliotheek van de Oude Universiteit te Leuven in herinnering, evenals 
de figuren van Jan Frans van de Velde en Lodewijk Vincent Donche, 
belangrijk voor onze bibliotheekgeschiedenis. Ludo Holans, collega en 
kompaan van Etienne als bibliothecaris van de Campusbibliotheek 
Arenberg, presenteert enkele staaltjes niet alleen van oude drukken, 
maar ook van nieuwe elektronische mogelijkheden en instrumenten 
voor bibliotheekgebruikers. Mel Collier, hoofdbibliothecaris van de Uni-
versiteitsbibliotheek, richt, uitgaande van recente evoluties in de Leuvense 
bibliotheken, de blik naar de toekomst van de Universiteitsbibliotheek 
en formuleert strategieën die zich opdringen in een razendsnel verande-
rend informatietijdperk.

De contacten die Etienne D’hondt buiten de Leuvense universiteit als 
bibliothecaris heeft uitgebouwd, komen treffend tot uiting in drie bij-
dragen over verenigingen waar hij actief is geweest. Kris Van de Casteele, 
bibliothecaris van het Theologisch en Pastoraal Centrum te Antwerpen, 
geeft een breed gedocumenteerd overzicht van de Vlaamse Vereniging 
van Religieus-wetenschappelijke Bibliothecarissen (de VRB), waarvan 
Etienne sinds 1986 de voorzitter is. Prof. Dr. Heinz Finger, directeur van 
de Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek Köln, bezorgt een 
grondige bijdrage over de Duitse Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theo-
logischer Bibliotheken (AKThB), waar Etienne een graag geziene en 
hoog gewaardeerde gast is. Penelope R. Hall, secretaris van de Bibliothèques 
européennes de théologie (beter gekend als BETH), die bibliothecarissen 
uit heel Europa samenbrengt, geeft een overzicht van de activiteiten van 
deze internationale vereniging, waarvan Etienne twintig jaar als vice-
president actief is.

Het boek wordt afgesloten met drie bijlagen, waarin bijzondere resulta-
ten van het werk in de Maurits Sabbebibliotheek aan bod komen: twee 
lijsten van de door de bibliotheek uitgegeven wetenschappelijke reeksen 
(Documenta Libraria en Instrumenta Theologica) en een lijst met alle ten-
toonstellingen die in de Maurits Sabbebibliotheek werden gehouden.
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Uit de verschillende bijdragen aan dit boek komt, naar wij hopen, 
ook de figuur van Etienne D’hondt in zijn gedrevenheid naar voren. 
Hoe die best typeren? De samenstellers van het boek vonden het bekende 
advies uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen (5,21) heel 
toepasselijk (en dat werd dan ook de titel van de bundel): omnia autem 
probate, quod bonum est tenete – “Keur alles, behoud het goede”. Dat is 
de weg die Etienne in zijn talloze verkenningstochten, zijn aankoop-
beleid, zijn selectie van duizenden en duizenden boeken volgde: met een 
brede, dynamische visie de in teksten neergeschreven getuigenissen en 
interpretaties van het enorme christelijke gedachtegoed uit heden en 
verleden opzoeken, niets over het hoofd zien, en dan wat goed en waar-
devol is bewaren. Vanuit deze visie is de unieke bibliotheek tot stand 
gekomen, waar wij allen trots op zijn en tot ons groot profijt gebruik 
van kunnen maken.

Tot slot wil ik graag de huidige academische bibliothecaris, Leo Kenis, 
danken voor de redactie van deze uitgave. De Uitgeverij Peeters dank ik 
voor haar generositeit bij het klaarmaken en uitgeven van deze bundel.

Het laatste dankwoord gaat uiteraard uit naar de gevierde, Etienne 
D’hondt. Duizend maal dank, Etienne, en ad multos annos.

Lieven BOEVE
Decaan Faculteit Godgeleerdheid


