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Samenvatting 

De STCV (Short Title Catalogus Vlaanderen) werd in 2000 opgericht in navolging van de 
STCN (Short Title Catalogue-Netherlands), de bibliografie van het gedrukte boek in de 
Nederlanden vóór 1800. Van meet af aan is de STCV opgevat als een on line-databank, 
en niet als een gedrukt naslagwerk met een webcomponent. 

De concurrentie op het Internet is echter groot, en de vraag rijst hoe de STCV het best 
onder de aandacht van het publiek kan worden gebracht. Zoals in deze lezing zal worden 
aangetoond, heeft de STCV Nieuwsbrief vele troeven in huis om als instrument voor de 
publiekswerking te functioneren. 

Een omvangrijk project 

De STCV is de on line-bibliografie van het gedrukte boek in Vlaanderen. Uiteindelijk moet 
deze databank een overzicht bieden van de boekproductie in alle Vlaamse steden vóór 
1800. Wegens de omvang van deze onderneming, wordt dit project gefaseerd. 

In de eerste fase (2000-2003) werd het instrument naar Nederlands model (STCN) 
technisch uitgebouwd. Daarnaast werd een eerste belangrijke stap gezet in de 
samenstelling van de databank: de Nederlandstalige boekproductie van 1601 tot 1700 uit 
zes deelcollecties werd beschreven. Voor de gulle subsidiegevers van deze eerste fase –
FWO-Vlaanderen en de Nederlandse Taalunie investeerden samen ca. 500.000 €– was de 
wetenschappelijke waarde van de databank en zijn inhoud van groot belang. In 
wetenschappelijke kringen werd dan ook veel ruchtbaarheid aan de oprichting van de 
STCV gegeven in artikels, op congressen, met presentaties, ... 

In september 2004 is de tweede fase van het project aangevat (2004-2007). De 
Vlaamse Gemeenschap verleende in het kader van het Archiefdecreet een subsidie van 
45.000 € om de werking gedurende één jaar verder te zetten. Voor het tweede en derde 
jaar moet telkens opnieuw een dossier worden ingediend. De centrale doelstellingen van 
deze fase zijn enerzijds de uitbreiding van de databank (beschrijving van de anderstalige 
drukken uit de zeventiende eeuw), en anderzijds de uitbreiding van de publiekswerking. 
Het is de bedoeling om het reeds bereikte (wetenschappelijke) publiek te verankeren, en 
om het project onder de aandacht van nieuwe doelgroepen te brengen. Het STCV-project 
zal op zijn voortgang, bredere bekendheid en zichtbaarheid worden beoordeeld. 

Publiekswerking met beperkte middelen 

De toegekende middelen volstaan niet om alle vooropgestelde doelstellingen te 
realiseren. Dé hoofdbekommernis van het project blijft de aanvulling van de databank. 
De integrale subsidie gaat dan ook naar het loon van de projectmedewerker (80% op 
licentiaatsniveau), die uitsluitend nieuwe beschrijvingen invoert. Maar op welke wijze kan 
de publiekswerking worden voorgezet in de zin die in de projectaanvraag is 
vooropgesteld? 

In de projectaanvraag zijn verschillende instrumenten voor publiekswerking naar voor 
geschoven: 

 Website & databank 
 Tentoonstelling 
 Webtentoonstelling 
 Folder 
 Publicaties (artikels, ...) 
 STCV Nieuwsbrief 



 

Instrumenten voor publiekswerking 

Bij de overweging wat we binnen de mogelijkheden wel zouden realiseren, en wat we 
gezien de beperkingen zouden achterwege laten, hebben we de eigenschappen van elk 
instrument bekeken en geëvalueerd (zie schema 1). 

 

 Materieel 
aspect 

Tijd Ruimte Gerichtheid 

Website Virtueel Permanent Onbegrensd Niet gericht 

Tentoonstelling Tastbaar Beperkte 
duur, 
eenmalig 

Vaste locatie Gericht 

Folder Tastbaar Beperkte 
duur, korte 
werking 

Verschillende 
maar vaste 
locaties 

Gericht 

Niet gericht 

Publicaties Tastbaar Beperkte 
duur, lange 
werking 

Verschillende 
maar vaste 
locaties 

Gericht 

STCV Nieuwsbrief 
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Schema 1: kenmerken van de instrumenten voor de publiekswerking 

De website & databank vormen het sluitstuk van het project. Over het behoud en het 
onderhoud ervan bestond geen twijfel. De folder, die nauwelijks bijkomende 
investeringen vergt, is eveneens behouden. Hij functioneert immers als een overzichtelijk 
en aantrekkelijk visitekaartje van het project. In de derde plaats hebben we resoluut 
gekozen voor de voortzetting van de STCV Nieuwsbrief. Behalve zijn veelzijdigheid (vgl. 
schema 1) heeft hij nog een aantal interessante eigenschappen die hem tot een krachtig 
wapen in de strijd om het publiek maken. 

Bijkomende eigenschappen 

Anders dan een elektronische nieuwsbrief, kan een papieren nieuwsbrief minder 
gemakkelijk verwijderd worden. Daarentegen kan hij gemakkelijk worden doorgegeven 
en in koffiekamers en bureau's blijven slingeren tot iemand hem in een verloren moment 
bekijkt. 

We hebben de STCV Nieuwsbrief bewust als een tijdschrift opgevat. Hij draagt dus een 
ISSN-nummer, wat de opname in bibliotheekcollecties kan stimuleren. Bovendien 
rekenen we op het reekseffect dat daardoor ontstaat: institutionele en andere 
verzamelaars beschikken graag over een complete collectie. Daarnaast speelt het 
herhalingseffect een rol. Misschien spreekt de inhoud van de ene STCV Nieuwsbrief niet 
meteen aan, maar latere nummers doen dat misschien wel. 

De STCV Nieuwsbrief wordt gericht verspreid in binnen- en buitenland. Daarbij beogen 
we vooral sleutelpersonen te bereiken. De STCV Nieuwsbrief wordt in de eigen 
bibliotheek- en archiefsector vrij ruim verspreid. Daarnaast schrijven we bewust 
docenten aan, die er belang bij hebben om de STCV te gebruiken in hun lessen en hun 
onderzoek. Op die manier geraakt de databank ook bij studenten bekend. Boekhistorici 
en geschiedkundigen brengen dan weer collega's en vakgenoten in binnen- en buitenland 



op de hoogte van de website (zie ook tabel 1). Antiquairs brengen door vermelding in 
verkoopscatalogi het on line-referentiewerk indirect onder de aandacht van hun klanten. 
Verder wordt de STCV Nieuwsbrief verdeeld onder sprekers op studiedagen en 
congressen, zodat zij hun publiek ervan op de hoogte kunnen brengen als dat uitkomt. 
Een strategisch belangrijke doelgroep vormen de beleidsmakers. Wij zorgen ervoor dat 
de STCV Nieuwsbrief op regelmatige tijdstippen naar de administratie en het beleid wordt 
opgestuurd, zodat ook zij zien dat er wel degelijk iets beweegt in de sector van het oude 
boek. 

 
België 194 
Nederland 22 
Verenigd Koninkrijk 5 
Duitsland 4 
Frankrijk 1 
Zweden 1 
Verenigde Staten 1 
Nieuw Zeeland 1 

Tabel 1: Aantal abonnees (september 2004) 

Daarnaast is de STCV Nieuwsbrief een instrument dat heel gemakkelijk te hanteren is: de 
redactie bepaalt zelf de vorm, de omvang, de inhoud en de verschijningsfrequentie naar 
gelang van de noden en de mogelijkheden. 

Een belangrijk element in de evaluatie van de verschillende manieren om het publiek te 
bereiken is de kostprijs. Tabel 2 geeft een realistisch beeld van de materiële en 
personele kosten die met de productie van één STCV Nieuwsbrief gepaard gaan. Wij zijn 
hier uitgegaan van een nieuwsbrief op A3-formaat, die -na het plooien- vier bladzijden in 
A4-formaat beslaat (zie bijvoorbeeld STCV Nieuwsbrief nr. 2), en die een oplage van 300 
exemplaren kent. De eenmalige kosten, die aanzienlijk kunnen zijn, zijn louter pro 
memorie aangegeven. 

 

Eenmalige kosten 

Vormgeving 
Adressenbestand (software en opbouw) 
Printer/kopieermachine 

Recurrente kosten 

Papier 25,03 € (300 vellen A3-formaat, Conqueror) 
Snijden 14,93 €  
Toner (4 kleuren) 125,52 € (4 toners A3-printer: 1046,00 € ~10.000 blz.; 

één STCV Nieuwsbrief: 1200 blz.) 
Enveloppen 70,18 € (300 stuks A5-formaat met kleefstrip) 
Etiketten ca. 25,00 €  
Portkosten 184,40 € (gebaseerd op tabel 1) 

Subtotaal ca. 445,03 €  

Redactie 8 u.  
Vormgeving 4 u.  
Printen 3 u.  
Plooien 2 u.  
Verpakken 2 u.  
Etiketteren 2 u.  
Posten 1 u.  
Adressenbestand 2 u. (onderhoud) 

Subtotaal 24 u. ~ 500,00 €  

Totaal ca. 1000,00 € 

Tabel 2: Prijs van de productie en distributie van één STCV Nieuwsbrief 

 



Behalve voor de communicatie naar buiten, is de STCV Nieuwsbrief ook van groot belang 
voor de interne werking. In de STCV Nieuwsbrief worden telkens de doelstellingen van de 
volgende etappe besproken. We geven ook aan wat de planning voor de komende tijd is, 
en we rapporteren over de voorbije periode. Op die manier functioneert de STCV 
Nieuwsbrief binnen het project als een instrument voor permanente evaluatie. De 
regelmatige verschijningsdatum verplicht ons om concrete en haalbare doelen aan te 
geven, deze met alle middelen na te streven en om op een open manier over de 
resultaten te communiceren. Anderzijds biedt de STCV Nieuwsbrief ons de ruimte om op 
een vrijere manier te rapporteren over de behaalde resultaten en op bepaalde details in 
te gaan. Naar mijn mening is dit één van de belangrijkste eigenschappen van dit 
instrument: de STCV Nieuwsbrief ondersteunt op deze manier het beleid van het project 
in zijn totaliteit. 

Dat deze vorm van publiekswerking in de sector voorlopig weinig concurrentie kent, is 
meegenomen. En dat de STCV Nieuwsbrief de gelegenheid biedt om de sponsors te 
bedanken, mag eveneens als een troef worden beschouwd. 

 

Praktisch 

De STCV Nieuwsbrief verschijnt een drietal keer per jaar. Redactie: Stijn van Rossem 
(Universiteit Antwerpen) & Goran Proot (Universiteit Antwerpen, projectleider STCV). 

Meer informatie vindt u op de website: http://www.stcv.be 

Alle nummers van de STCV Nieuwsbrief zijn ondergebracht in de rubriek "Bibliografie". 
Deze tekst is eveneens als pdf-document on line beschikbaar. 
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