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Voorwoord 

Op 19 november 2019 vond de eerste samenkomst van de projectwerkgroep voor het waarderingstraject 

van wiskundige oude drukken plaats. Samen zetten we de bakens uit voor een nieuw waarderingstraject 

geïnspireerd door het vierhonderdjarige jubileum van de sterfdag van Simon Stevin, één van de meest 

doorslaggevende vroegmoderne wiskundigen uit Vlaanderen. Nu, meer dan een jaar later, kunnen we 

met trots het eindrapport van het traject voorleggen. 

Helaas had het traject, net als vele andere projecten, te lijden onder de COVID-19-pandemie. Zo konden 

de geplande waarderingssessies per erfgoedbibliotheek slechts met vertraging plaatsvinden en werd 

uiteindelijk met spijt in het hart afgezien van de sessie met de belanghebbenden. Gelukkig hadden we – 

uit tijdsoverwegingen eerder dan uit voorzienigheid weliswaar – in november 2019 gekozen voor een 

online tentoonstelling als einddoel van het traject. Dat deel van het traject bleef daardoor overeind. Met 

Vive l’arithmétique! Het verhaal van zes wiskundige boeken uit de tijd van Simon Stevin leverde het traject zo, 

naast dit rapport, twee mooie resultaten af. 

Die resultaten zouden er niet gekomen zijn zonder de onmisbare hulp van experten Ad Meskens, Geert 

Vanpaemel, Maarten Van Dyck en Jean Paul Van Bendegem bij het verantwoord afbakenen van de 

collectie en hun feedback op de teksten van de tentoonstelling. Curator Guido Vanden Berghe en de 

medewerkers van de stad Brugge, het Stadsarchief Brugge en de Openbare Bibliotheek Brugge hebben 

vanuit hun betrokkenheid bij de Stevin-tentoonstelling hun steentje bijgedragen aan het traject door de 

tentoonstelling in hun communicatie op te nemen en banners met QR-codes te plaatsen toen het 

oorspronkelijke plan voor een computer ter plekke door de coronamaatregelen in duigen viel.  

Tot slot hebben ook heel wat collega’s, zowel die uit de deelnemende erfgoedbibliotheken als die van de 

Vlaamse Erfgoedbibliotheken, meegeholpen bij het waarderen, het vertalen van de tentoonstelling naar 

het Engels, het schrijven van communicatieteksten en het delen van Facebook-berichten om mee 

ruchtbaarheid te geven aan de mooie wiskundige oude drukken in Vlaanderen. Kaat Somers ontwierp 

de mooie voorpagina van dit rapport. Bijzondere dank verdient Ine Calmeyn, die als 

beroepsinlevingsstagiair bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken de werklast voor de projectwerkgroep 

aanzienlijk verlichtte en schitterend werk leverde voor de tentoonstelling. 

An Smets (KU Leuven Bibliotheken – Bijzondere Collecties) 

Anneleen Decraene (Museum Plantin-Moretus) 

Hendrik Defoort (Universiteitsbibliotheek Gent) 

Hilde Van Parys (Openbare bibliotheek Brugge) 

Marie-Charlotte Le Bailly (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) 

Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw) 

https://vivelarithmetique.be/


RAPPORT WAARDERINGSTRAJECT WISKUNDIGE OUDE DRUKKEN 

VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEKEN 3 / 55 

WAARDENSTELLING 

Een waardenstelling vat beknopt de betekenis en het belang van de gewaardeerde collectie wiskundige oude 

drukken samen. 

De collectie wiskundige oude drukken van dit waarderingstraject is een historisch rijke collectie. Ze telt 

werk van de grote namen uit de vroegmoderne wiskunde en illustreert de geschiedenis van de wiskunde 

in haar dagelijkse toepassing door rekenmeesters, in de handel of op schepen. Dat maakt van de collectie 

een interessante bron van informatie voor uiteenlopende groepen gebruikers. Door haar ouderdom en 

esthetische kwaliteiten is de collectie ook attractief voor het brede publiek. De visuele aantrekkelijkheid 

van de wiskundige oude drukken – met auteursportretten en mooie illustraties van bijvoorbeeld 

hemelglobes of bouwwerken – is een grote troef, zeker bij het tentoonstellen van de werken. Ook de 

aanwezigheid van volvelles met beweegbare onderdelen verhoogt de belevingswaarde, gezien het 

potentieel tot tastbare interactie met het erfgoed (of een facsimile ervan).  

De collectie scoort goed op complementariteit tussen de erfgoedbibliotheken die aan het traject 

deelnamen. De oude drukken zijn in meerdere exemplaren en vaak ook in meerdere oplages verschenen 

en hoewel in Vlaanderen dus meerdere kopijen van dezelfde editie bewaard kunnen zijn, blijkt er maar 

een beperkte overlap tussen de collecties te bestaan. De collecties van de vijf erfgoedbibliotheken in het 

traject vullen elkaar dus mooi aan. Het is de eerste keer dat dergelijk ‘cross-collectie onderzoek’ naar 

complementariteit werd uitgevoerd. 

De collectie verkeert op dit moment in relatief goede staat en bevat slechts weinig stukken waarvan de 

raadpleging omwille van ernstige schade af te raden is, al houdt veelvuldig gebruik altijd een risico op 

beschadiging in. Daarom is digitalisering van dit waardevolle erfgoed zo belangrijk. Gelukkig nemen 

erfgoedbibliotheken digitalisering serieus, al zijn hun collecties erg omvangrijk en ligt er nog veel moois 

op digitalisering te wachten. De digitale toegankelijkheid van de betrokken wiskundige oude drukken is 

vrij hoog, onder meer via Google Books, en zal in de nabije toekomst nog verbeteren door projecten die 

momenteel in de steiger staan. Dat komt de internationale beschikbaarheid van de collectie sterk ten 

goede. 

Op bepaalde vlakken heeft de collectie baat bij verder onderzoek, zeker wat betreft het effectieve gebruik 

en de waarde van de collectie voor onderzoek, onderwijs en de brede gemeenschap. Door de 

coronacrisis ontbreekt een belangrijke bouwsteen om de gebruikswaarde en sociale waarde van de 

collectie in te schatten: de inbreng van de diverse belanghebbenden die aan deze collectie verbonden 

zijn. De beperkte gegevens, die vaak enkel in het collectief geheugen van de organisatie zijn overgeleverd, 

wijzen erop dat voor veel potentiële gebruikers wellicht het adagium ‘onbekend is onbemind’ geldt. Dat 

betekent dat de collectie waarschijnlijk nog heel wat ontwikkelpotentieel bezit, dat het absoluut verdient 

om ontgonnen te worden. 

Toch sluimeren er ook bedreigingen voor de collectie wiskundige oude drukken. Bijna twee derde van de 

collectie is in het Latijn geschreven. De kennis van deze taal neemt stelstelmatig af, wat het gebruik van 

de collectie in de toekomst kan doen dalen, ook al is haar inherente waarde ongewijzigd. Bovendien 

vormen wiskundige oude drukken voor geen van de vijf betrokken erfgoedbibliotheken een 

collectiezwaartepunt, al zijn er wel raakvlakken met andere zwaartepunten, zoals Leuvense 

universiteitsgeschiedenis of Antwerpiensia. Het verzamelen van het Vlaamse wiskundige erfgoed 
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gebeurt bijgevolg eerder ad hoc. Werk van lokale wiskundigen, dat ook minder kans maakt om buiten 

Vlaanderen opgepikt te worden, riskeert zo tussen de mazen van het net te glippen. 

Datum: 22 maart 2021 
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1. HET TRAJECT 

1.1. Opzet 

In 2020 is het precies vierhonderd jaar geleden dat Simon Stevin overleed. De befaamde Bruggeling was 

een ware pionier in de wiskunde tijdens de late zestiende en vroege zeventiende eeuw in de Lage Landen 

én daarbuiten. Zijn werken, zoals Wisconstige Gedachtenissen, zijn onmogelijk weg te denken uit de 

geschiedenis van de wetenschappen. De inhoudelijke diversiteit van zijn publicaties – van astronomie tot 

het boekhoudkunde in het boekje Tafelen van interest – demonstreert het veelzijdige karakter van deze 

vroegmoderne humanist. De stad Brugge wijdde van 28 augustus tot 29 november 2020 (verkort tot 26 

oktober vanwege de coronamaatregelen) de tentoonstelling Simon Stevin van Brugghe, 1620 – 2020. Hij 

veranderde de wereld aan haar beroemde inwoner. 

Om de wereld waarin Simon Stevin leefde en schreef beter te begrijpen 

waardeerden vijf erfgoedbibliotheken hun collectie wiskundige oude 

drukken in een waarderingstraject onder leiding van de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheken. In het traject vormde dus niet Stevin zelf de 

verbindende factor, maar de intellectuele wereld waarin hij leefde zoals 

die naar voren komt uit de wiskundige werken die tijdens zijn leven 

circuleerden. 

Het waarderingstraject was bij aanvang bewust ‘cross-collectie’ van 

opzet, omdat bibliothecair erfgoed bij uitstek in veelvoud is 

geproduceerd. Bijgevolg wordt het wiskundige erfgoed in collecties over 

heel Vlaanderen bewaard. Een traject met verschillende 

erfgoedbibliotheken die elk een collectie oude drukken beheren lag dus voor de hand. Door deze brede 

opzet konden we zoveel mogelijk van het relevante bezit in Vlaanderen vatten.  

De vijf erfgoedbibliotheken die zich engageerden voor het traject zijn de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience, KU Leuven Bibliotheken, de Universiteitsbibliotheek Gent, de Openbare Bibliotheek Brugge 

en het Museum Plantin-Moretus. Elke partner vaardigde een collectiebeheerder af naar de 

projectwerkgroep, die het traject uittekende en uitvoerde; de expert collectiebeleid van de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheken coördineerde het traject. 

Vanwege deze brede opzet, met partners verspreid over Vlaanderen, was de keuze voor een 

internationale waarderingscontext vrij evident. Internationale benchmarking is immers belangrijk 

voor de erfgoedbibliothekensector in Vlaanderen. Voor verschillende waarderingscriteria bleek dit helaas 

verre van eenvoudig, zeker gezien bij dit traject de collectie, en niet de individuele stukken, centraal 

stond. De zeldzaamheid van een oude druk in internationale context bepalen lukt dankzij databanken 

zoals USTC nog wel min of meer, maar de zeldzaamheid van de collectie inschatten is bij gebrek aan 

gegevens over vergelijkbare collecties vrijwel onbegonnen werk. 

De beoogde uitkomst van het traject was tweeledig: 

1. Een beter inzicht in de collectie wiskundige oude drukken, dat nu niet enkel in de hoofden van 

de betrokken collectiebeheerders zit, maar verduurzaamd is in dit waarderingsrapport, in de 

sjablonen die bij de methodiek horen, en in een beknopte waardenstelling 

Het standbeeld van Simon 

Stevin te Brugge (foto: 

Dennis Jarvis - Wikimedia) 
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2. Een online tentoonstelling met werken uit het traject als digitaal complement van de fysieke 

tentoonstelling over Simon Stevin te Brugge in augustus - november 2020 

Tegelijkertijd fungeerde het traject ook als testcase voor de waarderingsmethodiek van de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheken (cf. hieronder). De opgedane ervaring vormt de basis voor de bijsturing van de 

methodiek. 

→ Bijlage 1: Projectomschrijving 

1.2. Methodiek 

Bij de opzet van het traject lag de keuze voor de waarderingsmethodiek van de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheken al vast. Deze methodiek is momenteel de enige die specifiek op het waarderen van 

bibliothecair erfgoed is toegespitst. Het model staat beschreven in de toolbox Wijzer waarderen, te 

raadplegen op https://wijzerwaarderen.be. Ook het stappenplan en de bijbehorende sjablonen zijn hier 

te downloaden. We hanteerden de versie van de methodiek zoals die in oktober 2019 gelanceerd werd. 

→ Bijlage 2: Methodiek 

De methodiek vertrekt van twee types waarderingscriteria: collectiekenmerken en erfgoedwaarden. 

Erfgoedwaarden bepalen de betekenis van een collectie vanuit historisch en sociaal 

perspectief en de gebruikswaarde van de collectie. Ze zijn grotendeels onafhankelijk van de 

organisatie die haar beheert. 

Collectiekenmerken kunnen de erfgoedwaarden versterken of verzwakken. Denk aan zaken 

als zeldzaamheid, volledigheid, conditie of toegankelijkheid. Ze zijn vrij objectief vast te 

stellen, maar kunnen wel schommelen doorheen de tijd. 

Omdat bibliothecair erfgoed zo divers is, is het onbegonnen werk om een methodiek te ontwikkelen die 

elk mogelijk aspect van bibliothecair erfgoed mee in rekening neemt. Daarom vertrekt het model van 

algemene criteria waarbinnen elk traject zijn eigen accenten dient te leggen.  

De projectwerkgroep evalueerde daarom voor elk criterium of het behouden werd en zo ja, hoe het voor 

dit traject in de context van oude drukken verder ingevuld zou worden. De volgende criteria werden 

behouden:  

  

https://wijzerwaarderen.be/
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COLLECTIEKENMERKEN 

Volledigheid is de mate waarin alle bestaande edities/exemplaren van de werken aanwezig 

zijn in de collectie. 

Zeldzaamheid is de mate waarin de collectie titels, edities of exemplaren bevat die uniek 

zijn of slechts in zeer beperkt aantal overgeleverd zijn. 

Complementariteit is de mate waarin de collecties van erfgoedbibliotheken elkaar 

aanvullen, of omgekeerd geformuleerd: de mate waarin ze overlappen en er dus veel 

dubbels, trippels … aanwezig zijn in de collectie als geheel. 

Conditie is de fysieke staat van de collectie, gebaseerd op een evaluatie van alle individuele 

werken (of een steekproef ervan) binnen de collectie. 

Herkomst is de provenance van de collectie (of van de werken in de collectie). 

Digitale toegankelijkheid is de mate waarin de collectie digitaal raadpleegbaar is en er dus 

digitale exemplaren van (de werken in) de collectie beschikbaar zijn. 

Effectief gebruik is de mate waarin de werken in de collectie effectief 

geraadpleegd/uitgeleend worden bijvoorbeeld voor onderzoek of voor tentoonstellingen. 
 

ERFGOEDWAARDEN 

Historische waarde beschrijft de betekenis van de collectie voor de kennis over het 

verleden, volgens de actuele inzichten hierover. Hierbij gaat het zowel over de collectie als 

verzameling materiële objecten (technische procedés, illustraties, materiaaltype …) als over 

de inhoud van de collectie (literatuur, religie, kunst, techniek, landbouw …). De historische 

waarde wordt onderverdeeld in algemeen-historische waarde, boekhistorische waarde en 

kunsthistorische-artistieke waarde. 

Gebruikswaarde beschrijft de directe relevantie en het gebruik van de collectie vandaag de 

dag. onderverdeeld in presentatiewaarde (ook wel tentoonstellingswaarde genoemd), 

onderzoekswaarde (voor verschillende wetenschappelijke disciplines) en educatieve 

waarde. 

Sociale waarde beschrijft het belang dat de collectie vandaag de dag voor verschillende 

maatschappelijke actoren (organisaties, gemeenschappen, regio’s …) heeft. Deze actoren 

voelen zich verbonden met de collectie of waar die in hun ogen voor staat. Ze ontlenen 

vaak hun identiteit deels aan het erfgoed in de collectie. 
 

De projectwerkgroep bepaalde vervolgens de precieze invulling van elk van deze criteria. Voor elk 

criterium legden we vast of we die op het niveau van de collectie, de editie of het exemplaar zouden 

beoordelen en hoe dat oordeel eruit zou zien (kwantitatief of kwalitatief, op welke schaal enz.). Ook de 

toetssteen die we zouden hanteren legden we vast. Zo kozen we bijvoorbeeld voor de bibliografie van K. 

Hoogendoorn1 als referentiewerk voor het bepalen van de volledigheid. De Universal Short Title Catalogue2 

                                                        
1 Bibliography of the Exact Sciences in the Low Countries from ca. 1470 to the Golden Age (1700) (Brill: 2018). 
2 Te vinden op https://www.ustc.ac.uk/. 

https://www.ustc.ac.uk/
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vormde de graadmeter voor het criterium zeldzaamheid. Deze databank is weliswaar een work-in-

progress, waardoor er zeker nog exemplaren en edities ontbreken, maar blijft op dit moment de beste 

manier om op z’n minst toch een grootorde van het aantal overgeleverde exemplaren te kennen. Bij het 

criterium conditie opteerden we voor een vereenvoudigde versie van de UPLA-methode3, zoals die bij KU 

Leuven Bibliotheken geïmplementeerd wordt in een module voor schaderegistratie in het 

collectiebeheersysteem. 

Criteria die minder eenduidig in te vullen waren vertaalden we zoveel mogelijk in concrete vragen, die 

we zo gesloten mogelijk formuleerden. Zo bewaakten we de uniformiteit van de resultaten en het 

gebruiksgemak voor de waardeerders. Een goed evenwicht tussen een haalbaar aantal vragen en de 

nodige diepgang voor elk criterium was hierbij een aandachtspunt. Tot slot legden we voor elk criterium 

vast wie het zou waarderen en welke vorm het resultaat zou krijgen (een rapport, een spreadsheet enz.).  

→ Bijlage 3: Invulling waarderingscriteria 

→ Bijlage 4: Toelichting bij invulling criterium conditie 

Met deze informatie maakten we vervolgens een spreadsheet aan waarin de bibliotheken hun 

vaststellingen konden noteren. Bovenaan gaven we steeds aan welk type antwoorden we wilden, 

bijvoorbeeld tekst, cijfer of ja/nee/onbekend. Door zoveel mogelijk te werken met 

voorgeprogrammeerde keuzemenu’s zorgden we ervoor dat het invullen zo snel en vlot mogelijk zou 

gaan. Het criterium conditie kreeg een aparte spreadsheet met aanvinkvakjes per deelaspect. Enkele 

criteria werden beoordeeld voor de collectie als geheel, door alle deelnemende bibliotheken samen. Ook 

zij kregen een aparte spreadsheet. 

→ Bijlage 5: Spreadsheet waarderen (per erfgoedbibliotheek) 

→ Bijlage 6: Spreadsheet conditie (per erfgoedbibliotheek) 

→ Bijlage 7: Spreadsheet collectiebrede criteria (gemeenschappelijk) 

Aangezien de collectiekenmerken vrij objectief zijn vast te stellen op basis van onderzoek van de collectie 

of beperkt opzoekwerk en weinig interpretatie vragen, kunnen deze door de collectiebeheerders zelf 

worden vastgesteld. Voor het bepalen van de erfgoedwaarden is de hulp van belanghebbenden zoals 

leerkrachten, onderzoekers, studenten, erfgoedprofessionals of erfgoedvrijwilligers essentieel. De 

collectiebeheerders vormen hier immers maar één perspectief op, terwijl het waarderen van erfgoed net 

het belang van meerstemmigheid als basisprincipe hanteert.  

Aangezien cross-collectie waarderen organisatorisch niet evident is en de te waarderen collectie 

bovendien op verschillende locaties bewaard wordt, kozen we voor waarderingssessies per 

erfgoedbibliotheek. Daarbij zou elke collectiebeheerder – waar mogelijk samen met andere collega’s uit 

de bibliotheek (conservator oude drukken, behoud-en-beheermedewerker, …) – het deel van de collectie 

uit de eigen erfgoedbibliotheek waarderen. Het idee was bovendien dat de medewerker van de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheken als coördinator van het traject bij de eerste sessie per erfgoedbibliotheek aanwezig 

zou zijn om de uniformiteit over de partners heen te waarborgen. Als leidraad hanteerde die hierbij een 

                                                        
3 UPLA is de afkorting van Universal Procedure for Library Assessment. De UPLA-methode geeft op een snelle manier inzicht in de 

staat en raadpleegbaarheid van complete bibliotheekcollecties. Het model werd in 2013-2014 ontwikkeld door de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheken. Meer informatie over UPLA is te vinden op https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/dossier/upla/upla/. 

https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/dossier/upla/upla/


RAPPORT WAARDERINGSTRAJECT WISKUNDIGE OUDE DRUKKEN 

 

 

VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEKEN 9 / 55 

 

 

vast draaiboek. Helaas betekenden de coronamaatregelen een complicatie voor het waarderen met 

verschillende mensen in dezelfde ruimte, waardoor het aantal waardeerders soms noodgedwongen 

werd beperkt en de coördinator niet bij alle opstartsessies aanwezig kon zijn. De collectiebrede criteria 

werden gemeenschappelijk gewaardeerd tijdens een samenkomst van de projectwerkgroep. 

→ Bijlage 8: Overzicht waarderingssessies 

Oorspronkelijk stond voor mei 2020 een sessie met belanghebbenden gepland waarop we 

belanghebbenden wilden uitnodigingen om een selectie aan werken te waarderen onder begeleiding 

van de coördinator van het traject. De sessie kon in mei helaas niet doorgaan en omwille van 

veiligheidsoverwegingen besliste de projectwerkgroep om ook in het najaar geen sessie te organiseren. 

Omdat net de fysieke aanwezigheid van de werken een belangrijke aantrekkingskracht voor 

belanghebbendenparticipatie betekent, oordeelden we dat een digitale sessie geen volwaardig 

alternatief zou bieden. We hebben dit gemis deels opgevangen door meer in te zetten op communicatie 

naar belanghebbenden, via een gerichte mailing over de tentoonstelling en via publicaties in 

vaktijdschriften.4  

→ Bijlage 9: Overzicht mogelijke belanghebbenden (brainstorm) 

  

                                                        
4 Informatie delen is stap 1 op de erfgoedparticipatieladder. Zie https://faro.be/publicaties/erfgoedparticipatieladder/. 

https://faro.be/publicaties/erfgoedparticipatieladder/
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2. DE COLLECTIE 

2.1. Afbakening 

Het jubileum van Simon Stevins overlijden in 1620 vormde de aanleiding van dit waarderingstraject van 

wiskundige oude drukken. Het samenstellen van de collectie ‘wiskundige oude drukken’ is echter niet 

vanzelfsprekend. Elke erfgoedbibliotheek hanteert immers haar eigen classificatiesysteem, waarin 

‘wiskunde’ bovendien niet per se als apart trefwoord voorkomt. Door een eenvoudige klik alle 

‘wiskundige oude drukken’ uit de catalogi halen van de deelnemende bibliotheken was dus niet mogelijk. 

Bovendien is onze huidige definitie van wiskunde problematisch wanneer ze op de vroegmoderne 

periode wordt toegepast. Wie Stevins publicatielijst erbij haalt treft naast werken over algebra en 

geometrie ook astronomische publicaties en renteberekeningen aan. Stevin begaf zich ook op terreinen 

die we vandaag tot de ingenieurswetenschappen, fysica of economie zouden rekenen: hij schreef over 

vestingbouw, boekhoudkunde en hydrostatica, bouwde de eerste zeilwagen en verbeterde het ontwerp 

van de windmolen. De verschillende disciplines waren in de vroegmoderne periode niet zo scherp 

afgelijnd als vandaag.  

Tegelijkertijd wilde de projectwerkgroep erover waken dat de omvang van de collectie behapbaar bleef 

voor een grondige waardering binnen de beschikbare tijd. Als realistisch maximum werd het aantal van 

300 oude drukken naar voren geschoven. Werken met een steekproef leek niet aangewezen, omdat 

hierdoor de keuze voor de online tentoonstelling misschien te zeer beperkt zou worden. In plaats 

daarvan kozen we ervoor de haalbaarheid te garanderen door bijzondere aandacht te besteden aan het 

op wetenschappelijk verantwoorde wijze afbakenen van de collectie naar inhoud, tijdsperiode en regio. 

Hiertoe riepen we de hulp van vier academici in die samen heel wat expertise rond wiskunde, 

wetenschapsgeschiedenis en erfgoed bezitten. Na zorgvuldig wikken en wegen besloten we in 

samenspraak met de experten om de collectie te beperken tot de wiskundige werken die van de pers 

rolden in de periode waarin Simon Stevin werkzaam was als wiskundige en zijn werken 

publiceerde (1570-1620). Het gaat dus zowel over materiaal dat in deze periode verscheen als over 

herdrukken van werk dat reeds vóór 1570 gepubliceerd werd, waaronder enkele klassiekers die eeuwen 

eerder neergepend werden. Op deze manier geeft het waarderingstraject inzicht in de kennis die tijdens 

Stevins loopbaan circuleerde en representeert de collectie de context waarin hij zijn ideeën ontwikkelde.5 

  

                                                        
5 Deze keuze verklaart ook de focus binnen de collectie op het werk van West-Europese wiskundigen. Het zijn immers deze werken 

die Stevin het meest beïnvloedden bij de ontwikkeling van zijn eigen ideeën. Desalniettemin zijn er enkele sporen van de invloed 

van de Arabische wereld op de ontwikkeling van de wiskunde te ontdekken, bijvoorbeeld in de vorm van een Arabische vertaling 

van Euclides’ basiswerk Elementa.  
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Voor het afbakenen van het begrip ‘wiskunde’ vertrokken de experten van de volgende basisprincipes: 

− We willen de brede, vroegmoderne invulling van wiskunde zo veel mogelijk behouden in al haar 

diversiteit. 

− We willen de collectie niet beperken tot een 'canon van de groten', maar ook minder bekende 

auteurs opnemen die exemplarisch zijn voor de praktische toepassing van wiskunde in het 

dagelijkse leven. 

Met Simon Stevins Wisconstige Gedachtenissen (1605/1608) in het achterhoofd legden de experten zes 

velden binnen de wiskunde in brede zin vast (zie tabel 1). Voor elk veld lijstten ze een aantal namen 

van wiskundigen op6, zowel internationale auteurs als auteurs die in de Nederlanden actief waren. 

Enerzijds was er een aantal uitmuntende wiskundigen werkzaam in onze contreien, anderzijds 

circuleerden heel wat publicaties vooral lokaal, zeker wat betreft de meer praktisch georiënteerde 

werken zoals handboeken. Het werk van deze lokale wiskundigen is een niet te verwaarlozen factor in 

de rijkdom en uniciteit van de collecties in Vlaanderen. Simon Stevin zelf werd niet opgenomen in de lijst, 

aangezien in het waarderingstraject niet hijzelf, maar de context waarin hij werkte centraal stond. 

Aan de zes velden werden een aantal trefwoorden toegevoegd die in relevante titels zouden kunnen 

opduiken. Dat ging van concrete wiskundige begrippen zoals cyclometria tot algemene begrippen zoals 

boekhouden of wijnroeien. Op deze wijze vatten we een aantal belangrijke tradities of praktijken die 

anders mogelijkerwijs buiten de collectie zouden vallen. 

Daarnaast konden de experten ook specifieke titels toevoegen die zij uit hun eigen onderzoek kenden 

en uitzonderlijk achtten om ook opgenomen te worden in de collectie. Van deze optie werd maar beperkt 

gebruik gemaakt. Concreet gaat het over: 

− Jacobus Falco Valentinus, miles ordinis Montesiani, hanc circuli quadraturam invenit (vaak geciteerd 

als Jacobus Falco, De circuli quadratura) 

− Ottavio Pisani, Astrologia, seu motus et loca siderum  

                                                        
6 Sommige namen konden bij verschillende velden worden ingedeeld. Gemakshalve werd elke naam maar één keer opgenomen. 
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 INTERNATIONALE WISKUNDIGEN WISKUNDIGEN LAGE LANDEN TREFWOORDEN 

EUCLIDISCHE WISKUNDE Christophorus Clavius 

Federico Commandino 

Oronce Finé 

John Dee 

Jan Pietersz Dou 

Frans van Scho(o)ten♦♦ 

Euclides (euclid*) 

ALGEBRA Gerolamo Cardano 

Rafaele Bombelli♦ 

François Viète [Vieta]♦♦ 

Pedro Nuñez [Petrus Ioannis 

Nunnensius] 

Adrianus Romanus [van Roomen, 

Romain] 

Josephus Justus Scaliger 

Ludolph van Ceulen [a Ceulen] 

Valentijn Mennher 

Pe(e)ter Heyns♦♦ 

Rombout de Vos♦♦ 

Robrecht van Heusden♦♦ 

Anthoni Smyters 

Nicola(u)s Petri [Claes Pieterszoon] 

Michiel Coignet 

algebra (algebr*) 

cyclometria (cyclomet*)♦ 

coss 

MECHANICA Niccolò Tartaglia 

Agostino Ramelli♦ 

Guidobaldo Del Monte♦ 

Galileo Galilei 

Giovanni Battista Benedetti♦ 

Diego Uf(f)ano♦♦  
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 INTERNATIONALE WISKUNDIGEN WISKUNDIGEN LAGE LANDEN TREFWOORDEN 

TOEGEPASTE MEETKUNDE Andrea Palladio 

Francesco De Marchi [De Marchia]♦ 

Sebastiano Serlio 

Salomon de Caus♦ 

Willibrord Snellius 

Jan [Hans, Johannes] Vredeman de 

Vries 

Franciscus de Aguilon [Aguilonius] 

Pieter Coecke Van Aelst7 

fortificatio (fortif*) 

optica (optic*) 

ASTRONOMIE Johannes Kepler 

Tycho Brahe 

Erasmus Reinhold [Reinholt]♦♦ 

Michael Maestlin [Mästlin] 

Gemma Frisius 

Cornelius Valerius 

Godfried Wendelen [Wendelinus]♦♦ 

Rembert Dodoens 

“De sph[a]era”8 

WISKUNDIGE BEROEPEN9 Fabritio Mordente♦ 

John Weddington [Waddington]♦♦ 

Thomas & Leonard Digges♦♦ 

William Gilbert 

Jan Ympyn [soms Jan Ympyn 

Christoffels]♦♦ 

Bartolomeus Cloot♦ 

Marten Wentsel♦ 

wijnroeien 

boekhouden 

rekenboek / cijferboek 

Tabel 1: Overzicht namen en trefwoorden 
 

♦ = geen wiskundig werk van deze auteur/met dit trefwoord in de titel aanwezig in de deelnemende erfgoedbibliotheken 

♦♦ = geen wiskundig werk van deze auteur verschenen binnen de tijdsperiode 1570-1620 aanwezig in de deelnemende erfgoedbibliotheken 

                                                        
7 Vertaler van het werk van Sebastiano Serlio en derhalve in de uiteindelijke lijst opgenomen bij de internationale wiskundigen i.p.v. bij de lokale auteurs. 
8 De sphaera mundi, vaak kortweg De sphaera genoemd, is een middeleeuws astronomisch traktaat van Johannes de Sacrobosco dat grote bekendheid genoot. In de vele kopijen van dit werk, 

zowel handgeschreven als gedrukt, zijn vaak commentaren door contemporaine auteurs opgenomen, zodat De sphaera eigenlijk als een aparte traditie kan worden beschouwd, wat de 

opname van deze titel als trefwoord verklaart. Momenteel onderzoekt een team van het Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte alle edities van dit werk, en stelt ze ook een databank 

beschikbaar waarin alle edities opgenomen zijn. Meer informatie op https://sphaera.mpiwg-berlin.mpg.de/. 
9 In een eerste versie was de categorie ‘cartografen’ hier ook in opgenomen, maar omdat dit ook de opname van heel wat atlassen zou inhouden, werd uiteindelijk beslist om dit wiskundig 

beroep te schrappen. Op deze wijze werd de omvang van de collectie ook enigszins beperkt. 

 

https://sphaera.mpiwg-berlin.mpg.de/
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2.2. Omvang 

De richtlijnen van de experten vormden de handvaten waarmee de collectiebeheerders aan de slag 

konden om de collectie effectief samen te stellen. Elke collectiebeheerder screende de eigen collectie 

op werken van de auteurs die binnen de periode 1570-1620 gedrukt werden.  

∫ Auteursnamen kennen niet altijd een vaste spelling, waardoor opzoeken in catalogi minder evident 

was dan eerst gedacht. Het uniformiseren van auteursnamen, het gebruik van authorityrecords of 

het linken van auteurs aan externe authority’s (vb. VIAF) kan dit probleem verhelpen. De voorbije 

jaren is er al veel vooruitgang geboekt op dit vlak, maar gezien de omvang van de collecties is dit 

een werk van lange adem. 

Als echte renaissancegeleerden publiceerden vroegmoderne wiskundigen ook over wat we nu 

menswetenschappen zouden noemen, zoals uitgaves van klassieke werken. Dergelijke niet-wiskundige 

werken werden uit de lijst gezuiverd. De lijst werd ook nog eens door de experten gecontroleerd. In tabel 

1 zijn de auteurs van wie geen enkele bibliotheek werken beheert aangeduid met een diamant-teken (♦). 

Auteurs van wie wel werk teruggevonden werd, dat echter buiten de gekozen tijdsperiode viel, werden 

aangeduid met een dubbel diamant-teken (♦♦). 

Van de 25 internationale auteurs bleek er werk van 14 onder hen aanwezig te zijn in de 

deelnemende erfgoedbibliotheken (56%). Bij de 24 wiskundigen uit de Lage Landen ging het over 

15 auteurs (63%).  

De veronderstelling dat de rijkdom van de collecties in Vlaanderen in de lokale auteurs ligt, werd door de 

bevindingen onderschreven. Bovenop de 15 namen uit de Lage Landen bevatten de collecties in de 

deelnemende bibliotheken ook werk van 7 andere lokale auteurs, dat echter buiten de gekozen 

tijdsperiode viel. Dat betekent dat er van slechts twee wiskundigen uit de Lage Landen geen werk 

aanwezig is (of zo’n 8%), wat een stuk lager ligt dan bij de internationale auteurs (28%). 

De collectiebeheerders screenden ook hun bezit op werken uit 1570-1620 met de gekozen trefwoorden 

in de titel. Sommige trefwoorden bleken in de praktijk wel erg moeilijk te operationaliseren, zoals 

algemene termen als ‘boekhouden’, waarvan veel verschillende spellingsvarianten en afgeleide woorden 

mogelijk zijn. Daarom werd besloten om hierin niet te ver te gaan.  

∫ Werken met trefwoorden als wijze om een collectie af te bakenen is pas haalbaar als de 

trefwoorden duidelijk genoeg omschreven zijn en er niet al te veel varianten van bestaan. 

Daarenboven moet elke partner de trefwoorden op dezelfde manier hanteren en consequent 

toepassen.  

De trefwoorden leverden 53 extra werken op, waaronder vooral heel wat uitgaves van Euclides’ 

Elementa, een van de meest populaire wiskundige klassiekers ooit. De resultaten voor de trefwoorden 

werden toegevoegd aan de lijst van internationale en lokale namen, waarbij de Bibliography of the Exact 

Sciences in the Low Countries from ca. 1470 to the Golden Age (1700) van Hoogendoorn als toetssteen werd 

gebruikt om te bepalen of deze werken tot de categorie lokale auteurs behoorden. 

 

Tot slot ontbraken bij controle in de magazijnen vier werken. Dat komt wellicht door verkeerde plaatsing, 

al valt diefstal helaas niet volledig uit te sluiten. Eén werk bleek bovendien geen oude druk, maar een 

papieren kopie van een oude druk. Deze werken werden niet opgenomen in de collectie, maar staan 
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voor de volledigheid wel vermeld in het overzicht van de collectie die in het traject gewaardeerd werd 

(cursief, zonder nummer). 

→ Bijlage 10: Overzicht collectie 

Ook al viel de kopie van de oude druk niet binnen de opzet van het waarderingstraject, toch toonde nader 

onderzoek aan dat CaaB20510 erg interessant was. Het originele werk bleek immers in geen enkele 

uitgave bewaard, waardoor we enkel door de enkele papieren kopieën die van het werk bestaan, 

ingelicht zijn over het feit dat de auteur, Adriaan van Roomen, ook interesse had in algebra. Bovendien 

is het werk een getuigenis van de invloed van de Arabische wereld op de wiskundige kennis in West-

Europa. Het gaat immers om een heruitgave van een Latijnse vertaling van een werk van Al-Khwarizmi, 

een Perzische geleerde die actief was in de negende eeuw. 

Dit alles leverde uiteindelijk een selectie op van in het totaal 253 werken, goed voor 180 edities 

die vrij regelmatig over de gehele periode van 1570-1620 gespreid zijn. Hiervan zijn 104 werken (in 

80 edities) van de hand van internationale wiskundigen (41%), de overige 149 (ofwel 59%) werken 

werden geschreven door auteurs uit de Lage Landen en vertegenwoordigden 100 edities.  

 

Bij het samenstellen van de collectie kwamen enkele tikfoutjes in de catalogi van de erfgoedbibliotheken 

aan het licht die werden gecorrigeerd. Het cross-collectie waarderen van een collectie over verschillende 

erfgoedbibliotheken heen zorgde ervoor dat dergelijke foutjes sneller opvielen. Tegelijk legde het ook 

verschillen in registratiepraktijken bloot tussen de erfgoedbibliotheken,  

∫ Een waarderingstraject is een mooie gelegenheid om beschrijvingen op te waarderen. 

                                                        
10 Uit de collectie van KU Leuven Bibliotheken. 

Internationale 
wiskundigen

104
41%

Wiskundigen 
Lage Landen

149
59%

VERDELING OVER INTERNATIONALE 
EN LOKALE AUTEURS
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2.3. Samenstelling 

Dat het aandeel van de twee universitaire bibliotheken binnen de collectie het grootst is, is niet zo 

verwonderlijk, gezien de onderzoeksopdracht van de universiteiten. In het geval van de KU Leuven, 

waarvan de collectie ernstige verliezen heeft geleden tijdens beide wereldoorlogen en de opdeling van 

de collectie in de jaren zeventig, is dit nochtans geen historische erfenis. Universiteitsgeschiedenis is 

echter een zwaartepunt binnen het collectiebeleid, waardoor bij de heropbouw van de collectie vanaf 

het midden van de twintigste eeuw sterk geïnvesteerd is in het aankopen van werken geschreven door 

Leuvense professoren, waaronder heel wat wiskundigen. 

Museum Plantin-Moretus en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience klokken beiden af op circa 20%. 

Voor deze Antwerpse instellingen zijn publicaties gedrukt in Antwerpen een zwaartepunt (bij Plantin-

Moretus specifiek die van de Officina Plantiniana). Aangezien er heel wat oude drukken van de pers 

rolden in Antwerpen in deze periode, is het niet verwonderlijk dat beide organisaties ook wiskundige 

werken binnen de collectie tellen. In het geval van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience speelt hier 

ook een historische erfenis mee. Sinds het afbakenen van het verzamelbeleid in de jaren ‘80 van de 

voorbije eeuw verzamelt de organisatie immers niet meer actief binnen het domein van de exacte 

wetenschappen.  

Het aandeel van de Openbare Bibliotheek Brugge binnen de collectie is beperkt. Wetenschappelijke 

publicaties vormen er geen bijzondere collectiefocus, in tegenstelling tot Brugensia (publicaties over 

Brugge, publicaties van Brugse auteurs en publicaties uitgegeven of gedrukt in Brugge). Als 

drukkerscentrum valt Brugge in deze periode te vergelijken met Mechelen, beide iets kleiner dan Leuven 

of Gent. Wiskundige drukken genoten blijkbaar geen bijzondere aandacht te Brugge, aangezien er geen 

Brugse drukken aanwezig zijn in de collectie van dit waarderingstraject. De werken in deze collectie uit 

de Openbare Bibliotheek Brugge zijn trouwens allemaal afkomstig uit religieuze instellingen uit Brugge 

en omgeving. 

 

Universiteitsbibliotheek 
Gent
30%

Openbare 
Bibliotheek 

Brugge
4%

Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience

18%

Museum 
Plantin-Moretus

20%

KU Leuven 
Bibliotheken

28%

VERDELING OVER DE ERFGOEDBIBLIOTHEKEN 
(N=253)
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Het profiel van KU Leuven Bibliotheken, Museum Plantin-Moretus en de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience komt vrij goed overeen, met telkens ongeveer een derde internationale auteurs tegenover 

twee derde uit de Lage Landen. Het aandeel van de Openbare Bibliotheek Brugge is eigenlijk te beperkt 

om conclusies te trekken. Dat betekent dat vooral het bezit van de Universiteitsbibliotheek Gent afwijkt 

van de algemene tendens, met 56% internationale auteurs. Aangezien de Universiteitsbibliotheek Gent 

ook in absolute aantallen het leeuwendeel vertegenwoordigt, betekent dit dat deze erfgoedbibliotheek 

op vlak van internationale auteurs het rijkst is. Wie geïnteresseerd is in lokale wiskundigen, wordt dan 

weer het best bediend door KU Leuven Bibliotheken. Dat is eenvoudig te verklaren vanuit het 

verzamelbeleid van deze erfgoedbibliotheek op vlak van universiteitsgeschiedenis (cf. hoger). 
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De collectie is vrij gelijkmatig over de gehele tijdsperiode verdeeld11, met een lichte klemtoon op de jaren 

1580-1584, die zich aftekent zowel op exemplaarniveau als op editieniveau. Ook wanneer de analyse 

wordt opgesplitst naar internationale wiskundigen en wiskundigen uit de Lage Landen blijft de verdeling 

vrij gelijkmatig. De publicaties van de lokale auteurs vertonen dezelfde piek in de periode 1580-1584, 

gevolgd door een lacune in de daaropvolgende vijf jaar. Deze piek heeft te maken met de leidende rol 

van Antwerpen en de Officina Plantiniana in de boekdrukkerswereld en komt vermoedelijk ook voor bij 

niet-wiskundige oude drukken. Bij de internationale auteurs ligt het zwaartepunt eerder tegen het einde 

van de periode, met iets meer publicaties in de periode 1607-1613. Dat is echter niet erg uitgesproken. 

 

                                                        
11 De enkele werken die in de catalogus werden aangeduid binnen een bepaalde tijdsperiode (vb. 1611-1612), werden gerekend 

onder het laatste jaar. Werken waarvan de datering onzeker is, werden buiten beschouwing gelaten.  
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De 180 edities in de collectie werden op 32 plaatsen over heel Europa gedrukt.  

 AANTAL EDITIES AANDEEL BINNEN COLLECTIE 

Antwerpen 54 30% 

Amsterdam 14 8% 

Keulen 14 8% 

Leiden 13 7% 

Rome 13 7% 

Frankfurt 9 5% 

Parijs 9 5% 

Mainz 8 4% 

Venetië 6 3% 

(onbekend) 4 2% 

Douai 3 2% 

Heidelberg 3 2% 

Pesaro 3 2% 

Würzburg 3 2% 

Den Haag 2 1% 

Linz 2 1% 

Lyon 2 1% 

Rotterdam 2 1% 

Wittenberg 2 1% 

Arras 1 1% 

Augsburg 1 1% 

Genève 1 1% 

Graz 1 1% 

Haarlem 1 1% 

Hamburg 1 1% 

Ingolstadt 1 1% 

Kopenhagen 1 1% 

Leuven 1 1% 

Londen 1 1% 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

VERDELING COLLECTIE OVER TIJDSPERIODE 
INTERNATIONALE AUTEURS (EDITIE)



RAPPORT WAARDERINGSTRAJECT WISKUNDIGE OUDE DRUKKEN 

 

 

VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEKEN 20 / 55 

 

 

Nürnberg 1 1% 

Oppenheim 1 1% 

Strassbourg 1 1% 

Vicenza 1 1% 

Tabel 2: Overzicht van plaatsen van uitgave binnen de collectie 

Grafisch voorgesteld geeft dit:  

 

Dat Antwerpen hierbinnen duidelijk het grootste aandeel inneemt (30%), ligt in de lijn van de 

verwachtingen, aangezien deze stad een drukkerscentrum van wereldformaat was in deze periode. Het 

grote aantal Antwerpse drukken is bovendien deels het gevolg van het feit dat het Museum Plantin-

Moretus net specifiek drukken van de Officina Plantiniana verzamelt. De oververtegenwoordiging van 

het Museum Plantin-Moretus op vlak van de Antwerpse drukken in de collectie is zeer uitgesproken: 

terwijl het aandeel van het museum in de totale collectie 21% bedraagt, komt niet minder dan 40% van 

de Antwerpse drukken uit de collectie van het museum. 
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Het algemene beeld van de geografische herkomst van de collectie herbergt echter twee heel andere 

profielen voor de internationale en de lokale auteurs.12 De publicaties van de internationale auteurs 

werden gedrukt in steden over heel Europa, enerzijds in grote drukkerscentra zoals Rome, Parijs en 

enkele steden in het Rijnland, goed voor meer dan de helft van de edities. Anderzijds zijn er ook drukken 

uit kleinere centra zoals Pesaro, Linz en Graz. Slechts 10% van de werken rolden van de pers in de Lage 

Landen. 

 

                                                        
12 Cijfers gebaseerd op het aantal edities. De cijfers gebaseerd op het aantal exemplaren vertonen dezelfde tendensen en 

verschillen maximaal 3% van de cijfers per editie (meestal 0-1%). 
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Daartegenover staat dat 87% van de werken van de auteurs uit de Lage Landen gedrukt werd bij drukkers 

in de Lage Landen, in het bijzonder te Leiden (13%), Amsterdam (11%) en vooral Antwerpen (49%). Dat 

lokale auteurs zich vaak tot lokale drukkers wendden is uiteraard geen verrassing. Dat de collectie heel 

wat werk van lokale auteurs bevat, wijst niet noodzakelijk op een intrinsieke interesse in wiskundigen uit 

de Lage Landen, maar kan – gezien de vele wiskundige Antwerpse drukken – ook een neveneffect zijn 

van een verzamelbeleid met focus op Antwerpen. 

 

De taalkundige diversiteit binnen de collectie is tot slot niet uitzonderlijk groot.13 Gezien Latijn dé 

wetenschappelijke taal was tijdens het Ancien Regime, is het niet verwonderlijk dat bijna twee van de 

drie werken in deze taal geschreven is. Grieks komt slechts sporadisch voor, steeds in combinatie met 

minstens een andere taal. Daarnaast zijn vooral de West-Europese volkstalen goed vertegenwoordigd. 

                                                        
13 Cijfer op exemplaarniveau. De cijfers op editieniveau lopen quasi gelijk met deze cijfers. 
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Slechts één werk werd gepubliceerd in een niet-Indo-Europese taal. Het gaat over een Arabische vertaling 

van Euclides Elementa, die in 1594 in Rome verscheen. 

Opgesplitst volgens de twee categorieën auteurs vertonen de cijfers duidelijk een ander profiel. 

 

Latijn was de lingua franca voor de vroegmoderne geleerden en het mag dan ook niet verbazen dat het 

gros van de publicaties van de internationale auteurs (75%) in deze taal gepubliceerd werd. Het overige 

kwart bevat verschillende talen, maar telkens slechts in zeer beperkte mate. 

 

Bij de auteurs uit de Lage Landen neemt Latijn nog steeds een belangrijke positie in (53%), maar 

Nederlands (26%) en Frans (18%) zijn hier ook goed vertegenwoordigd. De taalkundige diversiteit ligt een 

stuk lager dan bij de internationale auteurs. De paar Duitse titels gaan over de vertaling van het grafische 

werk van Vredeman De Vries en bevatten weinig tekst, en het ene Spaanse werk is een vertaling van 

Gemma Frisius’ Cosmographia uit 1575. Dat het Nederlands status verwierf als wetenschappelijke taal is 

trouwens deels de verdienste van Simon Stevin. Hij voorzag voor het eerst allerlei Latijnse begrippen uit 

de wiskunde van Nederlandse equivalenten, zoals loodrecht, evenwijdich of zelfs de wisconst zelve. 
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Daarenboven werden de rekenboekjes geschreven voor wie in het dagelijkse leven nood had aan 

wiskunde, zodat publiceren in de volkstaal uiteraard de enige zinvolle keuze was. 
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3. COLLECTIEKENMERKEN 

Collectiekenmerken zijn vrij objectief vast te stellen gegevens zoals zeldzaamheid, volledigheid, conditie 

en toegankelijkheid. Vaak zijn de gegevens opgenomen in het eigen informatiebeheersysteem of kunnen 

ze bepaald worden door snel onderzoek van de oude druk als materieel object of opzoekingswerk in 

databanken. Collectiekenmerken kunnen wel schommelen door de tijd. Zo kan de staat van een oude 

druk verslechteren of verbeteren, of kan nieuwe kennis aantonen dat die unieke oude druk toch niet het 

enige exemplaar ter wereld is. Bovendien kunnen de kenmerken ook sterk verschillen tussen 

erfgoedbibliotheken onderling. Denk bijvoorbeeld aan herkomst. 

De collectiekenmerken versterken of verzwakken de erfgoedwaarden: de onderzoekswaarde van een 

collectie heeft bijvoorbeeld baat bij een goede conditie die consultatie toelaat. 

3.1. Volledigheid 

De volledigheid van een collectie wordt getoetst aan bestaande (online-) repertoria, catalogi of 

bibliografieën. De moeilijkheid bij oude drukken ligt bij het kiezen van het referentiepunt dat als de 

standaard kan beschouwd worden om de volledigheid aan af te meten.  

Voor de auteurs uit de Lage Landen bepaalden we de volledigheid aan de hand van Hoogendoorns 

Bibliography of the Exact Sciences in the Low Countries. Deze zeer gedetailleerde bibliografie bevat voor 

alle wiskundigen die actief waren in de lage Landen tussen circa 1470-1700 alle verschenen werken, met 

telkens per titel alle gekende edities, inclusief degene die we enkel kennen via referenties maar die zelf 

niet overgeleverd zijn. Enkele wiskundigen uit de Lage Landen ontbreken helaas in Hoogendoorns werk, 

zoals Franciscus Aguilonius en Adriaan van Roomen.  

De onderstaande tabel bevat per auteur hoeveel edities op zijn naam verschenen tijdens de 

periode 1570-1620.14 Dit betekent dat niet al het werk van de auteur in kwestie is opgenomen in de tabel, 

enkel het wiskundige werk waarvan minstens één editie in de periode 1570-1620 verscheen. Een 

volledige collectie bevat alle mogelijke edities. Nochtans is ook een collectie die niet alle edities bevat, 

maar wel minstens één exemplaar van elke publicatie van de auteur ook bijzonder waardevol. Daarom 

bevat de tabel ook het aantal titels dat we van die auteur kennen. Hoogendoorn somt in zijn werk 

bovendien alle mogelijke vertalingen van elke publicatie op. Omdat het niet altijd nodig is om elke 

vertaling van het werk in de collectie te bezitten, maken we in de tabel het onderscheid tussen het aantal 

gekende titels exclusief en inclusief vertalingen. Dat levert het maximale aantal titels en edities op 

dat we van de auteurs in de collectie zouden kunnen aantreffen. Dat aantal wordt vergeleken met 

het aantal titels (exclusief en inclusief vertalingen) en edities dat werkelijk aanwezig is in de 

collectie.  

 

                                                        
14 Edities die enkel via referenties gekend zijn maar waarvan – voor zover bekend - geen enkel exemplaar is bewaard gebleven, zijn 

niet meegenomen in de tellingen. 
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 VOLLEDIG AANTAL EFFECTIEF AANWEZIG % AANWEZIG 

  Titels Incl. vert. Edities Titels Incl. vert. Edities Titels Incl. vert. Edities 

AUTEURS15          

Cloot 1 1 1 0 0 0 0% 0% 0% 

Coignet/Raets 4 5 10 4 4 6 100% 80% 60% 

Coucke Van Aelst16 1 2 3 1 1 2 100% 50% 67% 

Dodoens 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 

Dou/Sems 4 7 14 4 4 4 100% 57% 29% 

Gemma Frisius 7 14 56 6 11 25 86% 79% 45% 

Heyns 1 1 2 0 0 0 0% 0% 0% 

Mennher 3 3 7 2 2 2 67% 67% 29% 

Petri 7 8 14 1 1 2 14% 13% 14% 

Scaliger 9 9 18 7 7 10 78% 78% 56% 

Smyters 2 3 8 2 2 3 100% 67%17 38% 

Snellius (W.) 9 9 10 1 1 1 11% 11% 10% 

Valerius/Snellius (R.) 4 4 19 4 4 8 100% 100% 42% 

van Ceulen 5 7 20 3 3 3 60% 43% 15% 

Van Schooten 1 1 1 0 0 0 0% 0% 0% 

Vredeman De 

Vries/Marolois18 
5 13 32 4 7 12 80% 54% 38% 

Wentsel 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 

          

                                                        
15 Enkele auteurs uit de collectie schreven samen met een collega, bewerkten het werk van een andere wiskundige of werden door een ander bewerkt. In de bibliotheekcatalogi staan steeds 

beide namen vermeld. Hoogendoorn wijst de werken echter steeds aan één van beiden toe. In de tabel zijn de aantallen steeds samengeteld. 
16 Pieter Coucke Van Aelst werd als vertaler van het werk van Sebastiano Serlio bij de internationale auteurs gerekend, maar is wel opgenomen in Hoogendoorn. 
17 Niet alle delen van de Duitse vertaling zijn aanwezig, maar dat valt niet op te maken uit deze cijfers. 
18 Niet alle werken van Vredeman De Vries zijn opgenomen in Hoogendoorn.  
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 VOLLEDIG AANTAL EFFECTIEF AANWEZIG % AANWEZIG 

  Titels Incl. vert. Edities Titels Incl. vert. Edities Titels Incl. vert. Edities 

TREFWOORDEN          

Bartjens 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 

Vanden Dijcke 6 6 7 5 5 6 83% 83% 86% 

Van der Schuere 1 1 3 1 1 1 100% 100% 33% 

Van Schille 1 1 4 1 1 1 100% 100% 25% 

           

Totaal 76 100 234 48 56 88 63% 56% 38% 

 mediaan       83% 67% 33% 

Tabel 3: Volledigheid van de lokale auteurs op basis van Hoogendoorns Bibliography of the Exact Sciences (2018) 

Wanneer minder dan 1/3 van de titels/edities van een auteur in de collectie aanwezig is in de collectie  

staat het percentage in het rood; wanneer 100% van de werken/edities in de collectie zit, staat dit in het groen. 
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Hieruit blijkt dat ongeveer twee derde van alle titels (exclusief vertalingen) in de collectie aanwezig 

is. Wanneer we het bestaan van vertalingen mee in rekening brengen, daalt dit cijfer tot net iets meer dan 

de helft van de titels. Op het niveau van de editie is de collectie minder volledig. We vonden net iets meer 

dan 1 op 3 edities terug. Deze cijfers herbergen wel grote verschillen tussen auteurs: van 4 auteurs is immers 

geen enkel werk (en dus ook geen enkele editie) overgeleverd, terwijl voor 9 anderen de collectie dan weer 

op titelniveau volledig is. De mediaan ligt voor het percentage aanwezige titels (exclusief vertalingen) op 

83%: dat wil zeggen dat voor de helft van de lokale wiskundigen 83% of meer van hun publicaties 

aanwezig is. Tegelijkertijd is voor de helft onder hen slechts 33% of minder van de mogelijke edities 

aanwezig. De mediaan voor het percentage aanwezige edities ligt immers een stuk lager.  

We kunnen dus besluiten dat het met de volledigheid van de collectie op titelniveau niet zo slecht gesteld 

is, maar dat tegelijk nog heel wat edities ontbreken. Globaal genomen schatten we daarom de 

volledigheid van de collectie (voor de lokale auteurs) eerder hoog in.  

Na literatuuronderzoek bleek er voor de internationale auteurs geen internationaal equivalent van het werk 

van Hoogendoorn voorhanden te zijn. Het opstellen van een lijst van publicaties per internationale auteurs 

met telkens alle edities die van die titels verschenen zijn in de periode 1570-1620 was bijzonder tijdsintensief 

en bleek bovendien niet voor alle auteurs mogelijk. Het was ook moeilijk te bepalen of de lijst wel exhaustief 

was. Daarom werd uiteindelijk afgezien van een uitspraak over de volledigheid van de collectie op 

vlak van publicaties van internationale wiskundigen. 

Ondanks de relatief goede score op volledigheid is er zeker ruimte om de collectie nog te versterken door 

het aanwerven van ontbrekende exemplaren. Op basis van Hoogendoorn en USTC legden we daarom 

een lijst aan van werken die wat betreft de collectie wiskundige oude drukken 1570-1620 momenteel 

ontbreken in België. Hierbij werden vertalingen van werken die in een andere taal wel in de collectie 

aanwezig waren en werken waarvan wel een vroegere of latere editie in België beschikbaar is buiten 

beschouwing gelaten19. Het gaat dus uitsluitend over werken die in geen enkele andere editie, noch in 

vertaling aanwezig zijn in België.  

Als de gelegenheid zich zou aandienen zou de aankoop van de volgende werken de volledigheid van 

de collectie wiskundige oude drukken 1570-1620 in Vlaanderen verhogen en de collectie als geheel 

versterken. 

1. Gemma Frisius, Scholia succinta et facilia (Wittenberg, 1611) 

2. Peter Heyns, Instruction de la lecture françoise et du fondement de l’arithmetique (Antwerpen, 1584) – 

Plantijnse druk (geen kopij gekend) 

3. Nicolaus Petri, Arithmetica. Practique omme int corte te leeren cijpheren naer allerleye coophandelinghe 

(Amsterdam, 1590) 

4. Snellius, Willibrord, P. Rami arithmeticae libri duo cum commentariis (Leiden, 1613) 

5. Snellius, Willibrord, Petri Rami professoris regii geometriae libri XXVII. (Hannover, 1604 of Hannover, 

1612) 

6. Snellius, Willibrord, Theses philosophicae (Leiden, 1608) 

7. Martin Vanden Dijcke, Livret de comptes (s.l., 1583) 

                                                        
19 Gecontroleerd aan de hand van Unicat, de catalogus van academische en wetenschappelijke bibliotheekcollecties in België en te 

raadplegen via https://www.unicat.be/. 

https://www.unicat.be/


RAPPORT WAARDERINGSTRAJECT WISKUNDIGE OUDE DRUKKEN 

 

 

VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEKEN 29 / 55 

 

 

Ook interessant, maar iets minder prioritair zou de acquisitie zijn van de volgende werken waarvan 

eveneens geen exemplaar in België is overgeleverd, maar wel een of meerdere in Nederland: 

1. Nicolaus Petri, Inleydinghe hoemen verstaen ende ghebruycken sal zoo wel den celeste als terrestre globe 

ofte cloot (Amsterdam, 1588) 

2. Nicolaus Petri, Tafelen van silver ende goudt (Amsterdam, 1590-1592) 

3. Willibrord Snellius, Willibrordus Snellius R.F. Peri logou apotomes (Leiden, 1607) 

4. Willibrord Snellius Willibrordi Snelllii Apollonius Batavus (Leiden, 1608) 

5. Willibrord Snellius, De maculis in sole animadversis (Leiden, 1612) 

6. Ludolf van Ceulen, Solutie ende werckinghe op twee geometrische vraghen by Willem Goudaen 

(Amsterdam, 1584) 

7. Ludolf van Ceulen, Kort claar bewijs dat die nieuwe hevonden proportie eens circkels iegens zyn diameter 

te groot is (Amsterdam, 1585) 

8. Ludolf van Ceulen, Proefsteen ende claerder wederleggingh (Amsterdam, 1586) 

9. Frans van Schooten (sr.), De propositien vande xv. boucken der Elementen Euclidis (Leiden, 1617) 

10. Marten Wentsel, Corte instructie om te leeren boeckhouden nae de maniere van Italien (Amsterdam, 

1595) 

11. Marten Wentsel, ‘T Fondament van arithmetica (Middelburg, 1599) 

3.2. Zeldzaamheid 

Zeldzaamheid is een belangrijk criterium in de sector van erfgoedbibliotheken. Een van de typische 

karakteristieken van bibliothecair erfgoed is immers het feit is dat werken vaak in veelvoud zijn verschenen. 

Anderzijds zijn van veel boekedities maar weinig, maar één of zelfs geen enkel exemplaar bewaard gebleven. 

Zeldzaamheid is echter niet makkelijk te bepalen, want het veronderstelt dat het bezit over de hele wereld 

in kaart is gebracht, bij voorkeur dan nog eens op een centraal platform. Dit is de ambitie van de Universal 

Short Title Catalogue, een databank van alle oude drukken op editieniveau met alle op dit moment gekende 

exemplaren van die editie.20 

De databank is een work-in-progress en bevat zeker nog niet alle gekende edities en exemplaren. Toch is het 

op dit moment de beste toetssteen om de zeldzaamheid van een bepaalde editie in te schatten. Voor de 

lokale wiskundigen bekeken we bovendien de Bibliography of the Exact Sciences in the Low Countries from ca. 

1470 to the Golden Age (1700). Helaas neemt Hoogendoorn vaak zijn toevlucht tot ‘etc.’ en leverde dit meestal 

niet veel extra edities of exemplaren op. 

Werken die volgens deze twee bronnen uniek zouden zijn of waarvan het aantal exemplaren onbekend was, 

werden vervolgens ook in Unicat21 en Worldcat22 gecontroleerd. Dat leverde enkele aanpassingen op. We 

deelden elke editie in in een van de volgende categorieën: uniek exemplaar, 2-10 exemplaren, 11-50 

exemplaren, > 50 exemplaren. 

 

                                                        
20 De databank is een project van de University of St Andrews en bevatte in januari 2021 gegevens over 740.000 edities en 4 miljoen 

exemplaren, die bewaard worden in 8.500 bibliotheken, archieven en musea over de hele wereld. De databank is te raadplegen via 

https://www.ustc.ac.uk/. 
21 De catalogus van academische en wetenschappelijke bibliotheekcollecties in België, te raadplegen via https://www.unicat.be/. 
22 De grootste bibliografische databank ter wereld, waarin meer dan 72.000 bibliotheken uit 90 landen hun collectie registreren, te 

raadplegen via https://www.worldcat.org/. 

https://www.ustc.ac.uk/
https://www.unicat.be/
https://www.worldcat.org/
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 INTERNAT. AUTEURS LOKALE AUTEURS TOTAAL 

uniek 1 1% 3 3% 4 2% 

2-10 33 41% 59 59% 92 51% 

11-50 38 48% 35 35% 73 41% 

50+ 5 6% 1 1% 6 3% 

onbekend 3 4% 2 2% 5 3% 

Tabel 4: Analyse van de zeldzaamheid van de collectie 

Slechts 4 werken (net 2%) bleken – voor zover we op dit moment weten – unieke exemplaren. Het 

gaat over: 

1. Willem Bartjens, De cyfferinghe ... inhoudende ... de grond-regulen der cypher-konst (Amsterdam: 

Cornelis Claesz., 1604) 

2. Tycho Brahe, Van die vvonderlijcke nieuwe sterre openbarende in de hemel, die noyt voor desen tijt 

ghesien is gheweest (Antwerpen: Hendrick vander Loe, 1572)23 

3. Anthoni Smyters, L'arithmetique d'Antoine Smyters, Anversien. Laquelle contient les computations de 

plusieurs questions, necessaires à tous ... amateurs de ceste science (Rotterdam: Jan Waesberge, 1600) 

4. Martin Vanden Dijcke, Soo behoort men te doen. Den reghel van gewin ende verlies vander waere (s.l.: 

s.n., 1591) 

Verder onderzoek zou moeten gebeuren voor de vijf titels waarvan het aantal edities niet achterhaald kon 

worden op basis van de gebruikte catalogi, zoals Keplers Dioptriae. Item examen praefationis Joannis Penae 

Gaili in optica Euclidis; de usu optices in philosophia (1611). Dat zou eventueel nog unieke exemplaren aan het 

licht kunnen brengen. 

Ongeveer de helft van de werken is in 2 tot 10 exemplaren voorhanden en nog eens 41% in 11 tot 50 

exemplaren. Slechts 3% van de werken is in meer dan 50 exemplaren bewaard gebleven. De zeldzaamheid 

van de collectie schatten we dus eerder laag in. 

Je kan zeldzaamheid ook op niveau van de collectie waarderen door na te gaan of andere 

erfgoedbibliotheken een ‘collectie wiskundige oude drukken’ of ‘collectie wiskunde’ bezitten. Deze 

informatie is echter moeilijk op systematische wijze te achterhalen. Een snelle zoekopdracht voor 

organisaties binnen het Nederlandse taalgebied levert enkele collecties op. De universiteit van Amsterdam24 

                                                        
23 Verder onderzoek over dit werk is nodig. In The age of two-faced Janus. The comets of 1577 and 1618 and the decline of the Aristotelian 

world view in the Netherlands (1998) gaat Tabitha van Nouhuys uit van een anonieme auteur die een ouder, Latijns traktaat vertaalde. 

Ze verwijst nergens naar Tycho Brahe als achterliggende bron. De toeschrijving aan Brahe lijkt dus niet zeker.  
24 “Mede dankzij het feit dat er geen gebrek aan financiële middelen was, heeft dit geleid tot een indrukwekkende verzameling die 

beschouwd kan worden als een der beste universitaire wiskundecollecties in Nederland. Kenmerkend is de breedte en diepte van de 

collectie. Op alle belangrijke vakgebieden is de standaardliteratuur aanwezig en dankzij de inzet van vele mecenaten en door vele 

schenkingen vaak ook veel perifere vakliteratuur. Vele belangrijke seriewerken zijn alle nagenoeg compleet aanwezig, naast talloze 

proefschriften uit binnen- en buitenland en een grote collectie congresverslagen. Zeer de moeite waard is de collectie verzameld werk.” 

Zie https://uba.uva.nl/content/onderzoeksgroepen/wiskunde/wiskunde.html?cb#Collectie-Wiskunde, laatst geraadpleegd op 

21.12.2020. 

 

https://uba.uva.nl/content/onderzoeksgroepen/wiskunde/wiskunde.html?cb#Collectie-Wiskunde
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en het Universiteitsmuseum Groningen25 beschikken bijvoorbeeld beide over een collectie wiskundig 

bibliothecair erfgoed. In hoeverre deze ook oude drukken bevat, is niet op te maken uit de beschikbare 

informatie. De bibliotheek van Rijksmuseum Boerhaave te Leiden26 beheert een uitgebreide collectie 

wetenschappelijke literatuur vanaf eind vijftiende eeuw, waarin wiskunde bijzonder goed vertegenwoordigd 

is. Ook andere internationale wetenschapsmusea beschikken over een bibliotheek met wiskundige oude 

drukken, zoals het Science Museum in Londen met haar Rare book collection27 en de Cité des sciences et de 

l’industrie in Parijs28. Of de gespecialiseerde wiskunde-musea over een bibliotheekcollectie – al dan niet met 

oude drukken – beschikken, valt niet meteen af te leiden uit hun websites.29 Het geplande Maison Poincaré, 

waarvan de opening is voorzien in 2021, is gelieerd aan het Institut Henri Poincaré, dat in zijn Fonds ancien 

alleszins heel wat zeventiende- en achttiende-eeuwse publicaties over wiskunde en theoretische fysica 

bezit.30 Daarnaast zitten er ongetwijfeld heel wat in wiskundige oude drukken in universiteiten en 

onderzoeksinstituten, al worden ze niet expliciet als deelcollectie geprofileerd. Er zijn dus wellicht 

gelijkaardige collecties waarmee aan benchmarking zou kunnen gedaan worden. Bij gebrek aan 

gedetailleerde informatie over deze collecties, laat staan een waardering ervan, is dergelijke benchmarking 

helaas niet haalbaar. 

3.3. Complementariteit 

De complementariteit bekijken we tussen de verschillende deelnemende erfgoedbibliotheken. In hoeverre 

vullen ze elkaar aan? Of anders gesteld: in welke mate overlappen ze met elkaar? Als de collectie veel edities 

bevat die in meer dan een bibliotheek aan te treffen zijn, overlappen de collecties elkaar en ligt de 

complementariteit laag.  

Niet minder dan 79% van de edities van de internationale auteurs (63 van de 80 edities) komen 

slechts eenmaal voor binnen de collectie; bij de wiskundigen uit de Lage Landen ligt dit aandeel iets 

lager: 64 op 100 edities. 

Dat betekent dat 29% van de werken meer dan eens in het corpus voorkomen, verdeeld over 21% 

(internationale auteurs) en 36% (auteurs Lage Landen). Meestal gaat het dan over twee exemplaren, maar 

bij zestien edities gaat het over drie exemplaren of meer. Zo zijn dertien edities in drie exemplaren bewaard. 

Van twee edities zijn vier exemplaren binnen de collectie overgeleverd en van Christoph Clavius’ Opera 

mathematica zijn zes exemplaren terug te vinden. Drie hiervan worden bewaard in de Openbare Bibliotheek 

                                                        
25 Het museum heeft een Collectie Wiskunde en Natuurwetenschappen, waarbinnen het verschillende deelcollecties onderscheidt 

(sterrenkunde, natuurkunde … ). Zie https://www.rug.nl/university-museum/collections/mathematics-natural-sciences, laatst 

geraadpleegd op 21.12.2020. 
26 “De bibliotheek van Rijksmuseum Boerhaave is gespecialiseerd in de geschiedenis van de wiskunde, natuurwetenschappen en 

geneeskunde in Nederland. Je vindt hier bijzondere oude drukken van baanbrekende wetenschappelijke publicaties, maar ook werken 

van en over vooraanstaande Nederlandse wetenschappers en geneeskundigen, of over instrumenten en hun makers. Ook tijdschriften 

en buitenlandse werken die een [sic] wetenschappelijke Nederlandse ontwikkelingen beschrijven, behoren tot de collectie. De 

bibliotheek van Rijksmuseum Boerhaave bevat boeken die in geen enkel ander instituut in Nederland te vinden zijn, en biedt onderdak 

aan een unieke collectie catalogi van instrumentmakers en -fabrikanten. De oudste exemplaren in de collectie zijn een herbarium uit 

1484 en boek over gezondheid van een jaar later.” Zie https://rijksmuseumboerhaave.nl/over-ons/bibliotheek, laatst geraadpleegd op 

21.12.2020. 
27Zie https://www.sciencemuseum.org.uk/researchers/library-and-archives-national-collections-centre, laatst geraadpleegd op 

20.02.2021. 
28 Zie https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque, laatst geraadpleegd op 20.02.2021. 
29 Zie https://www.mathcom.wiki/index.php?title=Math_Museums, laatst geraadpleegd op 20.02.2021. 
30Zie http://www.ihp.fr/fr/bibliotheque/presentation/fonds_ancien, laatst geraadpleegd op 20.02.2021. 

https://www.rug.nl/university-museum/collections/mathematics-natural-sciences/
https://rijksmuseumboerhaave.nl/over-ons/bibliotheek/
https://www.sciencemuseum.org.uk/researchers/library-and-archives-national-collections-centre
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque
https://www.mathcom.wiki/index.php?title=Math_Museums
http://www.ihp.fr/fr/bibliotheque/presentation/fonds_ancien
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Brugge, waarvan één exemplaar oorspronkelijk in de Eeckhoutabdij te Brugge werd bewaard, en de overige 

twee uit de Ten Duinenabdij komen. De twee volumes uit Ten Duinen bleken tijdens het waarderen 

verschillende delen van de Opera mathematica te bevatten en vormen eigenlijk samen een geheel. De Ten 

Duinencollectie is overigens een bijzondere herkomstcollectie, die als collectie zelfs het statuut van 

beschermd topstuk geniet. 

Oude drukken verschenen in meerdere exemplaren en vaak ook in meerdere oplages. Hoewel er in 

Vlaanderen dus meerdere kopijen van dezelfde editie bewaard kunnen worden, blijkt er maar een beperkte 

overlap tussen de collecties te bestaan. Het beeld dat erfgoedbibliotheken vaak dezelfde publicaties 

bewaren, gaat voor deze collectie alleszins niet op. De collecties van de vijf erfgoedbibliotheken in het traject 

vullen elkaar immers mooi aan. De complementariteit van de collecties schatten we derhalve hoog in.  

 

NR TITEL AUTEUR(S) 
JAAR VAN 

UITGAVE 
AANTAL CATEGORIE 

1 Opera mathematica  Clavius, Christoph 1611-1612 6 Auteurs 

internationaal 

2 Practijck des landmetens : 

leerende alle rechte ende 

kromzydige landen, bosschen 

boomgaerden, ende andere 

velden meten, soo wel met 

behulp des quadrants, als sonder 

het selve  

Dou, Jan Pietersz. ca. 1600 4 Auteurs Lage 

Landen 

3 M. . Manili astronomicon a 

Josepho Scaligero ex vetusto 

codice … repurgatum 

Scaliger, Josephus 

Justus  

1600 4 Auteurs Lage 

Landen 

4 Francisci Aguilonii [...] opticorum 

libri sex philosophis iuxtà ac 

mathematicis utiles. 

Aguilonius, 

Franciscus 

1613 3 Auteurs Lage 

Landen 

5 Christophori Clavii Bambergensis 

e Societate Iesu, Epitome 

arithmeticae practicae nunc 

quinto ab ipso auctore anno 

1606. recognita, & multis in locis 

locupletata 

Clavius, Christoph 1607 3 Auteurs 

internationaal 

6 Romani calendarii a Gregorio XIII. 

P. M. restituti explicatio 

Clavius, Christoph 1603 3 Auteurs 

internationaal 

7 Arithmetica, oft: Een niew 

cijfferboeck ... Met noch een 

tractaet vande wisselroede, met 

annotatien 

Coignet, Michel; 

Raets, Willem 

1580 3 Auteurs Lage 

Landen 
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8 De sphæra, siue, De astronomiæ 

et geographiæ principiis 

cosmographica isagoge 

Dodoens, 

Rembert 

1584 3 Auteurs Lage 

Landen 

9 Euclides elementorum libri XV  Euclides 1580 3 Auteurs 

internationaal 

10 Opus novum de emendatione 

temporum in octo libros 

distributum 

Scaliger, Iosephus 1598 3 Auteurs Lage 

Landen 

11 Cyclometrica elementa duo Scaliger, Josephus 

Justus 

1594 3 Auteurs Lage 

Landen 

12 Claer ende cort bewijs, om te 

leeren boeck-houden, nae de 

maniere van Italien 

vanden Dijcke, 

Martin 

1598 3 Auteurs Lage 

Landen 

13 Instructie om de wijn-roede ende 

peghelstock te maken, daer 

mede men oock sonder 

peghelstock terstont meten en 

weten can de grootte van alle 

vaten ende tonnen 

vanden Dijcke, 

Martin 

1600 3 Auteurs Lage 

Landen 

14 Perspective Vredeman de 

Vries, Jan 

1604-1605 3 Auteurs Lage 

Landen 

15 Variæ architecturæ formæ Vredeman de 

Vries, Jan 

1640 3 Auteurs Lage 

Landen 

16 Opera mathematica. Ou oeuvres 

mathématiques. Traictans de 

géométrie, perspective, 

architecture, et fortification 

Vredeman de 

Vries, Jan; 

Marolois, Samuel 

1614 3 Auteurs Lage 

Landen 

Tabel 5: Overzicht van edities waarvan drie of meer exemplaren in de collectie voorkomen 

In enkele gevallen komen dubbels binnen eenzelfde erfgoedbibliotheek voor. Dit is het vaakst het geval bij 

KU Leuven Bibliotheken (6 dubbels). Dat aantal wordt deels verklaard door een aantal convoluten bij deze 

dubbels. In een convoluut zitten een aantal werken, vaak van verschillende auteurs, in één band 

samengebonden. Een bibliotheek kan daarom een werk aankopen of aanvaarden via een schenking dat ze 

al in haar collectie heeft uit interesse in de andere werken in de verzamelband. Daarnaast zijn het vooral 

historische dubbels, gelinkt aan de verschillende herkomstcollecties waaruit de huidige collectie (verdeeld 

over drie bewaarplaatsen) samengesteld is. 

Je kan je afvragen of het nodig is om binnen een relatief kleine regio als Vlaanderen meerdere kopijen van 

hetzelfde werk te hebben, toch zeker als er al een exemplaar gedigitaliseerd is. Ze nemen immers kostbare 

plek in het depot in. Voor het toch behouden van dubbels en trippels kunnen echter goede redenen zijn, 
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bijvoorbeeld een bijzondere herkomst of opmerkelijke exemplaarkenmerken, zoals marginale nota’s. Soms 

zitten deze titels ook in convoluten samengebonden met andere, wel enige werken. Het rationaliseren van 

de collectie over Vlaanderen heen of zelfs binnen de eigen organisatie is dus niet altijd aangewezen 

noch haalbaar. 

3.4. Conditie 

Bij de analyse van de conditie hanteerden we het model dat KU Leuven Bibliotheken voor schaderegistratie 

ontwikkelde. Dat vertrekt van tien schadebeelden (op basis van UPLA), gecombineerd tot 5 

categorieën, en registreert enkel ernstige schade. Per exemplaar gingen we na welke schadebeelden 

aanwezig zijn. Een werk zonder enige vorm van ernstige schade krijgt 5/5, per categorie waarvoor ernstige 

schade wordt geregistreerd gaat er 1 punt af. Een werk van 0/5 vertoont dus voor elke categorie ernstige 

schade.  

Aangezien het model schade aan de band registreert, werd hier gebruik gemaakt van een overzichtslijst per 

band in plaats van per werk of editie, zoals bij de overige criteria. Een werk dat uit verschillende volumes 

bestaat werd dus per volume beoordeeld, terwijl convoluten die meerdere werken uit de collectie bevatten 

slechts eenmaal gewaardeerd werden. 

Het goede nieuws is dat de collectie relatief weinig ernstige schade vertoont. De meeste banden 

scoorden 4 of 5 op een totaal van 5. Slechts 13 banden (6%) scoorden slechts 1 of 2 op 5.31 Werken die op 

alle criteria slecht scoorden, troffen we gelukkig niet aan. 

 

  GEMIDDELDE SCORE OP 5 

Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Consience 

INT 3.93 

LOK 4.56 

KU Leuven Bibliotheken INT 4.50 

LOK 4.56 

Museum Plantin-Moretus INT 4.73 

LOK 4.74 

Openbare Bibliotheek Brugge INT 4.40 

LOK 4.00 

Universiteitsbibliotheek Gent INT 3.55 

LOK 3.81 

Tabel 6: Gemiddelde score op conditie 

De gemiddelde score van de banden per erfgoedbibliotheek ligt dan ook vrij hoog, tussen 3,55 en 4,73 

voor de internationale auteurs en 3,81 en 4,74 voor de wiskundigen uit de Lage Landen. De oorzaak van de 

iets lagere scores bij de Universiteitsbibliotheek Gent komt waarschijnlijk door een wat andere aanpak. Daar 

werd vertrokken van uitgebreide schadebeschrijvingen, opgesteld door de restaurateur, die vervolgens 

vertaald werden naar het gehanteerde model. Het was de bedoeling om hierbij telkens het fysieke 

                                                        
31 Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat dit voor een substantieel deel door de cijfers voor de Universiteitsbibliotheek 

Gent komt. Zoals in de tekst uitgelegd, is het echter mogelijk dat de gegevens voor de Universiteitsbibliotheek een vertekening naar 

onder toe vertonen. Het valt dus aan te nemen dat het eigenlijk over nog minder banden gaat. 
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exemplaar bij de hand te hebben, maar de coronamaatregelen maakten dit helaas onmogelijk. Dat maakte 

het omzetten van tekstuele beoordelingen naar kwantitatieve resultaten niet altijd evident. Er werd bij 

onduidelijkheid voor de zekerheid uitgegaan van het ergste geval, waardoor de scores wellicht wat 

vertekend zijn.  

 

  BIOL. BOEKBAND PLAATSING BOEKBLOK PAPIER 

  1.1 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience 

INT 7% 13% 33% 0% 0% 13% 0% 7% 20% 33% 

LOK 4% 7% 29% 0% 0% 0% 4% 0% 7% 4% 

KU Leuven 

Bibliotheken 

INT 5% 0% 32% 0% 5% 5% 0% 5% 0% 5% 

LOK 0% 3% 5% 5% 5% 18% 10% 0% 3% 0% 

Museum Plantin-

Moretus 

INT 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 

LOK 3% 9% 12% 3% 0% 3% 6% 3% 3% 3% 

Openbare 

Bibliotheek 

Brugge32  

INT 0% 0% 30% 0% 10% 0% 10% 0% 10% 0% 

LOK 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 

Universiteits-

bibliotheek Gent 

INT 12% 12% 26% 0% 21% 5% 7% 38% 19% 12% 

LOK 8% 19% 31% 0% 19% 4% 4% 31% 12% 8% 

Volledige collectie INT 7% 7% 28% 0% 11% 5% 4% 17% 13% 11% 

 LOK 3% 9% 18% 2% 6% 7% 6% 7% 5% 3% 

 TOT 5% 8% 22% 1% 8% 6% 5% 12% 9% 6% 

Tabel 7: Percentage werken dat schade vertoonde voor elk van de tien criteria 

(Wanneer een bepaald type schade in 1 op 5 gevallen voorkomt is dit cijfer in het rood aangeduid) 

Het type vastgestelde schade is over de bibliotheken heen vrij gelijklopend. Het meest voorkomende 

probleem in de collectie zijn beschadigde boekbanden: bijna een op vier banden lijdt hieronder. 

Loszittende onderdelen of volledig ontbrekende banden komen gelukkig minder frequent voor. Daarnaast 

komen beschadigingen aan het boekblok bij ongeveer 1 op elke 8 banden voor. De andere schadecriteria 

komen in minder dan 10% van de gevallen voor. De banden waarin werk van de internationale wiskundigen 

bewaard zijn gebleven, blijken tot slot meer ernstige schade te vertonen dan bij de publicaties van 

wiskundigen uit de Lage Landen.33 

Naast ernstige schade vertonen de werken ook wel kleinere gebreken, die echter niet systematisch 

genoteerd werden. Het gaat bijvoorbeeld over vlekken door waterschade of sporen van aantastingen door 

insecten uit het verleden, zoals boorgaatjes. Deze schade belemmert de raadpleging echter niet. Te korte 

snoeiing van het boekblok waardoor de tekst deels ontbreekt of zeer strak ingebonden boekbanden zijn 

                                                        
32 Gezien het beperkte aantal werken in de collectie uit de Openbare Bibliotheek Brugge zijn deze percentages statistisch minder 

relevant. 
33 Een mogelijke verklaring is dat het percentage eigentijdse boekbanden hoger ligt bij de internationale auteurs (cf. 4.1b) 

Boekhistorische waarde). Aangezien de werken van internationale auteurs over heel Europa werd gedrukt (cf. het vastgestelde verschil 

in plaatsen van uitgave tussen internationale en lokale auteurs in deel 2.3 Samenstelling) kan het ook zijn dat deze oude drukken meer 

gereisd hebben alvorens in de collecties in Vlaanderen beland te zijn. Andere mogelijke verklaringen: misschien zijn lokale edities 

actiever verworven, met meer aandacht voor de conditie van het werk, of heeft het werk van lokale auteurs meer prioriteit gekregen 

bij restauratie?  
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nadeliger voor het gebruik. Dit soort schade werd in dit rapport niet meegenomen, maar heeft wel een 

impact op de bruikbaarheid van de collectie. 

De evaluatie van de conditie van de oude drukken werd door de erfgoedbibliotheken aangegrepen 

om voor sommige werken remediëring voor te stellen, van kleine papierrestauraties (bijvoorbeeld 

van scheuren) tot het voorzien van nieuwe dozen of wikkels. Eén erfgoedbibliotheek maakte bovendien 

van de gelegenheid gebruik om voor elk werk te bepalen of het in aanmerking kwam voor interne of externe 

digitalisering in het kader van een grootschalig digitaliseringsproject. 

Globaal beoordelen we de conditie van de collectie eerder hoog. Er werden immers weinig acute 

problemen vastgesteld die de conditie van de collectie ernstig compromitteren. Dat de collectie in relatief 

goede materiële toestand verkeert, betekent overigens niet dat de werken niet kwetsbaar zijn. Ze blijven 

altijd gevoelig voor nieuwe beschadigingen. Veelvuldig gebruik zou de conditie van de collectie snel kunnen 

doen veranderen. 

3.5. Herkomst 

Aangezien de collectie in dit waarderingstraject een samengestelde collectie is met stukken uit verschillende 

erfgoedbibliotheken, ontleent de collectie haar belang niet aan haar herkomst. Ook binnen de betrokken 

bibliotheken hadden de werken geen gedeelde herkomst. Op exemplaarniveau kunnen we echter wel 

uitspraken doen over de herkomst van de stukken binnen de collectie. 

Van 153 van de werken (60,5%) is iets over de herkomst geweten. Van 5% zijn zelfs meerdere voormalige 

eigenaars te traceren. Er is geen significant verschil tussen de internationale auteurs (61,5%) en de lokale 

auteurs (59,7%). Het gaat voornamelijk om collectiestukken die terug te voeren zijn op een religieuze 

instelling of figuur (48%), collectiestukken van private personen34 (35%) en enkele werken die voorheen 

beheerd werden door een andere bibliotheekinstelling (6%).  

De herkomst van een werk kan achterhaald worden aan de hand van een aantal opties: een handgeschreven 

notitie op titelblad of schutblad, een ex libris, een stempel, een naam op de boekband, een vermelding in 

een aankoopregister enz. In drie op vier gevallen is slechts een van deze opties aanwezig. Een 

handgeschreven notitie komt het meest voor (65%), al is die soms met moeite leesbaar. Enkele 

herkomstnotities werden dan ook bij de analyse niet meegeteld, omdat ze niet te ontcijferen vielen. 

Daarnaast troffen we ook stempels (16%) en ex librissen (14%) geregeld aan. De herkomst staat op dit 

moment nog niet systematisch geregistreerd in het collectiemanagementsysteem van de bibliotheken. Op 

basis van de jaartallen die soms mee genoteerd worden kunnen we een aantal eigenaars uit de late 

zestiende en vroege zeventiende eeuw identificeren. Dat vertelt iets over de kringen die nieuwe wiskundige 

kennis snel oppikten: het gaat bijvoorbeeld over de Ten Duinenabdij (1638), de jezuïeten te Antwerpen 

(1621) en te Brussel (1636) en ene Henricus Marchinus (1595). 

Soms bevat de collectie een aantal werken met dezelfde herkomst, bijvoorbeeld uit schenkingen van de 

privébibliotheek van voormalige bibliothecarissen, maar echt afgetekende groepen binnen de herkomsten 

zijn slechts uitzonderlijk te onderscheiden. Het gaat dan over 8 werken uit de collectie Bockstaele en 13 

werken uit de bibliotheek van de jezuïeten te Heverlee, waar de centrale bibliotheek van de Noord-Belgische 

                                                        
34 Nader onderzoek zou moeten uitwijzen wat de precieze achtergrond van deze personen was. Dat vraagt helaas meer tijd dan er 

binnen dit traject beschikbaar was.  
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provincie van de orde zich bevond.35 Beide zijn belangrijke herkomstcollecties die binnen KU Leuven 

Bibliotheken bewaard worden. Zeker de herkomst ‘Bockstaele’ verhoogt de waarde van de stukken in 

kwestie. Het gaat hier immers om de collectie van een voormalig hoogleraar wiskunde aan de KU Leuven. 

Prof. Paul Bockstaele (1920-2009) was een heuse bibliofiel en verzamelde oude drukken rond de 

ontwikkeling van de wiskunde in de Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw. De stukken die uit 

deze collectie komen, dragen dus nog een extra betekenis: ze weerspiegelen de interesse van een twintigste-

eeuwse wiskundige. 

Ondanks het substantiële aantal gekende herkomsten en het belang van de werken uit de collectie 

Bockstaele schatten we de herkomstwaarde van de collectie globaal gezien eerder laag in. 

3.6. Digitale toegankelijkheid 

De coronacrisis heeft het nog maar eens onderstreept: het vrij digitaal toegankelijk zijn van een collectie is 

cruciaal om de collectie tot bij de gebruiker te brengen. 

 INTERNAT. AUTEURS LOKALE AUTEURS TOTAAL 

ja, dit exemplaar 28 27% 31 21% 59 23% 

ja, ander exemplaar 

zelfde editie 
50 48% 68 46% 118 47% 

nee, wel andere 

editie 
15 14% 39 26% 54 21% 

nee 11 11% 11 7% 22 9% 

Tabel 8: Digitale beschikbaarheid van de collectie 

Van alle 253 exemplaren in de collectie is momenteel 23% gedigitaliseerd en vrij toegankelijk. Dit percentage 

ligt iets hoger dan bij de internationale wiskundigen (27%) dan bij de lokale wiskundigen (21%). Deze digitale 

kopieën zijn voornamelijk via Google Books en DAMS Antwerpen te vinden. Van de collectie van de 

Universiteitsbibliotheek Gent is in principe alles uit de collectie gedigitaliseerd via Google Books, voor zover 

de staat van het werk externe digitalisering toeliet. Voor de meeste andere erfgoedbibliotheken binnen dit 

traject staan gelijkaardige samenwerkingen met Google in de steigers. De digitaliseringsgraad van de 

collectie zal met andere woorden de komende jaren nog sterk toenemen. 

Heel wat gebruikers zijn niet per se in een welbepaald exemplaar geïnteresseerd en raadplegen een werk 

omwille van de gedrukte inhoud. Derhalve bekeken we ook of er digitale kopieën van andere exemplaren 

van dezelfde editie vrij online te raadplegen zijn. Dat was voor nog eens 47% het geval. Ook hier is weinig 

verschil op te merken tussen de internationale wiskundigen (48%) en de lokale wiskundigen (46%). In de 

meerderheid van de gevallen ging het over digitaliseringen via Google Books, maar ook via Hathi Trust, Echo 

of buitenlandse erfgoedbibliotheken zoals Bayerische Staatsbibliothek zijn digitale kopieën terug te vinden 

van de werken in de collectie.  

Dat betekent dat 30% van de werken in de collectie enkel ter plaatse kan worden geraadpleegd. Het 

percentage ligt iets lager bij de internationale wiskundigen (25%) dan bij de wiskundigen uit de Lage Landen 

(33%).  

                                                        
35 De Jezuïeten zijn trouwens in het algemeen veruit de best vertegenwoordigde religieuze orde met 22 werken (14%), wat niet 

verrassend is gezien het geleerde profiel van de orde. 
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Meer dan twee derde van de collectie is dus online raadpleegbaar, al gaat het niet steeds over dat 

specifieke exemplaar van de editie in kwestie. De digitale toegankelijkheid van de collectie is dus 

eerder hoog, zowel voor de internationale wiskundigen als de wiskundigen uit de Lage Landen.  

Soms kunnen gebruikers zich ook behelpen met andere edities van hetzelfde werk, afhankelijk van de mate 

waarin de ene editie van de andere verschilt. Daarom bekeken we ook of er digitale kopieën van andere 

edities van het werk vrij raadpleegbaar zijn. Dat is zo in 21% van de gevallen, al geldt dit iets minder voor de 

internationale auteurs (14%) dan voor de lokale auteurs (26%). Wie genoegen wil nemen met een andere 

editie, moet dus in slechts 9% van de gevallen naar de bibliotheek trekken.  

Deze vaststellingen versterken de onderzoekswaarde van de collectie, aangezien geïnteresseerde 

onderzoekers snel en gemakkelijk aan hun informatie kunnen komen zonder zich te verplaatsen. 

Wie vanuit boekhistorische interesse op zoek is naar een specifiek exemplaar, zal naar de 

bibliotheek moeten. 

Ondanks de eerder hoge score voor digitale toegankelijkheid ligt er zeker nog ontwikkelpotentieel voor de 

Vlaamse erfgoedbibliotheeksector, zeker voor het nog niet-gedigitaliseerd werk van auteurs uit de Lage 

Landen dat wellicht minder kans maakt op digitalisering buiten Vlaanderen. In het kader van dit 

waarderingstraject kwam voor de webexpo bijvoorbeeld voor het eerst de Arabische uitgave van Euclides 

Elementa online, maar er liggen nog heel wat weinig gekende edities en zelfs enkele unieke stukken op 

digitalisering te wachten.  

Aan de digitalisering van de Franse vertaling van Smyters L’arithmetique, Vanden Dijckes Soo behoort 

men te doen. Den reghel van gewin ende verlies vander waere of de nog ongekende editie van Euclides 

Elementa uit 1602 zou dus prioriteit gegeven moeten worden. Ook Cent questions ingenieuses et 

recreatives van Michiel Coignet, waarvan maar twee exemplaren zijn overgeleverd, minder gekende edities 

van het werk van Gemma Frisius of visueel aantrekkelijk werk zoals het nog niet digitaal beschikbare 

Hortorum viridarioque van Vredeman De Vries verdienen het zeker om op korte termijn te worden 

gedigitaliseerd. 

3.7. Effectief gebruik 

Het effectieve gebruik van de collectie kan aan de hand van verschillende parameters ingeschat worden: 

gegevens over het aantal opvragingen per werk, online-views van de gedigitaliseerde werken of views op 

Google Books. 

Helaas bleek tijdens het waarderingstraject dat het voor de erfgoedbibliotheken erg moeilijk was 

om deze gegevens aan te reiken, omdat ze niet systematisch worden geregistreerd. Ook het opvragen 

van views per werk op Google Books leverde geen resultaat op.  

Voor het gedeelte van de collectie uit de Universiteitsbibliotheek Gent zijn er beperkte cijfers rond 

raadpleging beschikbaar. Daar werd in de periode van 2003 tot maart 2020 60 keer een werk uit de collectie 

aangevraagd voor raadpleging in de leeszaal, goed voor 31 van de 75 titels (41%). Hierbij ging over 52% van 

de publicaties van de wiskundigen uit de Lage Landen en 33% van de internationale wiskundigen. De 

internationale auteurs werden zelden meer dan één keer aangevraagd, de lokale wiskundigen kwamen 

soms meerdere keren van het rek. De Zee-vaert oft Conste van ter zee te varen, vanden [...] pilote meester Peeter 

de Medina door Michiel Coignet werd het vaakst geconsulteerd (8 keer) en ook twee edities van de 
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Cosmographie van Gemma Frisius bleken op interesse te kunnen rekenen. Deze werken zijn visueel erg 

aantrekkelijk door de aanwezigheid van volvelles, kaarten en tekeningen van globes en schepen.36 

Opvallend was dat op eenzelfde dag in september 2017 niet minder dan 8 werken tegelijkertijd werden 

opgevraagd. Die vaststelling wijst ook meteen op de relativiteit van de beschikbare cijfers: eind september 

2017 opende immers In de ban van de tijd, een tentoonstelling over de wetenschappelijke benadering van 

tijd (Sint-Pietersabdij Gent). Zeven van de acht aangevraagde werken werden tentoongesteld in de expo. De 

opvraging is met andere woorden wellicht terug te voeren op onderzoek voor de tentoonstelling. Op basis 

van deze tentatieve gegevens kunnen we dus voorzichtig besluiten dat de collectie niet erg frequent 

geraadpleegd wordt, maar heel zeker kunnen we dit niet stellen. 

Gegevens voor bruiklenen in het kader van tentoonstellingen, zowel binnen de eigen organisatie als 

daarbuiten, worden eveneens niet systematisch bijgehouden. Vaak is daar het geheugen van een van de 

medewerkers de enige manier om dit soort informatie te achterhalen. In het totaal weten we van 28 werken 

(11%) dat ze ooit zijn opgenomen in een tentoonstelling. Het gaat overwegend over werken van lokale 

wiskundigen (22 op 28 werken). Enkele werken worden zelfs permanent opgesteld in het Museum Plantin-

Moretus. 

De cijfers blijven zonder een systematische aanpak van gebruikersstatistieken louter indicatief. Een 

waardering van de mate waarin de collectie ook effectief gebruikt wordt is dus op dit moment niet 

mogelijk. 

 

  

                                                        
36 Volvelles zijn diagrammen met beweegbare onderdelen, die de lezer zelf in een bepaalde positie kon draaien om er bijvoorbeeld de 

stand van de zon op een welbepaald moment op af te lezen. 
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4. ERFGOEDWAARDEN 

Erfgoedwaarden bepalen de betekenis van een collectie vanuit historisch en sociaal perspectief, en voor het 

gebruik ervan voor allerlei doeleinden (bij onderzoek, als didactisch materiaal enz.). Ze zijn grotendeels 

onafhankelijk van de instelling die haar beheert. De inschatting van de erfgoedwaarden is enigszins 

subjectief. Daarom is het belangrijk om de input van belanghebbenden te krijgen, zodat het eindoordeel 

intersubjectief is en op gedragenheid aanspraak kan maken. Helaas verhinderde de corona-epidemie dit. 

De onderstaande analyses zijn dus noodgedwongen tentatief. 

4.1. Historische waarde 

a) Algemeen-historische waarde 

Hoe belangrijk is de collectie voor de geschiedenis van de wiskunde? Een zekere historische waarde lag 

al in de aanpak besloten. Doordat we bij de afbakening van het corpus vertrokken van namen, waaronder 

heel wat befaamde wiskundigen, illustreert de collectie immers per definitie de geschiedenis van belangrijke 

historische personen. In dit traject staat bovendien de kennis centraal die in Stevins tijd circuleerde en 

bijgevolg een invloed gehad kan hebben op zijn denken. Daarom lieten we bij het waarderen Stevins eigen 

publicaties buiten beschouwing. Deze zijn natuurlijk even goed wiskundige oude drukken. Van zowat al 

Stevins werken is een eerste editie aanwezig in een van de betrokken partnerbibliotheken, wat de 

historische waarde verder verhoogt. 

De algemeen-historische waarde wordt verder verhoogd door de aanwezigheid van belangrijke werken die 

hun stempel op de ontwikkeling van het wiskundig denken drukten en als een ijkpunt fungeren in de 

geschiedenis van de wiskunde in brede zin. Ook oude drukken die als topstuk door de Vlaamse overheid 

erkend zijn, zouden bijdragen aan deze erfgoedwaarde. De collectie bevat geen erkende topstukken. 

Daartegenover staat dat de herkomstcollectie van Ten Duinen, waarvan enkele items in de collectie zijn 

opgenomen, wel als geheel erkend is als topstuk. Twee werken werden door de experten aangestipt als 

publicaties met een uitzonderlijke ijkwaarde, allebei van de hand van een internationale wiskundige en 

afkomstig uit KU Leuven Bibliotheken: 

1. Galileo Galilei, Siderevs nvncivs magna, longeqve admirabilia spectacula pandens, ... atque Medicea 

sidera nvncvpandos decrevit (Venetië, 1610) 

2. William Gilbert, De magnete, magneticisqve corporibvs, et de magno magnete tellure; physiologia noua 

(Londen, 1600) 

In beide gevallen gaat het over eerste edities, wat hun belang nog doet toenemen. Over de hele collectie 

zijn 21% van de werken eerste edities, volgens de gegevens die de bibliotheken aanleverden. Werken 

waarvoor geen gegevens werden bezorgd, werden ook nog eens opgezocht in USTC. Aangezien we er niet 

met zekerheid vanuit mogen gaan dat de vroegste editie in USTC per definitie ook de eerste editie is omdat 

daarin mogelijk nog edities ontbreken, werden deze werken als een aparte categorie beschouwd. Ze waren 

goed voor nog eens 17%. Het aantal eerste edities ligt dus ergens tussen 20 en 33%, wat zeker niet 

slecht is. Deze aantallen verschillen wel tussen de lokale en internationale auteurs: de internationale groep 

bevat 15% eerste edities en 27% vroegste edities in USTC, tegenover respectievelijk 24% en 10% bij de 

wiskundigen uit de Lage Landen.  
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Aangezien de collectie weinig zeldzame exemplaren herbergt, heeft dat geen versterkend effect op deze 

erfgoedwaarde. 

Globaal gezien schatten we de algemeen-historische waarde van de collectie eerder hoog in, vooral 

ten gevolge van de gehanteerde werkwijze bij de afbakening van de collectie. 

b) Boekhistorische waarde 

Een oude druk bevat niet enkel informatie die in de tekst besloten ligt. Het boek is als materieel object zelf 

van belang om bijvoorbeeld de receptie van een werk te onderzoeken of de ontwikkeling van het gedrukte 

boek te bestuderen. We verwachtten weinig grote evoluties binnen de collectie op te merken op 

druktechnisch vlak. De productie voor de markt was immers erg behoudsgezind en tijdens de periode 

1570-1620 vonden er geen opmerkelijke innovaties plaats. Toch herbergt de collectie zeker typografische 

diversiteit. Zo treffen we zowel in gotisch aan (typisch voor werken in de volkstaal) als in romein (het 

gebruikelijke lettertype voor Latijnse teksten).  

      

Links: Tycho Brahe (?), Van de vvonderlijke nieuwe sterre (1572) (Universiteitsbibliotheek Gent) 

Rechts: Andrea Palladio, Antiquitates almae Urbis Romae (1618) (Universiteitsbibliotheek Gent) 

We bepalen de boekhistorische waarde aan de hand van vier parameters: de aanwezigheid van annotaties, 

van een eigentijdse boekband, van tabellen en van illustraties. Annotaties vertellen immers iets over de 

receptie van een werk en de mening van de lezer die het werk in handen kreeg, een eigentijdse boekband 

kan op bijzondere interesse rekenen van wie zich toelegt op de boekbindkunst en kan bijzonder fraai zijn. 

Illustraties en tabellen vormen een druktechnische uitdaging. 

Tachtig procent van de werken vertoonde geen annotaties, terwijl 13% enkele annotaties bevatte en 7% 

meerdere doorheen het hele werk. Er was geen wezenlijk verschil tussen de werken van de internationale 

wiskundigen en de wiskundigen uit de Lage Landen. Voor de collectiebeheerders die de waardering 

uitvoerden was het als niet-wiskundigen niet evident om het belang van de annotaties correct in te schatten. 

Het terugvoeren van nota’s op een specifieke persoon of wiskundige bleek niet meteen mogelijk. In ieder 

geval wijzen de annotaties geregeld op gebruik van de werken als studiemateriaal. Er is in onderlijnd en we 

treffen berekeningen, oplossingen van vraagstukken en meetkundige tekeningen aan. Dergelijke 
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tekeningen verduidelijken wat in woorden 

uitgelegd staat op een visuele manier en 

helpen de lezer bij de interpretatie van de 

tekst. 

 

 

 

 

Euclides elementorum geometricorum libri VI 

priores: nova interpretatione a Joanne Lanz 

(Ingoldstadt, 1617) (Universiteitsbibliotheek Gent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soms verschilde de lezer van mening met de auteur, want sommige werken bevatten ook commentaren en 

correcties aan tabellen en berekeningen. Twee werken die verder onderzoek verdienen zijn een Franse 

editie van Gemma Frisius’ Cosmographia uit 1581 bewaard in de Universiteitsbibliotheek Gent, en een 

Aritmeticae practicae methodus facilis van dezelfde auteur uit 1592 bewaard in de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience. Het eerste werk bevat tal van losse negentiende-eeuwse notities en knipseltjes, die mogelijk 

iets vertellen over de receptie van Gemma Frisius in de negentiende eeuw; het tweede werk bevat achteraan 

een apart katern met teksten en allerlei illustraties, waarvan de relatie met het werk door een expert 

onderzocht zou moeten worden. Hoewel er dus niet veel annotaties voorkomen in de collectie, 

verhogen de weinige handgeschreven aanvullingen vermoedelijk wel het belang van het 

desbetreffende collectiestuk.  

Van de werken had 57% een eigentijdse boekband, tegenover 32% met een latere band. Bij 11% 

konden we het niet met zekerheid vaststellen. Het percentage eigentijdse boekbanden ligt opmerkelijk 

hoger bij de internationale auteurs (70%) dan bij de lokale auteurs (48%). Een kleine helft van de werken 

bevatte bovendien tabellen (48%). Dat is vrij veel, maar mag niet verrassen gezien de aard van het 

onderwerp. Bij gebrek aan een moderne rekenmachine had je om snel berekeningen te maken bijvoorbeeld 

nood aan tabellen met de waarden van de sinus, cosinus en tangens van elke hoek. Het percentage tabellen 

ligt overigens opmerkelijk hoger bij de lokale auteurs (56%) dan bij de internationale auteurs (38%). Een 

mogelijke verklaring is dat de werken van lokale auteurs vaker de praktische toepassingen van de wiskunde 

als onderwerp hadden. Ze moesten dus vooral handig en snel te gebruiken zijn. 
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Jan Pietersz Dou, Pracktijcke des Landmetens (Amsterdam, begin 17e eeuw) (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) 
 

 

Tot slot bevat maar liefst 93% van de werken een of meerdere illustraties. Het percentage verschilt 

wel wat tussen de lokale en de internationale wiskundigen (90% en 97%), maar is niettemin steeds erg hoog. 

Tot slot komt meerkleurig drukwerk in zwart en rood eerder uitzonderlijk voor, bijvoorbeeld op de 

voorpagina van Frederico Commandino’s uitgave van de Elementa (het standaardhandboek van Euclides) en 

in verschillende van Scaligers werken, waaronder diens Cyclometria, en de Canon triangvlorvm sphaericorvm 

van Adriaan van Roomen. Tot slot is het gebruik van Arabisch schrift in de vertaling van Euclides een 

typografische bijzonderheid. 

Gezien de talrijke illustraties en de aanwezigheid van een eigentijdse boekband en tabellen in de 

helft van de werken beoordelen we de boekhistorische waarde van de collectie globaal als eerder 

hoog. 
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c) Esthetische waarde 

Bij de kunsthistorisch-artistieke waarde staat het belang van de collectie voor de ontwikkeling van de 

kunstgeschiedenis centraal. Maar ook de esthetische kwaliteiten van de werken en het belang van de 

illustraties voor de wetenschappelijke inzichten die in de werken uiteengezet worden komen hierbij aan 

bod. Omdat het door de coronamaatregelen niet mogelijk was om belanghebbenden mee te laten 

waarderen, ontbreekt belangrijke input om de kunsthistorische waarde correct in te schatten. Het traject 

werd daarom beperkt tot de esthetische kwaliteiten van de collectie wiskundige oude drukken. Ook de 

terminologie werd hieraan aangepast, van kunsthistorisch-artistieke waarde naar esthetische waarde, om 

geen foutieve indruk te wekken. 

Zoals we al zagen bevat veruit het merendeel van de werken illustraties. Bij 79% van de werken gaat 

het over meer dan tien illustraties per werk. De collectie is dus rijkelijk geïllustreerd. Bij 6% is de enige 

afbeelding een geïllustreerde titelpagina, terwijl 15% tien illustraties of minder bevat. Deze percentages 

verschillen nagenoeg niet tussen de internationale auteurs en de lokale auteurs. Wel komen geïllustreerde 

titelpagina’s iets minder vaak voor bij de lokale auteurs. Ingekleurde illustraties zijn uitzonderlijk: slechts in 

11% van de werken komen ze voor. We zien ze meer dan dubbel zo vaak bij de internationale auteurs (17%) 

dan bij de lokale auteurs (6%).  

 

 

Michiel Coignet, De zeevaert, oft Conste van ter 

zee te varen (Antwerpen, 1580) 

(Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) 

 

Slechts in uitzonderlijke gevallen zijn de 

afbeeldingen louter decoratief, 

bijvoorbeeld waar het enkel gaat om een 

drukkersmerk of om versierde initialen en 

randen. Een occasioneel auteursportret 

op de titelpagina heeft voornamelijk 

esthetische waarde, maar is bovendien 

interessant als bron voor de studie van de representatie van wiskundige beroepen en de 

zelfrepresentatie van de auteur. Een mooi voorbeeld is de titelpagina van De circulo et adscriptis liber van 

Ludolf van Ceulen, waarop een portret van de auteur is afgebeeld met een allegorische presentatie van zijn 

berekening van π. Van Ceulen berekende als eerste het getal π tot 35 cijfers na de komma, een hele prestatie 

zonder de hulp van een moderne rekenmachine. 

Ook de voorstellingen van wiskundige beroepen zoals landmeters en wijnroeiers zijn zeker de 

moeite waard. Een uitzonderlijke illustratie toont de vele facetten van de wiskunde: verschillende 

personages zitten aan een tafel terwijl ze omringd zijn door wiskundige hulpmiddelen, terwijl een 

boekhouder zijn boeken controleert en een wijnroeier de inhoud van een vat bepaalt. Door het raam zien 

we een figuur de hoogte van een boom bepalen met de hulp van geometrie. De afbeelding werd als 

titelpagina in verschillende werken van Martin Vanden Dijcke gebruikt.  
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Martin Vanden Dijcke, 

Instructie om de wijn-roede 

ende peghelstock te maken 

(Antwerpen, 1600) 

(Universiteitsbibliotheek 

Gent) 

 

 

 

 

 

 

In de overgrote meerderheid van de werken maken de illustraties een essentieel deel uit van het 

wetenschappelijk discours. Het gaat over geometrische figuren, opstellingen voor proeven, 

astronomische schema’s, wetenschappelijke instrumenten en allerhande berekeningen en wiskundige 

bewijzen. De afbeeldingen zijn soms bedoeld voor praktisch gebruik, zoals een uitklapbare gradenboog. In 

het bijzonder het kosmografisch werk is prachtig geïllustreerd, met globes, sterrenbeelden en een 

hartvormige wereldkaart. De werken van Gemma Frisius en Octavio Pisano bevatten bovendien 

indrukwekkende volvelles. Dat zijn diagrammen met beweegbare onderdelen, die de lezer zelf in een 

bepaalde positie kon draaien om er bijvoorbeeld de stand van de zon op een welbepaald moment op af te 

lezen. 
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Gemma Frisius, De astrolabo catholico (Antwerpen, 1556) (KU Leuven Bibliotheken) 

 

In de architecturale werken spelen tekeningen uiteraard een belangrijke rol. Ook hier zijn de tekeningen van 

gevels, de plattegronden en de vestingswerken cruciaal voor het werk. Een mooi exemplaar is L’antichità di 

Roma van Andrea Palladio, waarin stadsvedute – zeer gedetailleerde vergezichten op een stad – en 

tekeningen van monumenten uit Rome zijn opgenomen. In enkele gevallen zijn de tekeningen zelfs het 

discours, bijvoorbeeld in het werk van Vredeman De Vries. Het gaat hier vaak over prentenverzamelingen 

die amper tekst bevatten, zoals zijn studie over het perspectief of zijn tekeningen van vroegmoderne tuinen, 

een unieke bron voor de geschiedenis van de tuinarchitectuur. De prenten bevatten heel wat detail, die in 

se niet bijdragen tot het onderwerp, maar getuigen van oog voor afwerking. 
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Jacques Perret, Des fortifications et artifices 

architectvre et perspective (s.l., 1590-1601) 

(KU Leuven Bibliotheken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Vredeman De Vries, 

Perspective : die hooch-gheroemde 

conste (Leiden, 1604-1605) 

(Museum Plantin-Moretus) 

 

 

 

 

Wat betreft het belang van de collectie voor de kunstgeschiedenis is dit – zoals we al zagen – zonder 

de inbreng van belanghebbenden moeilijk in te schatten. Wel verdient één werk bijzondere vermelding. 

Het gaat over Aguilonius’ Opticorum Libri Sex, dat in 1613 bij de Officina Plantiniana verscheen. De 

openingspagina van elk boek is voorzien van een gravure van de hand van Rubens. Telkens wordt een 

wetenschappelijk experiment uitgebeeld. Het werk is een uitzonderlijk voorbeeld van de samenwerking 

tussen auteur, drukker en kunstenaar. De gedetailleerde proefopstellingen op de gravures tonen dat 

Rubens een goed wetenschappelijk inzicht bezat. 
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Proefopstelling op de titelpagina van Boek V van Franciscus Aguilonius, Opticorum Libri Sex 

(Antwerpen, 1613) – gravure van Pieter Paul Rubens (Museum Plantin-Moretus) 

De rijkdom van de collectie op esthetisch vlak is dus erg hoog, wat zeker een positief effect heeft op de 

presentatiewaarde van de werken. De kunstzinnige illustraties zijn zonder meer indrukwekkend te noemen, 

maar ook de kleinere, meer praktisch bedoelde afbeeldingen zijn interessant. Druktechnisch zijn de 

afbeeldingen soms vrij complex. Globaal beoordelen we de esthetische waarde van de collectie als 

hoog. 

4.2. Gebruikswaarde 

a) Onderzoekswaarde 

De onderzoekswaarde geeft aan op welke manier de collectie een bron voor onderzoek is of kan zijn. Hierbij 

gaat het zowel over de collectie als materiële objecten (studie naar de samenstelling van oude drukken, 

analyse van de rol van afbeeldingen enz.) als over de inhoud van de collectie. Dat beperkt zich niet tot louter 

academisch onderzoek, maar kan ook gaan over de betekenis van de collectie als informatiebron voor 

journalisten, genealogen of heemkundigen. 

Doordat de input van de belanghebbenden ontbreekt is de onderzoekswaarde moeilijk vast te 

stellen. Erfgoedbibliotheken hebben bovendien, zoals eerder aangehaald, weinig zicht op wie precies 

werken raadpleegt en voor welk doel. Hierdoor zijn de argumenten eerder anekdotisch van aard.  

De collectiebeheerders vermoeden dat de collectie vooral van belang is voor onderzoek naar 

wetenschapsgeschiedenis in het algemeen. Gezien de aanwezigheid van publicaties over architectuur, 

stedenbouw en tuinbouw zouden ook architecten geïnteresseerd kunnen zijn, net als kunstwetenschappers, 

voor wie de studies over het perspectief een interessante bron zouden kunnen zijn. Omdat figuren zoals 
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Gemma Frisius verbonden waren aan de Leuvense universiteit biedt de collectie ook veel materiaal voor het 

bestuderen van universiteitsgeschiedenis, al is in de praktijk de vraag naar deze werken wel beperkt. Dat de 

collectie op belangstelling kan rekenen vanuit boekhistorische invalshoek bewijst het recente onderzoek 

van een doctoraatsstudente naar tabellen in vroegmoderne drukken. Meer specifieke thema’s of types 

onderzoek (longue durée, micro storia enz.) benoemen is op dit moment onmogelijk.  

Een mogelijk knelpunt voor onderzoek op de collectie is de diversiteit aan talen in de collectie. Latijn, 

maar ook vroegmodern Nederlands vragen een zekere specialistische achtergrond, waardoor onderzoek 

door studenten minder evident is. Zeker nu klassieke talen steeds meer uit het curriculum van de secundaire 

scholen verdwijnen zou dit in de toekomst een ernstige hinderpaal kunnen zijn om de rijkdom van de 

collectie als onderzoeksmateriaal ten volle benut te kunnen benutten. 

De onderzoekswaarde bezit zeker nog ontwikkelpotentieel. Ten eerste zou een meer systematische 

registratie van gebruikscijfers, inclusief gegevens over de achtergrond van de gebruiker en het doel van de 

raadplegingen, collectiebeheerders beter in staat moeten stellen de interesse van onderzoekers te duiden 

en langetermijnevoluties te onderscheiden. Zo kan men zich een accurater beeld vormen van de 

onderzoekswaarde. Het gaat hier uiteraard zowel over de gebruikscijfers van de fysieke exemplaren als van 

de digitale. Helaas is het vaak moeilijk om gebruikscijfers te verkrijgen voor digitale kopieën via een externe 

partner als Google Books. 

De collectiebeheerders suggereerden ook dat er op dit moment slechts beperkte interesse in de collectie is, 

omdat ze te weinig gekend is bij onderzoekers. De zichtbaarheid van de collectie verbeteren is dus een 

evident eerste actiepunt. Tentoonstellingen spelen hier een belangrijke rol als katalysator die de interesse 

in de collectie aanwakkert. Ook blijven investeren in digitalisering is cruciaal: de ervaring leert dat 

onderzoekers vaak de collectie of een collectiestuk eerst online leren kennen, om het vervolgens in levende 

lijve te komen bestuderen.  

b) Educatieve waarde 

De educatieve waarde peilt naar de mate waarin de collectie een didactische rol vervult in het kader van 

opleidingen. Dit kan academisch onderwijs zijn, maar net zo goed navormingen, volwassenenonderricht of 

het secundair onderwijs.  

Ook hier speelt het gemis aan input van belanghebbenden sterk, net zoals het gebrek aan 

systematische registratie van het gebruik van de collectie, waardoor elke uitspraak over de 

educatieve waarde van de collectie moeilijk is. Voor zover ze het kunnen inschatten menen 

collectiebeheerders dat er maar beperkte interesse is in de collectie onder lesgevers. De vertaalslag van 

collectie naar communicatie is vaak heel moeilijk, waardoor de collectie te weinig gekend is en onderbenut 

blijft als educatief materiaal. 

Het inzetten van de collectie als didactisch materiaal is bovendien enigszins problematisch aangezien 

oude drukken zowel kostbaar zijn als fragiel. Hoewel het met de conditie van de collectie nog best meeviel, 

zou frequent gebruik toch de conditie doen achteruit gaan. De wiskundige oude drukken bevatten 

daarenboven soms kwetsbare delen zoals de volvelles. Daarnaast vormt ook hier de diversiteit aan talen 

een knelpunt, aangezien die een drempel vormt voor de toegankelijkheid van de collectie voor bijvoorbeeld 

leerlingen secundair onderwijs. 
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Nochtans bezit de collectie zeker educatief nut. Als materieel object vormen oude drukken in het 

algemeen immers mooi illustratiemateriaal voor de geschiedenis van het boek. Het potentieel van de 

collectie als didactische ondersteuning voor wiskundeonderwijs zou verder onderzocht moeten worden. 

Qua ontwikkelpotentieel denken collectiebeheerders vooral aan ontsluiting om de bekendheid van 

de collectie binnen deze doelgroep te vergroten, zodat wiskundeleerkrachten sneller naar deze werken 

grijpen om hun lessen te illustreren. Ook hier zouden tentoonstellingen als katalysator kunnen dienen. Een 

visueel aantrekkelijke presentatie en goede communicatie op maat zijn hierbij essentieel. Steeds de 

vertaalslag van collectie naar communicatie maken zou een automatisme moeten worden.  

Om de educatieve waarde van de collectie te gelde te maken zou daarnaast volop moeten worden 

ingezet op digitalisering. Dit lost het probleem van de kwetsbaarheid van de oude drukken op en verkleint 

de inspanning voor mogelijk geïnteresseerde lesgevers, als er ook een mooie toeleidingstool zou zijn. 

Anderzijds hopen collectiebeheerders uiteraard dat de digitale exemplaren de ‘goesting’ bij de lesgevers 

losmaakt om zelf, samen met hun leerlingen, de fysieke exemplaren te komen bezichtigen en kennis te 

maken met de materialiteit van dit erfgoed. 

c) Presentatiewaarde 

De presentatiewaarde van een collectie is hoog als ze veel materiaal bevat dat voor bezichtiging in 

tentoonstellingen of tijdens evenementen (in de eigen bibliotheek of in musea, maar ook daarbuiten) kan 

worden gebruikt. 

Gegevens over bruiklenen en de opname van werken in catalogi of publicaties in het kader van 

tentoonstellingen worden helaas niet systematisch bijgehouden. De onderstaande gegevens maken dus 

geen aanspraak op volledigheid, maar geven toch al een eerste beeld van de presentatiewaarde.  

Van 28 werken uit de collectie (11%) is geweten dat ze ooit te bezichtigen waren in een 

tentoonstelling. Hiervan zijn 18 werken ook opgenomen in de bijbehorende catalogus of andere 

publicaties in het kader van een expo. Vooral kosmografisch werk blijkt bijzonder in trek (10 van de 28 

werken)37, naast wiskunde in engere zin (7 werken)38 en architectuurpublicaties (5 werken)39. Drie titels 

doken zelfs in verschillende expo’s op: Coignets De zeevaert, Vredeman de Vries’ Architectura en Aguilonius’ 

Opticorum Libri Sex. Een beperkt aantal titels gaat dus met de aandacht lopen, wellicht vanwege hun visuele 

aantrekkelijkheid. De input van belanghebbenden had meer licht kunnen werpen op eventuele andere 

redenen waarom net deze werken zo populair zijn.  

De oude drukken waren te bezichtigen in de volgende tentoonstellingen: 

− Permanente opstelling (Museum Plantin-Moretus) 

− 1987: Een kijk op bouwen (KU Leuven Bibliotheken) 

− 2005: Zichtbaar zeldzaam: hoogtepunten uit de Antwerpse Stadsbibliotheek (Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience)40 

                                                        
37 Het gaat bijvoorbeeld over Gemma Frisius’ Cosmographia in verschillende talen en werk van Rembert Dodoens, Cornelius Valerius 

en Johannes Sacrobosco ‘over de wereldbol’ (‘De sphaera’).  
38 De cijferboeken van Vanden Dijcke en Bartjens, Coignets Arithmetica, twee exemplaren van Gemma Frisius’ Arithmetica practicae 

methodus facilis, eenmaal Euclides’ Elementa en Snellius’ Hypomnemata mathematica. 
39 Werken van Vredeman De Vries en Palladio. 
40 Voor meer info, zie https://www.consciencebibliotheek.be/nl/pagina/zichtbaar-zeldzaam, laatst geraadpleegd op 18.01.2021. 
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− 2008: Piranesi. De Prentencollectie Van De Universiteit Gent (Museum voor Schone Kunsten 

Gent)41 

− 2008: Gemma Frisius 1508-2008 (KU Leuven Bibliotheken)42 

− 2015: Mons Superstar! Petites et grandes histoires d'une ville innovante (Fondation Mons)43 

− 2015: Zeven zeeën (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience)44 

− 2016: Goddelijke interieurs. Stap binnen in kerken uit de eeuw van Rubens (Museum Mayer van den 

Bergh)45 

− 2016-2017: Utopia & More (KU Leuven Bibliotheken)46 

− 2017: In De Ban Van De Tijd (Sint-Pietersabdij Gent)47 

− 2018: Empreintes. Patrimoine Écrit. Témoin De L'Histoire (Réseau des Bibliothèques de l'Université 

de Liège)  

− 2018-2019: Baroque Book Design (Museum Plantin-Moretus)48 

In deze lijst bevindt zich een eerder verrassend onderwerp zoals de stad Bergen, maar meestal is de 

invalshoek (boek)historisch. Enkel bij In de ban van de tijd en Een kijk op bouwen staat de 

wetenschap/wiskunde echt centraal. Daarnaast zijn er ook verschillende tentoonstellingen gewijd aan de 

figuur van Simon Stevin, wiens werk zoals al eerder vermeld werd niet in de collectie werd opgenomen. De 

meest recente tentoonstelling trok op zo’n twee maanden tijd meer dan 3000 bezoekers. 

− 1998: Schatten in de universiteitsbibliotheek: Simon Stevin, 1548-1620 (Universiteitsbibliotheek 

Gent) 

− 2004: Simon Stevin, de geboorte van de nieuwe wetenschap (KBR) 

− 2020: Simon Stevin van Brugghe, 1620-2020. Hij veranderde de wereld. (Stadsarchief Brugge, 

Openbare bibliotheek Brugge en Universiteit Gent)49 

− 2020: Simon Stevin, homo universalis (Museum Plantin-Moretus) (webexpo)50 

Ook de webexpo die in het kader van dit waarderingstraject gemaakt werd wist op een goede vier maanden 

tijd rond de 1000 bezoekers te trekken, die de expo niet minder dan 1384 keer bezochten. Er is met andere 

woorden zeker interesse in dit onderwerp vanuit het brede publiek. De presentatiewaarde van de 

collectie ligt – althans voor welbepaalde stukken – hoog.  

De tentoonstellingen vonden geregeld plaats in de eigen erfgoedbibliotheek. Momenteel is er dus vooral 

interesse in de collectie vanuit de eigen organisaties en vanuit enkele (kunst)historische musea en andere 

                                                        
41 Voor meer info, zie https://www.ugent.be/ea/architectuur/nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/projecten/piranesi-de-

prentencollectie-van-de-universiteit-gent, laatst geraadpleegd op 18.01.2021. 
42 Voor meer info, zie https://bib.kuleuven.be/apps/ub/expo/gemma_frisius.php, laatst geraadpleegd op 21.01.2021. 
43 Voor meer info, zie https://sharepoint1.umons.ac.be/FR/universite/admin/aff_etudiant/CultureEtSport/UMONS-

culture/MONS2015/Pages/P37_MonsSuperstar.aspx, laatst geraadpleegd op 18.01.2021. 
44 Voor meer info, zie https://www.consciencebibliotheek.be/nl/pagina/de-zeven-zee%C3%ABn, laatst geraadpleegd op 18.01.2021. 
45 Voor meer info, zie https://www.museummayervandenbergh.be/nl/pagina/goddelijke-interieurs-stap-binnen-kerken-uit-de-eeuw-

van-rubens, laatst geraadpleegd op 18.03.2021. 
46 Voor meer info, zie https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/tentoonstellingen/utopia-more, laatst geraadpleegd op 

18.01.2021. 
47 Voor de e-catalogus van deze tentoonstelling, zie https://indebanvandetijd.be, laatst geraadpleegd op 18.01.2021. 
48 Voor meer info, zie https://www.museumplantinmoretus.be/nl/pagina/rubens-en-het-barokboek, laatst geraadpleegd op 

18.01.2021. 
49 Voor meer info, zie https://www.museabrugge.be/kalender/tentoonstellingen/simon-stevin-van-brugghe-1620-2020-hij-

veranderde-de-wereld, laatst geraadpleegd op 18.01.2021. 
50 Webexpo te raadplegen op https://www.museumplantinmoretus.be/nl/webexpo-simon-stevin, laatst geraadpleegd op 18.01.2021. 

https://www.ugent.be/ea/architectuur/nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/projecten/piranesi-de-prentencollectie-van-de-universiteit-gent
https://www.ugent.be/ea/architectuur/nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/projecten/piranesi-de-prentencollectie-van-de-universiteit-gent
https://bib.kuleuven.be/apps/ub/expo/gemma_frisius.php
https://sharepoint1.umons.ac.be/FR/universite/admin/aff_etudiant/CultureEtSport/UMONS-culture/MONS2015/Pages/P37_MonsSuperstar.aspx
https://sharepoint1.umons.ac.be/FR/universite/admin/aff_etudiant/CultureEtSport/UMONS-culture/MONS2015/Pages/P37_MonsSuperstar.aspx
https://www.consciencebibliotheek.be/nl/pagina/de-zeven-zee%C3%ABn
https://www.museummayervandenbergh.be/nl/pagina/goddelijke-interieurs-stap-binnen-kerken-uit-de-eeuw-van-rubens
https://www.museummayervandenbergh.be/nl/pagina/goddelijke-interieurs-stap-binnen-kerken-uit-de-eeuw-van-rubens
https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/tentoonstellingen/utopia-more
https://indebanvandetijd.be/
https://www.museumplantinmoretus.be/nl/pagina/rubens-en-het-barokboek
https://www.museabrugge.be/kalender/tentoonstellingen/simon-stevin-van-brugghe-1620-2020-hij-veranderde-de-wereld
https://www.museabrugge.be/kalender/tentoonstellingen/simon-stevin-van-brugghe-1620-2020-hij-veranderde-de-wereld
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erfgoedbibliotheken. Nochtans zijn er in Vlaanderen een aantal wetenschapsmusea te vinden, waarvoor de 

collectie eveneens interessant tentoonstellingsmateriaal kan bevatten, zoals Technopolis of het recent 

geopende GUM. Als ontwikkelpotentieel zouden deze wetenschapsmusea in de toekomst 

gesensibiliseerd kunnen worden rond de collectie en hun meerwaarde als tentoonstellingsobject. 

4.3. Sociale waarde 

De sociale waarde drukt het belang uit dat de collectie vandaag de dag heeft voor verschillende 

maatschappelijke actoren (organisaties, gemeenschappen, regio’s enz.). Zij ontlenen hun identiteit deels aan 

het erfgoed in de collectie. Het gaat met andere woorden over een subjectieve beleving en houdt niet 

noodzakelijk effectief gebruik of een grondige kennis van de collectie in.  

In de eerste plaats gaat het over het belang van de collectie voor de eigen erfgoedbibliotheek. Voor geen 

enkele bibliotheek vormen wiskundige oude drukken een zwaartepunt binnen het collectiebeleid. 

Oude drukken vormen wel bij sommigen een aparte deelcollectie of een eigen zwaartepunt, maar niemand 

legt zich specifiek toe op wiskunde. De collectie heeft wel affiniteit met enkele van de kennisdomeinen 

waarop KU Leuven Bibliotheken zich toelegt, namelijk met wetenschapsgeschiedenis en – omwille van 

enkele auteurs – met universiteitsgeschiedenis. Het zicht op de zwaartepunten van andere 

erfgoedbibliotheken is, in afwachting van de realisatie van de vernieuwde Collectiewijzer 

Erfgoedbibliotheken, niet volledig, maar op basis van de beschikbare gegevens lijkt geen enkele 

erfgoedbibliotheek zich op dit type publicaties toe te leggen. Deze lacune betekent een risico voor het 

wiskundige erfgoed, in het bijzonder dat van de wiskundigen uit de Lage Landen, die wellicht niet door een 

andere organisatie opgepikt zullen worden. Hierin ligt een risico voor de toekomst, of meer positief 

geformuleerd: een opportuniteit voor een erfgoedbibliotheek die zich op dit domein toelegt. 

Er bestaat op dit moment geen merchandising op basis van de collectie, al biedt de collectie hier 

zeker potentieel toe. Denk bijvoorbeeld aan maak-je-eigen-volvelles, schematische astronomische 

weergaven, instrumentjes, een model van de zeilwagen van Stevin of (lego)fortificaties. De hoge 

productiekosten maken echter dat merchandising maar zin heeft als de collectie verder ook ontwikkeld 

wordt richting het brede publiek, wat voor geen van de erfgoedbibliotheken momenteel prioriteit heeft.  

Tot slot is het belang en de betekenis van de collectie in de ogen van de brede maatschappij onmogelijk in 

te schatten zonder de belanghebbenden zelf te raadplegen, wat helaas omwille van COVID-19 niet mogelijk 

was. De projectwerkgroep stelde wel een lijst van mogelijke belanghebbenden op, maar over hun mening 

over de collectie bleven we helaas in het ongewisse. Er is dus meer en gerichter onderzoek nodig naar 

de betrokkenheid van de brede samenleving bij de collectie. We kregen wel al enkele positieve reacties 

op de aankondiging van de collectie, onder andere van leerkrachten wiskunde uit het secundair onderwijs. 

Tot slot weerspiegelt de collectie vooral de geschiedenis van Europese mannen. Naar vrouwen is het in de 

collectie ver zoeken en ook van de invloed van de Arabische wereld op de wiskundige inzichten zijn – 

ondanks haar belang – slechts hier en daar sporen terug te vinden. Hierdoor vermindert mogelijk de sociale 

waarde van de collectie voor bepaalde groepen. 

Om een globale uitspraak te doen over de sociale waarde van de collectie is meer onderzoek nodig. 
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5. RESULTATEN 

  Score 

Collectiekenmerken Volledigheid Eerder hoog 

 Zeldzaamheid Eerder laag 

 Complementariteit Hoog 

 Conditie Eerder hoog 

 Herkomst Eerder laag 

 Digitale toegankelijkheid Eerder hoog 

 Effectief gebruik Verder te onderzoeken 

Erfgoedwaarden Historische waarde  

 - Algemeen-historisch Eerder hoog 

 - Boekhistorisch Eerder hoog 

 - Esthetisch Hoog 

 Gebruikswaarde  

 - Onderzoekswaarde Verder te onderzoeken 

 - Educatieve waarde Verder te onderzoeken 

 - Presentatiewaarde Hoog 

 Sociale waarde Verder te onderzoeken 

Tabel 9: Samenvatting resultaten waardering 

6. TIPS EN AANBEVELINGEN VOOR DE TOEKOMST 

Wie zelf overweegt een waarderingstraject te beginnen, geven we graag de volgende tips mee.  

∫ Waarderen is arbeidsintensief, maar levert interessante resultaten op en is dus zeker ook voor 

andere deelcollecties nuttig. 

∫ Neem er je tijd voor. Als collectiebeheerder zie je zoveel moois, maar krijg je zelden de tijd om er 

diepgaand mee bezig te zijn. Het is een onwaarschijnlijk voorrecht om met dit mooie, waardevolle 

erfgoed te werken. 

∫ Overweeg zeker een cross-collectie traject. Je leert veel uit het bibliotheekoverschrijdend 

aanpakken van waarderen én je kan de taken verdelen. 

∫ Zorg voor een concreet resultaat om het traject aan te haken (zoals de webexpo bij dit traject).  

∫ Zorg voor een duidelijke trekker/projecteigenaar. Dat geldt zowel voor cross-

collectiewaarderingstrajecten als voor trajecten binnen één bibliotheek. 
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∫ Besteed voldoende tijd aan het opstellen en controleren van het collectieoverzicht voor je aan het 

waarderen gaat. Achteraf aanpassingen aan de lijst doorvoeren is vaak niet zo gemakkelijk. 

∫ Denk goed op voorhand na of je een bepaald criterium best op niveau van het exemplaar, de 

editie of de boekband aanpakt. Zorg dat je invulformulieren hierop afgestemd zijn. 

∫ Durf te werken met gesloten vragen en vooraf vastgelegde keuzemogelijkheden. Dat maakt de 

verwerking van de resultaten achteraf veel eenvoudiger, omdat je in een spreadsheet het aantal 

per optie automatisch kunt laten tellen. Dat werkt niet alleen sneller, maar verkleint ook de 

foutenmarge die je bij handmatig tellen altijd hebt. Heb dus geen schrik van kwantitatieve analyse. 

∫ Spreadsheets met veel voorgeprogrammeerde elementen (aanvinkvakjes, keuzemenus’s enz.) 

worden soms wel erg zwaar om te laden en traag om in te werken. Sla dus zeker voldoende op, 

zodat je nooit je werk kwijt raakt. 

∫ Een opdeling van het corpus, zoals in dit traject in werk van lokale en internationale wiskundigen, 

kan inhoudelijk nuttig zijn. Tegelijkertijd vraagt het wel meer tijd om de resultaten te verwerken. In 

dit traject bleek de opdeling in de praktijk trouwens minder houdbaar te zijn dan op voorhand 

gedacht. Bij het waarderen kwam bijvoorbeeld aan het licht dat de toeschrijving van een werk aan 

de Deense wiskundige en astronoom Tycho Brahe betwist was en ook van de hand van een lokale 

auteur kon zijn. De analyse van de samenstelling van de collectie was echter tegen dan al 

afgerond, zodat dit niet meer gewijzigd kon worden zonder heel veel extra werk. 

∫ Titels screenen op trefwoorden werkt pas goed als er niet te veel spellingsvarianten en afgeleiden 

van het trefwoord bestaan. 

7. BIJLAGEN 

Bijlage 1: Projectomschrijving 

Bijlage 2: Methodiek 

Bijlage 3: Invulling waarderingscriteria 

Bijlage 4: Toelichting criterium conditie 

Bijlage 5: Spreadsheet waarderen (per erfgoedbibliotheek) 

Bijlage 6: Spreadsheet conditie (per erfgoedbibliotheek) 

Bijlage 7: Spreadsheet collectiebrede criteria (gemeenschappelijk) 

Bijlage 8: Overzicht waarderingssessies 

Bijlage 9: Overzicht mogelijke belanghebbenden (brainstorm) 

Bijlage 10: Overzicht collectie 
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