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Woord vooraf 
De eerste fase van het STCV-project is achter de rug. Van 2000 tot 2003 beschreven Joost 
Depuydt, Goran Proot en Stijn van Rossem de collecties van zes instellingen: de Bibliotheek 
Stadscampus (Universiteit Antwerpen), het Ruusbroecgenootschap, de Antwerpse 
Stadsbibliotheek, de Centrale Bibliotheek van de K.U.Leuven, de Leuvense faculteitsbibliotheek 
Godgeleerdheid en de Universiteitsbibliotheek van Gent. In deze nieuwsbrief worden de 
resultaten van het verblijf aan de laatstgenoemde instelling belicht. Daarnaast durven we ook weer 
naar de toekomst kijken. Al is het nog iets te vroeg om voluit « Le STCV est mort, vive le 
STCV ! » te scanderen, toch bestaat de kans dat er binnen afzienbare tijd een volgende fase van 
start kan gaan. Duimen maar ! 

De STCV in Gent 
Vanaf 1 januari 2003 streek de gevleugelde schildpad neer in de Boekentoren, het modernistische 
monument dat vanop de Blandijnberg de Gentse skyline beheerst. Het FWO-Vlaanderen 
financierde de werkzaamheden tot het einde van 2003. De rijkdom van de collectie was echter zo 
groot, dat niet alle boeken tijdig verwerkt geraakten. De bibliotheekdirectie maakte daarom zelf 
kredieten vrij om de selectielijst af te werken (tot eind april 2004). 

 
De uniciteit van de Gentse 
collectie blijkt in de eerste 
plaats uit het aantal nieuwe 
edities dat in de STCV kon 
worden opgenomen. Deze 
vaststelling wint nog aan belang 
doordat de Gentse instelling 
pas als laatste werd bezocht en 
de databank toen reeds een 
aanzienlijk aantal 
beschrijvingen telde. Tabel 1 
geeft het definitieve overzicht 
van de behandelde exemplaren. 
 

 Tabel 1 : Overzicht van de werkzaamheden in Gent 

 Gent Totaal 

Aantal opgenomen exemplaren  

     Aantal nieuwe beschrijvingen 
     Aantal dubbels  

2277 

1155 
1122

7368 

Aantal afgewezen exemplaren 1170  

Totaal  aantal verwerkte boeken   3447  

Aantal beschrijvingen  1714 3802 



 

Uit de cijfers blijkt dat maar liefst 31 % van het totale aantal verwerkte exemplaren afkomstig is uit 
Gent en dat 45 % van alle STCV-drukken er terug te vinden is. De Gentse collectie heeft 
daarnaast ook een vrij uniek karakter. Maar liefst 66 % van alle edities is niet in een andere collectie 
aangetroffen. Zoals blijkt uit tabel 2, ligt dit cijfer voor Gent zowel procentueel als in absolute 
cijfers merkelijk hoger dan voor de andere collecties. Men moet wel steeds voor ogen houden dat 
alle edities gelijkgesteld werden en er dus geen rekening werd gehouden met het belang, de 
omvang of de kwaliteit van een werk.  

 

Collectie Aantal unica Percentage binnen 
de eigen collectie 

Bibliotheek Stadscampus UA 58 27 % 

Bibl. Ruusbroecgenootschap 516 45 % 

Stadsbibliotheek Antwerpen 519 44 % 

Centrale Bibliotheek K.U.Leuven 198 30 % 

Bibl. Godgeleerdheid K.U.Leuven 234 30 % 

Universiteitsbibliotheek Gent 1126 66 % 
 Tabel 2 : Overzicht van edities die slechts in één collectie voorkomen (unica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1 : De Universiteitsbibliotheek van Gent 
bezit een aantal werken die zeer interessant zijn voor 
de studie van het beeld van de vrouw in de 
zeventiende eeuw. Het ‘Lvst-hof van[de] 
doorluchtighe en[de] deughtsame vravwen’ (c:lvd: 
3151897), geschreven door de Ieperse advokaat Joos 
Griettens is een van de weinige Vlaamse voorbeelden 
uit de zeventiende eeuw waarin een positief beeld van 
de vrouw wordt opgehangen. De auteur vermeldt 
expliciet dat hij het werk schreef om te reageren tegen 
de vele vrouwonvriendelijke werken die tevoren 
waren verschenen. In het werk vist Griettens in 
historische, mythologische en bijbelse vijvers naar 
voorbeelden van ‘deugdzame vrouwen’. Het werk is 
uitgegeven bij Jan Bellet te Ieper. Het is niet 
gedateerd, maar het privilege vermeldt het jaartal 
1632. Van het werk zijn eveneens exemplaren 
bewaard in het Tabularium van de K.U.Leuven en de 
Stadsbibliotheek Antwerpen. 
Enkele titels die Griettens mogelijk in zijn pen 
hebben doen kruipen zijn: ‘Tprofijt der vrouwen, in 
het welcke geleert wort de remedie tegen alle 
gebreken der vrouwen’ (Hantwerpen : Iacob 
Bosselaer, 1608) en ‘Hul-sel en pracht der ionck-
vrouwen’ van Thimotheus Renatus, vertaald door 
Hermes van Haspregouwe (Brvessel : Ian Mommaert, 
1608). 



 

Na 15 maanden ‘hard labeur’ zijn de belangrijkste deelcollecties in de STCV ingevoerd: de 
Gentenaars (1277 exemplaren), Accroissement (513 exemplaren) en Belles Lettres (258 exemplaren). 
Kleinere opgenomen deelcollecties zijn Heremans, Réserve en Histoire. De fondsen Théologie, 
Jurisprudence en Meulman zijn slechts gedeeltelijk geëxerpeerd. 

Het numerieke gewicht van het fonds Gentenaars is voelbaar als we de plaats van uitgave onder de 
loep nemen. In tegenstelling tot in de andere collecties vertegenwoordigen de Antwerpse drukken 
niet de grootste groep. De bibliotheek bezit slechts 26 % van de Nederlandstalige boekproductie 
uit het belangrijkste zeventiende-eeuwse drukkerscentrum. In absolute cijfers bevinden zich in de 
collectie oude drukken haast dubbel zoveel Gentse edities (887 tegenover 448). Hiermee bereikt ze 
een dekking van 91 % van alle beschreven Gentse drukken. Andere aanwezige centra zijn Brussel 
(114 edities) en Brugge (75 edities). 

 

827

497

237

174

Religie (48%)

Recht (29%)

Geschiedenis (14%)

Taal- en letterkunde (10%)

 
 Grafiek 1 :  Inhoudelijke ontsluiting van de edities in de Gentse Universiteitsbibliotheek 

Tenslotte verdienen de opmerkelijke resultaten van de inhoudsanalyse aandacht. Uit grafiek 1 blijkt 
dat meer dan drie op vier van de werken religieuze of juridische onderwerpen behandelen. Dit 
cijfer komt overeen met het totale corpus in de STCV. Nochtans wijkt het procentuele voorkomen 
van beide onderwerpsontsluitingen afzonderlijk in UB Gent grondig af van de globale trend in de 
databank. Devotieliteratuur vertegenwoordigt 62 % van het totale corpus, terwijl in UB Gent 
‘slechts’ 48 % tot dezelfde categorie behoort. Logischerwijze tekent zich voor juridische publicaties 
een tegenovergestelde trend af: 16 % in de totale STCV, tegenover 29 % in UB Gent. 

Grafiek 2 vormt hierop een interessante aanvulling. Ze toont in absolute waarden hoe volledig 
(naar STCV-normen) het bezit is van de Gentse collectie, uitgesplitst per onderwerpscategorie. Zo 
wordt duidelijk dat in Gent slechts 1/3 van alle beschreven edities over religie aanwezig zijn. Het 
aanbod aan juridische publicaties is dan weer opvallend groot (bijna 80 %). Het Gentse bezit in de 
categorie taal-en letterkunde is met 61 % eveneens belangrijk. 
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 Grafiek 2:  Inhoudelijk profiel van de Gentse collectie in vergelijking met de totale STCV 

Kortom, de Universiteitsbibliotheek Gent bezit een collectie oude drukken die een grote omvang 
combineert met een uniek collectieprofiel. We kijken watertandend uit naar de schatten die tijdens 
de volgende fase van het STCV-project zullen opduiken. 

SVR 

STCV II en het archiefdecreet 
Op 1 maart 2004 diende de STCV een aanvraag in om projectsubsidie binnen het archiefdecreet. 
De doelstelling van het ingediende project – STCV II – is om het anderstalige boek uit de 
zeventiende eeuw te beschrijven. Omdat het archiefdecreet projecten maximaal drie jaar steunt 
(drie keer één jaar), werd het aantal collecties ten opzichte van de vorige fase (2000-2003) beperkt. 
Tijdens het eerste werkingsjaar zouden de collecties van de Bibliotheek Stadscampus (UA) en de 
Antwerpse Stadsbibliotheek worden beschreven. De Gentse Universiteitsbibliotheek wordt tijdens 
het tweede jaar behandeld en in het derde en laatste jaar is de verhuis naar de bibliotheek van de 
faculteit Godgeleerdheid (K.U.Leuven) voorzien. De huidige minister van Cultuur beslist uiterlijk 
op 1 juli 2004 of de kredieten voor de werking en het personeel (2 voltijdse licentiaten) worden 
toegekend. In de volgende nieuwsbrief verneemt u er ongetwijfeld meer over! 
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De STCV Nieuwsbrief staat eveneens on line 

Het volgende nummer verschijnt in september 2004 

Om de nieuwsbrief te ontvangen volstaat het een bericht te sturen naar de redactie 


