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Feestnummer 
Er zijn vele redenen om te vieren: het STCV-project bestaat vijf jaar, en rondt weldra de kaap van 
5000 beschrijvingen. Steeds meer gebruikers in binnen- en buitenland vinden hun weg naar de 
website en de gebruiksvriendelijke databank. 

Ook de toekomst ziet er veelbelovend uit. Voor het tweede jaar op rij ontvangt het project een 
aanzienlijke subsidie van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Archiefdecreet. De 
minister voor cultuur, de heer Bert Anciaux, volgde het advies van de beoordelingscommissie. De 
commissie prijst het project onder meer wegens zijn inhoudelijke waarde en de professionele 
aanpak. Deze beoordeling toont aan dat het project op het juiste spoor zit. 

Deze onmisbare steun stelt ons in staat om een belangrijk luik van het project verder in te vullen. 
Door de toevoeging van Latijnse, Franse en anderstalige titels uit de collectie van de Gentse 
Universiteitsbibliotheek groeit de databank verder uit tot een representatief instrument voor al wie 
het oude Vlaamse boek bestudeert. 

Voortgang in de Antwerpse Stadsbibliotheek 
Sinds de collectie van de Bibliotheek Stadscampus van de Universiteit Antwerpen werd afgewerkt, 
heeft projectmedewerker Steven Van Impe zich op de rijke collectie van de Antwerpse 
Stadsbibliotheek toegelegd. Van 1 februari tot 1 mei verwerkte hij 570 exemplaren. Het grootste 
deel daarvan (443) zat nog niet in de STCV-databank, 117 exemplaren werden aan een bestaande 
beschrijving toegevoegd. 

Deze collectie wordt chronologisch ingevoerd. Dat maakt het voor de gebruiker duidelijk waar we 
staan. Tot nu toe zijn alle boeken uit de periode 1601 tot en met 1630 aan de databank 
toegevoegd. Aan dit tempo zullen alle exemplaren die in de periode van 1601 tot en met 1640 in 
Vlaanderen verschenen zijn, eind september via de STCV raadpleegbaar zijn. 

De samenwerking met de Antwerpse Stadsbibliotheek werd nog verder uitgebreid. De afdeling 
reprografie van deze instelling heeft de taak op zich genomen om van de beschreven boeken 
digitale opnames te maken. Intussen werden 500 beelden opgenomen van typografische en 
gegraveerde titelpagina’s. De bibliotheekautomatiseringsdienst van de UA koppelde deze 
afbeeldingen intussen aan de beschrijvingen, zodat ze reeds voor het publiek toegankelijk zijn. 

In september verhuist Steven naar de Gentse Universiteitsbibliotheek. Daar zal hij met de 
beschrijving van de Gentse drukken beginnen. GP 
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De mensen achter het project 
In dit feestnummer van de nieuwsbrief laten we u kennis maken met de mensen die het project tijdens de 
afgelopen vijf jaar hebben vormgegeven. Joost Depuydt was van bij het begin bij het project betrokken. 
Samen met Goran Proot legde hij de fundamenten voor de werkwijze en de handleiding. Toen Joost zijn 
plaats ruilde voor een vaste betrekking als bibliograaf in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, volgde Stijn 
van Rossem hem op. Na afloop van de eerste fase startte Stijn met een ander boekhistorisch onderzoek 
naar de drukkersdynastie van de Verdussens in het kader van het Bijzonder Onderzoeksfonds van de 
Universiteit Antwerpen. Koen de Vlieger-de Wilde nam de plaats van Goran in, toen hij als conservator in 
de Antwerpse Universiteitsbibliotheek werd aangeworven. Tijdens die korte tijdsspanne maakte Koen het 
Adresboek klaar voor publicatie, en verzorgde hij de acta van de studiedag die in november 2003 
plaatsvond. Steven Van Impe werd aangeworven als projectmedewerker bij de aanvang van de tweede fase 
(september 2004). In de volgende bijdragen vertellen zij u wat het STCV-project voor hen betekend heeft. 

 

Een rondreis in culturen 
De STCV beweegt zich als een trage karavaan van stad naar stad, van 
bibliotheek naar bibliotheek en van boek tot boek. Al vijf jaar reis ik met 
haar mee, en beland met al mijn hebben en houden –in essentie een 
internetverbinding en een geodriehoek– telkens weer in andere culturen. 
Het is een privilege om gedurende een lange tijd te werken in steeds 
wisselende omgevingen, met steeds weer andere mensen en waar steeds 
weer andere, veelal ongeschreven regels gelden. Elke plek bracht iets 
bijzonders: in de ene bibliotheek word je meteen achter het fornuis 
gezet, in de andere maakt men een erezaak van de koffie, en elders nog 
wordt de eerste de beste gelegenheid aangegrepen om een lekkere fles te 
ontkurken. Een constante daarbij is de voortdurende confrontatie met 
een vierhonderd jaar oude cultuur die de onze is maar die zich verhult 
achter een stoffig masker van papier, en die zich slechts blad voor blad 

prijsgeeft. Maar het STCV-project ontleent zijn betekenis voor mij vooral in de samenwerking met talrijke 
collega’s, in wie ik al meer dan eens een vriend heb ontmoet. 

Goran Proot 

 

Groepswerk 
In zekere zin was de STCV voor mij een rite de passage. Als eerste voltijdse 
job betekende dit het afscheid van het studentenleven en een eerste 
kennismaking met de wereld van de ‘echte volwassenen’. Ik kan niet 
zeggen dat ik me de beslissing heb beklaagd en draag dan ook 
verschillende fijne herinneringen met me mee. Wat me naast de fijne 
collega’s het meest zal bijblijven is de diversiteit van het werk en de 
kansen die het me bood om mezelf verder te ontplooien. Het project 
bevond zich toen nog in een opstartfase en hield meer in dan puur 
bibliografisch werk. Zelf heb ik nogal wat energie mogen steken in 
bekendmaking en publiekswerking: het geven van lezingen, het 
vormgeven van de website en de OPAC, het uitgeven van een folder en 
van deze nieuwsbrief, zelfs de organisatie van een heuse studiedag. Zo 
hebben alle medewerkers de vrijheid gekregen om eigen accenten te 

leggen, wat mijns insziens telkens weer verrijkend heeft gewerkt. De STCV was en is groepswerk in de meest 
positieve zin van het woord en dat is jammer genoeg zeldzaam in het wetenschappelijke milieu. 

Stijn van Rossem 
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Tijd en ruimte 
De STCV heeft alles in zich om haar medewerkers een existentiële ervaring van 
tijd en ruimte te bezorgen. Afgezien van het taalcriterium, dat intussen 
trouwens is uitgebreid van de Nederlandstalige naar alle anderstalige drukken, 
bepalen de begrippen tijd en ruimte de afbakening van het project: “drukwerk 
dat tussen 1601 en 1700 het licht zag binnen de grenzen van het huidige 
Vlaanderen (inclusief Brussel).” Deze uitdrukkelijke beperkingen, ingegeven 
door pragmatische overwegingen, dragen echter meteen de belofte in zich dat 
de grenzen van deze criteria in de toekomst verlegd kunnen worden. Op 
termijn moet het uiteraard de ambitie zijn het gedrukte erfgoed van de 
vijftiende tot en met de achttiende eeuw te beschrijven. Er is ook nog een 
marge om met de STCV zuidwaarts op te schuiven om bijvoorbeeld de 
Nederlandstalige drukken verschenen bezuiden de taalgrens te beschrijven. 

 

Ervaringen van tijd en ruimte waren ook in de dagelijkse praktijk nooit veraf. Tijdens de week opleiding in 
Den Haag zijn Goran en ik erin geslaagd elke avond in een restaurant uit een ander continent te gaan eten. 
De herinneringen aan de dagelijkse pendeltrein van Leuven naar Antwerpen krijgen stilaan de allures van 
het magisch realisme van De trein der traagheid. Toen we na ruim anderhalf jaar met het project naar Leuven 
verhuisden, terwijl ik net tevoren voor de derde keer vader was geworden, heb ik ten volle beseft wat een 
luxe het is om dicht bij huis te kunnen werken. Het hoogtepunt waarin tijd en ruimte culmineerden was 
voor mij de ontdekking van onbekende kaartjes in enkele zeventiende-eeuwse Antwerpse almanakken, 
waarover ik te gelegener tijd en op de juiste plaats nog wel eens een artikel wil publiceren. 

Joost Depuydt 

 

 

Géén oude drukken 
De STCV was mijn allereerste werkervaring en dat maakt het project voor 
mij natuurlijk bijzonder. Toch was ik maar een povere STCV-er. Tijdens 
de drie maanden die ik voor het project werkte, heb ik namelijk geen 
enkele beschrijving gemaakt en heb ik zelfs maar een paar oude drukken 
vastgenomen. De projectleiders hadden andere taken voor mij in petto, 
taken die mijn prille beroepsloopbaan verregaand zouden beïnvloeden. 
Ik kreeg de kans om te helpen bij de organisatie van een studiedag en de 
publicatie van de handelingen. Daarnaast moest ik op basis van de STCV-
databank een adresboek samenstellen van zeventiende-eeuwse drukkers. 
Eerder organisatorische zaken dus, die wat verder staan van het pure 
wetenschappelijke werk waar ik oorspronkelijk naar op zoek was. Tel 
daarbij dat ik een kantoor deelde met Goran, de man die ik opvolgde en 
die er een erezaak van maakt om jonge starters met raad en daad bij te 

staan. Van hem leerde ik heel wat inzichten, tips en tricks, waardoor ik hoe langer hoe meer merkte dat ik 
eigenlijk een man van de praktijk was. Toen ik na afloop van het project werd gevraagd om mee een 
tentoonstelling over abdijbibliotheken op poten te zetten en te promoten werd dat gevoel alleen maar 
versterkt. Zónder deze boekhistorische projecten was ik waarschijnlijk begonnen aan een 
doctoraatsonderzoek; mét de STCV en de abdijbibliotheken heb ik uiteindelijk voluit gekozen voor de 
culturele sector, waar ik sinds bijna een jaar mijn droomjob heb gevonden. 

Koen de Vlieger-de Wilde 
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Steeds nieuwe verrassingen 
Ik moest niet lang nadenken over de vraag wat mij zo aanspreekt in het 
STCV-project: ik vind het een voorrecht om dagelijks in contact te komen 
met ons typografisch erfgoed. Het leuke daarbij is dat je nooit precies 
weet wat je op je bureau gaat krijgen. Anders dan bij gewoon onderzoek, 
waar je gerichte aanvragen doet naar bepaalde titels, komen hier 
schijnbaar willekeurige boeken uit het magazijn. En dan kan het 
gebeuren dat je na negen saaie devotionele werkjes (het zoveelste 
exemplaar van de Via vitæ æternæ) plots geconfronteerd wordt met een 
atlas van Abraham Ortelius, of met de Astrologia sev Motvs, et loca sidervm 
van Ottavio Pisani, een soort astronomische computer vol met prachtig 
gekleurde kaarten en volvelles. Enkele weken geleden kreeg ik een grote 
moderne doos, waarin een grote lederen enveloppe zat. Na heel wat 
uitpakken en plooien bleek het te gaan om een gigantische gedrukte 

stamboom van de aartshertogen Albrecht & Isabella. Maar het moeten niet altijd hyperpreciosa zijn: 
almanakjes, obscure toneelstukken, ingekleurde embleembundeltjes, prijsboeken, of een heel gewoon 
boekje met een opvallend herkomstmerk... elke dag brengt nieuwe verrassingen! 

Steven Van Impe 

 

Enquête 
In het najaar zal een enquête over de website, de databank en de STCV Nieuwsbrief worden 
verspreid om de werking van het project vanuit het perspectief van de gebruiker door te lichten. 
Aan de hand van de resultaten willen we het geheel nog beter afstemmen op de verschillende 
doelgroepen. 

Publicaties en lezingen 
 Op 24 juli geeft Stijn VAN ROSSEM een lezing op het internationale congres Material Cultures and 
the Creation of Knowledge (Edinburgh, 22-24 juli 2005) getiteld: “Printers of the Counter-
Reformation. The Officina Plantiniana vs. the Antwerp Printers (1585-1648).” 

 Op vrijdag 26 augustus 2005 houden Jan BOS (STCN) en Steven VAN IMPE (STCV) in Den 
Haag een lezing op het Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw “De Zeventiende Eeuw in 
digitale sferen”, getiteld: “Het handgedrukte boek uit de Nederlanden online: 
onderzoeksperspectieven.” 

 Goran PROOT, “Ergebnisse des Short Title Catalogus Vlaanderen: die erste Phase (2000-
2003)”, in Kirchliches Buch- und Bibliothekswesen, 5, jg. 2004 [verschijnt in 2005]. De gegevens die in 
dit artikel zijn verwerkt, dateren van 20 september 2004 en geven een overzicht van de 
resultaten van de eerste fase in zijn geheel (alle Nederlandstalige drukken). 

 In december 2005 verschijnt een themanummer van Archief- en Bibliotheekgids. In dit nummer 
belichten Steven VAN IMPE en Goran PROOT de kwaliteiten die het STCV-project kenmerken. 

 
 

De STCV Nieuwsbrief is eveneens on line 
beschikbaar (www.stcv.be onder ‘Bibliografie’). 

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

Nummer 6 verschijnt in oktober 2005. 

 


