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Over het digitate brievencorpus rond Van Nu en Straks
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Toen het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Fwo), de Vlaamse tegen-
hanger van het NWO, besloot om vanafjanuari 2007 het onderzoeksproject
`Corpusverzameling en online editie rond het tijdschrift Van Nu en Straks ' te
financieren, was dat voor het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie
(KANTL-CTB) en de Universiteit Gent een symbolische overwinning. 1 Dat
was niet alleen zo omdat editiewetenschappelijk onderzoek tot dan toe sterk
onderbelicht (en eigenlijk ook ondergewaardeerd) was gebleven in de toe-
kenning van de Fwo-kredieten, maar zeker ook omdat het een erkenning
was van de grote potentie van het digitaal editeren van literaire en literair-
historisch belangrijke bronnen.

Het onderzoek naar het tijdschrift Van Nu en Straks kan op een lange tra-
ditie bogen, een traditie die eigenlijk al meteen na de publicatie van het
laatste nummer van het tijdschrift is begonnen. Wat de Fwo-toekenning
van een krediet voor mijn onderzoek zo opmerkelijk maakt, is dat er binnen
die lange onderzoekstraditie in verband met Van Nu en Straks eigenlijk al heel
wat klassiek editiewerk is geleverd, niet in het minst wat betreft de corres-
pondentie in verband met het tijdschrift. Een digitale editie van brieven die
reeds eerder op papier zijn uitgegeven moet dus wel een bijzonder voordeel
hebben ten opzichte van die honderden, zoniet duizenden pagina's papier
waarop de correspondentie in verband met dit tijdschrift eerder al werd af-
gedrukt. In dit artikel wil ik aantonen wat dat bijzondere voordeel specifiek
voor de tijdschriftstudies zou kunnen zijn, welke obstakels dat in de weg
kunnen staan, en hoe ik die obstakels samen met andere (tijdschrift-) onder-
zoekers hoop weg te werken.

INGREDIENTEN VOOR STATISTISCH ONDERZOEK

Om een digitale editie van een aantal cruciale voordelen te verzekeren
(zoals zoek- en gebruiksgemak, duurzaamheid en dynamisme), moet de edi-
teur nogal wat onderzoek verrichten en een en ander experimenteel uittes-

TS•>MMVIII # 24	 5



ten, om uit te maken wit, en op welke manier hij zijn bronnen zal coderen.
Wat het editeren van brieven betreft, lenen de DALF guidelines for the description

and encoding of modern correspondence material zich daar uitstekend toe. 2 Die richt-
lijnen, opgesteld met het oog op een Archive of Letters in Flanders',
zijn een door het CTS ontworpen uitbreiding op de Guidelines van het TEI

(Text Encoding Initiative), die sinds 1 994 universeel gelden als standaard
voor bibliotheken, musea, uitgevers en wetenschappers die teksten wen-
sen weer te geven voor online onderzoek, onderwijs en bewaring. 3 DALF is
een theoretisch en technisch raamwerk op basis van TEI en xmL (eXtensible
Markup Language) om corpora te bouwen van gecodeerde beschrijvingen en
transcripties van brieven. DALF werd in de eerste plaats ontworpen om brie-
ven van Vlaamse auteurs uit de isode en zoste eeuw digitaal te editeren, maar
de DALF-richtlijnen kunnen in principe universeel worden gebruikt, voor
eender welke soort correspondentie in eender welke taal ter wereld wat
overigens ook steeds meer gebeurt.

Uit de textbase die zo ontstaat, kunnen vervolgens geannoteerde lees- en
studie-edities gegenereerd worden, hetzij online, hetzij op CD-ROM of op
papier. Een van de voordelen van een dergelijk opgevat corpus van gecodeer-
de teksten, is dat de edifies die eruit voortkomen niet alleen de literatuurwe-
tenschapper met een schat aan vlot doorzoekbare informatie bevoorraden,
maar net zo goed de historicus, de socioloog, de sociolinguist, of de histo-
rische taalkundige. De brieven die ik aan het digitale Van Nu en Straks-corpus

wil toevoegen, worden dus volgens de richtlijnen van DALF gecodeerd, om-
dat ze het voordeel bieden dat er vervolgens nog van alles mee kan worden
aangevangen, gaande van een leeseditie online tot de publicatie van een ge-
detailleerde studie-editie op CD-ROM of een kritische deel-editie in boek-
vorm. Om die optics open te houden, moeten de ingredienten die daarvoor
noodzakelijk zijn, al in voorraad worden gehouden.

De vraag is natuurlijk: welke ingredienten zijn dat? De gecodeerde ek-
menten in het Van Nu en Straks-corpus zijn onder te verdelen in structuurco-
deringen en semantische coderingen. De tans uit de eerste categoric onder-
scheiden paragrafen van elkaar, delen de brief op in een aanspreking, een
situering in plaats en tijd, verscheidene paragrafen, een slotgroet, enzovoort.
Met dit soort 'markup' kunnen stilistische, taalkundige en structurele as-
pecten van de brieven worden onderzocht. Dar kan onder meer interessant
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zijn voor onderzoekers die het corpus willen bestuderen vanuit een discours-
analytische benadering: hoe gingen de redacteuren van het tijdschrift met
elkaar om (en hoe kan dat worden bewezen aan de hand van de manier waar-
op ze hun brieven schreven)? Maar ook de klassieke tijdschriftonderzoeker
heeft baat bij dit soort codering. Door bijvoorbeeld telkens een specifieke
tab te gebruiken wanneer een auteur bovenaan zijn brief de plaats en de tijd
noteerde, kan hij tijdbalken maken die hem een overzicht bieden van welke
auteur zich op welk moment waar beyond, waardoor hij het historische ver-
loop van een en ander letterlijk in kaart kan brengen.

Voor literair-historisch onderzoek is de semantische codering van brie-
ven uiteraard het meest interessant, omdat ze de gebruiker van een digi-
taal brievencorpus in staat stelt om naar inhoudelijke verbanden te zoeken.
Daarom worden persoonsnamen van plaatsnamen gescheiden; titels van
boeken krijgen een andere code dan titels van gedichten, toneelstukken,
schilderijen, essays oflezingen; citaten uit de literatuur of uit andere brieven
worden als dusdanig gecodeerd, en vage allusies op personen of artistieke
werken worden getraceerd en geconcretiseerd. Een evident voordeel daarvan
is dat de tijdschriftonderzoeker zich niet meer hoeft bezig te houden met
het opmaken van indexen en registers, want die worden automatisch opge-
maakt. Met semantische 'markup' doet de editeur in feite niets anders dan
expliciteren voor de machine (de computer) wat voor de lezer of gebruiker
van de bronnen impliciet is, bijvoorbeeld dat `Cyriel Buysse' een naam is,
meer bepaald van een persoon, enzovoort. Als we dit soort gegevens uit de
correspondentie in verband met een tijdschrift kunnen opzoeken, kunnen
we die bronnen onderwerpen aan wetenschappelijke vragen die ons als tijd-
schriftonderzoekers interesseren. We kunnen uit het corpus bijvoorbeeld
statistische informatie halen over wie (als briefschrijver) het meest actief is
geweest binnen de redactie en wie er dus wellicht een grotere invloed zal
hebben gehad dan de andere redacteuren. We kunnen nagaan over welke
bijdragen het meest werd gecorrespondeerd en welke van die bijdragen dus
wellicht het meest ter discussie stonden. We kunnen controleren welke an-
dere tijdschriften het meest ter sprake kwamen in de correspondentie en
welke daarvan dus misschien als voorbeeld hebben gediend voor het tijd-
schrift dat we bestuderen, of we kunnen onderzoeken welke auteurs het
vaakst werden geciteerd. Daarin ligt de potentiele meerwaarde van dit soort
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codering: het stelt ons in staat om op bepaalde vragen vliegensvlug een sta-
tistisch gefundeerd en dus wetenschappelijk betrouwbaar antwoord te krij-
gen.

In het geval van Van Nu en Straks werd de laatste jaren veel onderzoek ver-
richt naar het artistieke, politieke en literaire veld waarin het tijdschrift was
geworteld. Dat leverde onder meer het belangrijke inzicht op dat het blad
helemaal niet de donderslag bij heldere hemel was waarvoor het lange tijd
was versleten: 'De opvatting dat het tijdschrift Van Nu en Straks een breuk be-
tekende in het literaire landschap in Vlaanderen, {...] blijkt nu [...] plaats te
moeten maken voor een visie die ruimte laat voor continuiteit, voor schat-
plichtigheid aan voorgangers en aan eigentijdse binnen- en buitenlandse
voorbeelden in diverse disciplines.'4 Binnen het landschap van andere perio-
dieken werd in dat verband door menig onderzoeker reeds gewezen op ver-
banden tussen Van Nu en Straks en tijdschriften als Nederlandsche Dicht- en Kunst-

halle, De Vlaamsche School, Zin8ende Vosels, De Nieuwe Gids, La Jeune Belgique, L'Art

Moderne en La Societe Nouvelle. Daarnaast werd ook onderzoek verricht naar
de rol van literaire en artistieke genootschappen als De Distel, Les XX en het
Taalverbond in de wording van Van Nu en Straks. Tot nu toe bleek het geen
sinecure om al deze lang vermoede maar zelden bewezen verwantschappen
aan te tonen. Het digitale brievencorpus - dat in een volgende fase idealiter
zou worden aangevuld met een digitalisering van andere relevante bronnen
zoals notitieboekjes, dagboeken e.d. van de betrokkenen - maakt die be-
wijsvoering (in sommige gevallen, en meer specifiek bij de contemporaine
tijdschriften en genootschappen) veel makkelijker. Om maar een van deze
voorbeelden te noemen: uit het corpus blijkt inderdaad dat er op heel veel
manieren verbanden tussen Van Nu en Straks en De Vlaamsche School bestonden.
Een eenvoudige zoekopdracht in het totale corpus bewijst dat in een hand-
omdraai.

Wat al de hierboven geformuleerde mogelijkheden en voordelen van de
digitale editie specifiek voor het tijdschriftonderzoek betekenen, is dat ze
de typisch (literair-)historische focus van het klassieke tijdschriftonderzoek
helemaal open trekken voor andere benaderingen, waardoor die focus dus
veel breder wordt. Zo kan de editiewetenschap voor het tijdschriftonderzoek
een ideale hefboom zijn naar meer interdisciplinariteit en overleg. En ook
voor de manier waarop over de resultaten van dit onderzoek gecommuni-
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ceerd wordt, kan ze een (r)evolutie teweegbrengen: terwiji het tijdschrifton-
derzoek tot nu toe vrijwel altijd in klassieke, historiserende monografieen
heeft geresulteerd, zorgt de digitale editiewetenschap voor een heel scala aan
nieuwe onderzoeksbenaderingen die bijna vanzelfsprekend ook tot nieuwe
vormen van wetenschappelijke output zullen leiden.

NIEUWE REMEDIES VOOR EEN OUD PROBLEEM

Op dit moment beschik ik alleen nog maar over een demo-versie van het
digitale brievencorpus, en onderzoek ik nog welke structuur- en semanti-
sche elementen al dan niet zinvol zijn om van elkaar te onderscheiden. 5 Dat
klinkt een beetje als een disclaimer die de huidige resultaten van mijn onder-
zoek moet minimaliseren, maar zo is het niet bedoeld. Een disclaimer is im-
mers een boodschap waarin iemand zijn verantwoordelijkheid in verband
met een bepaalde publicatie voorzichtigheidshalve beperkt en dus afbakent,
opdat hij niet zou worden aangesproken over aspecten waarover hij Been
controle kan uitoefenen. In het vervolg van deze tekst wil ik eigenlijk net het
tegenovergestelde doen. Ik wil de lezers van dit tijdschrift met klem vragen
om mij juist w61 aan te spreken op de eventuele mogelijkheden ofvoordelen
van een digitaal brievencorpus, omdat ikzelf het Van Nu en Straks-brievencor-
pus natuurlijk vanuit een strikter editiewetenschappelijk standpunt bena-
der, terwijl die correspondentie ongetwijfeld heel wat aspecten bevat waar
onderzoekers met een andere invalshoek wellicht een totaal ander soort
onderzoek mee zouden willen aanvangen dan ik kan voorzien. De concrete
voorbeelden van praktische toepassingen en voorlopige bevindingen die
door het digitale corpus mogelijk worden, zijn immers niet meer dan enkele
meteen in het oog springende onderzoeksresultaten, terwijl wetenschappers
met een andere benadering er ongetwijfeld andere vragen mee kunnen en
willen beantwoorden.

De digitale editiewetenschap worstelt al enige tijd met een probleem dat
ik hieronder kort zal schetsen. 1k zal ook enkele oplossingen beschrijven die
vanuit de editiewetenschap zelfvoor het probleem worden aangereikt. Daar
wil ik mijn eigen visie aan toevoegen, waarmee ik als vanzelf weer bij mijn
oproep tot meer samenwerking en overleg tussen (tijdschrift-)onderzoekers
zal terechtkomen.

De editiewetenschap heeft zich in de voorbije decennia tot een volwaar-
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dige discipline ontpopt, met haar eigen tijdschriften, fora, congressen, en-
zovoort. Dat geldt niet in het minst voor de digitale editiewetenschap, die
vooral de laatste twintig jaar een ware boom gekend heeft, en die zich ken-
merkt door een intensief internationaal contact tussen haar beoefenaars.
Met name het CTB in Vlaanderen en het Huygens Instituut in Nederland
hebben zich op dat internationale niveau met succes een weg gebaand. Ze
spelen een niet onbelangrijke rot in het veelal Angelsaksische wetenschappe-
lijke debat over heel wat deelaspecten van de discipline, en voeren de theorie
ook uit in de producten die ze maken, met name digitale edities van poezie,
proza en brieven.6

Zoals dat binnen zowat alle takken van het wetenschapsbedrijfgaat, ver-
geten we op onze weg naar specialisatie en tijdens onze zoektocht naar yak-
eigen expertise echter wel eens om nu en dan een zijstraat in te slaan. Het

eigene van zijstraten is nu eenmaal dat ze zelden de kortste route naar het
einddoel vormen, en bovendien dreig je er als min of meer toevallige pas-
sant hopeloos in te verdwalen. We zitten met andere woorden soms (meestal
zelfs) jaren aan onze edities te sleutelen voordat we ze publiceren, maar vra-
gen ons ondertussen te weinig af welk leven die edities kunnen, zullen of
moeten leiden wanneer ze uiteindelijk klaar zijn. Er bestaat overigens ook
zeer weinig concreet onderzoek naar het gebruik van digitale edities na pu-
blicatie. Net zoals televisiestations of uitgevers dat doen, controleren we ui-
teraard hoeveel exemplaren er van onze CD-ROM'S de deur zijn uitgegaan,
of hoeveel keren onze online publicaties zijn aangeklikt, maar over de tevre-
denheid van de gebruikers weten we eigenlijk maar weinig. 7 Dat probleem
ontstaat al op het moment dat tekstediteurs hun edities nog aan het maken
zijn: wetenschappers die met gerelateerde onderwerpen bezig zijn, maar die
soms heel andere accenten leggen, worden veel te weinig bij hun werk be-
trokken.

Het gevolg daarvan is dat editiewetenschappers veelal edities maken voor
zichzelf en andere editiewetenschappers. Daardoor zijn hun edities vaak veel
minder revolutionair dan ze hadden gehoopt, of hun mogelijkheden zijn al-
leszins veel beperkter dan we eigenlijk zouden willen. Dat laatste werd pijn-
lijk duidelijk in een studie die Lina Karlsson en Linda Malm in 2004 in het
tijdschrift Human IT publiceerden, met de titel: 'Revolution or Remediation?
A Study of Electronic Scholarly Editions on the Web'. 8 Karlsson en Malm on-
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derzochten een representatief aantal edities op het web, en controleerden of
ze werkelijk een toegevoegde waarde bevatten dankzij het feit dat ze in de
eerste plaats digitate edities waren, en dus niet op papier werden gedrukt. Dat
viel nogal tegen, en de conclusie luidde dan ook dat heel wat web-edities in
feite niets anders doen dan de kenmerken van gedrukte edities reproduce-
ren - waardoor het dus vooral remediations zijn - en de potentie van de digi-
tale omgeving niet genoeg benutten, waardoor ze bezwaarlijk 'revolutions'
kunnen worden genoemd. Ook Peter Robinson en Peter Shillingsburg, twee
vooraanstaande digitale editeurs met een lange staat van dienst en een kri-
tisch oog voor hun eigen werk, kwamen in recente publicaties tot de con-
clusie dat er in de voorbije decennia misschien wel een aanzet is gegeven tot
zo'n revolution, maar dat er niettemin nog veel werk aan de winkel is voordat
de digitale editiewetenschap een werkelijk nieuw medium zal hebben ge-
creeerd, dat wetenschappers van echt nieuwe middelen voor hun onderzoek
zal voorzien. Robinson en Shillingsburg hebben wat dat betreft ongeveer
dezelfde dromen, idealen en zelfs concrete plannen: Robinson wil distributed
editions maken, een netwerk van edities die op een paar servers ter wereld met
elkaar communiceren, 9 terwijl Shillingsburg knowledge sites wil maken, een
soort dynamische, digitale encyclopedia van interagerende teksten.10

Het lijkt me in deze context weinig opportuun om deze plannen gede-
tailleerd uit de doeken te doen, maar wat voor dit betoog van belang is, is dat
noch Karlsson en Malm, noch Shillingsburg of Robinson de oplossing van
het probleem leggen in het gebrek aan samenwerking met aanverwante dis-
ciplines, terwijl mij dat een evidentie lijkt. Het is uiteraard erg verleidelijk
om voor een op het eerste gezicht zuiver editiewetenschappelijk probleem
een louter editiewetenschappelijke oplossing te zoeken (of een louter tech-
nische, wat in het geval van Robinson eigenlijk het geval is). Als editiewe-
tenschappers echter willen vermijden dat ze ook in het volgende decennium
achter hun eigen staart aanhollen, lijkt het mij minstens even zinvol om al.-
thans voor een deel van de oplossing eens over de muren van de editieweten-
schap zelfheen te kijken.

MASSADIGITALISATIE OF GESPECIALISEERDE TAGGING

Wie digitale corpussen bouwt van bronnen die verband houden met een
tijdschrift en daar wetenschappelijke edities uit destilleert, is niet alleen een
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editiewetenschapper maar ook een tijdschriftonderzoeker. 1k moet er bijge-
volg over waken dat mijn uiteindelijke corpus van digitale brieven in ver-
band met dat tijdschrift Van Nu en Straks geen doel op zich wordt, zoals dat
met andere editieprojecten helaas al te vaak het geval bleek. Het corpus moet
daarentegen een beginpunt zijn voor een nieuw soort onderzoek in verband
met dat tijdschrift, en liefst ook voor onderzoek in verband met andere tijd-
schriften. Daar ligt namelijk de grote potentie van een digitaal editieproject,
in het aanreiken van middelen aan andere onderzoekers. Onvermijdelijk
rijst dan ook de vraag wat voor soort onderzoek tijdschriftonderzoekers met
een digitaal corpus als dat rond Van Nu en Straks zou willen uitvoeren. De eni-
ge manier om dat te weten te komen, is het te onderzoeken, iets wat vreemd
genoeg nog nooit gebeurd is - er bestaan althans geen publicaties over. Naar
aanleiding van de studiedag 'Bits, Bytes en Bladen' op 16 mei zoo8 in Nij-
megen" gaf ik met een online enquete een eerste aanzet voor een dergelijk
onderzoek. De resultaten daarvan worden verwerkt in een grootschaliger
studie die ik in het najaar van zoo8 en het voorjaar van 2009 zal uitvoeren, en
waarbij niet alleen tijdschriftonderzoekers maar ook filologen, literatuurwe-

Vignet op de cover van Van Nu en Straks
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tenschappers, historici en kunstwetenschappers zullen betrokken worden.
Die studie zal op haar beurt deel uitmaken van mijn proefschrift, waarvoor
het brievencorpus rond Van Nu en Straks als basis zal dienen.

Aileen al in Nederland en Belgie is het aantal digitaliseringsprojecten
niet meer te tellen. De KB van Den Haag digitaliseert duizenden kranten-
pagina's,u de Universiteitsbibliotheek Gent laat Google zijn hele inboedel
inscannen," en ondertussen verschijnen op de Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren natuurlijk ook een heleboel literaire en andere tijd-
schriften online." Dat is uiteraard fantastisch, maar voor wie zelf niet met
deze materie bezig is, wordt het moeilijk om het overzicht over al deze pro-
jecten te bewaren. Wat zeker ook niet altijd duidelijk is, is de vraag waarom
het ene project vier jaar tijd nodig heeft om duizend bladzijden te digitalise-
ren, terwijl het andere erin slaagt om er tienduizend bladzijden per maand
door te jagen. Dat komt doordat digitaliseren en digitaliseren twee verschil-
lende dingen zijn. Concreet: wat Google doet, doen het CTB niet, en vice
versa. Toch zien onze resultaten er op het eerste gezicht redelijk gelijkaardig
uit. Dat is op het tweede gezicht al veel minder het geval. Er is wel degelijk
een verschil tussen massadigitalisatie en gespecialiseerde tagging van seman-
tische informatie in gedigitaliseerde bronnen.

Het riskante van mijn onderzoek is dat de editiewetenschap het als een
evidentie beschouwt dat onderzoekers uit aanverwante disciplines (en zeker
filologen en literaire historici) baat hebben bij gedigitaliseerde bronnen met
diepgaande coderingen, maar is dat ook wel zo? Naar aanleiding van 'Bits,

Bytes en Bladen' heb ik die vraag hardop gesteld: zitten tijdschriftonder-
zoekers te wachten op een digitaal corpus dat verrijkt is met een diepgaan-
de codering voor het zoeken en gericht analyseren van literair-historische
bronnen? De eerste resultaten van mijn onderzoek lijken op een positief
antwoord te wijzen, maar het is nog te vroeg om een genuanceerd antwoord
op die vraag te kunnen formuleren.

Concluderend: er is te weinig overleg tussen de makers van digitale edi-
ties en de potentiele gebruikers ervan, waardoor we elkaar voortdurend te-
leurstellen. De makers zijn teleurgesteld omdat hun briljante edities niet
worden gebruikt, en ook de gebruikers zijn ontgoocheld, want al die flitsen-
de projecten waarover toch veel worth gepubliceerd, leveren eigenlijk nooit
iets op waarmee ze zelfverder aan de slag kunnen.
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Zoals ik al schreef, kent het onderzoek naar het tijdschrift Van Nu en Straks
een lange traditie. Binnen die traditie zijn verschillende fasen te onderschei-
den, gaande van een hagiografische benadering (vaak door de betrokkenen
zelf) tot de interdisciplinaire invalshoek die vandaag de overhand heeft. Dat

laatste bleek onder meer uit een tweedaags congres in zoo 3 , waarvan de re-
feraten werden gepubliceerd in het boek Niet onder een via& Van Nu en Straks en

de paradoxen van het fin de siecie (zoo5). 15 Het tijdschrift werd daar onder meer
belicht vanuit de genderstudies, de politicologie, de kunst- en de cultuur-
historie. De Projectgroep Tijdschriftstudies meldt op haar website dan ook
terecht dat het onderzoek naar tijdschriften zich bij uitstek tot een interdis-
ciplinaire benadering leent. Ik onderschrijfdie stelling, en voeg eraan toe dat
de tijdschriftstudies, er net als de editiewetenschap, baat bij hebben om die
interdisciplinariteit actief op te zoeken en uit te lokken. Wat dat betreft zie
ik voor de Projectgroep grote kansen, en ik ben ervan overtuigd dat de edi-

Screenshot van een zoekopdracht in het digitale brievencorpus rond Van Nu en Straks. De

links naar de gevonden brieven kunnen worden opengeklikt om het gezochte begrip met

wat meer context te laten verschijnen.
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Morgen komt P V.Assche u spreken Wij min gedrieft in de redactie, Zou Cyriel
Buysse daartut niet kunnen kometv, Spreek hem (P.V.A.) erns daaro, er

Dank voor den "Biezenst " 1k had dat reeds 2elezen in "de N Gids", E:1 tnaar heb bet
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hasten lezen, omdat roud 10 a. al de oudies tnoesten slapen satin, do. do.

Heb de Viaamsche Sch. ontvaugen Zouden nut met eemge present–exempitmen kunnen
aft alien?
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exam heeft me zoodantg "gaga" gemaakt dat ik in mijn brem – het gelatineuze' geen
enke1 vonkje van hertnnerma kan opts ekken. lk heb tiles sergeten wat ik u nog te
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tiewetenschap (de digitale niet in het minst) en de tijdschriftstudies elkaar
op een manier kunnen bevruchten die nieuw onderzoek, en dus ook nieuwe
inzichten en resultaten, zal stimuleren en genereren. Met het digitale brie-
vencorpus in verband met Van Nu en Straks hoop ik daar alvast mijn deel aan
bij te dragen.

.> BERT VAN RAEMDONCK voert voor het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie

(KANTL—CTB) en de Universiteit Gent een onderzoeksproject van het F WO uit. Dat project

draa8t de titel `Corpusverzamelin8 en online editie van de correspondentie rond het tijdschrift

Van Nu en Straks'. Eerder publiceerde hij een tekstkritische elektronische editie van Vir8inie

Lovelin8s oorlo8sda8boek (2005) en bereidde hij een editie voor van de correspondentie tussen

Karel van de Woestijne en Emmanuel de Boni. In zoo6 verscheen van hem het boek Allemaal

zeep aan onze zolen. Kroniek van het Nieuw Vlaams Tijdschrift (1946-1950).
Hij is ook literatuurrecensent en redacteur van rekto:verso.

Screenshot uit het digitale brievencorpus rond Van Nu. en Straks: brief van August Vermey-

len aan Emmanuel de Born (6 juli 1890).
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1.Meer informatie over het project is te

vinden op http://vvvvw.kantl.be/ctb/pro-

ject/zoo7/nustraks.htm.

2. Deze Guidelines zijn gepubliceerd op http://

www.kantl.be/ctb/project/dalf/index.htm.

3. http://www.tei-c.org/index.xml.

4. Anne Marie Musschoot, Woord vooraf. In

Raf de Bont, Geraldine Reymenants en Hans

Vandevoorde (red.), Niet onder een vla8.Van Nu

en Straks en de paradoxen van hetfin de siecle. Gent

zoos, v I I .

5. De demo werd ontwikkeld door Ron

Van den Branden en is gebaseerd op eerder

onderzoek aan het Centrum voor Tekst-

editie en Bronnenstudie in verband met de

correspondentie van Stijn Streuvels aan zijn

Nederlandstalige uitgevers.

6. Op de studiedag 'Trends en thema's in

de editiewetenschap', die op 9 oktober zoo8

in Den Haag plaatsvond, werd een digitaal

platform voor editiewetenschappers onder

de doopvont gehouden: www.teksteditie.

org. De website staat momenteel nog in

de steigers, maar moet uitgroeien tot een

overzicht van alle activiteiten, publicaties en

projecten die momenteel lopen op het vlak

van de editiewetenschap. In eerste instantie

richt de website zich tot de Lage Landen,

maar er zullen ook aankondigingen over

activiteiten en publicaties uit het buitenland

op verschijnen.

7. In het jaarverslag van het Centrum voor

Teksteditie en Bronnenstudie worden

daarover cijfers gepubliceerd. De online

editie van het oorlogsdagboek van Virginie

Loveling, die via de website van het CTB

i6

raadpleegbaar is (http://www.kantl.be/ctb/

pub/loveling/html/index.htm), was in 2007

goed voor 1306 pageviews. Zie http://www.

kantl.be/ctb/report/verslzoo7.htm voor

een vergelij king met andere pagina's van de

CTB-website.

8. Lina KarIsson en Lina Malm, 'Revolu-

tion or remediation? A study of Electronic

Scholarly Editions on the Web'. In Human IT

7.1 (2004), 1-46. De tekst is ook online raad-

pleegbaar: http://etjanst.hb.se/bhs/ith//1-

7/1k1m.pdf.

9. Zie onder meer http://computerphilolo-

gie.uni-muenchen.de/jgo3/robinson.html

en http://www.itsee.bham.ac.uk/Distri-

butedEditions/kingsseminar.pdf voor een

beschrijving van dat plan.

10.Een omschrijving van die 'knowledge

sites' is te vinden in Peter L. Shillingsburg,

From Gutenberg to Google. Electronic Representations

ofLiterary Texts. Cambridge zoo6.

11. In nummer z3 van TS .Ty dschrift voor

tgaschriftstudies verscheen een verslag van

Esther Op de Beek over dit symposium (p.

55-59). Het verslag is ook gepubliceerd op

http://www.tijdschriftstudies.nl/index.

php?nummer=z3&archief—id=6z.

12.http://kranten.kb.nl/index.html.

13.http://libi.ugent.be/cmsites/Default.

aspx?alias=B o—wwwboekentorenbe—goo-

gle—persbericht

14.http://www.dbnl.org.

15.Rafde Bont, Geraldine Reymenants en

Hans Vandevoorde (red.), Niet onder een vla8.

Van Nu en Straks en de paradoxen van hetfin de siecle.

Gent 2005.
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