
Jaarvergadering 2016 van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis

Vrijdag 20 mei 2016, Saint-Omer (Frankrijk)

Dit jaar vindt de jaarvergadering plaats in Saint Omer, dat tot in de 17de eeuw deel uitmaakte van de 
Bourgondische Nederlanden. We bezoeken er de Bibliothèque de l'agglomération, die gehuisvest is in het 
voormalige jezuïetencollege. De bibliotheek bezit niet alleen een 42-regelige Gutenbergbijbel, maar onlangs 
kwam er ook een erg bijzonder exemplaar van Shakespeares First Folio (1623) aan het licht, waarover 
professor Line Cottegnies op 16 maart een gesmaakte Miræus Lecture hield. Drs. Alexander Soetaert geeft 
een uiteenzetting over de rol die deze regio heeft gespeeld voor de Vroegmoderne boekdrukkunst in de 
Nederlanden en Frankrijk, en conservator Remy Cordonnier trakteert ons op een bezoek aan de bibliotheek 
en haar rijke collecties. Uw aanwezigheid is belangrijk, want we willen op de huishoudelijke vergadering 
ontwerpstatuten bespreken om de vereniging om te vormen tot een vzw.

Ook wie (nog) geen lid is van de VWB kan deelnemen aan het programma.

Programma

10u–10u30 Voorprogramma voor de vroege vogels: vrij bezoek aan de Notre-Dame van Saint-Omer, 
voormalige kathedraal (op 200 meter van de Bibliothèque de l'agglomération)

10u30–11u Ontvangst in de Bibliothèque de l'agglomération van Saint-Omer (40, rue Gambetta, 62500 
Saint-Omer; website: http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/)

11u–12u30 Rondleiding in de Bibliothèque de l'agglomération van Saint-Omer door conservator Remy 
Cordonnier; met speciale aandacht voor de Shakespeares First Folio (1623) en vroege 
Vlaamse drukken in de rijke collecties.

12u30–14u Lunch
14u–15u Huishoudelijke vergadering, met onder meer een behandeling van de ontwerpstatuten voor 

een omvorming van de feitelijke vereniging tot vzw
15u–16u Lezing in de pronkzaal door drs. Alexander Soetaert (KU Leuven):

Migrations religieuses et imprimés catholiques dans l’ancienne province ecclésiastique de 
Cambrai (1559–1659)

16u–17u30 Bezoek aan het Musée de l'hôtel Sandelin, rue Carnot

Praktisch
Gezien de ligging van Saint-Omer raden we aan om te carpoolen. Er is een Google Spreadsheet aangemaakt 
waarop u carpooling kan aanbieden of aanvragen, zie: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14faypenMPN7ssG9TaBoZ3ISqK7AAFJSqHtUMcLLlYAE/edit?
usp=sharing

– Afstand met de auto vanuit Antwerpen ca. 200 km; vanuit Leuven ca. 220 km; vanuit Brussel ca. 180 km; 
vanuit Gent ca. 150 km; vanuit Brugge ca. 120 km
– Wie met de trein komt, kan tot Lille-Flandre sporen en daar overstappen op de trein naar Saint-Omer. 
Opgelet: slechts één trein per uur; de trein van 10u00 komt aan om 10u51 in Saint-Omer. De bibliotheek 
bevindt zich op ca. 750 meter van het station.

Inschrijven
Voor leden is deelname aan de Jaarvergadering gratis. Het lidmaatschap van de VWB voor het jaar 2016 
bedraagt €15, over te schrijven op dit rekeningnummer van de VWB: BE25 0635 8578 7785 (BIC: 
GKCCBEBB). Wie de Jaarvergadering wil bijwonen zonder lid te worden betaalt €20 op het hierboven 
vermelde rekeningnummer.

Inschrijven is om praktische redenen vereist. Gelieve uiterlijk vóór maandag 16 mei 2016 aan de 
secretaris, Kristof Selleslach, te laten weten of u van de partij bent en aan te geven of u vegetarisch wil eten 
of bepaalde voedselallergieën heeft: kristof.selleslach@stad.antwerpen.be.


