
“ EN WEER WORDT 
DE BOOM VAN DE 
GESCHIEDENIS 
BEKLAD DOOR 
HET DENKEN 
VAN DE PROZA-
SCHRIJVER, 
MAAR HET IS 
NIET AAN ONS DE 
LIST TE BEDEN-
KEN WAARMEE 
HET DIER IN ZIJN 
DRAAGBARE KOOI 
TERUGGELOKT 
ZOU KUNNEN 
WORDEN.

 Osip MandelstaM, 
‘Het einde van de 
rOMan’ giciteerd in 
‘HHHH’ van laurent 
Binet

Op 9 januari startte lise Vandecruys als 
nieuwe deeltijdse stafmedewerkster op 
het VVBAD-secretariaat.
Lise studeerde in 2015 af als Master 
geschiedenis (optie Nieuwste Tijd) aan 
de KULeuven en behaalde haar Bachelor 
in het middelbaar onderwijs in 2012. In 
2016 combineerde ze verschillende inte-
rims in het middelbaar onderwijs met 
een coördinerende functie bij het straat-

kunstenfestival Trezart. Daar ondersteunde ze verschillende vrij-
willigersploegen en werkte ze mee aan het logistieke en artis-
tieke luik van het festival.
Voor de VVBAD zal Lise de sectie Hogeschoolbibliotheken, 
de sectie Wetenschappelijke en Documentaire Informatie en 
de Sectie Openbare Bibliotheken (inclusief de vakgroepen 
Jeugdbibliothecarissen en Muziekbibliothecarissen) opvolgen. 
Ook het logistieke onderdeel van Informatie aan Zee valt onder 
haar vleugels. Je kunt haar bereiken op het VVBAD-secretariaat 
(niet op woensdag).

Op 5 december 2016 verliet archivaris 
lien Ceûppens het Archief en Museum 
voor het Vlaams leven te Brussel 
(AMVB) om bij het Gentse stadsarchief 
als informatiebeheerder aan de slag te 
gaan. De stad Gent fusioneerde met het 
Gentse OCMW en besloot volop in te 
zetten op digitaal werken. Bovendien 
staat een grote verhuisoperatie voor de 
deur. Als informatiebeheerder versterkt 

Lien het team van het Gentse stadsarchief om de stadsdiensten 
enerzijds te helpen hun semi-dynamisch en statisch archief te 
beheren en anderzijds het digitaal werken te promoten.

Sinds 1 januari 2017 is Tom Willaert aan 
de slag als Procesverantwoordelijke 
Digital Scholarship in the Humanities 
bij Artes (KU Leuven). Tom studeerde 
Westerse literatuur aan de KU Leuven, 
waar hij in mei 2016 promoveerde op 
een proefschrift over de receptie van 
de fonograaf en de grammofoon in 
de Nederlandstalige literatuur. Nadien 
werkte hij als onderzoeksassistent aan 

de Faculteit Letteren. Tom publiceerde al verschillende stukken 
over de relatie tussen bibliotheken en Digital Scholarship en over 
alternatieve elektronische publicatievormen. Hij was ook redac-
tiesecretaris bij het open-accesstijdschrift Image [&] Narrative. 
Bij Artes is Tom het eerste aanspreekpunt voor mensweten-
schappers die werken met digitale data.
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JoriS colla

Joris Colla is verbonden aan KADOC-KU Leuven. Als archiefconsulent 
ondersteunt hij onder meer parochies en kerkfabrieken bij het beheer 
van hun documentair erfgoed. Ook werkt hij mee aan de ODIS-databank. 
In zijn vrije tijd leest hij veel. Verder is hij vaak terug te vinden op een 
tentoonstelling, in de opera of op een quiz en houdt hij van een stevige 
wandeling.

Welk boek ligt er nu op je nachtkastje? 
De laatste maan-
den heb ik vooral 
historische non-
fictie gelezen. Ik 
heb net Duister 
Europa van Robert 
Kaplan uit .  De 
Nederlandse titel 
is wat ongelukkig 
gekozen, want het 
boek (eigenlijk een 
reisverhaal) gaat 

over de geschiedenis van Roemenië en 
over de actuele politieke situatie in de 
regio. Een boeiende kennismaking met 
een voor mij vrij onbekend land. Daarna 
wilde ik de blik even op Centraal- en Oost-
Europa gericht houden, met Danubia van 
Simon Winder, dat mij al een paar keer 
aangeraden werd. Maar toen ik ervoor 
langsliep in de boekhandel, trok het pas 
verschenen The History of Modern France 
van Jonathan Fenby mijn aandacht. En zo 
komt het dat ik dat boek nu aan het lezen 
ben. Een bekender verhaal, maar daarom 
niet minder interessant.

Welk boek mag er altijd in je nachtkastje 
blijven liggen en waarom? 
Een boek herlezen is niet echt aan mij 
besteed. Die tijd besteed ik liever aan iets 
nieuws. Maar één boek ligt wel erg vaak 

op mijn bureau: Elseviers groot opera-
boek van Leo Riemens. Een ‘klassieker’ uit 
1959, waarin de inhoud van tal van opera’s 
uitgebreid beschreven wordt, in een iet-
wat archaïsche taal. Niet echt geschikt om 
van a tot z te verslinden, maar ideaal om 
het geheugen even op te frissen alvorens 
naar een voorstelling te trekken.

Welk boek ligt er al een tijdje op je te 
wachten?
Er ligt altijd wel een stapeltje boeken op 
mij te wachten. De verleiding om boeken 
te kopen en de tijd om ze te lezen zijn 
jammer genoeg vaak omgekeerd evenre-
dig. Onder meer Het gestolde land. Een 
economische geschiedenis van België en 
Kerkfabrieken in Vlaanderen. Een erfe-
nis van Napoleon voor de toekomst, 
beroepsmatig een ‘must-read’, staan 
hoog op mijn agenda. Daarnaast zou ik de 
komende maanden graag enkele romans 
lezen, zoals Wil van 
Jeroen Olyslaegers 
(aangetrokken door 
het lezen van enkele 
recensies) of HhhH 
van Laurent Binet 
(mij warm aanbe-
volen door een col-
lega).

In welk boek ben je begonnen maar 
onmiddellijk gestopt?
Ik kan mij niet direct een voorbeeld 
voor de geest halen. Wat nu en dan wel 
gebeurt, is dat ik begin aan een boek, 
maar het na een tijdje aan de kant leg 
om aan een andere titel — die mij toch 
ook wel heel interessant lijkt — te begin-
nen. Natuurlijk niet echt efficiënt, want als 
ik dan uiteindelijk verder wil lezen in het 
eerste boek, is het niet altijd eenvoudig 
om de draad ergens halfweg weer op te 
nemen. Soms zit er weinig anders op dan 
weer te beginnen bij het begin.

Wat zijn je leesgewoontes? 
Lezen gebeurt bij mij vooral ’s avonds 
thuis en op de trein. De ene keer is de 
trein mijn rijdend kantoor, de andere keer 
de ideale plaats om muziek te beluiste-
ren of te lezen. Naast boeken lees ik ook 
veel kranten en tijdschriften. En dat toch 
het liefst op papier. Zeker bij het lezen 
van non-fictie heb ik wel graag compu-
ter of smartphone bij de hand, om af en 
toe wat achtergrondinformatie op te zoe-
ken, een vermelde locatie te bekijken via 
Streetview bijv. Al mag ik natuurlijk niet 
overdrijven met die ‘uitstapjes’, want dan 
schiet het lezen niet op en groeit mijn sta-
pel ongelezen boeken te fel aan. 
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“ De verleiding om boeken te kopen en de 
tijd om ze te lezen zijn jammer genoeg 
vaak omgekeerd evenredig”

Joris Colla:

zogelezen


