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Fase 2 van het STCV-project 
Eind juni 2004 keurde Vlaams minister van cultuur Paul van Grembergen de aanvraag voor 
projectsubsidie goed. Fase 2 van het STCV-project kan met andere woorden uit de startblokken 
schieten. Deze maand begint een nieuwe projectmedewerker met de beschrijving van niet-
Nederlandstalig, zeventiende-eeuws drukwerk uit Vlaanderen. Tijdens de eerste maanden zal hij in 
de Bibliotheek Stadscampus van de Universiteit Antwerpen worden opgeleid. Wanneer de 
geselecteerde boeken uit die collectie beschreven zijn, verhuist hij naar de Antwerpse 
Stadsbibliotheek. Daar blijft hij tot september 2005 aan de slag. 

De tweede fase van het STCV-project loopt over een periode van drie jaar (2004-2007). Tijdens 
het tweede jaar (september 2005-september 2006) is de verwerking van de Gentse 
Universiteitsbibliotheek gepland, het jaar erop komt de Bibliotheek van de Faculteit 
Godgeleerdheid (K.U.Leuven) aan de beurt. Daarvoor moet elk jaar opnieuw projectsubsidie 
worden aangevraagd. 

De adviescommissie archieven kwalificeerde het STCV2-project als een “kwalitatief hoogstaand 
maar duur project”. Daarom werd in het aangevraagde budget geknipt, zodat er maar één 
projectmedewerker kon worden aangeworven. Als gevolg hiervan moet de planning worden 
bijgesteld. Het project zal zich volledig toespitsen op zijn kerntaak: het beschrijven van de 
collecties. De publiekswerking zal worden beperkt tot het onderhoud van de website en de 
verspreiding van de STCV Nieuwsbrief. 

Nieuwe medewerker 
Op 15 september 2004 trad Steven Van Impe in dienst van het STCV-project. Steven studeerde 
geschiedenis in Antwerpen en Gent. Daarna volgde hij een aanvullende studie in de cultuur en 
communicatie (K.U.Brussel), en in juni van dit jaar behaalde hij het diploma van master in de 
Documentatie- en Bibliotheekwetenschappen (U.A.). 

U kan Steven bereiken op dit adres: 

Bibliotheek Stadscampus Universiteit Antwerpen 
Prinsstraat 9 
B-2000 Antwerpen 
E-mail: steven.vanimpe@ua.ac.be 



 

Publicaties 
 Koen DE VLIEGER-DE WILDE (ed.), met medewerking van Joost DEPUYDT, Goran PROOT & 
Stijn van ROSSEM, Adresboek van zeventiende-eeuwse drukkers, uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen 
= Directory of seventeenth-century Printers, Publishers and Booksellers in Flanders, Antwerpen, 2004 
(Uitgaven van de Vereniging der Antwerpse Bibliofielen Nieuwe reeks, nr. 1). 

 

 

Enkele weken geleden rolde dit nieuwe 
referentiewerk van de persen. Geordend per 
stad inventariseert het Adresboek de namen, 
adressen, uithangborden, functies en jaren van 
werkzaamheid van 352 drukkers, uitgevers en 
boekverkopers die in de zeventiende eeuw in 
Vlaanderen actief waren. Alle gegevens werden 
geput uit de databank van het STCV-project 
(stand van zaken op 31 december 2003). 
Daarnaast bevat het Adresboek een lijst van 
schijnadressen van drukkers en uitgevers die in 
hun impressa Vlaamse adressen vermelden. 

Men kan het boek bestellen door 15,00€ over 
te maken op rekeningnummer 068-0949280-65 
of op postnummer 000-0108984-53 op naam 
van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, 
Vrijdagmarkt 22, B-2000 Antwerpen. Vermeld 
in de boodschap ‘Adresboek’ en het 
leveringsadres. Voor bestellingen vanuit het 
buitenland heeft men deze gegevens nodig: 
IBAN-nr. BE18 0680 9492 8065, en BIC-code: 
GKCCBEBB.

 

 Goran PROOT, ‘Short Title Catalogus Vlaanderen: Voorstelling van een veelzijdig 
onderzoeksinstrument’, in Jaarboek van de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, jg. 
XIV (2002-2003, verschenen in 2004), blz. 233-254. 

Dit overzichtsartikel over de oprichting en de werking van de STCV-databank zal eveneens 
worden opgenomen in het tijdschrift van de Vereniging van Religieus-Wetenschappelijke 
Bibliothecarissen, V.R.B. Informatie. Een geactualiseerde, Duitse vertaling ervan verschijnt volgend 
jaar in het jaarboek Kirchliches Buch- und Bibliothekswesen van de Arbeitsgemeinschaft katholisch-
theologischer Bibliotheken te Trier. 

 

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. 

Het volgende nummer verschijnt in januari 2005. 


