Gebruiksvriendelijk
U kunt gevonden titels bewaren in tijdelijke lijsten. Die
kunt u per e-mail versturen of opslaan op uw computer.
Gegevens over auteurs, drukkers en plaatsen van
uitgave zijn opgeslagen in afzonderlijke databanken.
Via eenvoudige zoekopdrachten vindt u alle titels van
een auteur, ongeacht alternatieve spellingswijzen.

Een voorbeeld
Op de titelpagina van Postillon van den roskam der
vermomder eselinne van Willem Teelinck wordt Divoda
Iansen als auteur genoemd. Dit is een anagram van
Ioannes David. Met één klik vindt u alle titels van
deze auteur.

De bibliografie van het
handgedrukte boek in Vlaanderen

Meer informatie via

www.stcv.be
stcv@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be

STCV

Drukkers, uitgevers en boekverkopers
De drukkersthesaurus bevat bijkomende informatie
over activiteit, adres en uithangbord van drukkers,
uitgevers en boekverkopers.

Short Title Catalogus Vlaanderen

Een voorbeeld
Hieronymus V Verdussen (1650-1717)
Adres
Antwerpen: 1685, 1687, (1688-), 1690-1691, 1695-1696,
1698-1699
op de Grote Markt: 1687, 1695-1696, (1697-), 1698-1699
op de Oude Korenmarkt: 1685, 1690-1691
Uithangbord
in de Gulden Tas:
1685, 1687, 1690-1691
in de Tien Geboden:
(1688-)
in Sint-Augustinus:
(1687), 1695-1696,
(1697-), 1698-1699
Beroep
boekverkoper: 1699
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Een repertorium van de
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Diepgaande beschrijvingen
De bibliografische beschrijvingen in de STCV volgen
het model van de Short Title Catalogue
Netherlands, de Nederlandse zusterdatabank.
Elke beschrijving bevat ondermeer:

De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) is de
online bibliografie van het vóór 1801 in Vlaanderen
gedrukte boek. Zoekt u gedrukte bronnen uit het
verleden? Dan is de STCV uw onderzoeksinstrument
bij uitstek!

 Auteurs, illustratoren, vertalers, …
 Collatie (formaat, paginering en collatieformule)

Begin 2014 bevat de STCV al meer dan 20.000
uitgebreide bibliografische beschrijvingen, op basis
van ruim 35.000 onderzochte exemplaren. U kunt de
databank gratis raadplegen op internet, via
www.stcv.be.

 Impressa
 Digitale opnames van titelpagina's,
drukkersmerken, …
 Bibliografische referenties
 Vingerafdruk
 Trefwoorden voor inhoud en typografische
kenmerken

Boeken uit
Vlaamse erfgoedbibliotheken

 Plaatskenmerken van beschreven exemplaren
met informatie over volledigheid en bindfouten

De Short Title Catalogus Vlaanderen is een project
van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, een samenwerkingsverband van zes Vlaamse erfgoedbibliotheken.
De beschrijvingen in de STCV worden gemaakt op
basis van boeken bewaard in Vlaamse erfgoedinstellingen. Sinds het jaar 2000 zijn exemplaren
onderzocht uit de volgende collecties:

Het Aartsbisschoppelijk Archief (Mechelen); de
abdij van Tongerlo; de Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience (Antwerpen); het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten (Antwerpen); het
Museum Plantin-Moretus (Antwerpen); de
Openbare Bibliotheek Brugge; de Provinciale
Bibliotheek Limburg (Hasselt); het
Ruusbroecgenootschap (Antwerpen); de
stadsarchieven van Leuven, Mechelen,
Oudenaarde en Turnhout; en de Universiteitsbibliotheken van Antwerpen, Gent en Leuven.
Waar mogelijk worden ook Vlaamse drukken uit
buitenlandse bibliotheken opgenomen.

Een gescande titelpagina in de STCV

Brede zoekmogelijkheden
In de STCV-databank helpen zoeksleutels, indexen
en trefwoorden u om titelbeschrijvingen te vinden.
U kunt resultaten verder verfijnen door zoekopdrachten te combineren of door te filteren.
Zo kunt u bijvoorbeeld alle toneelstukken uit één
collectie of alle geïllustreerde almanakken uit de
periode 1650-1660 opzoeken.

Een biblografische beschrijving in de STCV

