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Tweede ronde in de Gentse Universiteitsbibliotheek 
De STCV is opnieuw in de Gentse Universiteitsbibliotheek aan het werk. Op het programma staat de 
verwerking van de drukken die niet tijdens de vorige ronde (2003-2004) werden behandeld. Terwijl toen 
alleen het Nederlandstalige drukwerk werd beschreven, zal nu de anderstalige boekproductie aan bod 
komen. Het gros daarvan bestaat uit publicaties in het Latijn. 

De verwachtingen zijn hooggespannen. De analyse van de Nederlandstalige drukken (zie STCV 
Nieuwsbrief nr. 2) bevestigde reeds de grote waarde van deze collectie voor het project. Het aantal nieuwe 
edities dat aan de databank kon worden toegevoegd, lag zeer hoog. Bovendien vertonen de exemplaren 
zelf heel weinig gebreken, zoals bindfouten of ontbrekende folio’s. 

De Gentse Universiteitsbibliotheek heeft zich opnieuw geëngageerd om de STCV sterk te steunen. Zij 
heeft onder meer extra steun toegezegd voor de digitalisering van titelpagina’s, incipits en drukkersmerken 
uit de beschreven werken. Met de hulp van het pas opgerichte Digitale Atelier zal de databank van de 
STCV met talrijke afbeeldingen worden verrijkt. De opnames zullen ook in de publiekscatalogus van de 
Gentse universiteitsbibliotheek worden opgenomen. GP 

De Short-Title Catalogue Netherlands nadert zijn voltooiing 
In het najaar van 1982 werden de eerste beschrijvingen gemaakt voor de Short-Title Catalogue, Netherlands 
(STCN), de Nederlandse retrospectieve nationale bibliografie over de periode 1540-1800.  Boeken gedrukt 
in de Nederlanden voor 1540 waren reeds geruime tijd beschreven in goede incunabel- en postincunabel-
bibliografieën. Het tijdvak na 1800 werd vrijwel geheel bestreken door Brinkman’s cumulatieve catalogus van 
boeken. Maar tussen 1540 en 1800 gaapte nog een grote bibliografische kloof en dat was uitgerekend de 
periode waarin de Nederlandse boekproductie kwalitatief, kwantitatief en inhoudelijk toonaangevend was 
in Europa. In de STCN worden alle boeken opgenomen die gedrukt zijn binnen de grenzen van het huidige 
Nederland en alle boeken die elders ter wereld gedrukt zijn in de Nederlandse taal, Belgische boeken 
uitgezonderd. 

Vanaf de eerste voorbereidingen voor de STCN heeft de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, de 
belangrijkste initiatiefnemer, gestreefd naar samenwerking met Vlaamse partners. De Nederlanden 
vormden immers in de betreffende periode één taal- en cultuurgebied. Wat ligt dan meer voor de hand 
dan alle boeken uit dit gebied in één bestand aan onderzoekers aan te bieden? Het bleek echter lange tijd 
onmogelijk om fondsen te vinden voor een Vlaamse counterpart van de STCN en dus werd begonnen met 
de Noord-Nederlandse drukken. De start van de STCV in 2000 werd in Nederland vanzelfsprekend met 
veel vreugde begroet, temeer daar de STCV dezelfde opnamecriteria en beschrijfregels hanteert als de 
STCN. 



De STCN bevat nu 130.000 edities in ruim 250.000 exemplaren. 3.000 daarvan zijn incunabelen en 
postincunabelen, die beknopt beschreven zijn op basis van de bestaande bibliografieën. Het tijdvak 1540-
1700 is vertegenwoordigd met 62.000 titels. Dat is naar schatting ongeveer 75% van het totale aantal 
bewaard gebleven publicaties uit die jaren. Uit de 18e eeuw zitten er 65.000 titels in de database, ongeveer 
40% van het totaal. 

Een rekensom leert dat de totale omvang van de Noord-Nederlandse boekproductie tot 1800 dus geschat 
wordt op circa 250.000 verschillende edities. In het najaar van 2005 startte de Koninklijke Bibliotheek een 
project om de STCN binnen vier jaar af te ronden. In 2009 moet het STCN-bestand dus een kwart miljoen 
beschrijvingen tellen in zo´n 600.000 exemplaren. Voor dit STCN-Masterplan wordt veel extra 
personeelsformatie vrijgemaakt en er wordt ook een beroep gedaan op de deskundigheid en inzet van 
medewerkers in diverse bibliotheken in den lande. 

Doordat Nederland van oudsher geen wettelijk depot kende, is er niet één bibliotheek waar alle in 
Nederland gedrukte boeken allemaal te vinden zijn. Daarom verwerkt de STCN de collecties van zoveel 
mogelijk belangrijke wetenschappelijke en speciale bibliotheken in Nederland en enkele daarbuiten. Op dit 
moment zijn de volgende collecties geheel of gedeeltelijk verwerkt. 

 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag Geheel verwerkt 
UB TU Delft Geheel verwerkt 
UB Utrecht Vrijwel geheel verwerkt 
British Library 1540-1700 verwerkt; 18de eeuw in bewerking 
Gemeente-archief Den Haag 1540-1700 verwerkt; 18de eeuw in bewerking 
UB UvA 1540-1700 verwerkt 
UB Leiden 1540-1700 verwerkt 
UB VU  In bewerking 
Tresoar Leeuwarden Pilot-project in bewerking 

Het Masterplan behelst in de eerste plaats de voltooiing van de reeds gedeeltelijk verwerkte collecties. 
Vervolgens zullen vooral die collecties opgenomen worden waarvan verwacht mag worden dat ze 
waardevolle aanvullingen zullen opleveren ten opzichte van het huidige bestand. Dat zal dus gaan om 
bibliotheken met veel locaal of regionaal drukwerk, gelegenheidsgeschriften, overheidspublicaties, 
volksliteratuur, liturgische boeken en ander materiaal dat meestal niet in grote wetenschappelijke 
bibliotheken terecht is gekomen. De keuze van die bibliotheken is nog niet gemaakt. 

Last but not least wordt eraan gewerkt om beschrijvingen van Nederlandstalige drukken uit Vlaanderen die 
zijn opgenomen in de STCV, te converteren naar de STCN. Daartegenover worden titels uit de STCN die een 
Vlaamse connotatie hebben, zoals een fictief Haarlems adres voor een Antwerpse druk, vanuit de STCN 
overgeheveld naar de STCV. Daarmee krijgt de van oudsher beoogde samenhang en samenwerking tussen 
beide projecten uiteindelijk toch steeds meer gestalte.  Jan BOS, 5 september 2005 

Publicaties en lezingen 
 In december verschijnt de Handleiding voor de Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV). Tweede, geheel 

herziene uitgave, Antwerpen, 2005 (Armarium. Publicaties voor Erfgoedbibliotheken, 1).  
 Steven VAN IMPE verzorgt een lezing op de studienamiddag “En wat met ons Boekenerfgoed? De 

toekomst van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen”, die op dinsdag 8 november 2005 doorgaat op de 
Antwerpse Boekenbeurs (zaal Architectura Links; aanvang 14u). De lezing is getiteld “De Short Title 
Catalogus Vlaanderen (STCV) in de praktijk: een onderzoek naar typografische evoluties in de 
zeventiende eeuw.” Inschrijving gratis maar verplicht (info: evelien.kayaert@ua.ac.be). 

 In december 2005 verschijnt een themanummer van Archief- en Bibliotheekgids. In dit nummer belichten 
Steven VAN IMPE en Goran PROOT de kwaliteiten die het STCV-project kenmerken. 

 

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. 
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