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CONTEXT: INCUNABELEN

— Evolutie van het handgeschreven 
naar het gedrukte woord

— Uniek en zeldzaam erfgoed
— Bijzondere cultuurhistorische 

waarde voor hedendaags 
Vlaanderen

— Geen duidelijk zicht op werkelijke 
hoeveelheid ‘Vlaamse’ incunabelen

— Weinig beschreven in STCV (13%)
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PROJECTINHOUD

1. Collectieregistratie
— We definiëren een gestandaardiseerd model om Vlaamse 

incunabelen systematisch te beschrijven.
— We identificeren Vlaamse incunabelen
— We registreren Vlaamse incunabelen in Vlaamse collecties en 

buiten Vlaanderen 
2. Vergroten zichtbaarheid en open data
— Alle gegevens zijn als open data beschikbaar, zodat ze 

vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn.
— De zichtbaarheid van Vlaamse incunabelen en de instellingen 

die ze bewaren is verhoogd.
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PARTNERS

— In samenwerking met 38 Vlaamse en niet-
Vlaamse partners
— 27 Vlaamse collectiebeherende organisaties
— 6 niet-Vlaamse collectiepartners
— 13 Expertisepartners
— Vereniging van Antwerpse Bibliofielen
— VRB Expertisehouders Levensbeschouwelijke 

Collecties
— Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis 
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VERWACHTE RESULTATEN

ü Zo volledig mogelijk overzicht bereiken van de vroegste drukken uit onze 
regio via ontsluiting in STCV (ca. 80%)
ü Basisbeschrijvingen en werkfoto’s van alle incunabelen in Vlaamse collecties in 

STCV en van alle incunabelcollecties in de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

ü Creatie van een belangrijke informatiebron die collecties met Vlaamse 
incunabelen in een internationale context plaatst en catalografische
projecten, digitaliseringsinitiatieven en onderzoek naar de beginperiode 
van de boekdrukkunst aanmoedigt

ü Ontwikkeling van standaarden voor de registratie van incunabelen

ü Opbouw van kennis voor het beheer en de waardering van incunabelen bij 
collectiebeheerders die richtinggevend werkt bij collectiebeleid en 
valorisatie
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EXPERTISEOPBOUW EN -DELING

— Bestaande expertise rond registratie en digitalisering van 
bibliothecair erfgoed en de ontsluiting van metadata en 
digitale objecten

— Expertisedeling 
— Tijdens registratie ter plaatse rond beschrijving en zorg 
— STCV-workshop
— Verdiepende workshop beschrijving van incunabelen
— Snelcursus beschrijven oude drukken

— Expertiseuitwisseling
— Adviescommissie
— Collegagroepen ‘Digitale Collectieregistratie’ en ‘Oude Drukken’
— Delen van documentatie met niet-Vlaamse instellingen
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INPUT COLLEGAGROEP

— OSLO: mapping en de beschikbaarstelling van data
— De aanmaak en het gebruik van Persistent 

Identifiers (PID) in STCV, als onderdeel van de 
overkoepelende strategie bij de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheken

— Toevoegen afbeeldingen en metadata aan Wikidata 
en Wikimedia Commons
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