
DIGITAAL ONDERZOEK
KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties

Vragen, aanvullingen, tips? 
Tjamke.Snijders@kuleuven.be

mailto:Tjamke.Snijders@kuleuven.be


 INHOUD
 
 I. HANDSCHRIFTEN
  IA. HANDSCHRIFTENCATALOGI..................................3
  IB. GEDIGITALISEERDE HANDSCHRIFTEN................6
  IC. VERLUCHTE HANSCHRIFTEN...............................7
  ID. PALEOGRAFIE.........................................................8
 II. OUDE DRUKKEN
  IIA. CATALOGI VAN OUDE DRUKKEN..........................9
  IIB. THEMATISCHE CATALOGI.....................................11
  IIC. BOEKILLUSTRATIES EN GRAFIEK..........................12
 III. BOEKGESCHIEDENIS
  IIIA. WOORDENBOEKEN.................................................13
  IIIB. INTRODUCTIES EN OVERZICHTSWERKEN.........13
  IIIC. PAPIER EN WATERMERKEN..................................15
  IIID. BOEKBANDEN.........................................................16
  IIIE. GESCHIEDENIS VAN BIBLIOTHEKEN...................17
  IIIF. BOEKHANDEL EN UITGEVERIJ.............................18
 IV. MICROFILMS EN REPRODUCTIES....................................19
 V. KRANTEN...............................................................................19
 VI. NIEUWS, DISCUSSIEGROEPEN, VERENIGINGEN...........21

 

3
6
7
8

9
11
12

13
13
15
16
17
18
19
19
21



Digitaal Onderzoek - Bijzondere Collecties | 3

 INHOUD
 
 I. HANDSCHRIFTEN
  IA. HANDSCHRIFTENCATALOGI..................................3
  IB. GEDIGITALISEERDE HANDSCHRIFTEN................6
  IC. VERLUCHTE HANSCHRIFTEN...............................7
  ID. PALEOGRAFIE.........................................................8
 II. OUDE DRUKKEN
  IIA. CATALOGI VAN OUDE DRUKKEN..........................9
  IIB. THEMATISCHE CATALOGI.....................................11
  IIC. BOEKILLUSTRATIES EN GRAFIEK..........................12
 III. BOEKGESCHIEDENIS
  IIIA. WOORDENBOEKEN.................................................13
  IIIB. INTRODUCTIES EN OVERZICHTSWERKEN.........13
  IIIC. PAPIER EN WATERMERKEN..................................15
  IIID. BOEKBANDEN.........................................................16
  IIIE. GESCHIEDENIS VAN BIBLIOTHEKEN...................17
  IIIF. BOEKHANDEL EN UITGEVERIJ.............................18
 IV. MICROFILMS EN REPRODUCTIES....................................19
 V. KRANTEN...............................................................................19
 VI. NIEUWS, DISCUSSIEGROEPEN, VERENIGINGEN...........21

 

3
6
7
8

9
11
12

13
13
15
16
17
18
19
19
21

I. HANDSCHRIFTEN

IA. HANDSCHRIFTENCATALOGI

INTERNATIONALE CATALOGI
CERL - Een toegang tot (nationale) catalogi 
van databases met informatie over hand-
schriften en oude drukken.

•	☻☻☹☹☹	Het	idee	is	goed,	maar	de	inter-
face is weinig intuïtief en het initiatief is 
nooit echt goed van de grond gekomen.

•	https://www.cerl.org/resources/cerl_portal

Early Modern Letters online - Vroegmoederne 
correspondentie.

•	☻☻☻☻☹	Een	database	met	basale	bes-
chrijvingen van 126.000 zestiende- tot 
achttiende-eeuwse brieven. Je kan 
uitgebreid	zoeken	(namen,	jaar,	plaats,	
inhoud,	gender,	titel,	bestemming,	enz).	De	
blader-functionaliteit is beperkt. Voor iedere 
brief krijg je een beknopte beschrijving te 
zien	(auteur,	ontvanger,	samenvatting	van	
de	inhoud,	bewaarplaats).

•	http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/

In principio - Overzicht van de incipits van 
Latijnse teksten

•	☻☻☻☻☹	Identificeer	een	onbekende	
Latijnse tekst door te zoeken op het incipit 
(de eerste worden) en/of explicit (de laatste 
woorden).	Je	kan	ook	zoeken	op	auteur,	
werk,	stad,	bibliotheek,	en	handschrift.

•	http://apps.brepolis.net.kuleuven.ezproxy.
kuleuven.be/inpr/Introduction.aspx

Kristeller/Krämer - Een lijst van ‘alle’ hand-
schriftencatalogi	 ter	 wereld,	 geordend	 per	
bibliotheek.

•	☻☻☻☻☹	Geeft	een	zo	exhaustief	mogelijk	
overzicht van alle gedrukte handschriften-
catalogi. Kies links op het scherm voor 
‘SECTIONS’.	Sectie	A	analyseert	het	hand-
schriftelijke	bezit	van	bibliotheken,	Sectie	
B geeft catalogi die meer dan één stad of 
bibliotheek	omvatten,	Sectie	C	geeft	hand-
schriftencatalogi	per	stad,	Sectie	D	geeft	
een overzicht van algemene bibliotheek- en 
archiefwijzers.

•	http://141.84.81.24/kristeller/index.html

Scriptorium & Bulletin Codicologique - Een 
overzicht van publicaties over handschriften

•	☻☻☻☻☹		Geeft	een	zo	exhaustief	mogelijk	
overzicht van alles wat er wordt gepubli-
ceerd over handschriften. Redactieleden 
controleren lopende tijdschriften op ver-
meldingen	van	handschriften,	en	geven	in	
het ‘Bulletin codicoloque’ een overzicht van 
de handschriftsignaturen die ze gevonden 
hebben,	vergezeld	van	een	korte	samenvat-
ting van de publicatie. Op de website kan 
je zoeken op handschriftsignatuur (bijvoor-
beeld:	Douai	-	Bibliothèque	municipale).	

•	Als	resultaat	krijg	je	een	verwijzing	naar	de	
nummers van het tijdschrift Scriptorium 
waarin dat handschrift wordt genoemd (bv. 
(1949)	p.	115)),	waarbij	een	B	verwijst	naar	
een referentie in het Bulletin Codicologique. 

•	Het	is	meestal	het	beste	om	de	zoekter-
men zo breed mogelijk te houden (eerder 
‘Leuven’ dan ‘KU Leuven Bibliotheken’).
•	http://www.scriptorium.be/search_manu-

script.php
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NATIONALE CATALOGI

AT (OOSTENRIJK)
Manuscripta.at	-	Handschriften	in	Oostenrijk

•	☻☻☻☻☹	gedetailleerde	handschriftencata-
logus met goede zoekmogelijkheden.

•	http://manuscripta.at/m1/

BE (BELGIË)
(Leuven): LIMO	-	Handschriften	uit	KU Leuven 
Bibliotheken

•	Om een handschrift te vinden waarvan 
je	de	signatuur	kent,	zoek	op	callnumber	
+ ms + het nummer + * (bijvoorbeeld 
callnumberms1016*)

•	Om een incunabel te vinden waarvan je 
de	signatuur	kent,	zoek	op	callnumber	
+ inc + het nummer + * (bijvoorbeeld 
callnumberinc111*)

•	Om een oude druk te vinden waarvan 
je	de	signatuur	kent,	zoek	op	callnum-
ber + het nummer + * (bijvoorbeeld 
callnumber7A4129*)

•	Je kan ook zoeken op titelwoorden en 
eventuele auteursnamen

(Wallonië): CICWeb	 -	 Handschriften	 uit	
Wallonië en Brussel (m.u.v. de Koninklijke 
Bibliotheek)

•	☻☻☻☹☹	Goed	initiatief,	maar	een	sterk	
verouderde website. Je kan bladeren op 
bewaarinstelling,	of	zoeken	op	auteur,	
trefwoord,	land,	provenance,	en	eeuw.

•	http://www.cicweb.be/

DE (DUITSLAND)
Manuscripta Medievalia	 -	 Duitse	
handschriftencatalogi

•	☻☻☻☻☻	Gedigitaliseerde	handschriftencat-
alogi uit meer dan 150 bibliotheken binnen 
de	Deutsche	Forschungsgemeinschaft.	
Zoeken	op	basis	van	stad	(van	Aachen	
tot Zwickau) gaat het gemakkelijkste via 
Handschriftenkataloge	online

•	http://www.manuscripta-mediaevalia.de/
•	http://bilder.manuscripta-mediaevalia.de/hs/

kataloge-online.htm

ES/PT (SPANJE/PORTUGAL)
Philobiblon - Middeleeuwse en vroegmo-
derne	teksten	van	het	Iberisch	Schiereiland

•	http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/

FR (FRANKRIJK)
Catalogue Collectif de France: Manuscrits 
et Archives	-	Franse	handschriften

•	☻☻☻☻☹	overzicht	van	in	Frankrijk	beschik-
bare	handschriften,	met	mogelijkheid	om	
op trefwoord te zoeken en vaak thumbnails 
van de handschriften

•	http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.
jsp?action=public_formsearch_catalogue

Calames - Catalogus van archieven en 
handschriften	 in	 Franse	 universiteits-	 en	
onderzoeksbibliotheken

•	Ook doorzoekbaar via de Catalogue 
Collectif	de	France

•	http://www.calames.abes.fr/pub/

Jonas - Répertoire des textes et manus-
crits médiévaux en langue d’oc et d’oïl 

- Franstalige	teksten

•	☻☻☻☻☻	Goed	bijgehouden	repertorium	
van	19000	teksten,	18000	handschriften	en	
450	oude	drukken	met	Franstalige	teksten.	
Je	kan	zoeken	op	werk,	handschrift,	druk,	
en auteur. Er is ook een doorzoekbare 
bibliografie.	Daarnaast	kan	je	een	aantal	
coherente	corpora	raadplegen,	waaronder	
‘hagiographie’,	‘littérature	francoprovençale’,	
en ‘manuscrits du Vatican’.

•	http://jonas.irht.cnrs.fr/

GB (GROOT-BRITTANNIË)
The Production and Use of English manus-
cripts, 1060 to 1220 - Engelse handschriften
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•	Catalogus van vroegmiddeleeuwse 
Engelse handschriften met een uitgebreide 
bibliografie.

•	https://www.le.ac.uk/english/em1060to1220/
index.html

GR (GRIEKENLAND)
Pinakes	-	Griekse	teksten	en	handschriften	

•	http://pinakes.irht.cnrs.fr/ 

IT (ITALIË)
Manus online	 -	 Handschriften	 uit	 Italiaanse	
bibliotheken

•	https://manus.iccu.sbn.it//index.
php?lang=en

Manoscritti datati d’Italia (MDI)	-	Gedateerde	
handschriften	uit	Italië

•	☻☹☹☹☹	Basaler	wordt	een	website	niet.	
Als	je	op	de	link	‘downloads’	klikt,	kan	je	
negen	files	van	40GB	en	groter	downloaden	
met -- als het goed is -- informatie over 
de	gedateerde	handschriften	uit	Italië.	De	
bestanden	zijn	zó	groot,	dat	ik	het	zelf	niet	
heb getest...

•	http://www.manoscrittidatati.it/

NL (NEDERLAND)
Medieval Manuscripts in Dutch Collections 
(MMDC)	-	Handschriften	in	Nederland

•	☻☻☻☹☹	Op	het	moment	dat	deze	site	
gebouwd werd -- ondertussen al weer ruim 
tien jaar geleden -- was het een vooruitst-
revende site en een zeer goede toegang tot 
alle	in	Nederland	bewaarde	handschriften.	
Jammer genoeg is de site onvoldoende 
onderhouden en begint hij af te brokkelen. 
Er zijn inspanningen gaande om het project 
nieuw	leven	in	te	blazen	via	het	Huygens	
Instituut.

•	http://www.mmdc.nl

Bibliotheca Neerlandica Manuscripta & 
Impressa (BNM-I) - Middelnederlandse 
handschriften

•	☻☻☻☻☹	‘De	BNM-I	verzamelt	en	presen-
teert informatie over Middelnederlandse 
handschriften en weldra hopelijk ook over 
(exemplaren van) drukken tot en met 1540. 
U kunt zoeken naar gegevens over: de 
personen en instellingen betrokken bij de 
productie en het gebruik van de tekstdrg-
ers,	de	Middelnederlandse	teksten	en	hun	
auteurs,	de	literatuur	waarin	boekhistorici	
en	filologen	hun	onderzoekingen	over	
deze tekstdragers en teksten hebben 
gepubliceerd’.

•	https://bnm-i.huygens.knaw.nl/

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 
Letteren (DBNL) -	Nederlandse	letterkunde

•	☻☻☻☻☹	‘een	digitale	collectie	van	teksten	
die	behoren	tot	de	Nederlandse	letterkunde,	
taalkunde en cultuurgeschiedenis van de 
vroegste tijd tot heden … die duizenden 
literaire	teksten,	secundaire	literatuur	en	
aanvullende	informatie	zoals	biografieën	en	
audiovisueel materiaal bevat.’

•	Je	kan	o.a.	zoeken	met	behulp	van	kaarten,	
zoeken	naar	een	specifiek	moment	of	een	
specifieke	periode,	en	een	Ngram	maken		
(de frequentie van een woord of korte zin 
door de eeuwen heen traceren). Ook staat 
er een uitgebreid letterkundig lexicon op de 
site.

•	http://www.dbnl.org/

PL (POLEN)
Manuscripta.pl - Poolse handschriften

•	‘Manuscripta.pl is an ongoing collaborative 
project,	which	attempts	to	bring	together	
bibliographic information concerning extant 
medieval manuscript books (and book 
fragments)	in	Polish	repositories,	to	register	
Polonica (books of Polish provenance) in 
foreign	archives,	and	to	record	all	traces	
of lost (destroyed or missing) manuscript 
books relative to Polish collections.’

•	http://www.manuscripta.pl/
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IB. GEDIGITALISEERDE HAND-
SCHRIFTEN

BE (BELGIË)
(Vlaanderen) Flandrica.be - Vlaams erfgoed 
voor een breed publiek

•	‘een portaalsite voor integraal gedig-
italiseerd materiaal uit Vlaamse 
erfgoedbibliotheken.	Het	corpus	bestaat	
uit	‘Flandrica’,	publicaties	geproduceerd	in	
Vlaanderen	of	handelend	over	Vlaanderen,	
en unica uit het Vlaamse patrimonium 
zoals	handschriften.	De	nadruk	ligt	in	eerte	
instantie op visueel attractief of cultuurhis-
torisch interessant materiaal’ voor een 
breder publiek.

•	http://flandrica.be/

(Leuven) Uitgelichte collecties - gedigitali-
seerde handschriften van de KU Leuven

•	 In	de	uitgelichte	collecties	plaatst	
KU Leuven Bibliotheken volledig gedigital-
iseerde handschriften en oude drukken uit 
haar collecties online. Je kan zoeken op 
materiaaltype	(bv.	handschriften),	locatie	
(bv.	Bijzondere	Collecties),	of	thema.

•	 https://limo.libis.be/primo-explore/collec-
tionDiscovery?vid=KULeuven&lang=nl_BE

(Leuven e.a.) Magister Dixit - Collegedictaten 
uit Leuven

•	Gedigitaliseerde	collegedictaten	(dus	de	
nota’s die studenten maakten tijdens de 
lessen)	aan	de	oude	Universiteit	Leuven,	
tussen 1425 en 1797

•	http://heron-net.be/lectio/
magister-dixit-project

•	om direct te zoeken in de collectie: http://
lectio.ghum.kuleuven.be/lectio/solr-search

(Leuven & Louvain-la-Neuve) Lovaniensia - 
Leuvense boeken

•	Toen de Universiteit Leuven in 1970 werd 
gesplitst,	werd	ook	de	collectio	academica	
antiqua,	de	collectie	van	boeken	die	tussen	

1425 en 1797 waren geschreven door pro-
fessoren	aan	de	Universiteit	Leuven,	tussen	
Leuven	en	Louvain-la-Neuve	gesplitst.	In	
het project Lovaniensia digitaliseren de 
KU Leuven en de UCL hun Caa-collecties 
en voegen ze samen in het platform 
‘Lovaniensia’.
•	http://lovaniensia.be/

CH (ZWITSERLAND)
e-codices -  Zwitserse handschriften

•	☻☻☻☻☻	Virtuele	bibliotheek	met	zo’n	
1750	handschriften	uit	Zwitserland.	‘As	the	
“Virtual Manuscript Library of Switzerland” 
e-codices	offers	free	online	access	to	medi-
eval and early modern manuscripts from 
public and church-owned collections as 
well as from numerous private collections.’

•	http://www.e-codices.unifr.ch/en

Europa Bibliothèque Virtuelle des 
Manuscrits Médiévaux - Middeleeuwse 
handschriften

•	☻☻☻☹☹	Je	kan	zoeken	op	bewaarinstelling	
of op land. Voor meer geavanceerde 
zoekopties kan je beter gebruik maken 
van	Medium	(zie	onder	microfilms	en	
reproducties)

•	http://bvmm.irht.cnrs.fr/

EU (EUROPA) 
Europeana  -  Objecten uit de collecties van 
nationale bibliotheken en culturele instellingen 
van EU lidstaten

•	https://www.europeana.eu

Europa Manuscriptorium (via Europeana)  
-  Europees erfgoed

•	☻☻☻☹☹Beschrijving	en	gedigitaliseerde	
weergave van ruim 5 miljoen pagina’s uit 
manuscripten,	incunabula,	oude	drukken,	
kaarten,	enz.	verspreid	in	verschillende	
wetenschappelijke	bibliotheken,	vooral	
uit Oost-Europa en Scandinavië. Je kan 
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alleen	maar	zoeken,	niet	bladeren	door	de	
documenten	van	bibliotheken/landen.	De	
interface is weinig intuïtief.

•	http://www.manuscriptorium.com/

FR (FRANKRIJK)
(Parijs) Gallica	-	Reproducties	uit	de	BnF
Digitale	 bibliotheek	 van	 de	 Bibliothèque	
Nationale	de	France	met	reproducties	van	o.a.	
manuscripten en oude drukken

•	http://gallica.bnf.fr/

USA (VERENIGDE STATEN)
Digital Scriptorium	 -	 Handschriften	 in	
Amerikaanse	collecties

•	☻☻☻☻☹	‘Digital	Scriptorium	is	a	growing	
consortium	of	American	libraries	and	
museums committed to free online access 
to their collections of pre-modern man-
uscripts. Our website unites scattered 
resources from many institutions into a 
national digital platform for teaching and 
scholarly research.’ Er zijn participerende 
instellingen uit 25 verschillende steden 
(Austin,	Baltimore,	Berkeley,	Bloomington,	
Burlington,	Cambridge	MA,	Columbia,	
Conception,	Davis,	Kansas	City,	Lawrence,	
New	Brunswick,	New	Haven,	New	York,	
Northampton,	Oberlin,	Philadelphia,	
Pittsburgh,	Providence,	Riverside,	Rome,	
Sacramento,	San	Francisco,	San	Marino,	en	
St. Louis (zie de lijst van bewaarinstellingen 
om een handschrift uit een van deze steden 
terug te vinden). Je kan ook zoeken op 
trefwoord,	datum,	land,	enz.

•	http://www.digital-scriptorium.org/

WERELDWIJD 
Monastic Manuscript Project	 -	 ‘Internet	
resources for the study of early medieval 
monasticism’

•	☻☻☻☹☹	Geeft	een	goed	overzicht	van	
projecten op het gebied van vroegmid-
deleeuwse	handschriften.	Geeft	links	naar	

o.a. gedigitaliseerde handschriften uit de 
Latijnse	wereld,	de	Arabische/Islamitische	
wereld,	en	muziekhandschriften

•	http://www.earlymedievalmonasticism.org/
listoflinks.html

DMMapp - Overzicht van gedigitaliseerde 
handschriften,	 geordend	 op	 land/stad/
bibliotheek

•	☻☹☹☹☹	Geeft	een	overzicht	van	veel	
bibliotheken,	maar	omdat	de	site	
door gebruikers wordt aangevuld is 
het	eindresultaat	vaak	verwarrend	(De	
Universiteitsbibliotheek	van	Gent	staat	
er	bijvoorbeeld	drie	keer	in,	met	telkens	
andere gegevens)

•	https://digitizedmedievalmanuscripts.org/
app/

Let op: Vaak hebben bewaarinstellingen 
hun eigen digitaliseringsprogramma rond 
hun	meest	waardevolle	 erfgoedstukken.	Het	
loont vaak de moeite om goed rond te kijken 
op de website van de bibliotheek waar een 
handschrift	wordt	bewaard.	De	digitaliserings-
projecten zijn vaak wat weggestopt op de site.

IC. VERLUCHTE HANDSCHRIFTEN

FR (FRANKRIJK)
Enluminures - 120000 reproducties uit 
handschriften	in	bibliothèques	municipales	in	
Frankijk.

•	☻☻☻☻☹	Je	kan	zoeken	op	auteur,	titel,	
onderwerp,	en	tijd.	Als	je	wilt	controleren	
of er gedigitaliseerd materiaal uit een 
bepaalde	BM	is,	gebruik	je	de	‘recherche	
guidée’ voor een lijst met alle deelnemende 
bibliotheken.

•	http://www.enluminures.culture.fr

Initiale - Catalogus van verluchte handschrif-
ten	in	de	openbare	bibliotheken	van	Frankrijk	
(met	 uitzondering	 van	 de	Bibliothèque	 natio-
nale	de	France)
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•	☻☻☻☻☹	Je	kan	zoeken	op	bewaarinstelling,	
op	handschrift	(signatuur,	taal,	auteur,	
afmetingen…),	en	op	auteur/bezitter/kopiist/
artiest.	Er	is	ook	een	bibliografische	zoek-
functie waar je op auteur en op titel kan 
zoeken. Van ieder gevonden handschrift 
krijg je minimaal een referentie naar een 
catalogus; en waar mogelijk uitgebreidere 
metadata en reproducties van de belangri-
jkste verluchting.

•	http://initiale.irht.cnrs.fr/

NL (NEDERLAND)
(Den Haag) Medieval Illuminated 
Manuscripts - Verluchte handschriften uit 
Den	Haag

•	☻☻☻☻☹De	verluchte	middeleeuwse	
handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek 
in	Den	Haag	en	het	Museum	Meermanno-
Westreenianum	in	Den	Haag.

•	http://manuscripts.kb.nl/

WERELDWIJD 
The Index of Medieval Art  - On-line archief 
van middeleeuwse kunst

•	☻☻☻☹☹	Verzamelt	verschillende	databases	
rond middeleeuwse kunst (waaronder 
‘the	John	Plummer	Database	of	Medieval	
Manuscripts’),	en	biedt	een	download	van	
de titelgegevens van hun 6000 publicaties 
tellende kunstbibliotheek.

•	https://ima.princeton.edu/

International Image Inoperability 
Framework (IIIF) 

•	Geen	database	of	repertorium	waarin	je	
beelden	kan	vinden,	maar	een	onmisbaar	
hulpmiddel als je zelf beeldmateriaal online 
wilt	zetten.	IIIF	maakt	beelden	op	een	
uniforme	manier	toegankelijk,	zodat	het	
bijvoorbeeld mogelijk is om beelden die 
door verschillende instellingen online zijn 
geplaatst,	op	een	verantwoorde	manier	met	
elkaar te vergelijken.

•	http://iiif.io

ID. PALEOGRAFIE

LA/FR/IT/OCC/AR  (LATIJN/FRANS/
ITALIAANS/OCCITAANS/ARABISCH)
Album interactif de paléographie médié-
vale	-	oefenen	met	paleografie

•	 Inleidende	oefeningen	op	Franse,	
Occitaanse,	Latijnse,	Italiaanse,	en	
Arabische	handen	tussen	de	9e	en	de	15e	
eeuw

•	http://paleographie.huma-num.fr/

FR (FRANKRIJK)
French Renaissance Paleography - oefenen 
met	vroegmoderne	Franse	paleografie

•	 Inleidende	oefeningen	(verdeeld	tussen	
gemakkelijk,	gemiddeld,	en	moeilijk)	op	
Franse	teksten	van	de	veertiende	tot	de	
achttiende eeuw

•	https://paleography.library.utoronto.ca/

GB (GROOT-BRITTANNIË)
 Digipal	-	Digitaal	vergelijken	van	elfde-eeuwse	
handen

•	‘DigiPal	is	a	new	resource	for	the	study	
of	medieval	handwriting,	particularly	that	
produced in England during the years 
1000–1100,	the	time	of	Æthelred,	Cnut	and	
William	the	Conqueror.	It	is	designed	to	
allow you to see samples of handwriting 
from the period and to compare them with 
each other quickly and easily.’

http://www.digipal.eu/

WORLDWIDE
Capelli - Woordenboek van afkortingen

•	☻☻☻☻☹	Onmisbaar	handboekje	voor	
middeleeuwse	afkortingen.	In	deze	online	
versie kan je losse bladzijden uit Capelli 
downloaden.

•	http://www.hist.msu.ru/Departments/
Medieval/Cappelli/
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Enigma - Ontcijfer lastig Latijn

•	☻☻☻☻☹	Soms	krijg	je	niet	alle	letters	in	een	
woord ontcijferd. Enigma helpt je daarmee: 
voor	bijvoorbeeld	in:	“po..m*”,	en	Enigma	
geeft alle Latijnse woorden die beginnen 
met	“po”,	dan	twee	karakters,	dan	een	
“m”,	en	dan	een	onbekend	aantal	karak-
ters	(zoals	polymita,	pomum,	ponemus,	
postmodum…)

•	http://ciham-digital.huma-num.fr/enigma/

William Whitaker’s Words - Vertaal Latijn

•	☻☻☻☹☹	Snelle	hulp	bij	het	vertalen	van	
Latijn: geef een woordvorm in (bv. “monet”) 
en Words legt uit dat dit de present active 
indicative,	derde	persoon	enkelvoud	is	van	
moneo,	monere,	monui,	monitus;	met	als	
betekenis	remind,	advise,	warn;	admonish;	
foretell,	presage.

•	https://mk270.github.io/whitakers-words/

II. OUDE DRUKKEN

IIA. CATALOGI VAN OUDE DRUK-
KEN

ANGELSAKSISCH 
English Short Title Catalogue (ESTC) - Oude 
drukken	uit	de	UK	en	de	USA

•	Beschrijvingen van bijna 500.000 
publicaties tussen 1473 en 1800 uit 
Angelsaksische	bibliotheken	(voornamelijk	
het	Verenigd	Koninkrijk	en	Noord-Amerika)

•	http://estc.
bl.uk/F/?func=file&file_name=login-bl-estc

Nineteenth-Century Short Title Catalogue 
(NSTC) - Boeken uit de Engelstalige wereld van 
1800 tot het einde van de Eerste Wereldoorlog

•	http://nstc.chadwyck.com/home.do

BE (BELGIË) 
(Vlaanderen) De bibliografie van het hand-
gedrukte boek (STCV)	 -	 Database	 van	
Vlaamse	boeken,	gedrukt	voor	1801

•	☻☻☻☻☹	‘Since	2000,	the	Short	Title	
Catalogue	Flanders	(STCV:	Short	Title	
Catalogus Vlaanderen) project is developing 
an online database with extensive bibli-
ographical descriptions of editions printed 
in	Flanders	before	1801.	The	database	
contains	more	than	25,600	descriptions	(1	
February	2020),	based	on	more	than	49,700	
copies from various important heritage 
collections,	mainly	in	Flanders,	Belgium.’

•	http://stcv.be
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EUROPA 
Incunabula Short Title Catalogue (ISTC) - 
Internationale	database	van	vijftiende-eeuwse	
drukken

•	‘The database records nearly every item 
printed	from	movable	type	before	1501,	but	
not material printed entirely from wood-
blocks	or	engraved	plates.	30,518	editions	
are	listed	as	of	August	2016,	including	
some 16th-century items previously 
assigned incorrectly to the 15th century. 
Information	on	each	item	includes	authors,	
short	titles,	the	language	of	the	text,	printer,	
place	and	date	of	printing,	and	format.	
Locations	for	copies	have	been	confirmed	
by libraries all over the world. Many links 
are	provided	to	online	digital	facsimiles,	
and also to major online catalogues of 
incunabula’.

•	http://data.cerl.org/istc/_search

Universal Short Title Catalogue (USTC) - 
Database	 van	 alle	Europese	boeken	die	 zijn	
gedrukt tussen de uitvinding van de boek-
drukkunst en het einde van de zestiende 
eeuw. Universeel is wel met een korrel zout te 
nemen:	de	focus	ligt	op	Frankrijk,	Nederland	
en	België,	Spanje	en	Portugal.

•	☻☻☻☻☹	Zoek	bijvoorbeeld	in	de	database	
op:	boeken	uit	de	Lage	Landen,	over	een	
religieus	onderwerp,	in	het	Nederlands	
geschreven.	Verfijn	de	8030	resultaten	
vervolgens door alleen te kijken naar 
boeken uit Leiden door Johannes Calvijn. 
Van de lijst van 11 resultaten krijg je ver-
volgens	informatie	over	o.a.	de	uitgever,	
vertaler,	datum,	formaat,	signaturen,	en	in	
welke bibliotheken er exemplaren van deze 
werken worden bewaard.

•	http://www.ustc.ac.uk/

FI (FINLAND)
HENDRIK	 -	 Finse	 boeken	 en	 boekbezitters	
tot 1809

•	☻☻☹☹☹	Zoek	in	een	database	van	Finse	
boekeigenaren	op	auteur,	titel,	koper,	
trefwoord,	enz.	Het	is	niet	mogelijk	om	te	
bladeren	door	lijsten	van	eigenaren,	titels,	
enzovoorts,	zodat	je	al	vrij	precies	moet	
weten waar je naar op zoek bent om deze 
database te kunnen gebruiken.

•	http://dbgw.finlit.fi/henrik/henrik_english.
php

FR (FRANKRIJK)
(Parijs) Gallica	-	Reproducties	uit	de	BnF

•	Digitale	bibliotheek	van	de	Bibliothèque	
Nationale	de	France	met	reproducties	van	
o.a. manuscripten en oude drukken

•	http://gallica.bnf.fr/

GB (GROOT-BRITTANNIË)
Early English Books Online (EEBO) - Ruim 
125.000 “Engelse” werken uit de periode 
1473-1700 (gedrukt op de Britse Eilanden of 
in het Engels)

•	‘From	the	first	book	printed	in	English	by	
William	Caxton,	through	the	age	of	Spenser	
and Shakespeare and the tumult of the 
English	Civil	War,	Early	English	Books	
Online	(EEBO)	will	contain	over	125,000	
titles listed in Pollard and Redgrave’s 
Short-Title	Catalogue	(1475-1640),	Wing’s	
Short-Title	Catalogue	(1641-1700),	the	
Thomason	Tracts	(1640-1661),	and	the	Early	
English Tract Supplement - all in full digital 
facsimile from the Early English Books 
microfilm	collection.’

•	http://eebo.chadwyck.com/search
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NL (NEDERLAND)
Delpher - 100 miljoen bladzijden van 
Nederlandstalige	teksten	

•	‘In	Delpher	vindt	u	miljoenen	gedigital-
iseerde	teksten	uit	Nederlandse	kranten,	
boeken,	tijdschriften	en	radiobulletins	die	
u allemaal woord voor woord kunt door-
zoeken.	De	teksten	komen	uit	de	collecties	
van	diverse	wetenschappelijke	instellingen,	
bibliotheken en erfgoedinstellingen. 
Momenteel vindt u hier ruim 900.000 
boeken,	ruim	1,5	miljoen	kranten,	7	miljoen	
tijdschriftpagina’s	en	1,5	miljoen	radiob-
ulletins en dat aanbod zal de komende 
jaren blijven groeien omdat er steeds 
meer	gedigitaliseerd	wordt.	De	datasets	in	
Delpher	zijn	onder	voorwaarden	ook	bes-
chikbaar voor onderzoek.’

•	https://www.delpher.nl/

IIB. THEMATISCHE CATALOGI

BE & NL (BELGIË EN NEDERLAND)
Biblia Sacra	-	Gedrukte	bijbels

•	Referenties	naar,	en	waar	mogelijk	
reproducties	van,	alle	in	de	Lage	Landen	
gedrukte Bijbels tussen 1477 en 1811. 
‘Biblia	Sacra	is	an	electronic	bibliography,	
allowing its users to request information 
(text	and	reproductions)	on	bibles,	individ-
ual	bible	books	or	parts	thereof,	printed	
in	the	Netherlands	and	Belgium,	or	bibles	
printed in other countries that might rea-
sonably be expected to be destined for the 
Dutch	or	Belgian	market.’

•	http://www.bibliasacra.nl/

Collectie Thijs	 -	 Devotieprenten	 uit	 de	
Universiteit	Antwerpen

•	De	onderzoekscollectie	devotieprenten	van	
dr.	Fons	Thijs

•	http://anet.be/opac/opacuactobj

Prentenkabinet - Prenten uit de Universiteit 
Antwerpen

•	Zoek	in	het	prentenkabinet	van	de	UA	op	
datum,	kunstenaar,	of	in	geselecteerde	
bronnen	zoals	de	Hollstein.

•	http://anet.be/opac/opacuaobj

EUROPA 
Exeter Working Papers in Book History - 
Bi(bli)ografische	 informatie	 over	 18e-eeuwse	
boeken

•	☻☻☹☹☹	Een	snuister-site	vol	informatie	
over	de	achttiende-eeuwse	boekenwereld,	
met bijvoorbeeld ‘an anti-book trade 
index’,	lijsten	van	faillissementen	in	de	
boekenwereld,	personeelslijsten,	lijsten	met	
boekgerelateerde	verzekeringspolissen,	
enzovoorts.	Geen	site	om	iets	speciaals	te	
komen	zoeken,	maar	zonder	enige	twijfel	
een bron van serendipiteit. 

•	http://bookhistory.blogspot.be/

The Heritage of the Printed Book Database 
(HPB) - Europese handgedrukte materialen (c. 
1455-1830) 

•	‘The	Heritage	of	the	Printed	Book	Database	
(previously	called	the	Hand	Press	Book	
Database)	is	a	steadily	growing	collection	
of	files	of	catalogue	records	from	major	
European	and	North	American	research	
libraries covering items of European print-
ing of the hand-press period (c.1455-c.1830) 
integrated	into	one	file.	This	makes	it	pos-
sible for information to be retrieved in one 
single	search	across	all	files.’

•	https://www.cerl.org/resources/hpb/main
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Material Evidence in Incunabula (MEI) 
- Materiële kenmerken van incunabelen (eigen-
dom,	decoratie,	binding,	annotatie,	prijzen...)

•	‘MEI	is	a	database	specifically	designed	to	
record and search the material evidence 
(or	copy	specific,	post-production	evidence	
and provenance information) of 15th-cen-
tury	printed	books:	ownership,	decoration,	
binding,	manuscript	annotations,	stamps,	
prices,	etc.	MEI	is	linked	to	the	Incunabula	
Short	Title	Catalogue	(ISTC),	provided	by	
the	British	Library,	from	which	it	derives	the	
bibliographical	records,	and	it	allows	the	
user at last to combine searches of bibli-
ographical	records	(extracted	from	ISTC)	
with	copy	specific	records.’

•	https://www.cerl.org/resources/mei/main

GB (GROOT-BRITTANNIË) 
Database of Early English Playbooks 
(DEEP)	-	Theater	uit	Groot-Brittannië	

•	Zoek	door	ieder	theaterstuk	uit	Engeland,	
Schotland,	en	Ierland	tot	1660	(Titelpagina’s,	
paratextuele	informatie,	advertenties,	bib-
liografische	details…).	An	easy-to-use	and	
highly customizable search engine of every 
playbook	produced	in	England,	Scotland,	
and	Ireland	from	the	beginning	of	printing	
through	1660,	DEEP	provides	a	wealth	of	
information	about	the	original	playbooks,	
their	title-pages,	paratextual	matter,	adver-
tising	features,	bibliographic	details,	and	
theatrical backgrounds.

•	http://deep.sas.upenn.edu/

WERELDWIJD 
Old Maps Online  - Oude kaarten

•	☻☻☻☻☻	Visueel	indrukwekkende	website	
om kaarten te ontdekken. Zoek op een 
bepaalde	stad	of	plaats	(bv.	‘Leuven’),	
verfijn	je	resultaten,	en	blader	door	een	lijst	
reproducties in hoge kwaliteit van kaarten 
waar Leuven op te vinden.

•	http://www.oldmapsonline.org/

IIC. BOEKILLUSTRATIES EN GRA-
FIEK

GB (GROOT-BRITTANNIË)
Database of Mid-Victorian wood-en-
graved Illustration (DMVI) - Victoriaanse 
houtgravures

•	Beschrijvingen en beelden van 868 literaire 
illustraties die gedrukt werden rond 1862

•	http://www.dmvi.cf.ac.uk/

IT (ITALIË)
SALANI -	Italiaanse	boekillustraties

•	☻☻☻☻☹	Italiaanse	boekillustraties	uit	de	
19e en de 20e eeuw (ca. 30.000 tekeningen). 
Blader	per	boektitel,	auteur,	of	illustrator;	of	
zoek	op	afmetingen,	tekentechniek,	jaar,	of	
soort	illustratie.	Papier,	perkament	en	leer

•	http://www.artivisive.sns.it/salani/index.php

WERELDWIJD 
BookArtWorld: The Waddleton Chronology 
-	Database	van	boekillustraties	in	kleur

•	Norman	Waddleton’s	database	van	‘alle’	
boeken met gedrukte kleurenillustraties 
(1450-2006).	Zoek	op	jaar,	boek,	of	drukker.	
Het	is	moeilijk	te	achterhalen	hoe	compleet	
de	database	is.	De	database	heeft	geen	
weet van drukkers in Leuven die tussen 
1450-2006 kleurenprenten vervaardig-
den;	voor	Antwerpen	bevat	de	database	
Copenio,	Mayer,	Paleoto,	Tatinckx,	
Verdussen,	De	Batist,	en	De	Vos.

•	http://www.bookartworld.co.uk/
•	Pagina	lijkt	off-line	(25	maart	2020)

International Image Inoperability 
Framework (IIIF)	zie	onder	Id.

Graphics Atlas - Een hulpmiddel om druk-
technieken in prenten en foto’s te leren 
herkennen

•	http://www.graphicsatlas.org/
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III. BOEKGESCHIEDENIS

IIIA. WOORDENBOEKEN

WERELDWIJD 
Codicologia	-	Geïllustreerd,	meertalig	codico-
logisch woordenboek.

•	☻☻☻☻☻	‘Codicologia	est	une	application	
informatique qui fournit un vocabulaire 
multilingue pour la description des manu-
scrits. Elle entend proposer un instrument 
de travail à tous les catalogueurs de 
manuscrits,	les	éditeurs	de	textes	et	plus	
généralement à tous ceux qui s’intéressent 
aux manuscrits anciens.’

•	http://codicologia.irht.cnrs.fr/

Kneep en binding	 -	Geïllustreerd,	meertalig	
codicologisch woordenboek met de focus op 
Nederland.

•	☻☻☻☻☻	‘De	KB-publicatie	Kneep	en	
Binding uit 1992 presenteert een system-
atisch geordende selectie van termen 
voor de bestudering en beschrijving van 
de meeste in West-Europa voorkomende 
typen van met de hand vervaardigde 
boekbanden	tot	ca	1830.	De	terminologie	is	
bedoeld	voor	boekhistorici,	codicologen	en	
boekrestauratoren.’

•	https://www.kb.nl/organisatie/
onderzoek-expertise/conservering/
kneep-en-binding

Ligatus Language of Bindings - 
Codicologisch woordenboek

•	☻☻☻☹☹	‘The	Language	of	Bindings	
Thesaurus (LoB) is a thesaurus of book-
binding terms for book structures dating 
from the ninth to the nineteenth century.’ 
Inhoudelijk	grondig	en	state-of-the-art,	
maar de interface kan wel wat werk 
gebruiken.

•	https://www.ligatus.org.uk/lob/

John	Carter	en	Nicolas	Barker,	ABC for Book 
Collectors - Boekhistorisch woordenboek

•	☻☻☻☻☹	Download	je	eigen	versie	van	het	
ABC	en	leer	over	‘fore-edge	painting’,	‘forel/
forrel’,	‘forgery’,	‘gormat’,	‘forme’,	‘fount/
font’,	‘foxed/foxing’,	…

•	https://ilab.org/articles/
john-carter-abc-book-collectors

IIIB. INTRODUCTIES EN OVER-
ZICHTSWERKEN

GB (GROOT-BRITTANNIË)
Red	-	Database	met	leeservaringen

•	Fragmenten	uit	dagboeken,	brieven,	enz	
waarin Britten iets noteren over hun leesge-
drag en -ervaringen tussen 1450 en 1945 
(“I	have	looked	thro’	this	book	with	some	
attention,	April	21,	1803	--,	and	seldom	
indeed	have	I	read	a	more	thoroughly	
worthless one.”). 

•	http://www.open.ac.uk/Arts/reading/UK/
index.php

NL (NEDERLAND)
Bibliopolis	-	Geschiedenis	van	het	gedrukte	
boek	in	Nederland

•	‘Bibliopolis is de elektronische nationale 
geschiedenis van het gedrukte boek in 
Nederland.	Het	is	een	wetenschappelijk,	
interactief informatiesysteem waarmee de 
onderzoeker zicht krijgt op de stand van het 
boekwetenschappelijk onderzoek en tevens 
toegang heeft tot documentatiemateriaal.’

•	http://www.bibliopolis.nl/
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WERELDWIJD 
ArchBook	-	Introductie	tot	boekgeschiedenis

•	☻☻☻☻☹	ArchBook	is	een	verzameling	
van	twaalf	essays	over	boekgeschiedenis,	
die willen aanzetten tot denken over en 
onderzoek naar aspecten uit de boek-
geschiedenis.	Het	een	soort	verzameling	
‘problems and directed readings’ over 
handschriften en oude drukken.

•	http://drc.usask.ca/projects/archbook/

Ex machina	 -	 Geïllustreerde	 database	 van	
drukpersen (15e-20e eeuw)

•	‘Ex-Machina est un projet de base de 
données,	consacré	aux	presses	à	imprimer,	
sur une période historique allant des 
débuts	de	l’imprimerie	jusqu’à	la	première	
moitié	du	20e	siècle.’

•	http://www.imprimerie.lyon.fr/imprimerie/
sections/fr/documentation/exmachina

History of the Book - Onderwijsmateriaal 
rond boekgeschiedenis

•	☻☻☻☻☹	Website	waarin	Johanna	Drucker	
en	haar	team	aan	UCLA	een	‘online	envi-
ronment for research and learning’ rond 
boekgeschiedenis opbouwt. Omvat een 
‘coursebook’,	‘exhibits’,	en	‘image	galery’,	
en	een	bibliografie.	Veelbelovend,	maar	nog	
in	opbouw,	vandaar	twee	sterren.

•	https://hob.gseis.ucla.edu/index.html
 
The Atlas of Early Printing - Visualisatie 
van de boekdrukkunst in de vijftiende eeuw 
(onderwijsmateriaal).

•	☻☻☻☹☹	‘The	Atlas	of	Early	Printing	is	an	
interactive site designed to be used as a 
tool for teaching the early history of printing 
in Europe during the second half of the 
fifteenth	century.	While	printing	in	Asia	pre-
dates European activity by several hundred 
years,	the	rapid	expansion	of	the	trade	
following	the	discovery	of	printing	in	Mainz,	
Germany	around	the	middle	of	the	fifteenth	
century is a topic of great importance to the 

global	history	of	communications,	technol-
ogy,	and	the	dissemination	of	knowledge.’

•	http://atlas.lib.uiowa.edu/
Women in Book History	 -	 Bibliografie	 van	
vrouwen in de boekgeschiedenis

•	☻☻☹☹☹	Een	bibliografie	van	secundaire	
literatuur waarin vrouwen in de boekges-
chiedenis	centraal	staan.	Niet	bijzonder	
sterk	in	de	niet-Angelsaksische	wereld	
– voor België wordt er slechts één publicatie 
opgelijst over vrouwen in de boekenwereld: 
Colin,	La	reliure	féminine	et	les	arts	du	
cuir en Belgique à la Belle Époque. Voor 
Nederland	worden	er	vijf	titels	gegeven.	Erg	
volledig	is	het	dus	niet,	maar	het	kan	een	
startpunt zijn.

•	http://www.womensbookhistory.org/

Theleme: Bibliographies	 -	 Introducties	
en	 bibliografieën	 rond	 boekhistorische	
onderwerpen

•	Behandelt	o.a.	codicologie,	diplomatiek,	
boekgeschiedenis,	paleografie

•	http://theleme.enc.sorbonne.fr/
bibliographies/

Book History Online (ABHB) -  Boekhistorische 
bibliografie

•	‘Book	History	Online	(BHO)	is	the	interna-
tional	bibliography	in	the	field	of	book	and	
library	history.	It	provides	a	comprehensive	
survey of all scholarly publications written 
from	a	historical	perspective.	Included	are	
monographs,	articles	and	reviews	dealing	
with	the	history	of	the	printed	book,	its	
arts,	crafts,	techniques	and	equipment,	its	
economic,	social	and	cultural	environment,	
as	well	as	its	production,	distribution,	pres-
ervation and description.’

•	http://bibliographies.brillonline.com/browse/
book-history-online
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IIIC. PAPIER EN WATERMERKEN

AT (OOSTENRIJK)
Wasserzeichen des Mittelalters (WZMA) - 
Oostenrijkse watermerken

•	Circa 16.000 watermerken uit de 
Abteilung	für	Schrift-	und	Buchwesen	
van	het	Instituts	für	Mittelalterforschung	
van	de	Österreichischen	Akademie	der	
Wissenschaften in Wenen

•	http://wzma.at

BE & NL (BELGIË EN NEDERLAND)
Watermarks in Incunabula printed in the 
Low Countries (WILC) - Watermerken in 
Nederlandse	incunabelen

•	Database	van	ca.	16.000	watermerken
•	http://watermark.kb.nl

CH (ZWITSERLAND)
The Thomas L. Gravell Watermark Archive 
- Watermerken met een focus op Zwitserland

•	‘The	Thomas	L.	Gravell	Watermark	Archive,	
incorporating	The	University	of	Delaware	
Library’s	Thomas	L.	Gravell	Watermark	
Collection [7000 watermerken tussen 1400 
en 1835] and The unpublished Watermarks 
and	Records	from	the	C-M	Briquet	Archive	
(Ms	Briquet	xxx)	at	the	Bibliothèque	de	
Genève.’

•	http://www.gravell.org

DE (DUITSLAND)
Wasserzeichen-Informationssystem 
(WZIS) - Watermerken met een focus op 
Duitsland

•	Watermerken	in	het	DFG	(Deutsche	
ForschungsGemeinschaft)-
Handschriftencentrum	met	meer	dan	
130.000 watertekens. Omvat ook de 
Piccard Online.

•	http://www.wasserzeichen-online.de/wzis/

Wasserzeichenkartei des  Handschriften-
archivs der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften 

•	http://dtm.bbaw.de/HSA/Wasserzeichen_
Gesamt.html

ES (SPANJE)
Watermarks in Incunabula printed in 
España (WIES) - Watermerken in Spaanse 
incunabelen

•	5867 Spaanse watermerken
•	http://www.ksbm.oeaw.ac.at/wies/

(Catalonië) Bibliografia de textos catalans 
antics (BITECA) - Watermerken in Catalaanse 
handschriften en boeken

•	‘Since	the	end	of	the	last	century	BITECA	
( Bibliography of ancient Catalan texts) 
carries out a systematic task of col-
lecting and studying the watermarks of 
Catalan	manuscripts	and	printed	forms,	
as part of the codological study of the 
testimonies and as an auxiliary tool to 
determine the dating and pugh similar to 
those	documented,	due	to	their	size	or	
significant	variations	in	motif	design,	do	
not correspond to those collected in the 
repertoires.	Hence	the	need	for	the	work	
that the research group does.rovenance of 
the	volumes.	The	intention	of	the	BITECA	
compilers is to obtain reliable and comple-
mentary	material	to	the	ones	offered	by	the	
classical	repertoires	(Briquet,	Piccard,	Valls,	
etc.)	which,	with	the	exception	of	honorable	
exceptions,	leave	behind	the	peninsular	
role.	This	lack	of	attention	to	Hispanic	
medieval roles in the repertoires results in 
the	fact	that	our	watermarks,	though	similar	
to	those	documented,	due	to	their	size	or	
significant	variations	in	motif	design,	do	not	
correspond to those collected in the reper-
toires.	Hence	the	need	for	the	work	that	the	
research group does.’ (google translate)

•	http://stel.ub.edu/biteca/html/ca/filigranes_
intro.html
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FI/SE/EE (FINLAND, ZWEDEN, ESTLAND)
Paper Identification Database - Papier in 
Finland,	Zweden	en	Estland

•	Voornamelijk	informatie	over	Fins,	Zweeds,	
en Ests handgeschept papier. ‘Paper 
Identification	Database	has	been	created	
for collecting data for historic and modern 
paper	characterisation	and	identification.	
Finnish,	Swedish	and	Estonian	handmade	
papers are preferred in documentation. 
Evidence of historic paper making and 
paper	mills	will	also	be	collected.	Not	only	
data	from	water	marks,	but	also	details	of	
laid and chain lines characteristic of hand 
made	rag	paper	are	documented.	Size,	
colour	and	acidity	measurements,	fibre	
morphology and pulp type as well as paper 
sizing and other components in paper have 
their	places	in	the	database.	Also	images	
and detailed images of the paper samples 
are added to the database. One can do 
searches by several choices.’

•	http://kronos.narc.fi/paperi/index_en.html

HU (HONGARIJE)
Digital Hungarian Watermark Databank 
(DMVA) -	Hongaarse	watermerken	

•	 In	het	Hongaars,	wordt	goed	bijgehouden.
•	https://vizjel.webnode.hu/

WERELDWIJD 
Bernstein - the memory of paper - Een 
website	 over	 papier,	 de	 geschiedenis	 van	
papier,	en	de	studie	van	papier

•	☻☻☻☹☹	Zoek	op	meer	dan	216.000	
watermerken,	papiersoorten,	consulteer	
een	bibliografie,	download	programma’s	
voor papieranalyse (bijvoorbeeld een 
programma voor het verwerken en meten 
van	watermerken	op	basis	van	fotografisch	
materiaal).	De	opzet	van	de	site	is	prachtig,	
helaas laden veel deelpagina’s niet.

•	http://www.memoryofpaper.eu

Briquet Online	-	Database	van	watermerken

•	Raadpleegbaar via Bernstein
•	http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/

BR.php
Piccard Online	 -	Database	van	zo’n	92.000	
watermerken

•	https://www.piccard-online.de/start.php
•	Zie ook Piccard Print Online: http://www.

ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/PPO.php

International database of watermarks and 
paper used for prints and drawings c. 1450-
1800 - Watermerken

•	http://www.wm-portal.net/niki/index.php

IIID. BOEKBANDEN

FR (FRANKRIJK)
Reliures - 200 gedigitaliseerde boekbanden 
uit	de	BnF

•	http://reliures.bnf.fr/

GB (GROOT-BRITTANNIË)
British Armorial Bindings - Wapenschilden 
en andere heraldieke tekens op boekbanden 

•	☻☻☻☻☻	Blader	op	o.a.	naam	van	de	
eigenaar,	status	van	de	eigenaar,	eeuw,	
heraldieke	tekens,	motto’s,	monogrammen,	
bibliotheken…

•	https://armorial.library.utoronto.ca/content/
british-armorial-bindings

GB & NL (GROOT-BRITTANNIË EN 
NEDERLAND) 
Database of bookbindings - Boekbanden in 
de British Library en de Koninklijke Bibliotheek 
(Den	Haag)

•	☻☻☻☹☹	Bookbanden	in	de	British	Library	
en	de	Koninklijke	Bibliotheek	in	Den	
Haag.	Via	de	‘advanced	search’	kan	je	
zoeken	of	bladeren	op	binder,	eigenaar,	
land,	materialen,	periode,	stijl,	kleur,	dec-
oratieve technieken enz. Je kan daardoor 
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bijvoorbeeld zoeken op ‘donkergroene 
boekbanden	uit	België’,	maar	vaak	krijg	
je met een dergelijke zoekopdracht geen 
resultaten.

•	http://www.bl.uk/catalogues/bookbindings/

WERELDWIJD 
Ligatus - Woordenboek rond 
boekbandterminologie

•	☻☻☻☻☹	‘The	Language	of	Bindings	
Thesaurus (LoB) is a thesaurus of book-
binding terms for book structures dating 
from	the	ninth	to	the	nineteenth	century.’	De	
site	wordt	bezield	door	Nicholas	Pickwoad,	
een grote naam in de bookbinderswereld 
die zich vooral richt op de structuur van 
boekbanden en hun historische context 
(en	minder	op	de	details	van	decoratie).	De	
terminologie is up-to-date en stemt vaak tot 
nadenken,	maar	de	gebruiksinterface	is	niet	
fantastisch.

•	https://www.ligatus.org.uk/lob/

List of bindings resources		-	Hyperlinks	naar	
sites met (informatie over) boekbanden

•	https://folgerpedia.folger.edu/
List_of_bindings_resources

IIIE. GESCHIEDENIS VAN BIBLIO-
THEKEN EN COLLECTIES

GB (GROOT-BRITTANNIË)
Folger Private Libraries in Renaissance 
England (PLRE) - Engelse bibliotheken

•	Een aanvulling op de gedrukte Private 
Libraries in Renaissance England (in 
Bijzondere Collecties te vinden onder 
plaatskenmerk	094.51	(41)	“15/16”).	De	
database is geen vervanging van de 
gedrukte	PLRE,	maar	een	manier	om	
binnen de gedrukte PLRE op naam en 
eigenaar te zoeken.

•	https://plre.folger.edu/
•	http://wmpeople.wm.edu/site/page/rjfehr/

home

Medieval Libraries of Great Britain - Engelse 
bibliotheken

•	☻☻☻☻☹	Een	veelbelovende	beta-versie	
van een nieuwe database rond de mid-
deeuwse bibliotheken en boekenlijsten van 
Groot-Brittannië.

WERELDWIJD 
Bibale	 -	 Geschiedenis	 van	 handschriftelijke	
overlevering en collectievorming

•	‘l’objectif de Bibale [...] était de décrire 
l’histoire de la transmission des manuscrits 
et des textes qu’ils contiennent par l’étude 
des	collections	anciennes	et	modernes,	et	
celle de leurs possesseurs. Les notices 
décrivent les manuscrits conservés aujo-
urd’hui,	pourvus	d’ex-libris,	d’armoiries	ou	
d’autres	marques	de	provenance,	mais	
aussi les manuscrits attestés par les 
documents	les	plus	divers	:	inventaires,	
catalogues,	comptabilités,	chroniques,	
correspondances,	etc.’

•	http://bibale.irht.cnrs.fr/

Biblissima	-	Handschriften	en	oude	drukken,	
8e-18e eeuw

•	Digitale	bibliotheek	met	handschriften	
en	oude	drukken,	hun	teksten,	circulatie,	
en lezers tussen de 8e en de 18e eeuw. 
‘Biblissima	fédère	et	structure	un	ensemble	
de corpus numériques de données scien-
tifiques	sur	l’histoire	de	la	circulation	des	
textes	en	Occident	du	Moyen	Âge	à	la	fin	
de	l’Ancien	Régime’

•	http://www.biblissima-condorcet.fr/fr
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IIIF. BOEKHANDEL EN UITGEVERIJ

ES (SPANJE)
(Catalonië) Heritage of the Publishers and 
the Published of Catalonia - Boekhandel en 
uitgeverij in Catalonië

•	☻☻☻☻☹	Zoek	op	o.a.	uitgever/boekhandel,	
auteur,	illustrator/fotograaf.	De	database	
geeft voor een uitgeverij bijvoorbeeld een 
kort	overzicht	(stiching,	eigenaar…),	een	
beknopte	bibliografie,	de	lijst	van	auteurs	
die	er	publiceerden,	een	overzicht	van	
fondsen,	en	een	overzicht	van	de	belangri-
jkste boeken die er zijn gedrukt.

•	http://www.bnc.cat/eng/
Editors-i-Editats-de-Catalunya

FR (FRANKRIJK)
The French Book Trade in Enlightenment 
Europe (FBTEE)	-	Franse	boekhandel	tijdens	
de verlichting

•	☻☻☻☻☹	Brengt	de	productie,	marketing,	
disseminatie,	controle,	en	receptie	van	
boeken in de late achttiende eeuw in 
kaart. Op het moment zijn de handel-
snetwerken van de Société Typographique 
de	Neuchâtel	opgenomen	in	de	database,	
maar het is lopend project dat steeds 
verder uitgebreid wordt.

•	http://fbtee.uws.edu.au/main/

GB (GROOT-BRITTANNIË)
(Engeland en Wales) British Book Trade 
Index (BBTI) - Boekhandel in Engeland en 
Wales

•	Korte	biografische	fiches	van	iedereen	die	
in Engeland en Wales werkzaam was in de 
boekhandel tot 1851.

•	http://bbti.bodleian.ox.ac.uk/
(Schotland) Scottish Book Trade Index 
(SBTI) - Boekhandel in voor Schotland

•	https://www.nls.uk/catalogues/
scottish-book-trade-inde

(Londen) London Book Trades Database - 
Boekhandel in Londen

•	Je kan deze database downloaden als een 
Microsoft	Access	file.

•	http://sas-space.sas.ac.uk/290/

(Britse Rijk) Nineteenth Century Books on 
Publishing, the Booktrade and the Diffusion 
of Knowledge - 19e-eeuwse boekgeschiede-
nis in het Britse Rijk

•	☻☻☻☹☹	Een	bibliografie	van	negen-
tiende-eeuwse boekgeschiedenis 
(druktechnieken,	uitgeverijen,	bibliotheken,	
boekdistributie…) in alle gebieden binnen 
het	Britse	Rijk.	Zoek	op	trefwoord,	auteur,	
collectie,	namen	en	onderwerpen,	plaats	
van	uitgave,	uitgever,	jaar,	en	microfice	
nummer.	De	interface	is	wat	frustrerend,	
maar het werkt allemaal wel.

•	http://c19.chadwyck.co.uk/html/noframes/
moreinfo/booktrad.htm

Price One Penny (POP): Cheap Literature, 
1837-1860 - Victoriaanse stuiversromannetjes

•	☻☻☻☹☹	Een	catalogus	van	Victoriaanse	
‘Penny	fiction’	met	verwijzingen	naar	
bewaarde	kopiën	en	bibliografische	
informatie.	Blader	op	werk,	auteur,	uit-
gever,	tijdschrift,	of	bibliotheek.	Geeft	heel	
beknopte maar nuttige informatie.

•	http://www.priceonepenny.info/
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IV.MICROFILMS EN RE-
PRODUCTIES
WERELDWIJD 
European Register Of Microform and 
Digital Masters (EROMM)	 -	 Informatie	over	
microfilms/digitale	 reproducties	 van	 hand-
schriften en oude drukken

•	http://www.eromm.org/

Medium	-	Bestel	(reproducties	van)	microfilms

•	‘Medium est un répertoire des manuscrits 
reproduits	ou	recensés	à	l’IRHT:	manuscrits	
du	Moyen	Age	et	de	la	Renaissance	con-
servés	dans	les	bibliothèques	de	France	
(hors	BNF);	[et]	certains	incunables,	livres	
anciens,	manuscrits	de	la	BNF	et	d’autres	
bibliothèques	dans	le	monde	sélectionnés	
en fonction des programmes de recherche 
de	l’IRHT.’

•	http://medium-avance.irht.cnrs.fr/

V. KRANTEN
BE (BELGIË)
Abraham - Catalogus van Belgische kranten.

•	‘Abraham	is	een	over	koepelende	catalogus	
van Belgische kranten in biblio theken 
en erfgoed instellingen in Vlaanderen en 
Brussel.	[...]	Abraham	brengt	ruim	7900	
titels uit de krantencollecties van meer dan 
100 instellingen in Vlaanderen en Brussel. 
U	vindt	er	gegevens	over	de	krantentitels,	
de instellingen die ze bezitten en de vorm 
waarin	ze	worden	bewaard	(papier,	micro-
vorm	of	digitaal).	Het	is	mogelijk	te	zoeken	
op	type	krant,	ideologische	strekking	en	
doelgebied.	Bovendien	vindt	u	in	Abraham	
links naar ruim 1300 gedigitaliseerde en vrij 
raadpleegbare krantentitels.’

•	http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/
databank/abraham

GoPress	-	Digitale	Belgische	persdatabank

•	Het	archief	van	11	Vlaamse	kranten	vanaf	
ongeveer	1995,	de	persberichten	van	Belga,	
en een reeks magazines van de Roularta 
Media	Group,	De	Persgroep	en	Sanoma	
Media.	Gebruikers	moeten	zich	eerst	
registreren op http://academic.gopress.be/
nl/vowb-register.	Dat	is	enkel	mogelijk	op	
basis van het institutioneel e-mailadres.

•	https://academic.gopress.be/nl/vowb-login

Nieuws van de Groote Oorlog Kranten over 
WOI

•	Toegang tot meer dan 360.000 pagina’s 
Belgisch persmateriaal uit de Eerste 
Wereldoorlog’,	met	ook	materiaal	uit	
KU Leuven Bibliotheken Bijzondere 
Collecties

•	https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.
be/
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MIDDEN-OOSTEN 
Arabic and Middle Eastern Electronic 
Library (AMEEL) 	-	Informatieportaal	met	o.a.	
handschriften en kranten

•	‘AMEEL	is	a	Web-based	portal	and	a	digital	
collection of information for the study 
of	the	Middle	East,	including	its	history,	
culture,	development,	and	contemporary	
face.	Within	this	portal,	Yale	University	
Library integrates existing scholarly digital 
content with newly digitized resources to 
make	such	materials	easier	to	find	and	
use	efficiently	and	freely.	Currently,	AMEEL	
holds	approximately	350,000	pages	of	
full	text,	indexed	and	searchable	in	the	
language	of	publication	including	Arabic	
and	Western	scripts.	The	full	text	in	AMEEL	
has been extracted using Optical Character 
Recognition software (OCR) rather than 
re-keying all works. Our digitization team 
aimed for accuracy rates of higher than 
90%	when	converting	modern	Arabic	text.’

•	
•	http://web.library.yale.edu/

digital-collections/arabic-and-middle-east-
ern-electronic-library

NL (NEDERLAND)
Delpher - 100 miljoen bladzijden van 
Nederlandstalige	teksten	

•	‘In	Delpher	vindt	u	miljoenen	gedigital-
iseerde	teksten	uit	Nederlandse	kranten,	
boeken,	tijdschriften	en	radiobulletins	die	
u allemaal woord voor woord kunt door-
zoeken.	De	teksten	komen	uit	de	collecties	
van	diverse	wetenschappelijke	instellingen,	
bibliotheken en erfgoedinstellingen. 
Momenteel vindt u hier ruim 900.000 
boeken,	ruim	1,5	miljoen	kranten,	7	miljoen	
tijdschriftpagina’s	en	1,5	miljoen	radiob-
ulletins en dat aanbod zal de komende 
jaren blijven groeien omdat er steeds 
meer	gedigitaliseerd	wordt.	De	datasets	in	
Delpher	zijn	onder	voorwaarden	ook	bes-
chikbaar voor onderzoek.’

•	https://www.delpher.nl/

USA (VERENIGDE STATEN)
New York Times Archive	 -	 Het	 complete	
archief	van	de	New	York	Times.

•	Voor artikels gepubliceerd na 1923 moet 
betaald worden.

•	https://query.nytimes.com/search/
sitesearch/#//

WERELDWIJD 
Lexis Nexis Academic	-	 Internationale	data-
bank van kranten en nieuwsmagazines.

•	http://academic.lexisnexis.
eu/?verb=sf&sfi=AC01NBSimplSrch
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VI. NIEUWS, DIS-
CUSSIEGROEPEN, 
VERENIGINGEN
BE (BELGIË)
(KU Leuven Bibliotheken, Bijzondere 
Collecties) Aanwinsten -	 Nieuwsbrief	
Bijzondere Collecties

•	Maandelijkse nieuwsbrief met de laatste 
aanwinsten in KU Leuven Bibliotheken 
Bijzondere Collecties

•	https://bib.kuleuven.be/bijzonde-
re-collecties/boeken-over-boeken/
aanwinsten

(KU Leuven Bibliotheken, Bijzondere 
Collecties) Facebook	-	Facebook	Bijzondere	
Collecties

•	Volg	Bijzondere	Collecties	op	Facebook	
voor	aankondigingen,	boekhistorische	
nieuwtjes,	een	boekhsitorische	site	van	de	
week,	enz.

•	https://www.facebook.com/bcubleuven/

(Vlaanderen) Vlaamse Werkgroep 
Boekgeschiedenis	 -	 Nieuws	 voor	 Vlaamse	
boekliefhebbers

•	Wil alle Vlamingen met een interesse voor 
het handgeschreven of gedrukte boek 
verenigen. Een weinig gebruiksvriendelijke 
site,	maar	de	boekhistorische	agenda	
is	up	to	date,	je	kan	je	inschrijven	op	de	
nieuwsbrief,	en	je	kan	een	online	versie	van	
de	Kroniek	van	het	Gedrukte	Boek	(een	
boekhistorische	bibliografie)	raadplegen.

•	http://www.boekgeschiedenis.be/

FR (FRANKRIJK)
Histoire du livre - Boekhistorische 
evenementen

•	Blog waarin evenementen rond boek-
geschiedenis worden bijgehouden: 

conferenties,	nieuwe	publicaties,	lopend	
werk...

•	http://histoire-du-livre.blogspot.be/

GB (GROOT-BRITTANNIË)
The Printing Historical Society	 -	 Nieuws	
voor Britse boekliefhebbers

•	beperkte	links	naar	nieuws,	relevante	
beurzen,	en	publicaties

•	http://printinghistoricalsociety.org.uk/

NL (NEDERLAND)
Nederlandse Boekhistorische Vereniging - 
Nieuws	voor	Nederlandse	boekliefhebbers

•	“voor een ieder die het oude en het nieuwe 
boek in al zijn verschijningsvormen een 
warm hart toedraagt […] een actieve vereni-
ging	met	ca.	600	leden,	van	prominente	
wetenschappers	tot	amateur-onderzoekers,	
van	journalisten	tot	antiquaren.”	Heeft	een	
discussielijst	(NBV-L)	met	meer	dan	180	
deelnemers.

https://www.boekgeschiedenis.nl/

WERELDWIJD 
The Society for the History of Authorship, 
Reading and Publishing (SHARP) -	Nieuws	
over (en discussie rond) boekgeschiedenis

•	☻☻☻☻☻	excellente	discussielijst,	sterk	
aangeraden.	‘The	Society	for	the	History	
of	Authorship,	Reading	and	Publishing	
was founded to create a global network for 
book historians working in a broad range of 
scholarly disciplines. Research addresses 
the	composition,	mediation,	reception,	
survival,	and	transformation	of	written	
communication in material forms from 
marks on stone to new media. Perspectives 
range from the individual reader to the 
transnational communication network. With 
more than a thousand members in over 
forty	countries,	SHARP	works	in	concert	
with	affiliated	academic	organizations	
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around the world to support the study of 
book history in all its forms.’

•	http://www.sharpweb.org

De folder digitale hulpmiddelen is een publicatie van KU 
Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties.

Voor alle vragen, opmerkingen, en suggesties kunt u terecht 
bij Tjamke.Snijders@KULeuven.be


