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Doelstellingen van deze cursus 
 
Het doel van de cursus is drieërlei: 
 
- de toegangswegen tot informatie leren kennen: waar kan je snel en efficiënt betrouwbare 
informatie vinden die representatief is voor een bepaald wetenschapsdomein, hoe is deze infor-
matie gestructureerd, hoe kan met deze informatie omgegaan worden (deel I; M. De Reu) 
- de wereld van het boek leren kennen: wanneer begonnen mensen de behoefte te voelen zaken 
neer te schrijven, welke materialen en technieken werden hiervoor doorheen de diverse eeuwen 
gebruikt (deel II; M. De Reu) 
- de bibliotheekwereld leren kennen: welke types bibliotheken bestaan er, welke zijn hun 
onderscheiden functies, wat zijn de taken van een wetenschappelijke bibliotheek, wat is de po-
sitie van een bibliotheek binnen de wereld van het boek (deel III; S. Van Peteghem) 
 
Op deze plaats willen wij tevens Prof. Greta Milis-Proost en Prof. dr. Guido Van Hooydonk be-
danken omdat wij gebruik mochten maken van hun ervaringen met de cursus Bibliografie en 
Bibliotheconomie. 
 
Opmerking vooraf: 
Sommige woorden worden voorafgegaan door een pijl (�) en staan cursief. Dit betekent dat 
het begrip op een ander moment  (deel I, deel II of deel III) diepgaander uitgelegd werd.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deel I : Gericht informatie zoeken 
 
 
Lesgever: Dr. M. De Reu 
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1. De wetenschappelijke literatuur: belang, algemene structuur en 
ontsluitingsmethoden 
 
Voor een goed begrip van literatuurontsluiting en bibliotheekbeleid is het noodzakelijk om 
een inzicht te verwerven in de aard en de types van wetenschappelijke literatuur.  
 
1.1 Belang van de wetenschappelijke literatuur 
 
Voor een academische vorming en wetenschappelijk onderzoek kan het belang van literatuur 
moeilijk overschat worden. Onderzoek begint en eindigt immers bij wetenschappelijke 
literatuur. 
 
Bij het plannen van een onderzoeksproject, leert men immers uit vroegere publicaties wat, 
hoe en waarom iets al dan niet (meer) onderzocht moeten worden. Verder kan men uit de 
literatuur vernemen of een bepaald type onderzoek niet reeds uitgevoerd is. Op deze wijze 
vermijdt men tijd en middelen (apparaten, personeel) te investeren in overbodige projecten. 
 
De tussentijdse resultaten en het eindresultaat van het onderzoek worden gepubliceerd, zodat 
de gegevens ervan beschikbaar zijn voor verder onderzoek.  
 
Het gepubliceerde onderzoek kan “gewogen” worden. Voor deze weging wordt onderzocht 
hoeveel keren deze publicatie geciteerd werd binnen een gegeven periode. Voor meer 
informatie betreffende het onderzoek naar citaties verwijzen we naar het hoofdstuk over � 
bibliometrie. 
 
1.2 Algemene structuur van de wetenschappelijk literatuur 
 
Enigszins schematiserend kunnen we stellen dat er vier grote documenttypes bestaan in de 
wetenschappelijke literatuur: het betreffen 
- artikels in tijdschriften 
- overzichtsartikels 
- monografieën (in boekvorm) 
- referentie- of naslagwerken 
 
In dit overzicht gaan we voorbij aan minder belangrijke (in aantal) documenttypes zoals: 
artikels in feestbundels, boekbesprekingen, thesissen, patenten, etc. 
 
1.2.1 Artikels in tijdschriften 
 
Het overgrote deel van de onderzoeksresultaten in alle wetenschappen samen wordt gepubli-
ceerd in deze vorm. Het aandeel van artikels in tijdschriften in de totale productie van publi-
caties wordt geschat op 80%. De lengte van de artikels varieert sterk tussen de diverse disci-
plines: in de beta- en gamma-wetenschappen tellen de artikels meestal ca 10  pagina’s,  maar 
de alfawetenschappers hebben meer pagina’s nodig om hun ideeën neer te schrijven. De fa-
culteit L&W spant hierbij de kroon, want hier schrijven onderzoekers meestal 20 of meer pa-
gina’s neer. 
 
Artikels zijn korte publicaties gewijd aan een specifiek onderzoeksonderwerp. Hierboven 
schreven we reeds dat de lengte van artikels verschillend is naar gelang de discipline. Ook de 
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opbouw van de artikels is verschillend naargelang de discipline. De beta- en gammaweten-
schappen behandelen meestal één concrete vraagstelling in een relatief kort artikel. In de 
menswetenschappen, en alweer vooral in L&W, worden meestal meerdere vraagstellingen en 
ideeën behandeld in één artikel. Het verschil in aanpak bij het schrijven van een artikel 
verklaart het verschil in lengte voor deze publicatievorm bij de diverse wetenschappen.  
 
Het verschil in opbouw van een artikel bij de diverse wetenschappen verklaart eveneens 
(gedeeltelijk) het verschil in tijdsverloop tussen het bekomen van de onderzoeksresultaten en 
de publicatie ervan. In de beta- en gammawetenschappen publiceert men meteen een 
onderzoeksresultaat, terwijl men in de alfawetenschappen, en opnieuw vooral in L&W, de 
neiging heeft om diverse onderzoeksresultaten te groeperen, waardoor de ‘doorlooptijd’ van 
onderzoek tot publicatie groter wordt.   
 
Bovenop het verschil in ‘doorlooptijd’ komt verder nog het verschil in periodiciteit van de 
tijdschriften in de diverse wetenschappen. Dikwijls verschijnen de tijdschriften voor de beta- 
en gammawetenschappen met een hogere frequentie dan deze van de alfawetenschappen. Zo 
kunnen voor de eerste groep wetenschappen bijdragen na zes à tien maanden gepubliceerd 
worden (in druk of on line), terwijl een onderzoeker in de alfawetenschappen over het alge-
meen een jaar moet wachten voor zijn artikel verschijnt. 
 
De oudste wetenschappelijke tijdschriften dateren uit de zeventiende eeuw en ontstonden 
vrijwel gelijktijdig in Parijs en Londen: Journal des Sçavants, Parijs, 1665-… en Philoso-
phical Transactions of the Royal Society, Londen, 1665-… Deze tijdschriften waren algeme-
ne tijdschriften, d.w.z. ze bevatten naast en door elkaar bijdragen uit diverse wetenschappen. 
Deze oudste tijdschriften werden bovendien door wetenschappelijke verenigingen zonder 
commerciële bedoelingen uitgegeven en waren aldus, relatief gezien, vrij goedkoop. Som-
mige van deze tijdschriften, zoals de twee bovengenoemde, bestaan nog steeds.  
 
Sedert de jaren 1950-1960 nam het aantal tijdschriften explosief toe. Bovendien werden ze 
steeds meer aan specifiekere onderwerpen gewijd, waardoor een bepaald tijdschrift steeds 
meer voor een beperktere groep onderzoekers gekocht wordt. Verder werden de tijdschriften 
steeds in grotere mate door commerciële uitgevers verspreid, waardoor de prijzen echt ont-
sporen.  
 
De laatste decennia zien we dat artikels steeds meer door een team van auteurs geschreven 
worden, ipv. door een enkele auteur. Deze trend is het duidelijkst aanwezig in de exacte en 
medische wetenschappen.  
 
Van de ca 8000 belangrijkste tijdschriften wordt jaarlijks de kwaliteit geëvalueerd via � 
bibliometrische onderzoeksmethoden.  Een grote wetenschappelijke instelling streeft steeds 
naar een bezit van 50% of meer van alle belangrijkste artikels. Voor de RUG is dit iets meer 
dan 50%. Dit betekent evenwel dat niet alle relevante artikels rechtstreeks aan de eigen 
instelling ingekeken kunnen worden. Daarom is een goed werkende � interbibliothecaire 
bruikleen zeer belangrijk. 
 
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
- prijzen en periodiciteit van tijdschriften kunnen vergeleken worden in Ulrich’s Serial 
Database (te bereiken via de homepage van de Universiteitsbibliotheek Gent) 
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- problemen ivm de prijzenevolutie en de verspreiding van wetenschappelijke tijdschriften 
worden o.m. aangekaart in http://www.publiclibraryofscience.org/ (= een oproep tot boycot 
van die wetenschappelijke tijdschriften ivm medische wetenschappen die al te hoge finan-
ciële drempels inbouwen voor de aankoop of consultatie van de publicaties). 
 
 
1.2.2. Overzichtsartikels (reviews) 
 
Overzichtsartikels zijn grotere artikels, die eveneens in tijdschriften gepubliceerd worden en 
een status quaestionis geven over een bepaald onderzoeksthema. Dit thema kan zowel 
beperkt zijn (een specifieke onderzoekstopic, bv.  de stand van zaken over de vroeg-
middeleeuwse polyptieken of over kankervormen in het oog) als meer algemeen (over een 
bepaalde onderzoeksmethode, een bepaalde techniek of een globale discipline). Soms worden 
overzichtsartikels gepubliceerd in tijdschriften die speciaal voor dit doel opgericht werden, 
bv. de Annual Review for Genetics. Dit tijdschrift publiceert artikels in order to identify the 
principal contributions in the field of genetics. 
 
De Engelse term is review. Deze term betekent ook “boekbespreking” en kan dus voor 
verwarring zorgen. In reviews (= overzichtsartikels) worden zowel boeken als artikels 
besproken. Niet elk tijdschrift met het woord review in zijn titel, publiceert overzichtsartike-
len. Zo publiceert The Classical Review boekbesprekingen. 
 
Vergeleken met het document-type artikel, is het aantal gepubliceerde overzichtsartikels per 
jaar veel kleiner. Hun aantal wordt op zo’n 10.000 eenheden geschat. Over het algemeen zijn 
zij langer dan de andere artikels uit de een vergelijkbare discipline en vooral in de exacte 
wetenschappen bevatten zij een veel hoger aantal verwijzingen of voetnoten.  
 
Het vinden van overzichtartikels kan een grote tijdswinst opleveren wanneer onderzoek 
verricht wordt binnen een bepaalde discipline. Het ontslaat de onderzoeker immers van een 
bibliografisch onderzoek voor de behandelde periode in het overzichtsartikel. Men kan er 
immers vanuit gaan dat de auteur(s) van het betreffende artikel alle relevante literatuur gezien 
en gesignaleerd heeft/hebben. Meestal is het overzichtsartikel geschreven door een specialist 
of een team van specialisten op een bepaald gebied, waardoor de artikels en monografieën in 
een juiste context geplaatst worden en meestal ook nieuwe (mogelijke, waarschijnlijke) 
ontwikkelingen worden aangegeven. Dikwijls worden reviews door de wetenschappelijke 
uitgever van een tijdschrift  (te onderscheiden van de commerciële uitgever, bv. Elsevier), 
besteld bij autoriteiten in het vak of de discipline. Door de aard van hun opbouw is de 
achterstand op de actuele stand van het onderzoek groter dan voor artikels. 
 
Een wetenschappelijke bibliotheek streeft ernaar om, net als voor artikels, minstens 50% van 
de belangrijkste overzichtsartikels te bezitten.  
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1.2.3. Monografieën 
 
Het aantal monografieën op academisch niveau dat op jaarbasis verschijnt, is relatief klein als 
we het vergelijken met het aantal tijdschriftartikels. Voor het Angelsaksische taalgebied 
wordt het aantal boeken of monografieën geschat op 50.000 à 100.000, inclusief herdrukken 
en nieuwe edities. Inhoudelijk kan een monografie beschouwd worden als een uitbreiding op 
het vorige document-type: een monografie biedt een synthese over een (deel-)discipline. In 
sommige gevallen bevat een monografie, naast een status quaestionis, tevens een totaal 
nieuwe visie op een probleem. Onder dit document-type vallen ook tekstuitgaven. Sommige 
monografieën zijn gericht op (academisch) onderwijs, andere eerder op onderzoek. 
 
Grote wetenschappelijke instellingen bezitten ca 30% van de gepubliceerde monografieën. 
Naargelang het doelpubliek (onderwijs of onderzoek) kan de taal waarin het boek is 
gepubliceerd, een criterium zijn bij � aankoop of acquisitie.  
 
De achterstand op de stand van het onderzoek voor monografieën wordt doorgaans gemeten 
in jaren in plaats van in maanden voor de hoger beschreven types. 
 
1.2.4. Referentie- of naslagwerken 
 
Onder de referentie- of naslagwerken vallen vertalende woordenboeken, verklarende 
woordenboeken, encyclopedieën, biografieën etc. Ook compendia (= een samenvattende 
inleiding met de hoofdlijnen en een begrippenarsenaal voor een bepaalde wetenschap of 
discipline) kunnen onder de referentie- of naslagwerken gerekend worden.  
 
De document-types genoemd onder 1.2.1. tot 1.2.3. zijn o.m. herkenbaar aan hun auteur en 
worden in oudere systemen (bv. kaartcatalogi) bij voorkeur op auteursnaam opgezocht. Bij 
naslagwerken zijn de auteurs niet meteen door de gebruiker gekend. Er wordt aan gerefereerd 
via (een deel van) de titel of een omschrijving, bv. het Groene Boekje, de Dikke Van Dale, de 
Brittanica, de Hodgman etc. 
 
Naslagwerken dienen doorgaans enkel om iets op te zoeken en zijn bijgevolg niet echt 
geschikt voor een complete lezing. In principe kunnen de systematisch opgebouwde 
compendia wel helemaal gelezen worden, hoewel dat in de praktijk toch minder gebeurt.  
 
De meeste naslagwerken zijn compilaties: zij bevatten een opsomming van wat vroeger 
verschenen is zonder er nieuwe visies aan toe te voegen. De achterstand op de actualiteit is 
voor dit document-type het grootst. Dit kenmerk wordt mede in de hand gewerkt door de lage 
frequentie van deze vorm van publicatie. Voor sommige encyclopedieën wordt dit laatste 
euvel nu gedeeltelijk verholpen door de informatie on-line aan te bieden (bv. Encyclopaedia 
Brittanica).  
 
Globaal zou een wetenschappelijke instelling alle belangrijke referentie- en naslagwerken 
moeten bezitten. 
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Figuur 1 geeft een visueel overzicht van de verschillende document-types en hun aanwezig-
heid aan de RUG. De getekende verhoudingen zijn enkel indicatief (en dus niet op schaal). 
De pijl symboliseert de achterstand van de publicatie op het actuele onderzoek. 
 
 

Figuur 1: Globale structuur van de wetenschappelijke literatuur volgens document-type en bezit RUG

A R M N

donkere deel = bezit RUG

document-types

Legende:
code      beschrijving       lengte (in pag.)      bezit (in %)      jaarproductie      voetnoten (gem.)
A           artikels in tss                  10                      50                   1000000                  20       
R           overzichtsartikels           50                      50                       10000                100
M           monografieën               500                     30                       50000             n*100
N           naslagwerken        >= 1000                     10                         1000             >1000
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1.3. Document-types per grote discipline 
 

 
Figuur 2 geeft een schatting van het aantal documenten volgens de drie groepen disciplines: 
alfa (humane en sociale wetenschappen), beta (exacte en aanverwante wetenschappen) en 
gamma (biomedische wetenschappen). Beta- en gamma-wetenschappen produceren in de 
eerste plaats artikels en overzichtsartikels. De alfa-faculteiten publiceren daarentegen relatief 
meer monografieën dan de andere faculteiten. Publicatie- en onderzoekspatronen dragen er 
beide toe bij dat de achterstand op de actualiteit voor de alfa-wetenschappen groter is dan 
voor de beta- en gamma-wetenschappen. (zie de pijl in de tekening) 
 
 
1.4. Ontsluiting van de literatuur 
 
Voor de ontsluiting van de wetenschappelijke literatuur wordt meestal beroep gedaan op de 
best aansluitende vakbibliografie. Een vakbibliografie ontsluit in principe alle bovengenoem-
de document-types die betrekking hebben op een gegeven vakgebied. Er bestaan ook andere 
types � bibliografieën die andere criteria hanteren. In elektronische bibliografieën worden 
dikwijls ook trefwoorden en voor artikels zelfs een abstract (= korte samenvatting) meege-
geven. Op deze wijze kan de bibliografie via meerdere ingangen doorzocht worden. Dit is 
belangrijk wanneer de titel niet echt de inhoud van een publicatie weergeeft, zoals bv. “Een 
maatschappij onder spanning” voor een werk over een volksoproer in 1848. In sommige 
bibliografieën wordt tevens het adres van de onderzoeker vermeldt. Dit gegeven kan men 
gebruiken om met de auteur te corresponderen over een publicatie, of ook om na te gaan aan 
welke instellingen het type onderzoek doorgevoerd wordt waarin men zich vervolmaken wil 
via een Erasmus- of andere beurs. 
 

Figuur 2: Globale structuur van de wetenschappelijke literatuur
volgens document-type en volgens grote vakgebieden

A R B C

alfa

relatief aandeel beta
van de groepen

gamma

document-type

de achterstand op het actuele onderzoek betreft zowel
   het verschil in document-type
   het verschil in publicatiesneleheid tussen de disciplines
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Een bibliotheekscatalogus is slechts een zeer beperkte bibliografie. Enerzijds geeft een cata-
logus enkel het bezit van een bepaalde bibliotheek (of set van bibliotheken) weer, anderzijds 
worden de tijdschriften niet tot op artikelniveau ontsloten of encyclopedieën niet tot op 
lemma-niveau. Dit betekent in concreto dat in een catalogus enkel de aangekochte 
monografieën, de aangekochte vervolgwerken, de aangekochte naslagwerken en de (titels 
van) aangekochte tijdschriften opgesomd worden en bijgevolg het meest actuele en frequente 
document-type, nl. het artikel, totaal onzichtbaar blijft. 
 
 

 
Figuur 3: Het grote verschil tussen ontsluiting via een catalogus en via een (vak)bibliografie. 
De pijl geeft de achterstand op het actuele onderzoek weer. De achterstand op het stand van 
het onderzoek betreft zowel: 1) het verschil in document-type, 2) het verschil in publicatie-
snelheid tussen de disciplines, 3) het verschil in publicatiesnelheid van de diverse vakbiblio-
grafieën, 4) het verschil in opnamesnelheid tussen een (vak-)bibliografie en de catalogus (de 
snelheid voor opname in de catalogus ligt, uiteraard, lager dan de snelheid waarmee iets in 
een bibliografie opgenomen wordt) 
 
Enkel in zeer speciale gevallen gebeurt de bibliografische ontsluiting via een catalogus, zoals 
bv. voor een handschriften- of een incunabelencollectie.  
 
Samenvattend kunnen we stellen dat een bibliografie aangeeft wat er over een bepaald onder-
werp geschreven is, terwijl een catalogus opsomt wat een bepaalde bibliotheek bezit. 
 
Investeren in bibliografieën is niet enkel investeren in een belangrijk werkinstrument voor de 
onderzoeker en student. Het is ook bibliotheconomisch verantwoord, daar vakbibliografieën 
een grote meerwaarde betekenen voor het eigen bezit aan tijdschriften. In de vakbibliogra-
fieën worden de tijdschriften immers op een perfecte manier ontsloten. Een vakbibliografie 
aankopen kan beschouwd worden als een out-sourcing van het excerperen van tijdschriften 
op artikelniveau, een zeer tijdrovende en arbeidsintensieve bezigheid. Het elektronisch 
koppelen van een bibliografie van tijdschriftartikels aan de titelbeschrijving van deze tijd-
schriften, betekende een belangrijke stap in de � integratie van verschillende bronnen.  

Figuur 3: Globale ontsluitingsmethode voor de wetenschappelijke literatuur
volgens document-type en globale ontsluitingsmethode (bibliografie/catalogus)

A R B C

alfa

gearceerd =ontsloten beta
via de catalogus

gamma

document-type
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2. De bibliografie 
 
 
2.1. Definitie 
 
Een bibliografie is een geordende lijst van bibliografische titelbeschrijvingen van publicaties 
al dan niet gecombineerd met samenvattingen (abstracts) 
 
 
2.2. Historiek 
 
Het woord bibliografie is van Griekse oorsprong: het is afgeleid van de woorden το βιβλιον   
(boek) en γραϕειν  (schrijven). Conrad Gessner was één van de eersten die poogde om een 
systematische bibliografie samen te stellen. Hij heette zijn werk Bibliotheca Universalis. Het 
boek werd gedrukt te Zürich door Christoph Froschauer in 1545. In de bibliografie zijn ca 
12.000 titels opgenomen. De auteur was pas 29 jaar op het ogenblik van de redactie van de 
bibliografie. Conrad Gessner was een typische homo universalis: hij hield zich bezig met 
geneeskunde, zoologie, botanica, farmacie, theologie en filosofie. Het woord bibliografie 
kreeg in de 17e eeuw zijn huidige betekenis (zie sub 2.1.) toen Gabriël Naudé (1600-1653), 
bibliothecaris van Richelieu (1642), van Mazarin (1642-1651) en tenslotte van Christina van 
Zweden (1652), de term gebruikte in volgende titel: Bibliographia politica, Venetië, 1633. 
Naast de term bibliografie werden en worden ook andere woorden gebruikt om hetzelfde 
begrip aan te duiden, wij vermelden o.m. bibliotheca (het begrip door Gessner gebruikt), 
lexicon, thesaurus, dictionnaire, repertorium, index, catalogus. 
 
Bij ‘gewone’ bibliografieën staat de inhoud van het beschreven document centraal en vormt 
dit het criterium om het werk al dan niet op te nemen en, bij opname, onder een bepaalde 
rubriek te plaatsen. Daarnaast bestaan ook typografische bibliografieën, waarbij de drukge-
schiedenis van het werk centraal staat. De typografische bibliografieën worden ook vandaag 
nog gebruikt in de wereld van het antiquariaat en van de studie van oude drukken. Een 
voorbeeld van een dergelijk werk is M.-Louis Polain, Catalogue des livres imprimés au 
quinzième siècle des bibliothèques de Belgique, Brussel, 1932, supplement 1975. 
Bij de bibliografieën die we hier bestuderen, staat de inhoud centraal en betreft het recente 
publicaties. 
 
 
2.3. Het bibliografisch werk 
 
Hierboven vermeldden we reeds dat een bibliografie bestaat uit geordende beschrijvingen 
(eventueel met abstract) van gepubliceerde documenten. Om dergelijke lijsten te maken hoort 
de bibliograaf 1) de documenten op te sporen; 2) de documenten te identificeren; 3) de 
documenten te beschrijven; 4) de documenten te indexeren en 5) de documenten te klasseren. 
Met indexeren bedoelen we dat de inhoud van een publicatie geanalyseerd wordt op de meest 
karakteristieke elementen en dat op basis van die analyse trefwoorden meegegeven worden.  
 
In principe bevat een bibliografie een interne en een externe beschrijving van de publicaties. 
De externe beschrijving beschrijft de uiterlijke kenmerken van een publicatie, zoals het aantal 
pagina’s, de aanwezigheid van figuren, tabellen, kaarten etc. De interne beschrijving richt 
zich op de inhoud van de publicatie. Bij moderne publicaties is de externe beschrijving de 
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minst moeilijke, daar enkel duidelijk zichtbare uitwendige kenmerken worden beschreven. 
De interne beschrijving is veel moeilijker en kan maar adequaat gebeuren door iemand uit het 
vakgebied van de te beschrijven publicaties. Voor de inhoudelijke beschrijving van academi-
sche publicaties wordt bijgevolg een beroep gedaan op academici. Soms wordt de rol van de 
bibliograaf zo belangrijk geacht, dat zijn naam in de beschrijving zelf wordt opgenomen. Dit 
gebeurt bv. systematisch in de Mathematical Reviews, één van de belangrijkste 
vakbibliografieën voor de wiskunde1. Bij een geannoteerde bibliografie gaat de interne 
beschrijving het verst: aan de titelbeschrijving wordt een samenvatting (abstract), 
indexeertermen, een commentaar en eventueel een kritiek toegevoegd. 
 
De oude droom van Conrad Gessner, een universele bibliografie opstellen, is onhaalbaar in 
deze tijd. Elk land moet hierin zijn verantwoordelijkheid opnemen en liefst in een uniform 
formaat zijn nationale bibliografie opnemen. De IFLA (International Federation of Library 
Associations) is hierin een belangrijke actor.  
 
Catalogi van grote nationale bibliotheken, bv. de Library of Congress (Washington D.C.), de 
British Library (Londen) of de Bibliothèque Nationale de France (Parijs) kunnen als nationale 
bibliografieën gebruikt worden voor boeken en tijdschriften (op titelniveau). Via het wettelijk 
depot moeten deze bibliotheken immers alle publicaties die in hun land gedrukt werden 
ontvangen en opnemen in hun catalogus. Bijgevolg groeien hier de catalogus en de nationale 
bibliografie naar elkaar toe. Daar veel elektronische bibliografieën enkel tijdschriftartikels 
opnemen, zijn deze catalogi een belangrijke aanvulling voor het opsporen van boeken (mono-
grafieën, maar ook bv. feestbundels).  
 
De westerse landen geven allen een nationale bibliografie uit. Deze werd vroeger gedrukt, 
maar wordt nu meer en meer digitaal beschikbaar. Vakbibliografieën worden vaak (maar niet 
uitsluitend) in toonaangevende tijdschriften gepubliceerd. Deze tijdschriften bevatten vaak 
een bibliografische rubriek.  
 
 
2.4. Soorten bibliografieën 
 
Een bibliografie heet algemeen, als zij alle publicaties vermeldt, ongeacht de onderwerpen 
die zij behandelt. Daartegenover staat de vakbibliografie, die handelt over één wetenschap (of 
een onderdeel ervan), over één onderwerp... 
 
In sommige opleidingen is het opstellen van een uitgebreide bibliografie een zeer belangrijk 
opleidingsonderdeel, zoals in de geschiedenis. In andere richtingen, bv. exacte wetenschap-
pen, wordt minder aandacht besteed aan deze onderzoeksfase. 
 
Verder kunnen bibliografieën onderscheiden worden naar: 
 
2.4.1. de drager van de publicatie 
 
in boekvorm, losbladig, op steekkaarten, op microfilm, op microfiche, op diskette, op tape, op 
CD-ROM, op DVD-ROM... 
 
                                                 
1 De Mathematical Reviews on the Web, of ook: MathSciNet kunnen bereikt worden via de homepage van de 
Universiteitsbibliotheek. 
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Steeds meer worden bibliografieën digitaal aangeboden. Inhoudelijk worden de elektronisch 
beschikbare bibliografische databanken aangemaakt door een data(base) provider: de Modern 
Language Association maakt aldus de MLA International Bibliography aan. Om een databank 
ondervraagbaar te maken, moet evenwel de data via geschikte software doorzoekbaar ge-
maakt worden. Deze software wordt aangeleverd door de software provider, bv. SilverPlatter 
(zie: http://www.silverplatter.com). Een data provider kan zelf zijn databank exploiteren, of 
kan ook de informatie doorverkopen aan een host computer, bv. Dialog (zie: 
http://www.dialog.com) die honderden databanken aanbiedt waarin tegen betaling gezocht 
kan worden. 
 
2.4.2. de behandelde periode 
 
- retrospectief of afgesloten: behandelt een afgesloten periode; de bibliografie is a.h.w. 
compleet bij het verschijnen, maar veroudert snel 
- lopend of periodiek en eventueel cumulatief: elke week, maand, jaar... verschijnt een 
addendum op de bibliografie. De bibliografie wordt cumulatief geheten, indien de vorige 
afleveringen steeds met de nieuwe gecumuleerd worden. 
 
2.4.3. het klassement 
 
- alfabetisch op hoofdwoorden (auteurs of titels) 
- systematisch (volgens Universal Decimal Code of een andere indeling van de 
wetenschappen) 
- alfabetisch op trefwoorden 
- chronologisch 
- topografisch of geografisch 
- of een combinatie van bovenstaande elementen 
 
Deze indelingen waren zeer belangrijk bij de gedrukte bibliografieën, maar verliezen bij de 
elektronische bibliografieën aan belang. Bij de elektronische bibliografieën kan men immers, 
indien gewenst, via verschillende ingangen tegelijkertijd zoeken en na de zoekoperatie kan 
men sorteren op het gewenste veld. 
 
2.4.4. het opzet 
 
- volledige bibliografie 
- selectieve bibliografie 
 
2.4.5. de aard van de opgenomen werken 
 
- boeken 
- delen van reeksen en verzamelwerken 
- tijdschriften 
- een combinatie van de drie voorafgaande publicaties 
- artikelen van tijdschriften 
- � incunabelen en post-incunabelen 
- dissertaties 
- congresbundels 
- overheidsuitgaven 
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- vertalingen 
- herdrukken 
- bibliografieën 
... 
 
2.4.6. de aard van de beschrijving 
 
- opsommende bibliografieën 
- analytische bibliografieën (voegen een trefwoorden en een samenvatting toe aan de 
beschrijving) 
- kritische of geannoteerde bibliografieën (zie hierboven) 
 
2.4.7. de geografische inhoud 
 
- internationale bibliografieën 
- nationale bibliografieën 
- lokale bibliografieën 
 
 
Indien een bibliografie gebruikt wordt, moet de gebruiker steeds nagaan wat de criteria waren 
bij de samenstelling van de bibliografie. Zoniet riskeert hij om een groot deel van de publica-
ties te missen, bv. boeken of publicaties buiten het eigen nationaal territorium etc. 
 
Voor elektronische bibliografieën is het soms moeilijk om de inhoud precies vast te leggen. 
Dit geldt in het bijzonder voor sommige on line databanken (of services), daar de inhoud 
ervan snel aangepast kan worden indien nieuwe informatie beschikbaar wordt. Wij denken in 
dit geval bv. aan PICA, die slechts één “button” vormt binnen de homepage van de Gentse 
Universiteitsbibliotheek. Achter die éne button zijn echter sterk uiteenlopende services 
verscholen. Via PICA kan men bv. de centrale catalogus van Nederland raadplegen, maar 
even goed the Incunabula Short Title Catalogue als On line Contents OLC (referenties naar 
artikels uit 15.000 tijdschriften) enz.  
 
Verder moeten ook nog de Current Awareness Products vernoemd worden. Deze producten 
staan in voor de Selective Dissimination of Information (SDI). Current Contents is een voor-
beeld van dergelijk product. Deze bibliografie wordt (in principe) wekelijks geüpdatet en bij-
gevolg kan een onderzoeker wekelijks dezelfde zoektermen ingeven om zeer accuraat op de 
hoogte te blijven van de ontwikkelingen in zijn onderzoeksgebied. Het belang van dergelijke 
producten is evenwel aanzienlijk afgenomen door het beschikbaar worden van databanken 
zoals het Web of Science, die met dezelfde frequentie geüpdatet worden. 
 
In het algemeen: in de hiernavolgende voorbeelden wordt slechts van een beperkt aantal bi-
bliografieën gebruik gemaakt. Onze doelstelling is immers om de principes bij de beoorde-
ling (punt 2.4) en ondervraging (punt 2.6) voor te stellen, niet om de inhoud van alle databan-
ken te bespreken. 
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2.5. Het belang van de bibliografie 
 
Bibliografieën zijn belangrijk voor diverse doelgroepen. 
 
2.5.1. de boekhandelaar 
 
- om de correctheid van de bibliografische gegevens van de uit te voeren bestellingen te 
verifiëren 
-om de stock samen te stellen en te beheren 
 
2.5.2. de onderzoeker/student 
 
- om een overzicht te krijgen van wat er verschenen is over de onderwerpen in het vakgebied 
en eventueel vakoverschrijdende disciplines (bij interdisciplinaire projecten) 
- om ingelicht te worden over het meest recente onderzoek in de discipline (artikels in 
tijdschriften) 
- om contacten te kunnen leggen met collega’s 
- om dubbel onderzoek te vermijden 
 
2.5.3. voor de bibliothecaris en de documentalist 
 
- voor het opsporen van de te bestellen publicaties en voor de bibliografische verificatie van 
de bestellingen (collectievorming) 
- als hulp bij catalografische arbeid 
- als aanvulling op de eigen collectie, omdat de eigen catalogus slechts een deel van de 
verschenen publicaties bevat. Bibliografieën verwijzen ahw naar een universele collectie 
- voor het ontsluiten van de eigen tijdschriften op artikelniveau (zie ook hierboven) 
- voor de �  interbibliothecaire bruikleen om de bibliografische gegevens te verifiëren 
- voor de documentatiedienst, die in sommige gevallen bibliografisch onderzoek begeleidt 
 
 
2.6. Werken met elektronische bibliografieën 
 
2.6.1 Inleiding 
 
In dit cursusdeel behandelen we de gedrukte bibliografieën niet. Wij gaan ervan uit dat de 
relevante vakbibliografieën aan bod kwamen in de daartoe bestemde vakken van de diverse 
opleidingen. De relevante vakbibliografieën voor bibliotheekwetenschappen worden voor-
gesteld in deel III. 
 
Met betrekking tot de gedrukte en/of elektronische bibliografieën geven we deze algemene 
raadgevingen mee: 
- lees nauwkeurig de titelpagina (of openingspagina) om aldus te weten te komen welk 
onderwerp behandeld wordt, wat de publicatiedatum is, wie de auteur(s) en uitgever zijn 
- lees de inleiding (of helpfunctie) die meestal nadere gegevens verstrekt over de inhoud van 
de bibliografie, de beperkingen en de selectiecriteria 
- lees de ‘gebruiksaanwijzing’; dit is zeer belangrijk om gericht en efficiënt te kunnen zoeken 
- onderzoek de bibliografie op haar interne ordening, de aard van de inhoudsopgave, de 
aanwezigheid van verschillende soorten registers, thesauri en de toegepaste sorteerregels 
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- stel de verschijningsfrequentie vast: is het een retrospectieve, lopende of cumulatieve 
bibliografie 
- controleer de representativiteit: zijn er bepaalde taalgebieden, publicatievormen over- of 
ondergewaardeerd? 
- controleer de actualiteit of de achterstand op het onderzoek 
 
Elektronische bibliografieën worden in essentie op CD-ROM, op DVD of on-line geconsul-
teerd. Een CD-ROM (Compact Disc – Read Only Memory) is een optisch medium (werkend 
met behulp van lasertechnologie) met een opslagcapaciteit van 650 MB, dit is iets meer dan 
200.000 A4 pagina’s tekst (Times New Roman, 12 punt, zonder interlinie). Sedert ongeveer 
een half decennium bestaat tevens de DVD-ROM (Digital Versatile Disc – Read Only 
Memory). Dit eveneens optisch medium heeft een veel grotere opslagcapaciteit. Deze 
schijfjes bevatten minimum 4,7 GB, d.i. x 7,2 t.o.v. een CD, of 133 min video. De maximale 
ruimte op een DVD is 17 GB, d.i. x 26,2 t.o.v. een CD. 
 
De CD’s en DVD’s kunnen geïnstalleerd worden in een netwerkomgeving en zijn dan 
raadpleegbaar vanuit diverse werkstations.  
 
De bibliografische beschrijvingen in een elektronische databank worden records geheten. Elk 
record bestaat uit verschillende velden (= fields), bv. voor de auteur(s), de titel, het jaar van 
publicatie, het tijdschrift waarin het artikel is verschenen met opgave van jaargang en 
pagina’s, taal van het artikel, descriptor, vrij trefwoord, abstract, adres van de auteur(s), het 
ISSN-nummer, ... De meeste velden zijn afzonderlijk of tegelijkertijd ondervraagbaar. 
 
Records zijn bibliografisch gekoppeld indien de inhoud van één of meerdere velden geheel of 
gedeeltelijk identiek is. Zo kunnen diverse records gemeenschappelijke titelwoorden, auteurs-
namen, keywords,... hebben. Relevante hits worden gevonden door het intikken van die 
(combinatie van) zoektermen, die het onderwerp goed omschrijven. 
 
Soms is het technisch mogelijk om “door te klikken” op relevante records om het artikel in 
full text te kunnen lezen. In deze gevallen moet de instelling (bv. de Universiteitsbibliotheek 
Gent) ook een “abonnement” (of licentie) hebben bij de uitgever van het tijdschrift. Zoniet 
wordt de toegang op juridische gronden geweigerd. 
 
2.6.2. Vergelijking van de diverse dragers/toegangen van bibliografieën 
 
- CD of DVD vergeleken met het gedrukte equivalent 
 . nadelen van de CD of DVD: 

- ontbreken standaard-zoekprogramma’s (hoewel een trend naar uniformisatie 
merkbaar is 
- hoge basisaankoopprijs (zeker als een netwerklicentie gevraagd wordt) 
- noodzaak van opleiding (zoektaal) voor personeel en gebruikers 
- investering in hardware (server, disks, workstations) 
- beperkte retrospectiviteit 
- beperkt aanbod aan lokale bibliografieën 
 

. voordelen van de CD of DVD: 
- netwerken en dial-up mogelijk, zo kan een bibliografie door meer dan één 
persoon tegelijkertijd geraadpleegd worden 
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- betere zoekmogelijkheden (zoeken via diverse ingangen, gebruik van � 
booleaanse operatoren) 
- kleinere stapelruimte 
- gecumuleerde jaargangen 
- print-, sorteer- en downloadfaciliteiten 
- indien via een netwerk aangeboden, is het eventueel mogelijk om “door te 
klikken” 
 

- CD of DVD vergeleken met  het on-line zoeken: 
 . nadelen van de CD of DVD: 

- minder up-to-date 
- minder retrospectiviteit (hoewel dit criterium zeer relatief is) 
- minder databanken 
- opslagcapaciteit: soms zijn er meerdere CD’s nodig voor één databank; niet 
elke zoeksoftware laat toe om in meer dan één CD tegelijkertijd te zoeken. 
 

 .voordelen van de CD of DVD:  
- goedkoper: eens de CD of DVD aangekocht is, zijn de opzoekingen gratis en 
onbeperkt in tijd 
- meestal is de zoektaal eenvoudiger, hoewel de laatste jaren on line databan-
ken via een browser ondervraagbaar gemaakt worden en ook hier de zoektaal 
veel vereenvoudigd is. 
- archivering is eenvoudiger (zie ook verder) 

 
De hedendaagse trend is om steeds meer databanken on line aan te bieden. Dit biedt aan de 
uitgevers het voordeel dat zij jaarlijks een “abonnementsgeld” kunnen heffen. Voor de aan-
kopende instelling, bv. een universiteitsbibliotheek, heeft het als voordeel dat zij in principe 
steeds actuele informatie kan aanbieden, maar als nadeel dat de bronnen nooit echt verworven 
worden. De instelling verwerft enkel de toegang tot een bepaalde bron (bv. een bibliografie) 
en dit voor de periode waarin zij betaalt. In deze context stelt zich de vraag wie zal instaan 
voor de archivering van bronnen op het ogenblik dat zij niet meer commercieel interessant 
zijn (te weinig geraadpleegd worden). Dit probleem is vooralsnog onbevredigend opgelost. In 
de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag (www.kb.nl) is men zich bewust van de archive-
ringsproblematiek van elektronische publicaties en organiseerde men alvast een “depot van 
Nederlandse Elektronische Publicaties”. In de “Regeling deponeren elektronische publicaties 
bij het Depot van Nederlandse Publicaties in de Koninklijke Bibliotheek” wordt beschreven 
welke publicaties precies opgenomen worden. De regeling betreft zowel CD-ROMs, DVD’s 
etc als online publicaties. Dynamische databanken (te begrijpen als on line publicaties die fre-
quent aangepast worden) worden evenwel niet begrepen binnen de regeling. Verder wordt in 
het document slechts heel summier op de technische kant van de zaak ingegaan. Wel wordt 
aangegeven dat de gegevens eventueel op de computer van de K.B. opgeladen zullen worden 
en dat het formaat eventueel omgezet zal worden. Verder wordt benadrukt dat met bevriende 
instellingen naar duurzame oplossingen gezocht zal worden voor de archivering van elektro-
nische publicaties. De voornoemde regeling werd opgemaakt op 1 juli 1998 en werd goedge-
keurd door de algemene ledenvergadering van het Nederlandse Uitgeversbond op 10 juni 
1999. Voor 1 juli 2002 dient een evaluatie van de regeling te gebeuren. 
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
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-bekijk de site van de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag en meer bepaald de pagina’s 
over het deponeren van elektronische publicaties: http://www.kb.nl/kb/dnp/dnep.html 
 
 
2.6.3. Zoeken in elektronische bibliografieën 
 
Het zoeken in elektronische bibliografieën gebeurt in diverse stappen. In globo kunnen we 
volgende fases onderscheiden, die gedeeltelijk na elkaar, maar ook gedeeltelijk door elkaar 
plaatsvinden. 
 
1. orientatiefase 
 
Hierin wordt bepaald wat men precies wil onderzoeken, wat waard is om onderzocht te 
worden. Het onderwerp wordt precies afgebakend en de meest geschikte bibliografieën 
worden geselecteerd. Van deze bibliografieën wordt nagegaan wat de precieze inhoud en 
periodiciteit is (zie ook de algemene raadgevingen hierboven), zodat de onderzoeker precies 
weet welk spectrum van de wetenschappelijke literatuur hij ondervraagt. 
 
Wij geven hier enkele voorbeelden van elektronische bibliografieën die telkens een andere 
selectie binnen de wetenschappelijke literatuur maken: 
 
- Historical Abstracts: artikels, boeken (monografieën en collectieve werken) over 
geschiedenis sedert 1450 voor de wereld buiten de V.S. en Canada 
- ATLA Religion Index en International Medieval Bibliography: artikels in tss en in 
collectieve werken 
- Philosophers’ Index: artikels, monografieën, anthologieën, bibliografieën… voor Engelse 
publicaties; voor anderstalige publicaties enkel de belangrijkste tss 
enz. 
 
Het is niet steeds nodig om alle (gedrukte) vakbibliografieën door te kijken. De database 
Ulrich kan je raadplegen om te weten welke elektronische bibliografie een bepaald tijdschrift 
opneemt. 
 
Verder moet in deze fase ook nagedacht worden over de geschikte zoektermen (meestal in het 
Engels) en moet de aard van de gezochte referenties afgebakend worden (taal, jaar van publi-
catie, document-type...) 
 
2. opstellen zoekprofiel 
 
In deze fase wordt nagegaan welke concepten van belang zijn binnen de zoektermen. Zo zijn 
bv. aan het onderwerp “Het leven van de vrouwen in de Middeleeuwen” twee concepten ver-
bonden, met name vrouwen en Middeleeuwen. Voor de meeste elektronische bibliografieën 
moeten deze concepten in het Engels vertaald worden. Meestal is het aangewezen om voor de 
vertaling van concepten gebruik te maken van de � index en/of thesaurus die meegeleverd 
wordt met de elektronische bibliografie. Houd in elk geval rekening met synoniemen en 
meervouden. Voor het gegeven voorbeeld kan het nuttig zijn om naast middle ages ook 
medieval in te tikken, naast woman ook women, eventueel ook female, females, feminism enz. 
 
3. Booleaanse operatoren 
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Booleaanse operatoren worden gebruikt om diverse concepten te verbinden. De drie meest 
gebruikte Booleaanse operatoren zijn: OR, AND en NOT. 
 
OR wordt gebruikt om een zoekterm uit te breiden met alternatieve zoektermen of syno-
niemen. In het hierboven vermelde voorbeeld kunnen we middle ages OR medieval intikken. 
In de verzamelingenleer geeft de OR-operator de unie: bv. A OR B is gelijk aan A ∪  B. 
 
AND wordt gebruikt om de zoekresultaten te beperken met bijkomende criteria. In de 
verzamelingenleer geeft de AND-operator de doorsnede: bv. A AND B is gelijk aan A ∩ B. 
 
NOT wordt gebruikt om de zoekresultaten te beperken door bepaalde zoektermen uit te 
sluiten. In de verzamelingenleer geeft de NOT-operator het verschil: A NOT B is gelijk aan 
A \ B. 
 
 
De verschillende operatoren worden hier telkens geïllustreerd voor bepaalde software, daar 
de diverse zoeksoftware de booleaanse operatoren telkens anders “vertaalt”. Het aantal hits 
refereert aan de toestand in november-december 2001 en dient enkel om te illustreren welke 
gevolgen een bepaalde syntaxis heeft. 
 
ERL-software  
 
Gebruik van AND en OR in de Sociological Abstracts (1986-2001) 
 

libraries and teaching or instruction or training (8892 hits) 
 

Tip: zet zelf haakjes! operatoren worden van links naar rechts gelezen: 
 
 (libraries and teaching) or instruction or training (8892 hits) 
 training or instruction or teaching and libraries (29 hits) 
 (training or instruction or teaching) and libraries (29 hits) 
 libraries and (teaching or instruction or training) (29 hits) 
 
In ERL-software worden na elkaar getikte woorden als een eenheid beschouwd 
 
 german literature (34 hits) 
 german and literature (370 hits) 
 
Dit resultaat is software-afhankelijk, bv. in de International Medieval Bibliography of de 
Historical Abstracts is een spatie een substituut voor de AND-operator! 
 
Gebruik van de NOT-operator in MLA (1963-2001) 
 
(english literature and renaissance and drama) not shakespeare (1497 hits) 
 
merk op:  
record 1 en 2: renaissance in titel van het tijdschrift 
record 9 ruis: want over het onderwijs van Engels drama in China 
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4. Andere operatoren 
 
Naast de Booleaanse operatoren kunnen ook andere operatoren gebruikt worden om de 
zoekresultaten te verfijnen en zoveel mogelijk ruis (= niet relevante zoekresultaten) uit te 
schakelen. De belangrijkste onder deze operatoren zijn IN, WITH en NEAR. 
 
IN wordt gebruikt om in een bepaald veld te zoeken 
 
WITH om te eisen dat twee termen in eenzelfde veld voorkomen 
 
NEAR (n) om te eisen dat twee termen in eenzelfde zin voorkomen (= een eenheid tussen 
twee punten) indien gespecificeerd op een maximale afstand van n woorden) 
 
ERL-software 
 
Gebruik van de IN-operator in de Sociological Abstracts (1986-2001) 

 
feminism and (france in CP) (33 hits) 

 
Gebruik van de WITH-operator in de Sociological Abstracts (1986-2001) 
 

homosexuality with priests (5 hits) 
record 1 ruis: niet over homosexualiteit tussen priesters, maar over hun opvattingen 
erover 

 
Gebruik van de IN-operator in de Sociological Abstracts (1986-2001) 
 

aids near child (48 hits) 
record 7 ruis: over sexual abuse with children 
 
aids near3 child (14 hits) 
betekent max twee woorden tussen de termen 
 
vergelijk met aids and child (243 hits) 
record 1 ruis: over moeders met HIV 

 
Indien we termen willen invoeren waarvan een deel ook operator is, dan plaatsen we deze 
termen tussen enkele of dubbele aanhalingstekens, bv. in Sociological Abstracts 

 
 “near” of ‘near’ death experience in ti : 6 hits 

 
Ten slotte kunnen in bepaalde gevallen tevens zinvol vergelijkende operatoren gebruikt 
worden, met name < (kleiner dan), > (groter dan) en = (gelijk aan). 
 
Gebruik van vergelijkende operatoren in MLA (1963-2001) 
We onderzoeken accentverschuivingen in feministische literatuur tijdens de laatste 20 jaar. 
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feminism alleen is bijna 4377 hits 
 
bijgevolg vragen we enkel twee periodes: 1981-1985 en 1995-1999 
 
feminism and (py>1980 and py<1986): 443 hits 
feminism and (py>1996): 1172 hits 

 
5. Thesausus 
 
Een thesaurus is een geordende lijst van gecontroleerde trefwoorden in een hiërarchisch 
verband. Een thesaurus is niet in elke databank aanwezig. Een goede thesaurus bevat 
automatische verwijzingen tussen synoniemen of geeft voorkeuren aan. Het werkinstrument  
kan handig zijn om de zoekstrategie te verfijnen en bijgevolg zoveel als mogelijk ruis te 
vermijden. 
 
Demonstratie van de thesaurus in Sociological Abstracts (1986-2001) 
We onderzoeken: armoede in India 
 poverty and india (415 hits); record 15 is ruis 
 poverty via thesaurus (= zoeken in descriptorfield) 
 india via thesaurus (and explode, is narrower terms meenemen) 
 combined search (nog 169 hits) 
 
Demonstratie van de thesaurus in Eric 
We onderzoeken: computergestuurd onderwijs Engels als tweede taal 
 

in thesaurus courseware opgezocht 
daar fijnere beschrijving computer-assisted-instruction 
in thesaurus english opgezocht 
daar fijnere beschrijving english second language 
dan zoekresulaten 1 met 2 gecombineerd (169 hits) 

 
6. Index 
 
Een index is een alfabetische lijst van alle betekenisvolle woorden in de databank. Soms is er 
een index per afzonderlijk veld auteur, titel, tijdschrift... zoals bij de databanken met de Data-
ware-software (bv. IMB).  
 
Bij de meeste databanken is minstens één index standaard aanwezig. Indien bij ieder index- 
woord ook nog het aantal keren is aangegeven dat dit index-woord voorkomt (zoals bij de 
ERL-software) dan kan browsen door de index veel nuttige aanwijzingen geven over de tref-
kans bij een gegeven zoekwoord. De index is ook zeer nuttig om te weten te komen welke sa-
mengestelde woorden of begrippen in de databank voorkomen en hoe de auteursnamen zijn 
opgenomen. 
 
Demonstratie van  auteursnamen in MLA 
 berghe (5 hits, in werkelijkheid van den berghe) 
 vandenberghe (10 hits) 
 van den berghe (geen geschikte zoekterm) 
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Demonstratie van het gebruik van de index in Sociological Abstracts 
We onderzoeken: reclame voor auto’s 
 
 advertising via thesaurus 

(search of explode geeft zelfde resultaat: explode combineert enkel met narrower 
terms) 
 

 car in thesaurus: niet aanwezig  
cars in thesaurus: verwijzing naar automobile (218 hits) 

 car or cars via index (veel meer hits) 
 automobile or automobiles via index (veel meer hits) 
 � 7 hits voor doorsnede advertising in de and automobiles in de 
 
7. Truncatie en wildcards 
 
Door te trunceren zoekt men met een deel van een zoekterm. De meest gebruikte truncatie-
tekens zijn * en ?. 
* vervangt 0, 1 of meerdere karakters in vrijwel alle software 
? vervangt 0 of 1 karakter in ERL-software en 1 karakter in de meeste andere softwares 
Het valt af te raden om korte woorden te trunceren. In dat geval worden immers vele woor-
den die niets met elkaar te maken hebben doorzocht en krijgt de onderzoeker veel ruis. 
 
Bv. in het vorige voorbeeld kunnen we cars en car niet combineren in car? We merken 
immers dat in de zoekresultaten ook care meegenomen wordt. In dit geval schrijven we dus 
beter car OR cars. 
Om volgende twee schrijfwijzen te combineren, is het gebruik van de wildcard ? wel perfect 
mogelijk: advertising OR advertizing wordt beter vervangen door adverti?ing; hetzelfde gaat 
op voor color OR colour = colo?r 
 
Best wordt evenmin getrunceerd na frequent gebruikte voorzetsels zoals bv. para*. In een 
index kunnen we controleren welk effect een dergelijke zoekoperatie zou hebben (stel we 
zoeken paranormaal; via de index vinden we ook tikfouten) 
 
Demonstratie van truncatie in de ATLA Religion Index 
Vooraf: ook deze databank wordt ondervraagd met de ERL-software, doch er is geen 
uitgebreide thesaurus aan verbonden. De software-provider kan slechts bouwen met de 
gegevens geleverd door de dataprovider (zie ook hierboven). 
 
we onderzoeken: de jodengemeenschap en selecteerden o.m. volgende termen jew, jewish, 
jewry, jews 
jew* levert ook jewels, jewelry… 
 
Demonstratie van de combinatie van truncatie en booleaanse operatoren in de ATLA 
Religion index 
 
we onderzoeken: middeleeuwse sermoenen 
((medieval or middle ages) in de) AND ((sermon* or preach*) in de) : 72 hits 
wanneer we de index controleren, merken we dat preaching-0600-1500 voorkomt 
preaching-0600-1500 in de: 101 hits 
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90 daarvan missen de termen medieval of middle ages in het descriptorveld, en werden dus 
niet in de eerste search gevonden 
 
vraag: welke string werd ingevoerd om te weten welke 11 records enkel preaching-0600-
1500 bevatten en niet medieval or middle-ages? (het correcte antwoord werd in de les 
gegeven). 
 
8. Markeren, sorteren, printen en downloaden 
 
De meest relevante hits kunnen worden gemarkeerd voor later gebruik (om bv. te bewaren of 
te saven). Het markeermechanisme wordt in de meeste zoekinterfaces gevisualiseerd door het 
aanvinken van de gekozen titels.  
Records markeren komt dikwijls neer op het wegwerken van ruis, die soms te nadrukkelijk 
aanwezig is in de zoekresultaten. Indien het aantal relevante zoekresultaten groot is en meer 
dan 25% niet-relevante hits bevat, is de ruis te groot en wordt het overlopen van de hits 
moeilijk en tijdrovend. Daarom moet in die gevallen het zoekprofiel verfijnd worden door: 
- bijkomende termen (en booleaanse operatoren) 
- minder truncatie 
- met andere, betere zoektermen. 
Bij het kiezen van andere zoektermen is het van belang na te gaan welke zoektermen precies 
de ruis veroorzaken. Hierbij levert het zoeken in CD-ROMs een voordeel. Bij CD-ROMs 
wordt de ‘denk’tijd (nodig om een profiel bij te stellen) niet in rekening gebracht; bij 
sommige on-line databanken gebeurt dit wel. 
 
De resultaten kunnen, voordat ze gedownloaded of geprint worden, gesorteerd worden op een 
bepaald veld, bv. tijdschrift, jaar van publicatie, auteur... Ze kunnen volledig uitgeprint of 
gedownloaded worden, of in een door de gebruiker gedefinieerd formaat, bv. enkel auteur, 
titel en tijdschrift. Het wordt aangeraden om behalve de resultaten van de zoekoperatie, 
tevens de zoekstrategie te bewaren of af te drukken.  
Tip: indien een bibliotheekbezoek gepland wordt, kan het handig zijn om de zoekresultaten 
gegroepeerd per tijdschrift af te drukken. Zo kan je efficiënter de tijdschriften aanvragen of, 
in een open bibliotheek, de rekken aflopen. Anderzijds, bij het voorbereiden van een beurs-
aanvraag kan je (bij sommige e-bibliografieën) op institution sorteren. Dan zie je meteen in 
welke instellingen het meeste onderzoek gebeurt ivm jouw onderwerp en kan je dus bij voor-
keur bij die instellingen solliciteren. 
 
volledig voorbeeld: politieke opvattingen in de toneelstukken van Shakespeare 
a) lijst van mogelijke databanken: 
MLA, Historical Abstracts, Francis  
b) zoektermen 
Shakespeare, theater, politics 
c) voorbeeld verder uitgewerkt via MLA met commentaar en feedback (=terugkeren op reeds 
gezette stappen) 
Shakespeare in thesaurus: je krijgt alle gezelschappen die met Shakespeare bezig zijn, naast 
belangrijke databanken en festivals; ergens tussenin: Shakespeare, thesaurussearch, levert 
maar 14 hits op, want er wordt gezocht op shakespeare- 
we gaan dus naar find en zoeken shakespeare in de; dit levert 11863 hits op 
theater in thesaurus: niet echt wat we zochten, we verlaten deze module en 
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bekijken de eerste records van onze find van Shakespeare: als interessante zoektermen zien 
we tragedy, drama, comedy 
we doen find (tragedy, drama, comedy) in de 
we zoeken politics in thesaurus: we doen een thesarussearch van politics, levert 5877 hits op 
we combineren de drie vorige zoekresultaten 
we vragen ons af of we niet toevallig sexual-politics meegenomen hebben: find: sexual-
politics in de, AND met vorige zoekresultaat, nul hits 
 
MAAR: we doen find: politics in de 
combineren dit met tragedy etc in de en Shakespeare in de 
en dan zoeken op doorsnede met sexual politics: dan 12 hits 
 
9. Excursie over niet-ERL-databanken  
 
International Medieval Bibliography, product van dataware. 
een spatie = and; een komma = or 
bv. war roses (via free search, 4 hits) 
 
invulformulier, tussen de diverse velden wordt ‘and’ gelezen 
general subject: crusades 
geographical area: france 
selecteren door vooraan te klikken, je kan dan exporteren 
 
sorteren op hele lijst, niet op gemarkeerde items, nadat je gesorteerd hebt, kan je niet meer 
selecteren 
 
je kan de ‘and’ tussen de velden vervangen door ‘or’ 
general subject= crusades 
geographic area = crusader states 
je kan de trefwoorden vinden onder browse 
 
Historical Abstracts, product van dataware 
bevat artikels, boeken en dissertaties vanaf 1982 tot heden 
over historische onderwerpen in de gehele wereld, minus U.S. en Canada 
van 1450 tot vandaag 
subject: a broad free-text search (titel, abstract, index terms added by the editors 
twee woorden gescheiden door een spatie = AND 
twee woorden gescheiden door een komma = OR 
NOT moet getikt worden 
cross-reference: wanneer je een goed trefwoord vindt, kan je dit markeren en meteen de hele 
database doorzoeken in een gewenst veld op het voorkomen ervan 
vb van software waarbij je een ahw een formulier moet invullen (form-filling) 
sorteren: ALT-S 
 
general search (F6 om naar specific fields te gaan) 
fortification* and (France or England) 
1650d,1660d,1670d,1680d,1690d 
 
cross reference: Vauban (F2, SHIFT+PIJL) 
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we zijn sterk afhankelijk van de descriptoren, bv. volgend werk werd niet gevonden: Vauban, 
military education 
 
 
 
 
10. Nuttige tips bij het doorzoeken van elektronische bibliografieën 
 
- Voor het formuleren van een vraag zijn vooral die velden van het bibliografische record van 
belang waarin iets gezegd wordt over de inhoudelijke aspecten van de publicatie. Deze vel-
den verschillen niet wezenlijk voor de verschillende databanken. Vrijwel altijd kan men 
hiertoe rekenen (in dalende volgorde van belang): de gecontroleerde trefwoorden, de vrije 
trefwoorden, de titel en de abstract. 
- Hoe specifieker de termen in het zoekprofiel zijn, des te groter is de kans op een goed en 
relevant zoekresultaat. 
- Gebruik zoveel mogelijk de thesaurus en de index om de zoektermen nauwkeurig te 
bepalen, alsmede de correcte schrijfwijze ervan (let op het onderscheid tussen UK-English en 
US-English) 
- Als een concept een te breed en algemeen onderwerp is, zoek dan steeds via de thesaurus of 
via vrije trefwoorden. Is een concept te specifiek of lokaal, of betreft de vraag een zeer recent 
onderwerp, kies dan voor het zoeken in de andere onderwerpsvelden (freetext-search in titel 
en/of abstract). 
- Vermijd het zoeken op semi-stopwoorden, zoals: effecten, gevolgen, oorzaken, methoden, 
analyse, problemen, reacties... 
- Zoek niet op algemene termen, waarvan je kan voorzien dat ze in een bepaalde databank 
veel zullen voorkomen, bv. education in een pedagogische databank, of history in een 
historische databank. 
- Zoek eerst een reeds gekend en voor het onderzoek relevant document op (bv. op naam van 
de auteur) om na te gaan welke sleutelwoorden of index-termen gebruikt werden voor de 
beschrijving van dit artikel.  
 - Zoek ook in databanken die niet meteen voor de hand liggen, bv. voor paarden in de 
middeleeuwen, kan ook Agricola geraadpleegd worden. 
 
11. Het samenstellen van een meta-databank  
 
De homepage van de Gentse universiteitsbibliotheek (www.lib.rug.ac.be) laat toe om diverse 
ERL-databanken te combineren en in één zoekoperatie te doorzoeken. Zo willen we bv. op 
zoek gaan naar informatie over een mogelijke correlatie tussen opleiding en werkloosheid. 
We selecteren Eric, Sociofile, MLA en zoeken op education and unemployment: 490 hits 
we controleren de eerste records en vinden het trefwoord: education-work-relationship, 
waardoor we de search kunnen verfijnen, maar!! het trefwoord komt niet voor in MLA; we 
krijgen enkel resultaten uit Eric (tot 118 op 171) en de Sociological Abstracts (vanaf 119 tot 
171) 
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3. Bibliometrie 
 
In onze zoektocht naar relevante literatuur vermeldden we reeds diverse “bronnen” voor 
bibliografisch onderzoek. We verwezen naar de vakbibliografieën en behandelden uitgebreid 
de elektronische bibliografieën. Er bestaan evenwel nog andere methoden om een bibliografie 
over een bepaald onderwerp op te stellen. Eén ervan is de zogenaamde sneeuwbalmethode. 
Deze methode houdt in dat de onderzoeker één of meerdere artikels of monografieën over het 
te bestuderen onderwerp neemt en daarvan de voetnoten of literatuurlijst “plundert”. Deze 
methode werkt zeer snel en is vrij efficiënt. Het belangrijkste nadeel is evenwel dat men heel 
snel in de oudere literatuur belandt en bijgevolg de nieuwste evoluties in de materie mist. 
 
De onderzoeker kan evenwel ook omgekeerd te werk gaan en in plaats van voor een gegeven 
artikel of monografie de voetnoten te plunderen, nakijken in welke voetnoten dit artikel of de 
monografie geciteerd wordt. Dit heet men de citatiemethode. Voordeel van deze methode is 
dat men steeds recentere publicaties vindt. Het nadeel is dat deze methode maar echt goed 
werkt voor artikels. Voor deze methode doet men beroep op citatie-indices. 
 
De drie beschikbare citatie-indices zijn de Arts-and-Humanities-Citation-Index, de Social-
Science-Citation-Index en de Science-Citation-Index. Zij worden geïntegreerd aangeboden 
via de Web of Science. Verder kan men in de gevonden (de citerende) documenten opnieuw 
de referenties beginnen zoeken. Deze methode noemt men cycling. 
 
Bij citatie-indices kan men bovendien ook nog via de related records relevante hits vinden. 
Het basisprincipe van dit zoekmechanisme is dat records die gemeenschappelijke citaties 
hebben, mogelijks over hetzelfde onderwerp handelen, ook als zij elkaar niet citeren. Deze 
methode levert dikwijls veel hits op; het is evenwel aangewezen om de gevonden hits 
zorgvuldig na te kijken. Dikwijls refereert een citatie maar naar een deel van een artikel en 
niet naar het gehele artikel. 
 
3.1. Citatie analyses 
 
Citatie-indices worden evenwel meestal voor een ander doeleinde gebruikt, namelijk om 
onderzoeksresultaten te evalueren door het tellen van de citaties naar een bepaald artikel, een 
bepaalde auteur of een bepaald tijdschrift. 
 
De bedoeling van een citatietelling is het bekomen van een impact-waarde I voor een auteur 
(c.q. artikel of tijdschrift) X, gelijk aan het aantal citaties C gedeeld voor het aantal 
publicaties P. In een formule kunnen we dit als volgt noteren: 
 
Ix = Cx/Px 
 
De kwaliteit van het gepubliceerde werk van auteur X kan dan worden bepaald door de 
verhouding te bepalen van deze impact Ix met de “internationaal” bekomen impactwaarde Iint, 
die volgens hetzelfde mechanisme wordt berekend 
 
Iint = Cint/Pint 
 
De relatieve kwaliteit wordt dan gemeten met behulp van de verhouding 
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Ix / Iint 
 
Deze relatieve kwaliteit is groter dan, gelijk aan of kleiner dan 1. Groter dan 1 betekent dat de 
kwaliteit van het werk van auteur X beter is dan het internationaal gemiddelde. 
 
De bovenstaande formules verlenen de methode een schijn van objectiviteit, die er niet steeds 
is. Met name kunnen de volgende vragen of opmerkingen geformuleerd worden. 
 
1. Het systeem werkt niet even goed voor elke discipline. Het Web of Science is immers 
vooral op publicaties uit de Angelsaksische wereld georiënteerd. Publicaties uit andere 
gebieden en vooral dan deze in andere talen zijn ondervertegenwoordigd en in elk geval door 
vertalingsfouten benadeeld. Deze optie treft vooral de humane wetenschappen die regelmatig 
in “andere talen dan het Engels” publiceren. 
Als voorbeeld voor fouten in de vertalingen geven we de volgende voorbeelden: 
Eerste voorbeeld: L.J. Bataillon, o.p. schreef in de Revue des sciences philosophiques et 
théologiques volgende artikels: “Chronique de doctrines médiévales. Aspects pastoraux, 
politiques et littéraires de la prédication médiévale” (April 1998) en “Chronique d’histoire 
des idées médiévales. Prédication médiévale” (Juli 1998). 
Dit werd in de Web of Science vertaald als: “Recent works on medieval doctrines – Pastoral, 
political and literary aspects of medieval preaching” en “Chronicle of the history of medieval 
ideas”. 
Aangezien de ondertitel van het laatste artikel niet vertaald is, werd dit niet gevonden via de 
volgende searchstring 
(medieval or middle ages) and (sermon* or preach*). 
Tweede voorbeeld: N. Bériou schreef het volgende boek: La prédication de Ranulphe de la 
Houblonnière. Sermons aux clercs et aux simples gens à Paris au XIIIe siècle, Paris, 1987. 
De Web of Science bevat diverse boekbesprekingen van dit boek. De  “simples gens” worden 
vertaald als “common people”, “ordinary people”, “populace”, “laity”, “ordinary folk”, 
“simple people” and “simple folk”. (Zie Beriou via cited references) 
Deze voorbeelden maken duidelijk hoezeer niet-Engelstalige werken benadeeld worden. 
2. (Alweer) bij de humane wetenschappen is het niet zo dat a priori alle kwaliteitsvolle 
tijdschriften geëxerpeerd worden. Voor kerkgeschiedenis alleen reeds kunnen o.m. volgende 
internationale tijdschriften genoemd worden: Analecta Bollandiana, Revue Augustinienne, 
Revue Bénédictine, Revue Mabillon,... 
3. Het Web of Science neemt bovendien enkel artikels op en geen boeken. Daar boeken 
vooral in de humane wetenschappen gepubliceerd worden, worden deze faculteiten een 
tweede keer getroffen. 
4. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden bij het tellen.  
a) worden boekbesprekingen ook verwerkt in de citatietellingen? 
b) worden citaties naar boeken, tentoonstellingscatalogi... meegeteld? 
c) welk tijdsvenster wordt gebruikt? 
d) hoe gaat men om met zelfcitaties? 
e) in welke mate tellen citaties naar artikels met meer dan één auteur, of anders geformuleerd: 
hoeveel “punten” krijgt bv. de vierde auteur bij een citatie naar het betreffende artikel? 
f) telt men voor een bepaalde auteur het aantal citaties of daarentegen het aantal citerende 
artikels (dit getal is kleiner of gelijk aan het aantal citaties), 
5. Hoe vergelijkt men de uiteindelijk gevonden impactwaarde op internationale basis? Om de 
bekomen impactwaarde te vergelijken met die van anderen is de allereerste voorwaarde dat 
voor alle auteurs dezelfde procedure wordt toegepast. Bovendien moet men ervoor waken om 
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slechts binnen éénzelfde vakgebied te vergelijken. Indien slechts vijf mensen ter wereld zich 
met een bepaald probleem uit de fundamentele wiskunde bezighouden, zullen deze 
wiskundige ipso facto een lagere impactwaarde hebben dan hun honderden collega’s die zich 
met een bepaald soort kanker bezighouden (en dus potentieel een publiek van meer dan 
honderd collega’s bereiken).  
6. Een hoge impactwaarde is niet steeds het resultaat van kwaliteit. Een stelling die publie-
kelijk aangevallen wordt, wordt immers ook geciteerd. Dit betekent dat de citerende artikels 
bijgevolg nagekeken zouden moeten worden om te controleren of lovend dan wel systema-
tisch negatief over een bepaald onderzoeksresultaat gesproken wordt.  
7. De laatste opmerking is het allermoeilijkst om objectief te beoordelen. Precies omdat de 
resultaten van bibliometrie wereldwijd zo belangrijk worden bij bevorderingen, worden 
gaandeweg “clubjes” opgericht van bevriende collega’s die elkaar systematisch citeren, om 
elkaars score vooruit te helpen. In dit geval geeft de bibliometrische score eerder de mate van 
networking aan, dan een indicatie over de kwaliteit van de betreffende publicaties. 
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
 
- voor een introductie in de literatuur ivm bibliometrie is zeer interessant: 
W.W.  Hood, C.S. Wilson, The literature of bibliometrics, scientometrics, and informetrics, 
in:  Scientometrics, 52 (2001) 291-314. 
Abstract: 
Since Vassily V. Nalimov coined the term 'scientometrics' in the 1960s, this term has grown 
in popularity and is used to describe the study of science: growth, structure, interrelationships 
and productivity. Scientometrics is related to and has overlapping interests with bibliometrics 
and informetrics. The terms bibliometrics, scientometrics, and informetrics refer to compo-
nent fields related to the study of the dynamics of disciplines as reflected in the production of 
their literature, Areas of study range from charting changes in the output of a scholarly field 
through time and across countries, to the library collection problem of maintaining control of 
the output, and to the low publication productivity of most researchers. These terms are used 
to describe similar and overlapping methodologies. The origins and historical survey of the 
development of each of these terms are presented. Profiles of the usage of each of these terms 
over time are presented, using an appropriate subject category of databases on the DIALOG 
information service. Various definitions of each of the terms are provided from an 
examination of the literature. The size of the overall literature of these fields is determined 
and the growth and stabilisation of both the dissertation and non-dissertation literature are 
shown. A listing of the top journals in the three fields are given, as well as a list of the major 
reviews and bibliographies that have been published over the years. 
 
- ivm de noodzaak tot het hanteren van uniforme criteria is één van de recentste artikels het 
volgende: 
R.N.  Kostoff, Citation analysis of research performer quality, in: Scientometrics, 53 (2002)  
49-71. 
Abstract: 
Background: Citation analysis for evaluative purposes typically requires normalization 
against some control group of similar papers. Selection of this control group is an open 
question. 
Objectives: Gain a better understanding of control group requirements for credible normali-
zation. 
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Approach: Performed citation analysis on prior publications of two proposing research units, 
to help estimate team research quality. Compared citations of each unit's publications to cita-
tions received by thematically and temporally similar papers. 
Results: Identification of thematically similar papers was very complex and labor intensive, 
even with relatively few control papers selected. 
Conclusions: A credible citation analysis for determining performer or team quality should 
have the following components: 
- Multiple technical experts to average out individual bias and subjectivity; 
- A process for comparing performer or team output papers with a normalization base of 
similar papers; 
- A process for retrieving a substantial fraction of candidate normalization base papers; 
- Manual evaluation of many candidate normalization base papers to obtain high thematic 
similarity and statistical representation.                                                      
   
- nog meer informatie is te vinden in bv. de Web of Science, als je onder general search als 
topic bibliometrics, citation analysis,… invult.  
 
- Belangrijke Vlaamse onderzoekers ivm bibliometrie zijn o.m. G. Van Hooydonk (RUG), L. 
Egghe (LUC), R. Rousseau (KHBO, Oostende) 
 
- Belangrijke tijdschriften voor bibliometrie zijn o.m. Journal of the American Society for 
Information, Scientometrics. 
 
 
3.2. Journal Citation Reports 
 
Journal Citation Reports bevatten gestandaardiseerde citatietellingen op het niveau van 
tijdschriften. Deze zijn betrouwbaarder dan de citatietellingen van individuele auteurs. Het 
systeem werkt vrij goed voor de Science tijdschriften en de Social Science tijdschriften. Voor 
de Arts and Humanities zijn (nog?) geen Journal Citation Reports beschikbaar. 
 
Om de getallen in de Journal Citation Reports goed te begrijpen, is het nodig vooraf enkele 
termen toe te lichten. 
 
impactfactor: In deze context is de impact factor van een betreffend tijdschrift een indicatie 
om aan te geven hoe dikwijls het “gemiddelde” artikel van dit tijdschrift geciteerd werd in 
een bepaald jaar. De impactfactor helpt om het relatieve belang van een tijdschrift te evalue-
ren, m.a.w. via impactfactoren kunnen gelijkaardige tijdschriften vergeleken worden. De be-
rekening wordt als volgt gemaakt: het aantal hedendaagse citataties naar artikels gepubliceerd 
tijdens de voorgaande twee jaar wordt gedeeld door het totale aantal artikels gepubliceerd in 
de twee vorige jaren. Via de impactfactor kan een tijdschrift “gerankt” worden, dit wil zeggen 
gerangschikt worden tussen andere tijdschriften op basis van zijn impactfactor. 
 
Voorbeeld voor de analytica chimica acta; gegevens voor 2000: 
(A) Citaties naar artikels in de anal. chim. acta: in 1999 = 1411 

in 1998 = 1385 
99 + 98 = 2796 

(B) Aantal artikels gepubliceerd in de anal. chim. acta: in 1999 = 865 
in 1998 = 647 
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99 + 98 = 1512 
 
Berekening: A/B = 2796/1512 = 1,849 
 
Conclusie: de impactfactor voor het betreffende tijdschrift in 2000 was: 1,849 
 
halfwaardetijd: 
a) de cited half life geeft geeft aan na hoeveel jaar het aantal citaties naar artikels van dit 
tijdschrift op de helft is teruggevallen; geeft dus aan hoe snel artikels in dit tijdschrift 
verouderd zijn.  
 
Voorbeeld voor de analytica chimica acta; gegevens voor 2000: 
De citaties naar de anal. chim. acta gepubliceerd in 2000 verwezen voor  
  1,33 % naar artikels in de anal. chim. acta uit 2000 
10,30 % naar artikels in de anal. chim. acta uit 2000 of 1999 
19,11 % naar artikels in de anal. chim. acta uit 2000, 1999 of 1998 
29,56 % naar artikels in de anal. chim. acta uit 2000, 1999, 1998 of 1997 
36,52 % naar artikels in de anal. chim. acta uit 2000, 1999, 1998, 1997 of 1996 
44,10 % naar artikels in de anal. chim. acta uit 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 of 1995 
50,21 % naar artikels in de anal. chim. acta uit 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 of 1994 
57,13 % naar artikels in de anal. chim. acta uit 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994 of 
1993 
 
De 50% wordt bereikt rond 1994, met name rond 7 jaar. In dit geval is de precieze 
halfwaardetijd (cited half life): 7 jaar. 
 
b) de citing half life geeft aan hoe oud de artikels gemiddeld zijn waarnaar gerefereerd wordt 
in het betreffende tijdschrift; geeft dus een indicatie van de mate waarin op actuele trends 
ingespeeld wordt. 
 
Voorbeeld voor de analytica chimica acta; gegevens voor 2000: 
De citerende artikels in de anal. chim. acta gepubliceerd in 2000 verwezen voor  
  0,74 % naar artikels uit 2000 
  5,86 % naar artikels uit 2000 of 1999 
14,53 % naar artikels uit 2000, 1999 of 1998 
23,95 % naar artikels uit 2000, 1999, 1998 of 1997 
32,09 % naar artikels uit 2000, 1999, 1998, 1997 of 1996 
39,49 % naar artikels uit 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 of 1995 
46,20 % naar artikels uit 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 of 1994 
52,22 % naar artikels uit 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994 of 1993 
 
De 50% wordt bereikt tussen 1994 en 1993, met name tussen 7 en 8 jaar. In dit geval is de 
precieze halfwaardetijd (citing half life): 7,6 jaar. 
 
In deze context kan de vraag gesteld worden naar de opportuniteit van de introductie van een  
variabele impact factor. Hierboven meldden we immers dat de impactfactor berekend werd 
op een tijdsvenster van twee jaar. Indien  een artikel zes jaar actueel blijft, is het misschien 
minder relevant om de impactfactor op de twee laatste jaren berekenen.  
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immediacy index: Deze index geeft aan hoeveel artikels geciteerd worden binnen hetzelfde 
jaar; geeft dus een indicatie over de mate waarin snel op het tijdschrift gereageerd wordt, hoe 
snel het gelezen en verwerkt wordt 
 
Voorbeeld voor de analytica chimica acta; gegevens voor 2000: 
(A) Citaties in 2000 naar artikels gepubliceerd in 2000: 209 
(B) Aantal gepubliceerde artikels in 2000:         646 
Berekening: A/B = 209/646 = 0,324 
 
De gegevens in de Journal Citation Reports kunnen worden gebruikt als basis voor het 
acquisitiebeleid. Men zal ernaar streven om in de eerste plaats de tijdschriften met een hoge 
impactfactor aan te kopen. Verder zal men wellicht voorkeur geven aan de tijdschriften die 
het minst snel verouderen bij budgetkrapte. De immediacy index kan tevens bepalend zijn bij 
de beslissing om een tijdschrift al dan niet te laten inbinden (zie verder in dit verband: � 
acquisitiedienst). 
 
Ook bij de bevorderingen van professoren houdt men steeds meer rekening met de “kwa-
liteit” van de tijdschriften waarin zij publiceren. De onderzoeker kan aldus beslissen om bij 
voorkeur te publiceren in tijdschriften met een relatief hoge impactfactor. Tijdschriften met 
een relatief hoge impactfactorhebben doorgaans ook een grotere internationale uitstraling. 
Publiceren in deze tijdschriften kan van belang zijn om de zichtbaarheid van bekomen 
onderzoeksresultaten te verhogen. 
 
Ten slotte kan een onderzoeker die een bibliografie heeft samengesteld op basis van de 
ranking van de tijdschriften beslissen welke artikels hij eerst zal lezen of eventueel helemaal 
niet zal lezen. 
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
 
- Bekijk de help in de Journal Citation Reports 
- Vergelijk: Analytica Chemica Acta en Journal of the American Society for Information 
Science enerzijds en daarna de history tijdschriften. Je merkt onmiddellijk de lagere imme-
diacy index en de grotere halfwaardetijd voor de geschiedenis tijdschriften. De geschiedenis-
tijdschriften worden dus sterk benadeeld met de huidige definitie van een impact factor voor 
tijdschriften. 
- Literatuur: M. Amin, M. Mabe, Impact factors: use and abuse, in: Perspectives in Publis-
hing, 1 (okt. 2000) 1-6 (te lezen via de Elsevier Science web site: http://www.elsevier.com/) 
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4. Elektronisch publiceren 
 
4.1 Document identifiers 
 
”Erkende” gedrukte publicaties hebben een identificatienummer. Voor boeken is dat het 
ISBN-nummer, voor series het ISSN-nummer. Indien uitgevers, auteurs... op een traceerbare 
en erkende wijze willen publiceren op het web, is het nodig dat ook voor webdocumenten een 
uniek identificatienummer gebruikt wordt. Dit identificatienummer noemen we een DOI, dit 
is de afkorting voor Digital Object Identifier. 
 
De DOI is ontwikkeld op initiatief van de Association of American Publishers. Deze belan-
gengroep wou immers een instrument ontwikkelen dat het management van documenten val-
lende onder het copyright in een digitale omgeving toeliet. Het nieuw ontwikkelde ”systeem” 
werd voor het eerst op de Frankfurter Buchmesse in oktober 1997 voorgesteld onder de naam 
Digital Object Identifier System. Vooral “The Corporation for National Reseach Initiatives” 
had bijgedragen tot de ontwikkeling ervan. Heel snel kreeg het project ook aandacht van bui-
ten de V.S. en reeds in 1998 werd de International DOI Foundation (=IDF) gesticht. Vandaag 
zijn reeds meer dan 200 uitgevers lid van deze organisatie en samen beheren zij meer dan vier 
miljoen DOI’s. 
 
De DOI  is een (1) unieke identifier 

     EN   (2) een systeem om services te bekomen op basis van deze identifier 
(1) een unieke identifier: de identifier blijft bestaan, eventueel nadat het product verdwenen is 
(2) de identifier verwijst de gebruiker naar de plaats waar het product gevonden kan worden, 
de correcte URL(s) 
 
De DOI is een systeem om intellectuele eigendom te identificeren en uit te wisselen in een 
digitale omgeving; om klanten met leveranciers te linken, om elektronische handel te verge-
makkelijken, om een automatisch copyright management te genereren voor al deze produc-
ten. 
 
De DOI bestaat uit een prefix en een suffix die gescheiden worden door een schuine streep:  
bijvoorbeeld:10.1000/123456789 
De prefix: wordt gegeven door een instantie die hiervoor verantwoordelijk is; momenteel be-
taal je ca 1000 USD voor de aankoop van een prefix. Het suffix wordt door de uitgever zelf 
bepaald. Een uitgever kan een URL wijzigen, zonder dat daarvoor het prefix van de DOI 
gewijzigd moet worden.  
 
In de herfst 2001 waren vier Registration Agencies gemachtigd door de International DOI 
Foundation om prefixen te verkopen: CrossRef, Content Directions Inc., Enpia Systems Ltd., 
en Learning Objects Network Inc. Spoedig zal het aantal Agencies uitgebreid worden.  
 
Eén van de belangrijkste voordelen van de DOI’s voor informatieproviders is dat vanaf nu de 
mogelijkheid bestaat om alles met alles te linken (of m.a.w. de informatie te integreren): 
- in principe is het mogelijk te navigeren van de voetnoot van het éne artikel naar het 
geciteerde artikel 
- van de inhoudstafel van een tijdschrift naar het betreffende artikel 
- van een vermelding in een bibliografie naar de full text of naar de catalogus om te controle-
ren of het (gedrukte) tijdschrift in de bibliotheek aanwezig is 
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enz. 
Bij al deze toepassingen kunnen diverse types documenten samengebracht worden: bewegen-
de beelden, tekst, geluidsfragmenten etc. 
 
Aan de Gentse Universiteitsbibliotheek werd verderwerkend op voornoemde initiatieven SFX 
(of Special Effects) ontwikkeld door Herbert Van de Sompel en Patrick Hochstenbach. Via 
dit product wordt, op aanvraag van de gebruiker, on the fly, relevante informatie aangeboden 
betreffende een bepaald basisdocument. Zo kan de gebruiker, indien hij de Aleph catalogus 
raadpleegt, op aanvraag vanuit de catalogus, te weten komen of de auteur veel geciteerd werd 
(via consultatie in de achtergrond van de Web of Science), of een bepaald tijdschrift goed 
gerankt wordt in de Journal Citation Reports, of het tijdschrift in digitale vorm raadpleegbaar 
is etc. Uiteraard kunnen services slechts aangeboden worden in zoverre de Gentse Universi-
teitsbibliotheek een abonnement heeft op deze diensten. SFX is bijgevolg volledig adapteer-
baar aan wisselende omgevingen. SFX is ondertussen verkocht aan Ex Libris, een firma die 
bv. ook Aleph commercialiseert. Het product wordt evenwel afzonderlijk van Aleph ver-
kocht, maar kan er perfect mee gecombineerd worden (zie het Gentse voorbeeld). 
 
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
- de site van de International DOI Foundation: http://www.doi.org  
- de site van een Registration Agency, bv: http://www.crossref.org 
- diverse artikels in D-Lib Magazine over DOI’s en SFX: http://www.dlib.org 
- de site van SFX: http://www.sfxit.com 
- de infofolders over SFX aan de infobalie, de help opgebouwd rond de SFX-knop in de toe-
passingen die op de server van de Gentse Universiteitsbibliotheek lopen 
(http://www.lib.rug.ac.be) en de SFX-handleiding: http://sfxserv.rug.ac.be/SFX 
 
 
4.2. Publiceren in een digitale omgeving 
 
Het publiceren in een digitale omgeving biedt aan diverse partijen voordelen. Zo kunnen arti-
kels sneller gepubliceerd worden na inlevering en goedkeuring, omdat het artikel niet meer 
gedrukt en fysisch verspreid moet worden (hoewel het natuurlijk steeds nog kan). Springer-
Verlag was één van de eerste uitgeverijen die de mogelijkheden benutte van de DOI’s. Van 
zodra de redactieraad het licht op groen zet voor publicatie, krijgt het artikel een DOI. Het 
artikel wordt hierdoor erkend en er kan naar verwezen worden (precies door de DOI). Via 
Online First worden de artikels ook elektronisch ter beschikking gesteld en kunnen ze opge-
vraagd worden. Hierdoor verdwijnt als het ware “de dode tijd”: dit is de tijd die verstrijkt 
tussen het inleveren van de definitieve versie van een artikel en de uiteindelijke publicatie 
ervan. Van zodra de artikels op de  server geplaatst worden, kunnen ze noch veranderd, noch 
verwijderd worden. Zie voor meer informatie: http://link.springer.de 
 
Door de serial crisis (het steeds duurder worden van tijdschriften) wordt het voor weten-
schappelijke instellingen steeds interessanter om zelf te publiceren. Nu moeten wetenschap-
pelijke instellingen immers (in het slechtste geval) driemaal betalen voor hun publicaties: ze 
betalen de onderzoeker die aan hun instelling werkt, ze betalen (via de onderzoeker) om arti-
kels te publiceren en ten slotte betalen ze voor de tijdschriften die de artikels van hun onder-
zoekers bevatten. In dit opzicht zou het interessant zijn voor de wetenschappelijke instellin-
gen indien de onderzoekers deze artikels gratis ter beschikking stelden van de onderzoeksge-
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meenschap via een server van één of meerdere universiteiten. 
 
Deze oplossing is evenwel niet zo eenvoudig als hier voorgesteld wordt. De aanvaarding van 
een publicatie in een tijdschrift biedt immers een bepaalde kwaliteitsgarantie. Een artikel 
wordt immers voor publicatie gelezen door referees, die het artikel accepteren, accepteren 
mits correcties of afwijzen. Indien wetenschappelijke instellingen de artikels van hun onder-
zoekers willen publiceren op hun servers, moeten zij ook een soort van referee-systeem in-
voeren. Verder moeten zij ervoor waken dat artikels niet gestolen worden. In een digitale om-
geving is het immers relatief gemakkelijk om artikels te onderscheppen. Zo zou een onbe-
trouwbare referee een bepaald artikel kunnen tegenhouden, om het onderwijl zelf (met enkele 
aanpassingen) elders te publiceren, lees op een server te plaatsen. Ten slotte moeten de we-
tenschappelijke instellingen in deze optie investeren in personeel om (oudere) artikels te ar-
chiveren en eventueel periodiek te migreren naar nieuwere formaten (in hardware en softwa-
re). 
 
Niettegenstaande deze mogelijke problemen, bestaan er reeds diverse initiatieven in deze 
materie: 
non-profit: 
Los Alamos National Laboratory (http://arXiv.org)  en het CERN (http://preprints.cern.ch/) 
verwierven bekendheid met hun preprint-archief in (vooral) de fysica en wiskunde. Deze 
archieven zijn volledig vrij toegankelijk en de erin opgenomen artikels zijn nauwelijks te 
onderscheiden van de latere publicaties. 
gemengd (non-profit en profit): 
Highwire Press (http://www.highwire.org/) is een voorbeeld van een gemengde (profit en 
non-profit) onderneming die elektronische tijdschriften uit diverse wetenschapsgebieden 
aanbiedt. 
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
Zie de powerpointpresentatie over elektronische tijdschriften onder: http://www.vvbad.be/ET 
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Doelstellingen van deze cursus 
 
Het doel van de cursus is drieërlei: 
 
- de toegangswegen tot informatie leren kennen: waar kan je snel en efficiënt betrouwbare 
informatie vinden die representatief is voor een bepaald wetenschapsdomein, hoe is deze infor-
matie gestructureerd, hoe kan met deze informatie omgegaan worden (deel I; M. De Reu) 
- de wereld van het boek leren kennen: wanneer begonnen mensen de behoefte te voelen zaken 
neer te schrijven, welke materialen en technieken werden hiervoor doorheen de diverse eeuwen 
gebruikt (deel II; M. De Reu) 
- de bibliotheekwereld leren kennen: welke types bibliotheken bestaan er, welke zijn hun 
onderscheiden functies, wat zijn de taken van een wetenschappelijke bibliotheek, wat is de po-
sitie van een bibliotheek binnen de wereld van het boek (deel III; S. Van Peteghem) 
 
Op deze plaats willen wij tevens Prof. Greta Milis-Proost en Prof. dr. Guido Van Hooydonk be-
danken omdat wij gebruik mochten maken van hun ervaringen met de cursus Bibliografie en 
Bibliotheconomie. 
 
Opmerking vooraf: 
Sommige woorden worden voorafgegaan door een pijl (�) en staan cursief. Dit betekent dat 
het begrip op een ander moment  (deel I, deel II of deel III) diepgaander uitgelegd werd.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deel II : Geschiedenis van boek en bibliotheek 
 
 
Lesgever: Dr. M. De Reu 
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Inhoud deel II : Geschiedenis van boek en bibliotheek 
 
 
Inleiding 
Algemene bibliografie (over alle periode) 
 
1. Klein-Azië en Egypte 
 

1.1 Het spijkerschrift 
1.2. Verspreiding van de Soemerische uitvinding 
1.3. De hiërogliefen 
1.4. Schrijftechnieken 

1.4.1. Een hard riet op kleitabletten (Mesopotamië) 
1.4.2. Een zacht riet op papyrus (Egypte) 

1.5. Bibliotheken in Mesopotamië en het oude Egypte 
1.6. Ontstaan van het alfabet 
1.7. Bibliografie 

 
2. De antieke wereld (Griekenland en Rome) 
 

2.1. Griekenland en de Helleense rijken 
2.2. Bibliotheken in Griekenland en de Helleense rijken 
2.3. Een nieuwe beschrijfstof: het perkament 
2.4. Rome 
2.5. Bibliotheken in het Romeinse rijk 
2.6. Bibliografie 

 
3. De (westerse) middeleeuwen 
 

3.1. De aanmaak van papier 
3.2. Bibliotheken in de middeleeuwen 
3.3. Bibliografie 
 

4. De moderne tijden 
 

4.1. De uitvinding van de boekdrukkunst 
4.2. Bibliotheken in de moderne tijden 
4.3. Bibliografie 

 
5. De nieuwste en hedendaagse tijden 
 

5.1. De introductie van diverse nieuwe dragers 
5.2. Het bibliotheekwezen in de nieuwste tijden 
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Inleiding 
 
 Mensen zijn sociale wezens. Reeds van bij de aanvang van hun ontwikkeling hebben zij 
met elkaar gecommuniceerd. Aanvankelijk gebeurde dit uitsluitend verbaal en/of met tekens. 
Pas aan het einde van hun ontwikkeling kwam daar ook het schrift bij. 
 Wat is 'schrift' eigenlijk? Over het algemeen wordt 'schrift' gedefinieerd als de omzetting 
van spraak in grafische tekens. Het is bovendien een vorm van communicatie die de uitwisseling 
van ideeën tussen personen die van elkaar gescheiden zijn in tijd en ruimte toelaat. 
 Bij de bestudering van communicatie worden meestal volgende elementen geanalyseerd: 
(1) de informatiebron; (2) de zender die de boodschap codeert; (3) het kanaal dat de boodschap 
verspreid; (4) de ontvanger die de boodschap decodeert; (5) de bestemmeling; (6) de ruis die de 
exacte overdracht van de boodschap stoort. Toegepast op het onderwerp dat we hier bestuderen, 
kunnen we de genoemde elementen gelijkstellen aan de volgende stappen in het schrijf- en 
aansluitend leesproces. De informatiebron is de persoon die iets wil neerschrijven; de zender zijn 
hersenen en hand die de boodschap neerschrijven; het kanaal is de drager van de geschreven 
boodschap; de ontvanger is het oog en de hersenen van de bestemmeling van de boodschap. De 
ruis kan worden beschouwd als de beschadiging van het document, waardoor de boodschap 
gedeeltelijk of geheel onleesbaar/vernietigd wordt. 
 Het spreekt vanzelf dat de zender en de ontvanger dezelfde (de)coderingsset moeten 
gebruiken opdat een echte communicatie zou plaatsvinden. In ons voorbeeld betekent dit dat de 
zender en de ontvanger over een gemeenschappelijke taal en grafisch systeem moeten 
beschikken. 
 
 In dit overzicht zullen we ons toeleggen op de analyse van het kanaal, hier de drager van 
de geschreven boodschap. We zullen met name onderzoeken op welke wijze de boodschap op 
de verschillende dragers aangebracht werd. Dit betekent dat we slechts bij uitzondering aandacht 
besteden aan de personen die (materieel of intellectueel) schreven, aan de inhoud van de bood-
schap of aan de talen en het gebruikte grafische systeem. We zullen ons daarentegen concentre-
ren op de aanmaak van de drager (klei, papyrus, perkament, papier...) en de dispositie van de 
boodschap (tekst) op de drager. Deze elementen zullen we vooral bestuderen voor de gebieden 
die behoorden tot de invloedssfeer van het Latijnse christendom, nu grosso modo de Europese 
unie aangevuld met Zwitserland en Noorwegen. Uiteraard zullen we, bij wijze van inleiding, 
ook aandacht besteden aan het ontstaan van het schrift en de vroegste schrijftechnieken in het 
nabije Oosten, het oude Egypte en de antieke wereld. 
 
 Nieuwe technieken of tekstdragers worden steeds behandeld in de periode van hun eerste 
verschijnen. Op dezelfde plaats wordt dan tevens de verdere evolutie van de techniek of van de 
tekstdrager beschreven. Zo wordt de aanmaak van perkament in het tweede hoofdstuk behandeld 
(de antieke wereld) en het papier in het derde hoofdstuk (de westerse middeleeuwen). Aan deze 
laatste beschrijfstof besteden we relatief veel aandacht, daar tot vandaag de bibliotheken vooral 
met papier gevuld zijn. 
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Algemene bibliografie 
 
 
Daar de meeste geciteerde werken een uitvoerige bibliografie bevatten, hebben wij ons hier be-
perkt tot de belangrijkste en meest toegankelijke werken. Wij vermeldden het nummer voor de 
werken die in open kast raadpleegbaar zijn in de handschriftenzaal. 

 
 
Het geïllustreerde boek in het Westen van de vroege middeleeuwen tot vandaag = Le livre 
illustré en occident du haut moyen âge à nos jours, tentoonstellingscatalogus, Brussel, 1997. 
BHSL: L 538 
 
The New Enclyclopaedia Britannica, Londen, 1985, vol. 29, s.v. Writing. 
 
Liber Librorum, 5000 jaar boekkunst, ed. H.D.L. Vervliet, Brussel, 1973. BHSL: L 64 
 
Ontstaan en ontwikkeling van het schrift, tentoonstellingscatalogus, Brussel, Luxemburg, 1984. 
 
L. AVRIN, Scribes, Script and Books. The Book Arts from Antiquity to Renaissance, Chicago, 
Londen, 1991. BHSL: L 280 
 
M.P. BROWN, The British Library Guide to Writing and Scripts. History and Techniques, 
Londen, 1998. BHSL: L 283 
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1. Klein-Azië en Egypte 
 
1.1. Het spijkerschrift 
 
 Het schrift werd uitgevonden rond 3200 voor Christus in Zuid-Mesopotamië, een gebied 
gelegen tussen de benedenloop van de Tigris en de Eufraat. In dezelfde periode ontstonden 
eveneens de eerste steden in dit gebied. 
 
 Het gelijktijdig ontstaan van de eerste steden en van het schrift is geen toeval. In de 
ontluikende steden werd de administratie steeds ingewikkelder. Aan het einde van het vierde 
millenium begon men daarom in de tempels afbeeldingen in klei van objecten (toonobjecten) te 
gebruiken om de stocks en schulden bij te houden. Deze lemen afbeeldingen betroffen meestal 
agrarische produkten. 
 
 Uit deze lemen objecten heeft zich het schrift ontwikkeld: in plaats van de produkten nog 
langer te boetseren, ging men ze afbeelden in de weke klei. Het eerste schrift was bijgevolg 
pictografisch, dit betekent dat elk teken een bepaald voorwerp uitdrukte. De tekens hadden 
onderling geen enkel grammaticaal verband. Ze werden in kolommen gerangschikt, waarbij het 
eerste teken rechtsboven stond. De tekens werden van boven naar onder gelezen. Gaandeweg 
werden sommige tekens die verwante 'voorwerpen' uitdrukten, geschrapt. Zo werd het teken 
voor ploeg voortaan ook gebruikt om de ploeger of het werkwoord ploegen weer te geven. Na 
het betreffende teken werd met een fonetische indicator weergegeven hoe de laatste lettergreep 
uitgesproken moest worden. In dezelfde periode gebruikten de Soemeriërs hun schrift niet langer 
om enkel voorwerpen aan te duiden, maar tevens om ideeën weer te geven. Zo werd geleidelijk 
aan het teken voor zon eveneens gebruikt om de begrippen licht en dag uit te drukken of werd 
het teken voor 'hoofd' en 'brood' gecombineerd om het werkwoord 'eten' uit te drukken. Op dit 
ogenblik werd het schrift bijgevolg ideografisch. Zodra het schrift pictogrammen en 
ideogrammen combineerde, moest aan de lezer duidelijk gemaakt worden met welk type van 
teken hij in een gegeven context te maken had. Daartoe werden 'hulptekens', determinatieven, 
geïntroduceerd. Dergelijke determinatieven gaven aan of een bepaald teken als plant, vogel, 
stadsnaam, godennaam e.d. geïnterpreteerd moesten worden. Rond 3000 voor Christus 
begonnen de Soemeriërs de diverse 'pictogrammen' een syllabische waarde toe te kennen. Dit 
betekende dat nieuwe woorden niet meer gevormd werden door het begrip zelf af te beelden, 
maar door de combinatie van (oude) tekens die samen dezelfde klank hadden als het begrip dat 
men wou neerschrijven. Zo stond het teken voor hoofd (sag) geleidelijk aan niet enkel voor het 
begrip hoofd, maar ook voor de klank (lettergreep) 'sag'. Sommige auteurs1 menen dat deze 
laatste stap bevorderd werd door de noodzaak om namen (bv. van eigenaars) in teksten op te 
nemen. Deze stap impliceert dat men nu grammaticale verbanden kon uitdrukken. Op hetzelfde 
ogenblik gingen de Soemeriërs over tot een verdere 'vereenvoudiging' van het schrift door 
talloze tekens met dezelfde klankwaarde te schrappen. Zo diende het teken voor pijl met 
klankwaarde 'ti' nu ook om het begrip leven (dat dezelfde klankwaarde had) aan te duiden. Het is 
duidelijk dat een dergelijke evolutie het schrift steeds abstracter en tevens complexer maakte, en 
dat daardoor een hogere scholingsgraad vereist werd om het schrift te kunnen hanteren. 
 

                                                 
1 L. AVRIN, Scribes, Script and Books. The Book Arts from Antiquity to Renaissance, Chicago, Londen, 1991, p. 
29. 

 



Geschiedenis van boek en bibliotheek – Dr. M. De Reu  6  
 

 De toenemende complexiteit van de tekenset leidde ertoe dat het steeds moeilijker werd 
de tekst op het beperkte oppervlak van een kleitablet weer te geven. Tussen 2800 en 2600 voor 
Christus werden de tekens 90° naar links gedraaid en werden ze steeds meer geschematiseerd. 
De tekens werden nu samengesteld uit streepjes met een zware aanzet in de vorm van een spij-
ker. Bovendien schreef men nu in rijen van links naar rechts. 
 
 
1.2. Verspreiding van de Soemerische uitvinding 
 
 Het spijkerschrift werd rond het midden van het derde millenium voor Christus 
overgenomen door de Akkadiërs, een Semitisch volk dat zich in het noorden en het midden van 
Mesopotamië gevestigd had. In het tweede millenium voor Christus werd het Akkadisch de 
internationale diplomatieke taal, waardoor het spijkerschrift buiten Mesopotamië verspreid 
werd. Voor de internationale contacten werd door vele volkeren in Klein-Azië het Akkadisch 
gebruikt, terwijl voor de locale behoeften het spijkerschrift aangepast werd aan de eigen taal. 
Hoewel deze volkeren een andere waarde aan de tekens toekenden - bv. 'sag' (hoofd) werd door 
de Semitische volkeren als resu (ook wel res, ris) gelezen -, bleven de tekens zelf bewaard. De 
parallelle verspreiding van de Akkadische taal en het spijkerschrift getuigt van de grote 
uitstraling van de Mesopotamische cultuur. Zo werd het spijkerschrift gebruikt om de volgende 
talen neer te schrijven: Akkadisch (met een Assyrische en Babylonische variant), Eblitisch (in 
Syrië), Elamitisch (in zuidoost-Iran), Hoerritisch (in een gebied ten noordwesten, noorden en 
noordoosten van Mesopotamië, Hattitisch (in Anatolië) en Hittitisch (eveneens in Anatolië). 
Rond 1400 voor Christus namen de Oegarieten, een volk dat in het Syrische kustgebied leefde, 
het spijkerschrift over om het om te vormen tot een alfabetisch schrift met dertig tekens die men 
van links naar rechts schreef. Deze belangrijke innovatie werd nooit verspreid buiten de grenzen 
van het ontstaansgebied en ging vrij snel teloor. 
 Tijdens het eerste millenium verloor het Akkadische rijk aan belang en kromp het 
verspreidingsgebied van de Akkadische taal en het spijkerschrift in. Het spijkerschrift werd nu 
enkel nog gebruikt in Mesopotamië zelf, in Urartu (Armenië) en in het gebied rond Elam en 
werd geleidelijk aan vervangen door het Aramese schriftsysteem dat alfabetisch was. De 
Akkadische taal werd niet meer gesproken vanaf de vijfde eeuw voor Christus en het 
spijkerschrift werd vanaf dan nog occasioneel gebruikt tot het begin van onze jaartelling. 
 In de zesde eeuw voor Christus werd het spijkerschrift nog éénmaal hervormd door de 
Perzen: om hun Indo-Europees schrift neer te schrijven hielden zij slechts 41 syllabische tekens 
over van de ca 600 tekens gebruikt door de Assyriërs en Babyloniërs in de zevende en zesde 
eeuw voor Christus. Dit syllabisch oud-Perzisch werd slechts tot de vierde eeuw voor Christus 
gebruikt voor monumentale en officïele opschriften. Voor hun diplomatieke contacten met het 
westen gebruikten de Perzen bij voorkeur de Aramese taal (en het bijhorend alfabet). 
 
 
1.3. De hiërogliefen 
 
 Het pictografische schrift van de Soemeriërs werd ook buiten Klein-Azië geëxporteerd. 
Zo wordt algemeen aangenomen dat de oorsprong van het schrift in het oude Egypte 
teruggevoerd kan worden op de culturele beïnvloeding vanuit Zuid-Mesopotamië. Deze 
beïnvloeding vond plaats rond 3150 voor Christus, dus voordat de Soemerische tekens hun 
'spijker'-vorm kregen. De Egyptenaren namen de Soemerische tekenset niet over, maar wel het 
schriftsysteem. Zo bestonden ook de hiërogliefen, zoals het Egyptisch schrift geheten wordt, uit 
pictogrammen, ideogrammen, syllabische tekens en determinatieven. Eén van de meest bekende 
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determinatieven is de cartouche, die gebruikt wordt om een koningsnaam aan te duiden. 
Opvallend is dat voor de hiërogliefen geen geleidelijke evolutie van een eenvoudig 
boekhoudkundig systeem met toonobjecten tot een volwaardig schrift vastgesteld kan worden. 
Het schrift in hiërogliefen schijnt van bij de aanvang in staat geweest te zijn alle gewenste 
taalaspecten vast te leggen. Uiteraard is het steeds mogelijk dat de vroegste specimina van 
hiërogliefen op vergankelijk materiaal vastgelegd werden en ons aldus ontgaan zijn. 
 Van de hiërogliefen werden twee andere schriften afgeleid, namelijk het hiëratisch (ca 
2500 v. Chr.) en het demotisch (ca 650 v. Chr.). De hiërogliefen bleven in gebruik tot het begin 
van onze jaartelling voor formele, monumentale opschriften, terwijl de andere schrifttypes 
cursiever waren en bijgevolg meer geschikt voor aantekeningen op papyrus. In hun volgroeide 
vorm werden de cursieve schrifttypes horizontaal van rechts naar links geschreven; de 
hiërogliefen daarentegen werden soms in kolommen, soms in rijen geschreven. In het laatste 
geval werd de tekst soms van links naar rechts, maar ook soms van rechts naar links opgetekend. 
Vanaf de tweede helft van de zevende eeuw voor Christus werd het hiëratisch verlaten voor het 
demotisch schrift. Tijdens de Griekse periode werd het hiëratisch enkel nog voor religieuze 
teksten aangewend. Het demotisch werd tot de vijfde eeuw na Christus gebruikt. 
 
1.4. Schrijftechnieken 
 
1.4.1. Een hard riet op kleitabletten (Mesopotamië) 
 
 De volkeren in Mesopotamië schreven hun teksten neer op de meest verscheidene 
materialen. Zij gebruikten steen, kleitabletten, leder en wastabletten. De kleitabletten zijn de 
meest bekende schriftdragers en bestaan in diverse vormen: naast de rechthoekige of vierkante 
tablet bestaan ook prisma's met een variabel aantal zijden. Kleitabletten werden gemaakt door de 
klei eerst te kneden, de onzuiverheden te verwijderen en dan het materiaal in de gewenste vorm 
te brengen. De tekst werd met de vrije hand aangebracht. Op het ogenblik dat het spijkerschrift 
volledig ontwikkeld was (zie hierboven), begon men te schrijven in de linkerbovenhoek en 
eindigde men rechtsonder. De griffel was gemaakt van aangescherpt riet. Waarschijnlijk werden 
ook griffels uit hard hout, been of ivoor gebruikt. Daar deze griffels niet bewaard bleven, is niet 
duidelijk hoe ze precies aangescherpt werden. Men neemt aan dat het andere uiteinde van de 
griffel vlak gemaakt werd en diende om geschreven tekst in de vochtige klei uit te wissen en 
aldus te corrigeren. Nadat de tekst geheel gekopieerd was, werden de kleitabletten gedroogd in 
de zon. Vanaf 1800 voor Christus werden belangrijke teksten in een oven gebakken. 
 
 De tabletten werden op verschillende wijzen bewaard: soms werden zij extra beschermd 
door een 'enveloppe' in klei, leer of hout; soms werden zij 'onbeschermd' in manden, kruiken of 
koffers opgeborgen; dan weer werden zij op rekken gestapeld. Dit laatste systeem werd meestal 
in archieven of bibliotheken toegepast. 
 
 Negentig procent van de kleitabletten bevatten administratieve teksten; het schrift 
ontstond dan ook uit administratieve behoeftes. Pas vijf eeuwen na haar uitvinding werd het 
schift ook voor literaire doeleinden gebruikt. Het Gilgamesj epos, waarvan de oudste versies 
teruggaan tot het einde van het derde millenium voor Christus, of de Enuma Elish, een Babylo-
nisch gedicht over het ontstaan van de wereld, zijn enkele voorbeelden van literaire teksten. De 
volkeren in Mesopotamië illustreerden de verhalen op de kleitabletten niet. Soms werden de 
'helden' uit de diverse epen afgebeeld op rolzegels. 
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 Kleitabletten waren evenwel niet de enige schriftdragers voor de Semitische, Indo-
Europese en andere volkeren die heersten in Mesopotamië. Heldendaden van heersers werden 
o.m. uitvoerig beschreven op (bak)stenen reliëfsculpturen op o.m. paleiswanden (cf. de paleizen 
van Assurnasirpal te Nimrud of Assurbanipal te Nineve). Deze reliëfsculpturen werden, in 
tegenstelling tot de kleitabletten, wel uitvoerig geïllustreerd en tonen aan dat de inwoners van 
Mesopotamië in staat waren om tekst en illustratie te combineren tot een esthetisch geheel. 
Verder werden in dit gebied wastabletten gebruikt als schriftdrager. Deze bestonden uit houten 
of ivoren tabletten met een licht opstaande wand. Het (verzonken) middengedeelte werd 
opgevuld met bijenwas waaraan operment of arsenicum toegevoegd werd om het 
verhardingsproces van de was te vertragen. Soms werden verschillende tabletten samengevoegd 
met scharniertjes tot een 'accordeon'boek. Het grootste 'wastablettenboek' bestond uit vijftien 
tabletten die elk 38 x 15 cm maten en 1.4 cm dik waren. Wastabletten werden slechts beperkt 
gebruikt, namelijk in het Assyrische rijk van het einde van de twaalfde eeuw tot het begin van de 
elfde eeuw en van de achtste tot het begin van de zevende eeuw voor Christus. Ook voor deze 
wastabletten werd een soort griffel, stylus geheten, als schrijfinstrument gebruikt. Net als de 
hypothetische reconstructie van de griffel voor kleitabletten had de stylus een spits uiteinde om 
te schrijven en een plat uiteinde om fouten uit te wissen. De stylus werd vervaardigd uit ivoor, 
been of brons. De Perzen ten slotte introduceerden het leer als beschrijfstof voor o.m. brieven. 
Daar dit materiaal zeer vergankelijk is, werden enkel de brieven teruggevonden die naar Egypte 
gestuurd werden (de zgn. Arsham-brieven geschreven in de vijfde eeuw voor Christus in het 
Aramees). 
 
 Sommige auteurs veronderstellen dat in het oude Mesopotamië ook op leder, perkament 
of papyrus geschreven werd. Als bewijs voeren zij aan dat er in het Soemerisch een term bestaat 
voor een persoon die op dierenhuiden schrijft, terwijl in het Akkadisch een woord bestaat voor 
papyrus. Verder bestaan er ook afbeeldingen van personen die schrijven op zacht materiaal (bv. 
de schrijvers van Til Barsip op een muurschilderij in Tell Ahmar, Syrië, achtste eeuw voor 
Christus). Dergelijke vroege documenten geschreven op leer, perkament of papyrus zijn even-
wel niet bewaard gebleven, daar het materiaal zeer vergankelijk is.  
 
 
1.4.2. Een zacht riet op papyrus (Egypte) 
 
 In Egypte gebruikte men vooral steen en papyrus als schriftdrager. Er werd ook 
occasioneel op leder, linnen, hout, potscherven en metalen geschreven. De hiërogliefen, vooral 
voor monumentale opschriften gebruikt, werden in steen gebeiteld of op gepleisterde muren 
geschilderd. Deze hiërogliefen zijn schrift en kunst tegelijkertijd. In tegenstelling tot de tekens in 
het spijkerschrift, bleven de hiërogliefen zeer herkenbaar. De Egyptenaren waren zich ten 
zeerste bewust van de esthetische mogelijkheden van hun schrift. Soms verplaatsten zij tekens 
binnen een woord (metathese) om een onsierlijke ruimte binnen twee tekens te vermijden; in 
enkele gevallen maakten (delen van) de illustraties deel uit van de tekst (bijvoorbeeld als 
determinatief) of bepaalden zij de oriëntatie van de hiërogliefen (bijvoorbeeld, wanneer de 
Egyptische kunstenaar twee personen die met elkaar converseren, afbeeldt, schrijft hij 'de tekst' 
van de eerste persoon van links naar rechts, terwijl deze van de tweede persoon van rechts naar 
links geschreven wordt). 
 
 Voor afgewerkte teksten (die niet monumentaal of officieel waren) gebruikten de 
Egyptenaren papyrus. Deze beschrijfstof werd gemaakt uit de vezels van de papyrusplant, een 
moerasplant die 2 à 5 meter hoog kan worden. Tot hiertoe konden papyrologen niet exact 
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achterhalen hoe papyrusvellen aangemaakt werden. Volgens de gangbare mening werden de 
stengels van hun bast ontdaan en in fijne repen gesneden. Twee lagen van deze repen werden 
loodrecht op elkaar geplaatst. Deze repen werden zo dicht mogelijk naast elkaar gelegd; 
overlappingen werden echter vermeden. Het aldus ontstane blad werd geperst en gehamerd. Na 
het drogen en polijsten van de vellen waren zij gebruiksklaar. Het was niet nodig de repen met 
een kleefstof in te strijken, aangezien het sap van de planten volstond om de lagen aan elkaar 
vast te hechten. Een recentere visie i.v.m. de aanmaak van papyrus veronderstelt dat uit het merg 
geen repen gesneden werden, maar dat een doorlopende lange reep van de stengel afgepeld 
werd. Ook de adepten van deze opvatting nemen aan dat twee lagen loodrecht op elkaar gelegd 
werden en bewerkt zoals we hierboven beschreven.  
 De productiecentra van papyrusvellen lagen in de onmiddellijke nabijheid van de 
groeiplaats van de papyrusstengels, daar enkel verse stengels goed schrijfmateriaal opleverden. 
De papyrusplant groeide vooral in de Nijldelta en ook op sommige plaatsen van de Nijlvallei. 
Hoewel de papyrusplant ook in Palestina en Babylon groeide, kan de aanmaak van papyrus 
enkel in Egypte geattesteerd worden. De oudste teruggevonden papyrusrol is onbeschreven en 
wordt ca 3000 voor Christus gedateerd. 
 Papyrusvellen zijn van nature uit wit. Plinius de Oudere (23/24 - 79 na Christus) be-
schreef in zijn Historia naturalis verschillende kwaliteiten van papyrus. Ten tijde van deze au-
teur waren de verschillende kwaliteiten genoemd naar de eerste keizer en zijn vrouw (Augustus 
en Livia) en naar de fabricatieplaats. De vellen waren op dat ogenblik gemiddeld 30 à 40 cm op 
12 à 24 cm groot. De bladen van dezelfde kwaliteit werden samengekleefd met kunstmatige 
kleefstof tot rollen. Meestal bestond een rol uit twintig vellen en was, afhankelijk van de grootte 
van de vellen 2,4 tot 4,8 meter lang. Vanaf de vierde eeuw na Christus veranderde de 
produktiemethode en konden grotere vellen aangemaakt worden. Vanaf dan werden ook langere 
rollen gemaakt. 
 De rollen werden voorzien van een schutblad (protokollon) waarvan de bovenste repen 
loodrecht op de repen (en schrijfrichting) van de volgende bladen stonden. Dit eerste blad werd 
waarschijnlijk nooit beschreven. Evenmin was het de gewoonte de achterzijde van de rol te 
beschrijven: de meeste rollen waren anopistograaf. Wanneer een rol aan beide zijde beschreven 
is, spreken we van een opistrograaf. De zijde met de horizontale repen bevond zich aan de 
binnenzijde van de rol. Deze zijde noemen we de recto-zijde. 
 
 Zoals we hierboven vermeldden, gebruikten de Egyptenaren occasioneel ook andere 
beschrijfstoffen. Zo werd voor schooloefeningen het gebruik van houten tabletten geattesteerd. 
Deze tabletten bevatten een soort plaaster dat met inkt beschreven werd. Om de oudere tekst te 
verwijderen werden de tabletten met water afgewassen. Ostraca (potscherven) werden eveneens 
voor schooloefeningen en voor kladteksten gebruikt. Ten slotte schreef men ook soms op linnen; 
deze praktijk hield meestal verband met de dodenritus. 
 
 Het schrijfgerief van de Egyptische schrijver bestond uit een zachte rietstengel, die aan 
het éne uiteinde enigszins gekauwd werd om er een kwast van te maken die de inkt goed opnam, 
uit minstens twee potjes (droge) inkt van verschillende kleuren, een potje water om de inkt in op 
te lossen, een vod, een schraper en een instrument om de papyrus te polijsten vóór het verbeteren 
van een fout. De inkten werden gemaakt van natuurlijke produkten: zwarte inkt werd gemaakt 
van roet; rode inkt werd gemaakt van oker, d.i. ijzeroxyde. De kleurstoffen werden fijngemalen 
met een stamper in een mortier, bewaard in kleine potjes en pas opgelost op het ogenblik van 
gebruik. 
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1.5. Bibliotheken in Mesopotamië en het oude Egypte 
 
 De best gekende bibliotheken in Mesopotamië dateren beide (hoofdzakelijk) uit de ze-
vende eeuw voor Christus. Het betreft de bibliotheek bij de tempel van Nabu te Nimrud en de 
bibliotheek in het paleis van Assubanipal (668-627 voor Christus) te Nineve. Nabu was voor de 
Babyloniërs, Assyriërs en Arameeën de god van het schrift en de cultuur en hij werd in diverse 
tempels vereerd. In de tempel te Nimrud (gebouwd van ca 800 tot 620 voor Christus) is de 
grootste tempelbibliotheek gevonden. In de diverse culturen die Mesopotamië kende, waren de 
scholen dikwijls gelocaliseerd in of bij tempelcomplexen (cfr in de vroege middeleeuwen de 
kloosterscholen). De bibliotheek in het paleis van Assurbanipal werd in 1853 opgegraven en 
overgebracht naar het British Museum. De inhoud ervan bestond uit 25.000 à 30.000 stukken die 
samen ca 5.000 tabletten gevormd hebben, dit is ongeveer 2.000 werken. 
 

Voor de Egyptische bibliotheken moeten we ons in de eerste plaats verlaten op 
geschreven teksten, aangezien er weinig archeologische getuigenissen zijn. Eén van dergelijke 
documenten is de stèle van Neferhotep (13e Dynastie), die het bestaan van een tempelbibliotheek 
vermeldt. Andere documenten maken duidelijk dat de papyri vooral in kruiken en in kisten 
bewaard werden en dat er geen onderscheid gemaakt werd tussen literaire en andere documen-
ten. Beide types hadden immers hetzelfde uitzicht en moesten bijgevolg op dezelfde wijze be-
waard worden. Aangenomen wordt dat de meeste Egyptische bibliotheken verbonden waren aan 
tempels of andere religieuze centra. 

Het enige opgegraven complex fungerende als archief/bibliotheek bevindt zich te 
Amarna (= hoofdstad van Achnaton, ca 1350 voor Christus). In het midden van de stad werd “de 
Plaats van de Documenten van de Farao” blootgelegd. Eén van de kamers van dit gebouw 
bevatte een compleet archief (met diplomatische documenten) bestaande uit kleitabletten. Het is 
niet duidelijk of deze kleitabletten ook op houten rekken bewaard werden, zoals in Mesopota-
mië. Andere kamers zoals het “Huis van het Leven” bevatten papyrusfragmenten. 
 De enige tempelbibliotheek die min of meer intact tot ons overgeleverd werd, is een on-
derdeel van het Ptolmaïsche tempelcomplex te Edfu. Het betreft een kleine lage ruimte die “Huis 
van het Boek” genoemd werd. De muurschilderingen bevatten o.m. een lijst van boektitels. In de 
muren zijn twee kleine niches, die waarschijnlijk kleine koffers met papyri bevatten.  
 Naast deze “grote” bibliotheken bestonden ook kleinere privé-archieven. De meeste 
getuigenissen in dit verband hebben betrekking op het Late Rijk (na 730 voor Christus) en de 
Ptolmaïsche periode (330-30 voor Christus). 
 
 
1.6. Ontstaan van het alfabet 
 
 Hierboven (sub 1.2.) vermeldden we reeds dat in de Syrische kuststad Oegarit in de loop 
van de vijftiende of veertiende eeuw voor Christus een alfabet met dertig tekens ontwikkeld 
werd. Net als de tekens in het spijkerschrift hadden deze letters een zware aanzet daar waar de 
griffel in de klei werd gedrukt en versmalden zij naar het uiteinde. Dit alfabet werd echter niet 
buiten zijn ontstaansgebied verspreid. Aan het einde van de 12e eeuw voor Christus vonden de 
inwoners van de stad Byblos in Fenicië een ander alfabetisch schriftsysteem uit. Zij hanteerden 
een schrift dat ze van rechts van links schreven en dat 22 karakters bevatte: namelijk negentien 
medeklinkers en drie aspiraten. De meeste specialisten nemen aan dat dit alfabet gebaseerd was 
op het principe van de acrofonie. Dit betekent dat elke letter de waarde heeft van de eerste klank 
van het afgebeelde voorwerp; bijvoorbeeld 'bet' betekent 'huis', wordt afgebeeld als een huis en 
heeft als klankwaarde 'b'. Andere onderzoekers beweren dat de acrofonie enkel als geheugen-
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steun fungeerde en zijn van oordeel dat de letters conventionele tekens zijn en geen afbeeldingen 
van een object. 
 Het Fenicisch schrift wordt lineair geheten omdat de lijnen waarmee de letters gemaakt 
werden, overal even dik zijn. Dit werd mogelijk gemaakt door de beschrijfstof die de Feniciërs 
gebruikten: papyrus en/of ostraca. Door specialisten wordt aangenomen dat een lineair schrift 
samengaat met een droog en effen schrijfoppervlak, terwijl klei eerder samengaat met een 
spijkerschrift. 
 Eén van de oudst bekende Fenicische inscripties is gegraveerd op de sarcofaag van 
Ahiram en dateert van rond 1000 voor Christus. Zoals nu nog in de Semitische talen werd van 
rechts naar links geschreven en werden de klinkers niet genoteerd. Voorbeelden van Fenicisch 
schrift werden gevonden op Cyprus, Sicilië, Sardinië en in Noord-Afrika. 
 Het Fenicische alfabet werd door handelaren verspreid en o.m. gebruikt om de volgende 
talen neer te schrijven: oud-Hebreeuws, Moabitisch, Punisch, Grieks, Etruskisch, Latijn... 
 
 We hebben hier enkel de beste bekende oude alfabetten beschreven. Hiernaast bestonden 
nog andere 'pogingen' om tot een alfabetisch tekensysteem te komen. Sommige van deze pogin-
gen zijn nog niet ontcijferd, zoals bijvoorbeeld het proto-sinaïtisch. We kunnen aannemen dat 
het alfabet uitgevonden is op het ogenblik dat de mens er de noodzaak toe voelde en de omstan-
digheden gunstig waren. Het blijft echter moeilijk deze omstandigheden nader te preciseren. Ui-
teraard denkt men in de eerste plaats aan basisbehoeften voor de handel en de communicatie. 
Toch kunnen politieke en culturele factoren niet helemaal terzijde gelaten worden. Voor de ver-
spreiding van het alfabet worden meestal handelscontacten benadrukt. Sommige geleerden wij-
zen echter ook op de invloed van oorlogen of van de religie in de verspreiding van het alfabet. 
 Het alfabet was het noodzakelijke instrument om de kennis te democratiseren. Iedereen 
kan twintig of dertig tekens onthouden; meer dan 500 tekens instuderen die bovendien verschil-
lende klank- of betekeniswaarden konden hebben was het voorrecht van een elite. Niettegen-
staande de immense vereenvoudiging van het schriftsysteem door de invoering van het alfabet, 
kan drieduizend jaar na de uitvinding ervan nog steeds geen 100% van de wereldbevolking lezen 
en schrijven. 
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2. De antieke wereld (Griekenland en Rome) 
 
 De Grieken namen het alfabet van de Feniciërs over tijdens de tweede helft van de 
achtste eeuw voor Christus. Zij behielden de waarde van de meeste medeklinkers, gebruikten de 
aspiraten als klinkers en voegden vier letters achteraan het alfabet toe. Oorspronkelijk schreven 
de Grieken, net als de Feniciërs, van rechts naar links. Langere teksten schreven zij 
boustrofedon, d.w.z. afwisselend van rechts naar links en van links naar rechts, zoals een os het 
land ploegt. Na enige eeuwen werd enkel nog van links naar rechts geschreven. Het Fenicische 
alfabet was niet het eerste schriftsysteem op de Griekse eilanden. Voorheen werd een 
pictografische schrift (2000-1700 voor Christus), het lineair A (1700-1400 voor Christus) en het 
lineair B (1400-1200 voor Christus) gebruikt. 
 Onder de Etrusken werd het alfabet ca 700 voor Christus verspreid. De meeste 
specialisten nemen aan dat zij in kennis kwamen met het alfabet via de Westgriekse kolonies op 
het Italische schiereiland. Het is evenwel niet uitgesloten dat zij het rechtstreeks van de Feniciërs 
overnamen. Ook de Etrusken schreven aanvankelijk van rechts naar links en voor langere 
teksten boustrofedon. Deze fase duurde bij de Etrusken echter niet zo lang als bij de Grieken. 
 Nadat zij overwonnen waren door de Etrusken, namen ook de Romeinen in de zevende 
eeuw voor Christus het alfabet over om er hun eigen taal mee te schrijven. 
 
 
2.1. Griekenland en de Helleense rijken 
 
 Vóór de massale import van papyrus in Griekenland, gebruikten de Grieken steen, 
misschien brons, misschien geverfd hout, ostraca (bij stemmingen), wastabletten en dieren-
huiden (vooral de Ioniërs) als beschrijfstoffen. In de zesde eeuw voor Christus werden de wetten 
'gepubliceerd' op bronzen, stenen of houten panelen en geplaatst op de agora, waar ze (theo-
retisch) door iedereen gelezen konden worden. In Chois (eerste helft zesde eeuw voor Christus) 
en Athene (vierde eeuw voor Christus) werden (stenen) stelae met wetteksten teruggevonden. 
De Griekse publieke gebouwen droegen evenwel beduidend minder inscripties dan de (latere) 
Romeinse. Ostraca waren, net als bij de Egyptenaren, een populaire en goedkope beschrijfstof 
voor kladteksten. Verder werden de potscherven gebruikt bij stemmingen: men kon er bijvoor-
beeld de naam op schrijven van een medeburger die men wou laten verbannen. Wastabletten 
werden eveneens gebruikt voor kladteksten en schooloefeningen. Verder werden er ook soms 
brieven of andere documenten op genoteerd. Indien de wastablet uit twee plankjes bestond, werd 
zij diptychon genoemd; indien er drie plankjes waren, spraken de Grieken over tryptycha; indien 
er meer dan drie plankjes waren had men het over polyptycha. 
 
 Papyrus werd in Griekenland gebruikt vanaf de vijfde eeuw voor Christus. De oudst da-
teerbare Griekse tekst werd in Egypte gevonden en werd in 331 voor Christus neergeschreven. 
De oudste gedateerde tekst is van 311 voor Christus en werd in hetzelfde land gevonden. Daar 
het klimaat op het Griekse schiereiland te vochtig is, werden er vrijwel geen papyri in Grieken-
land zelf gevonden. 
 De Grieken schreven met een harder riet dan de Egyptenaren. Zij scherpten dit riet met 
een mes aan en brachten in de punt een gleufje aan. Dit schrijfriet werd kalamos geheten. De 
basisingrediënten van de inkt waren dezelfde als bij de Egyptenaren: roet of lampzwart, met een 
organische bindstof en water. Fouten konden met water weggewassen worden. Tot de uitrusting 
van de schrijver hoorden verder een puimsteen om de papyrus te polijsten of de kalamos aan te 
scherpen, een spons om fouten te wissen en een loden schijfje om de bladspiegel af te schrijven 
en schrijfregels aan te duiden. 
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 De Grieken hanteerden een scriptio continua, dit betekent dat ze geen spatie tussen de 
woorden voorzagen, dat ze geen punctuatie kenden en dat ze meestal om het even waar een 
woord splitsten en naar de volgende regel overgingen. Uit de klassiek-Griekse periode en 
hellenistische periode (280-30 voor Christus) zijn geen geïllustreerde werken overgeleverd; er 
zijn wel geïllustreerde Griekse werken uit de Romeinse tijd bewaard gebleven. Deze illustraties 
onderbreken de kolom, maar vullen deze zelden of nooit helemaal op. 
 
2.2. Bibliotheken in Griekenland en de Helleense rijken 
 
 In Athene waren scholen waar jongens (zonen van burgers) konden leren lezen en 
schrijven. In dezelfde stad waren ook diverse publieke en private bibliotheken. De eerste 
openbare bibliotheek werd er geopend in 550 voor Christus door de tiran Pisistratus. Onder de 
private bibliotheken was deze van Aristoteles (384-322 voor Christus) één van de meest 
befaamde. Over de sociale positie van de schrijver in het klassieke Griekenland is niets bekend. 
 Ook in de meeste hellenistische hoofdsteden bevonden zich bibliotheken. Deze 
bibliotheken waren enerzijds prestigeprojecten, anderzijds demonstreerden ze de superioriteit 
van de Griekse taal. Alle werken in deze bibliotheken waren immers in het Grieks opgesteld: 
ofwel ging het om werken die oorspronkelijk in het Grieks geschreven waren, ofwel werden 
werken vanuit andere talen in het Grieks vertaald vóór ze opgenomen werden. De grootste en 
meest befaamde onder deze bibliotheken was deze van Alexandrië, gesticht door Ptolemaeus I 
Soter (satraap van 323 tot 305/4, koning van 305/4 tot 283 voor Christus) en aanzienlijk 
vergroot door Ptolemaeus II Philadelphos (mederegent sedert 285, koning van 283 tot 247 voor 
Christus). Deze bibliotheek was geen openbare bibliotheek, maar een onderdeel van het 
Museion, een soort cultureel instituut, dat zelf een onderdeel was van het koninklijk paleis. 
Enkel favorieten van de koning konden de verzameling papyrusrollen raadplegen. Sommige 
bronnen beweren dat deze bibliotheek 700.000 volumina bevat zou hebben. Dit cijfer is naar alle 
waarschijnlijkheid fel overdreven. 
 De bibliotheek van Pergamon, gebouwd door Eumenes II (koning van 197 tot 160 voor 
Christus) was daarentegen wel voor publiek gebruik bestemd. Deze bibliotheek maakte geen 
deel uit van het koninklijke paleis, maar lag wel in de onmiddellijke omgeving van dit paleis, 
binnen een min of meer afgesloten stadsgedeelte. Men kan aannemen dat er restricties golden 
om deze bibliotheek te bezoeken. 
 
2.3. Een nieuwe beschrijfstof: het perkament 
 
 In de hellenistische periode werd vanuit de stadstaat Pergamon (in Voor-Azië) een 
nieuwe beschrijfstof verspreid: het perkament. Helemaal nieuw was de beschrijfstof niet: het 
gebruik om op huiden te schrijven was in het oosten immers niet onbekend. Wij vermeldden het 
gebruik ervan reeds bij de inwoners van Mesopotamië en van Egypte. Ook Herodotos bericht 
over het gebruik van huiden als beschrijfstof door de Ioniërs, terwijl Ktesias van Knidos (vierde 
eeuw voor Christus) vertelt dat de officiële kronieken van de Achaemeniden (Perzische dynastie 
die regeerde van ca 700 tot 330 voor Christus) ook op huiden geschreven waren. We mogen 
bijgevolg aannemen dat het gebruik van huiden als beschrijfstof niet uitgevonden werd te 
Pergamon, maar er wel op punt werd gesteld in de tweede eeuw voor Christus. Daar geen 
contemporaine fragmenten gevonden werden, hebben we geen idee van de productietechnieken, 
de kwaliteit en het uitzicht van dit perkament. Het is trouwens niet onmogelijk dat het fijn leder 
betrof. Het woord perkament is afgeleid van 'de plaats van uitvinding': Pergamon. 
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 Voor de middeleeuwen hebben we meer informatie over de aanmaak van perkament. 
Over het uitzicht en de kwaliteit zijn we nog beter ingelicht, daar zeer veel middeleeuws 
perkament bewaard is. 

Perkament2 werd als volgt aangemaakt: een dier (meestal een kalf, een schaap of een 
geit) werd gevild en de huid werd gedurende enkele dagen in kalkwater geweekt. Chemisch 
gezien is kalkwater een oplossing van calciumhydroxide of gebluste kalk – CA(OH)2 – in wa-
ter. Het is een alkalische of basische vloeistof, dit betekent dat de zuurtegraad, pH, hoger ligt 
dan 7. Daarna wordt het vel voor de eerste keer schoongemaakt. Het wordt hiertoe over een 
boomstam gehangen. Aan de éne zijde worden de haarresten verwijderd, aan de andere zijde 
de vleesresten3. Hierna wordt het gedeeltelijk gereinigd vel voor een tweede keer in een kalk-
bad te weken gestopt, waarna het op een raam opgespannen wordt. Met een speciaal mes 
worden nu de laatste haar- en vleesresten verwijderd. Bij het drogen blijft het vel opgespan-
nen. De afwerking bestaat uit het egaliseren van de oppervlakte met een puimsteen en het 
uniformiseren van de kleur door het aanbrengen van een fijne laag krijt. Vrijwel steeds is het 
verschil tussen haar- en vleeszijde na de bewerking nog vast te stellen (eventueel onder de mi-
croscoop). De haarzijde is meestal donkerder van kleur, vertoont teken van haarinplanting en 
krult hol. De vleeszijde voelt zachter en pluiziger aan en krult bol. Somt plakt de inkt er minder 
goed op. 
 De kwaliteit van het perkament wordt bepaald door de aard en de leeftijd van het dier 
waarvan de huid afkomstig is en door de vakbekwaamheid van de bewerker van het perkament. 
Het mooiste en soepelste perkament was afkomstig van doodgeboren of pasgeboren lammetjes 
of kalveren.  
 
 
2.4. Rome 
 
 "Ook de uitvinding van papyrus klimt op tot de tijd van de verovering van Egypte door Alexander de Grote 

(356 - 323 voor Christus), het ogenblik dat Alexandrië gesticht werd (332 voor Christus). Volgens Varro 
(116 - 27 voor Christus) gebruikte men daarvóór geen papyrus. Aanvankelijk schreef men op palmbladen, 
nadien op de bast van sommige bomen. Daarna begon men de publieke documenten te registreren op lood, 
en daarna de private op stof of wastabletten. Wij weten immers van Homerus (Ilias VI, 169) dat het gebruik 
om op wastabletten te schrijven reeds voor de verovering van Troje bestond, in een periode waarin, nog 
steeds volgens Varro, de aarde die nu de papyrus produceert, nog geen deel uitmaakte van het huidige 
Egypte. Immers, alle papyrus groeit in de gouw van Sebennytos en in het district van Sais, dat pas achteraf 
met het continent verbonden werden via het slib van de Nijl. Varro beweert dat het eiland Faro, dat nu 
verbonden is met Alexandrië via een brug, vroeger één dagreis (van 24 uur) met een zeilboot verwijderd 
lag van het vasteland. Toen Ptolemaeus (V van Egypte, koning van 205 tot 185 voor Christus) wedijverde 
met Eumenes (II van Pergamon, koning van 197 tot 159 voor Christus) op het gebied der bibliotheken, 
verbood Ptolemaeus de uitvoer van papyrus, nog steeds volgens Varro. Op dat ogenblik werd te Pergamon 
het perkament uitgevonden. Nog later verspreidde het gebruik van het materiaal waarvan de 
onsterfelijkheid van de mensen afhangt zich overal." (Plinius de Oudere, Historia Naturalis, XIII, 11(21)). 

Hoewel Plinius de Oudere zich dikwijls vergist in de absolute chronologie, is het bovenstaande 
citaat interessant omwille van de opsomming van de verschillende beschrijfstoffen in de oudheid 
en hun relatieve chronologie. Hij ziet evenwel één beschrijfstof over het hoofd: nl. brons. In het 
midden van de vijfde eeuw werd immers de 'Wet der Twaalf Tafelen' op brons gepubliceerd en 
voor allen zichtbaar op het forum geplaatst. 
                                                 
2 Zie p. 27 voor een bibliografie betreffende de aanmaak van perkament. 
3 Tot hier zijn de bewerkingen voor perkament en leder vrijwel gelijklopend. Na deze fase echter worden de vel-
len die bestemd zijn om tot leder verwerkt te worden, gelooid en worden ze vast, hard en waterdicht. De looistof 
is dikwijls een combinatie van een zout en een zuur (pH < 7). In de middeleeuwen werden meestal organische 
looistoffen gebruikt, zoals boomschorsen. Na de looifase wordt het leder gespoeld en eventueel gekleurd. 
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 De oudste attestatie van het gebruik van papyrus in Rome dateert van 181 voor Christus. 
Vanaf het midden van de tweede eeuw voor Christus wordt papyrus massaal ingevoerd in 
Rome. Er werden Romeinse papyri gevonden in Egypte, maar ook in Herculaneum en in 
Pompeii. Vooral de 'Villa dei Papiri' te Herculaneum is bekend om de massa papyri die er 
gevonden werden. Deze papyri worden nu bewaard in het 'Museo Nazionale' te Napels en 
bevatten vooral Griekse (!) fragmenten van filosofische werken. De meest voorkomende 
'boekvorm' is op dat ogenblik het volumen, de rol. Het gebruik van papyrusrollen, die een 
standaardlengte hadden (zie hierboven sub 1.4.2.), leidde tot het opsplitsen van werken in 'boe-
ken', dit betekent dat verscheidene volumina nodig waren om het werk te bevatten. In Rome be-
stonden gespecialiseerde ateliers waarin 'klassieke auteurs' gekopieerd werden. Eén van de be-
kendste in dit verband is het atelier van Titus Pomponius Atticus in de late republiek (eerste 
eeuw voor Christus). In de oudheid ontvingen de auteur, noch de uitgever auteursrechten voor 
het 'publiceren' van werken. Zodra een werk openbaar gemaakt was, kon het door om het even 
wie gekopieerd en verkocht worden. Er circuleerden dan ook veel minderwaardige kopieën. 
 Sommige ambtenaren of invloedrijke personen hadden privé-secretarissen die ingaande 
en uitgaande correspondentie op rollen kopieerden. Redenaars hadden privé-secretarissen die 
hen vergezelden om hun toespraken neer te schrijven en aldus voor het nageslacht te bewaren. 
De meest geroemde secretaris uit de oudheid is Tiro. Hij werkte voor Cicero (106 - 43 voor 
Christus) en is de uitvinder van een afkortingssysteem dat hem in staat stelde de redevoeringen 
van Cicero te 'stenograferen' (de zgn Tiroonse noten). 
 
 Onder de schrijfinstrumenten bevinden zich het scalprum of pennemes, dat gebruikt 
werd om het calumen of schrijfriet aan te scherpen. Het calumen had net als de Griekse kalamos 
een scherpe kant om te schrijven. Aan de andere zijde van het schrijfriet was een sponsje 
bevestigd waarmee fouten gewist konden worden. Verder beschikte de schrijver over een loden 
schijfje, de leia om de bladspiegel af te schrijven en de schrijfregels aan te geven. De puimsteen, 
pumex, had, net als in Griekenland, een dubbel doel: enerzijds gebruikte de schrijver de 
puimsteen om de papyrus te polijsten, anderszijds werd tevens de pen erop aangescherpt. De 
inktpot, brochis, vervolledigde ten slotte de uitrusting van de schrijver. Over het algemeen 
schreef men in de oudheid met zwarte inkt, vervaardigd uit roet of lampzwart, water en 
gomhars/arabische gom. Vanaf de vierde eeuw na Christus begonnen de � ijzerhoudende 
inkten, vervaardigd o.m. uit galnoten, de koolstofhoudende inkten te verdringen. De ijzerhou-
dende inkten waren immers beter geschikt om perkament te beschrijven. 
 
 De papyrusrol kon op zichzelf opgerold worden. Bij kostbare werken echter kleefde men 
aan de uiterste rechterzijde van de rol een houten staafje (de umbilicus), waarrond de papyrus 
opgerold kon worden. Het uiteinde van een dergelijk staafje heette cornu of eveneens umbilicus 
en werd dikwijls versierd. Voorlopig heeft men nog geen indicaties dat ook aan de linkerzijde 
van de rol een staafje bevestigd werd. Het eerste papyrusvel werd, bij kostbare werken, 
voorafgegaan door een purper geverfd perkamenten vel, dat de rol moest beschermen 
(protokollon, zie ook hierboven). Deze kostbare rollen werden getransporteerd in een scrinium 
of een capsa, dit zijn afgesloten cilinders. 
 
 Er werden vrij weinig Latijnse papyri vóór ca 300 na Christus teruggevonden. De meeste 
papyri bleven immers in Egypte bewaard en daar bleef men tot de derde eeuw na Christus het 
Grieks als officiële en culturele taal gebruiken. Ook te Herculaneum werden vooral Griekse 
papyri gevonden. Zoals papyri uit de vroege keizertijd aantonen werden in de eerste en tweede 
eeuw na Christus puntjes gebruikt om de diverse woorden te scheiden (zoals voor inscripties op 
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monumenten). In de late keizertijd verdwijnt dit gebruik en hanteren ook de Romeinen een 
scriptio continua. De kopiïst zorgt er wel voor om op de één of andere wijze het begin van een 
nieuwe paragraaf aan te duiden: ofwel wordt een nieuwe regel begonnen die uitspringt in de 
marge; ofwel wordt een teken in de vorm van een 'H' in de marge geplaatst op de hoogte van de 
aanvang van de nieuwe paragraaf. Voor dezelfde periode werden geïllustreerde volumina 
aangetroffen. In de gevonden voorbeelden onderbreekt de illustratie de kolom zonder deze hele-
maal te vullen (net als bij de Griekse werken).  
 
 De oudste vermelding van onze huidige boekvorm, codex geheten, vinden we bij 
Martialis in de eerste eeuw na Christus. Uit de huidige stand van het onderzoek blijkt dat vanaf 
de tweede eeuw na Christus de lagere klassen steeds meer beroep doen op codices die populaire 
werken of naslagwerken bevatten. De hogere klassen hielden minstens tot de vierde eeuw na 
Christus vast aan de papyrusrol om literaire werken te verzamelen. De voordelen van de codex 
waren nochtans duidelijk: de codices konden gemakkelijker getransporteerd worden daar ze niet 
zo fragiel waren als de volumina, ze waren gemakkelijker te consulteren en ze konden aan beide 
zijden beschreven worden. De vroegste bijbelcodices (rond 200) zijn op papyrus beschreven en 
in Egypte teruggevonden. Bij deze codices uit papyrus droeg men er zorg voor de rectozijdes, 
resp. de versozijdes, tegenover elkaar te leggen. Bij perkamentencodices plaatste men de 
haarzijde tegenover de haarzijde en de vleeszijde tegenover de vleeszijde daar de codex anders 
ontsierd kon worden door kleurverschillen. Dit werd bekomen door het vel perkament éénmaal 
vertikaal te vouwen, dan éénmaal horizontaal en ten slotte nog éénmaal vertikaal. Op deze wijze 
bekwam men een katern bestaande uit vier dubbelbladen, acht bladen en zestien bladzijden 
(quaternio). Soms werd deze regel niet gevolgd, wanneer een blad tussengeschoven werd of 
anderzijds een blad verwijderd werd. Nadat de katern gekozen was, werd de bladspiegel 
afgeschreven. Hiervoor werd de katern in zijn geheel doorprikt, zodat op elke bladzijde dezelfde 
marge aangehouden werd. Met een stylus werden verder de schrijfregels op elke bladzijde 
getekend. 
 Er werden ook codices in papyrus gemaakt. In het begin bestonden deze codices uit 
slechts één katern. Indien het een dik boekblok betrof, zorgde men ervoor dat de buitenste 
dubbelbladen breder waren dan de binnenste, zodat er toch een mooie snede was. Al snel 
ontdekte men dat de rug van dergelijke boeken zeer kwestbaar was en dat de bladen vlug 
scheurden. Daarna maakte men de codices van papyrus op dezelfde wijze als deze van 
perkament. 
 
 Vanaf de vierde eeuw na Christus had de Kerk een grote invloed op het uitzicht van de 
codex (i.e. formaat, bladschikking en lettertypes): in deze periode werden bij voorkeur vierkante 
codices gebruikt. Religieuze teksten werden meestal neergeschreven in unciaal, terwijl voor 
heidense teksten meestal op de capitalis rustica beroep gedaan werd. Voor het late keizerrijk 
bestaan diverse geïllustreerde codices. Dikwijls, maar niet steeds, werden de miniaturen met een 
zware zwarte en/of rode rand afgeboord. 
 
 
2.5. Bibliotheken in het Romeinse rijk 
 
 De vroegste attestatie van een bibliotheek in Rome dateert uit 168 voor Christus. Na de 
overwinning op Perseus (laatste koning van Macedonië) stond L. Aemilius Paullus in 168 voor 
Christus aan zijn zonen toe om de bibliotheek van de Macedonische koningen vanuit Pella naar 
Rome over te brengen. Dergelijke 'oorlogscompensaties' werden later een courante praktijk: zo 
werd o.m. ook de bibliotheek van de bibliofiel Apellico van Teos na zijn dood en na de verove-
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ring van Athene door Sulla (86 voor Christus) naar Rome overgebracht net als deze van Mithri-
dates VI Eupator (koning van Pontus van 120 tot 63 voor Christus) door L. Licinius Lucullus (ca 
117 - 56 voor Christus), die zijn nieuw verworven bibliotheek openstelde voor geïnteresseerden. 
 In de eerste eeuw voor Christus getuigde het van goede smaak om over een (pri-
vé-)bibliotheek te beschikken. Bekende bibliotheken in dit verband zijn o.m. deze van de rede-
naar Cicero, of van M. Porcius Cato Minor (95 - 46 voor Christus), of van de eigenaar (waar-
schijnlijk L. Calpurnius Pisonis Cesoninus, consul in 58 voor Christus) van de Villa dei Papiri te 
Herculaneum. 
 In de vroege keizertijd was het bezit van een bibliotheek een modieus verschijnsel. Ook 
mensen die amper konden lezen, maar wel rijk waren, pronkten met een bibliotheek. Dergelijk 
fenomeen wordt o.m. beschreven in de schelmenroman van Petronius, waarin de hoofdfiguur, 
Trimalchio, al te trots is op zijn (Griekse en Latijnse) bibliotheken. 
 De eerste openbare bibliotheek te Rome werd gebouwd op kosten van G. Asinius Pollio 
(76 voor Christus - 4 na Christus) met de opbrengst van oorlogsbuit verworven na de 
overwinning op de Illyriërs in 39 voor Christus. De bibliotheek was gevestigd halverwege tussen 
het Quirinaal en het Campidoglio en bevatte een Griekse en een Latijnse sectie. Ook Augustus 
stichtte een bibliotheek. Deze was gevestigd op de Palatijn in een tempel toegewijd aan Apollo 
en werd plechtig geopend op 9 oktober 28 voor Christus. Het voorbeeld van G. Asinius Pollio en 
Augustus werd door anderen gevolgd en in de vierde eeuw na Christus kon Rome zich 
beroemen op 28 openbare bibliotheken. Tijdens de keizertijd konden naast Rome, ook de meeste 
provinciesteden prat gaan op een bibliotheek. We noemen in dit verband slechts enkele voor-
beelden uit de lange lijst: Como, Korinthe, Smyrna, Athene, Pergamon (tweede bibliotheek), 
Filippi, Efese... 
 
 Papyrus en perkament waren zeer duur tijdens de antieke periode en in de vroege 
middeleeuwen. Daarom aarzelde men niet deze beschrijfstoffen te 'recycleren', wanneer de tekst 
die ze bevatten niet meer actueel was. Indien men papyrus, die reeds lange tijd geleden 
beschreven was, opnieuw 'blank' wou maken, kon dit niet door enkel water te gebruiken. 
Volgend recept leert ons hoe papyrus opnieuw 'blank' gemaakt kon worden: 
 "Een ander recept om parels opnieuw te doen blinken. Dit recept is ook geschikt voor beschreven papyri, 

die na de behandeling opnieuw als nieuw zullen lijken. Neem een hoeveelheid saffraan en meng deze met 
water, voeg daarna aan de nitraathoudende oplossing een hoeveelheid vrijwel niet gekookte aarde toe, een 
hoeveelheid aarde van Kimolos (een eiland in de Cycladengroep; bedoeld wordt cimoliet, een mengsel van 
kleimineralen dat reeds door de Grieken als een soort zeep gebruikt werd) en een beetje koeienmelk, zodat 
het mengsel dikvloeibaar wordt. Meng hierin nu het sap van de mastiekboom, bedek hiermee de parels met 
een pluim en laat drogen. Verwijder na deze operatie het aangedroogde laagje en je zal sneeuwwitte parels 
hebben. Indien ze geelachtig geworden waren, omdat ze te droog waren, zullen ze opnieuw wit zijn. Indien 
je de pap echter op papyrus wil gebruiken, beperk je dan tot het uitsmeren ervan enkel op de letters." 
(overgeleverd in Papyrus Graecus Holmiensis, Recepte für Silber, Steine und Purpur, ed. O. Lagercrantz, 
Uppsala, Leipzig, 1913, G 19-28). 

Bij perkament verwijderde men de oude tekst door een laagje van het perkament af te schrapen 
of door het perkament te wassen. Soms slaagde men erin de oude tekst helemaal te verwijderen; 
in sommige gevallen is de oude tekst nog leesbaar. Hiertoe beschijnt men het document met 
ultraviolet licht (lamp van Wood) waardoor de letters oplichten. Een vel papyrus of perkament 
dat tweemaal (of meer) beschreven is, noemen we een palimpsest. 
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3. De (westerse) middeleeuwen 
 
 

Wat het materiaal en de technieken betreft, kennen de middeleeuwen diverse belang-
rijke vernieuwingen. In de vroege middeleeuwen bemerken we de overgang van het gebruik 
van roetinkt naar galnoteninkt en van papyrus naar perkament.  In de merovingische kansela-
rij werd papyrus tot 673 gebruikt, in de Langobardische kanselarij tot 774, in de pauselijke 
kanselarij en in Zuid-Italië tot het einde van de elfde eeuw. In het Oostromeinse rijk werd pa-
pyrus in de elfde en de twaalfde eeuw door perkament en door (lompen)papier verdrongen. In 
de tweede helft van de middeleeuwen wordt het papier geleidelijk aan over geheel Europa 
verspreid. Deze nieuwe schriftdrager draagt in aanzienlijke mate bij tot het succes van de 
boekdrukkunst, een nieuwe ‘schrijftechniek’ die pas op het einde van de middeleeuwen uitge-
vonden wordt (en hier behandeld wordt in hoofdstuk 4: de moderne tijden). Wat de inhoud en 
de versiering van de documenten betreft, zien we een hele waaier aan vernieuwingen en di-
versificaties. Dit aspect wordt in deze cursus evenwel niet behandeld. 
 
 Galnoteninkt wordt gemaakt door aan een galnotenoplossing (vitriool of) ijzer(II)-
sulfaat – FeSO4 – en een bindmiddel, meestal arabische gom, toe te voegen4. Indien de ver-
houdingen van de diverse stoffen niet precies gedoseerd zijn (en dat zijn ze zelden) dan is het 
risico op inktvraat zeer groot. Papier is gevoeliger voor inktvraat dan perkament (zie verder).  
 
3.1. De aanmaak van papier 
 
 Het papier werd uitgevonden door de Chinezen, die het ook als eersten gebruikten voor 
de reproductie van schrift en beeld. De traditie schrijft de uitvinding van het papier toe aan T'sai 
Lun (+121 na Christus), een eunuch aan het Chinese hof. Hij stelde 'zijn' papier voor in 105 na 
Christus aan het keizerlijke hof. De keizer was zeer opgetogen over deze nieuwe beschrijfstof en 
het gebruik ervan werd meteen verspreid in de administratie. Vandaag neemt men aan dat T'sai 
Lun het papier niet uitvond, maar wel de kwaliteit ervan gevoelig verbeterde. De oudste 
bewaarde papieren fragmenten dateren uit het midden van de tweede eeuw en de tweede helft 
van de eerste eeuw voor Christus. Al deze papierfragmenten bestaan uit hennepvezels en zijn 
vrij dik en grof. De fragmenten zijn alle onbeschreven; men neemt aan dat het eerste papier 
vooral als inpakmateriaal gebruikt werd. 
 Vanuit China verspreidde de kennis van het papier maken zich naar Japan, Korea, 
centraal Azië (vijfde eeuw na Christus) en Indië (zesde eeuw). De kennis werd onder de 
Arabieren verspreid toen in 751 Chinese krijgsgevangenen te Samarkand het geheim om papier 
te maken verraadden in ruil voor hun vrijheid. De kennis bereikte aan het einde van de achtste 
eeuw Bagdad en werd vandaaruit verspreid naar Syrië en Egypte. In Europa werd papier voor 
het eerst in Spanje gebruikt (eind negende eeuw), waar vanaf 1056 het bestaan van een 
papiermolen geattesteerd wordt (in Xàtiva, nabij Valentia). In Italië werd (geïmporteerd) papier 
gebruikt vanaf het midden van de twaalfde eeuw en de eerste papiermolens werden naar alle 
waarschijnlijkheid in Fabriano (nabij Ancona) gebouwd rond 1270. Gedurende de dertiende en 
veertiende eeuw werd het papier meer noordwaarts (Frankrijk, Duitsland, Engeland) verspreid, 
terwijl pas ongeveer een eeuw na de eerste kennismaking met de nieuwe beschrijfstof deze ook 
lokaal aangemaakt werd. 

                                                 
4 Zie over inkten: M. ZERDOUN BAT-YEHOUDA, Les encres noires au moyen âge (jusqu'à 1600), Parijs, 1983 
(Edition du CNRS). 
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 Het is merkwaardig dat het gebruik van papier slechts in de tweede helft van de 
vijftiende eeuw veralgemeend werd, terwijl het toch vanaf het einde van de negende eeuw in 
Spanje bekend werd. De meest plausible verklaring is wellicht dat er vóór de uitvinding van de 
boekdrukkunst geen dwingende nood bestond om dit goedkopere, maar tevens ook fragielere 
materiaal op grote schaal te gebruiken. 
  
Aanmaak van papier in het Westen (eind 13e tot eind 17e eeuw) 
 
a) sorteren en voorbereiden van de lompen  
 
De lompen worden verzameld door lompenhandelaars. Deze wonen het liefst in grote steden 
en in de nabijheid van rivieren (lompen wegen zwaar, worden liefst via waterwegen ver-
voerd). Diverse onderzoekers voeren aan dat de aanmaak van papier in het westen slechts 
mogelijk was door een modeverschijnsel, nl. het dragen van linnen hemden. Wol is immers 
niet geschikt voor de papierproductie: schapen bevatten namelijk geen cellulose, het hoofdbe-
standdeel van papier. 
 
De lompen worden in een loog (pH > 7) gewassen. Daarna worden ze gebleekt in de zon om 
dan opnieuw gewassen te worden zodat alle onzuiverheden verwijderd worden. Ten slotte 
worden de lompen verknipt tot stroken en worden ze gesorteerd volgens kwaliteit en kleur. 
 
b) aanmaak van de pulp  
 
De lompen worden gedurende weken in een kuip met water te rotten gelegd. Vandaar worden 
de gerotte lompen naar de stamptrog gebracht; dit is een kuip met water. Elke stamptrog 
wordt bediend door drie hamers (met scherpe spijkers op het uiteinde) die alternerend de 
lompen verscheuren.  Deze operatie duurt 12 à 36 uren, afhankelijk van de kwaliteit van de 
lompen. Daarna wordt het procedé herhaald met hamers die afgeplatte spijkers op het 
uiteinde hebben om de verscheurde lompen af te breken tot op het niveau van de vezels.  
 
c) scheppen van papier  
 
De bekomen pulp wordt verdund met allerzuiverst water en in een ronde houten bak gegoten 
(2% pulp en 98% water). Onder deze kuip staat een oventje dat de inhoud van de kuip lauw 
houdt. Met een schepbak wordt door de papierschepper pulp geschept uit de ton (kettinglijnen 
op een afstand van enkele cm; langslijnen op een afstand van enkele mm). Het overtollige 
water wordt verwijderd door een beetje te schudden met de schepbak. De schepbak wordt 
daarna op een tafel gezet en het raamwerk wordt verwijderd, dat aan een tweede zeef wordt 
vastgemaakt. De koetser plaatst een vilt op het geheel en draait het om zodat hij de zeef kan 
losmaken van het papier in wording (dat nu op het vilt berust). De twee werklui kunnen sa-
men 6 à 8 vellen maken per minuut (dus max. 8 riemen van 500 vellen per dag).  
 
100 vellen papier in wording tussen 101 vilten worden samen onder een pers gelegd om het 
overtollige water te verwijderen. Dit is een kritisch moment, daar tijdens dit procedé de wa-
terstofbruggen gevormd worden, dit zijn de verbindingen tussen de cellulosevezels. De wa-
terstofbruggen bepalen de weerstand van het papier. Op het einde van deze operatie zijn de 
bladen voldoende sterk om van het vilt verwijderd te worden door de heffer en gedroogd te 
worden op droogzolders. 
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uitweiding: wat is cellulose? 
Cellulose is een natuurlijk polymeer van glucose, bestaande uit koolstof, waterstof en zuur-
stof (C6H10O5)n. Het wordt aangemaakt tijdens de fotosynthese, met name door de polymeri-
satie van de natuurlijke suikers. De cellulose geeft steun aan de plant.  Wanneer de macromo-
lecules zich groeperen, vormen deze fibrillen en daarna vegetale vezels in een duurzaam net-
werk dat aangemaakt wordt tijdens het fabricatieproces van het papier. De chemische verbin-
dingen tussen de cellulose-fibrillen worden tijdens de persing van het blad gemaakt. Naarma-
te de hoeveelheid water verkleint, naderen de diverse hydroxylgroepen elkaar en verbinden 
deze zich tot een hecht vlechtwerk via waterstofbruggen. 
 
 

 
figuur 1: een cellulose-keten bestaat uit een herhaling van bovenstaande moleculen 
 

figuur 2: schematische voorstelling van een cellulose-keten 
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figuur 3: schematische voorstelling van een cellulose-keten zoals deze in het papier voor-
komt. De cellulose-keten “ligt” niet recht in het papier, maar in spiraalvorm. Tussen de ver-
schillende spiralen worden waterstofbruggen aangemaakt, zoals aangegeven op de tekening. 
 
 
d) lijmen van het papier  
 
Bladen papier die bestemd zijn tot schrijfmateriaal, moeten met een hydrofobe substantie ge-
lijmd worden. Zoniet zal de inkt te veel “uitlopen”. Deze substantie wordt gemaakt uit afval 
van dierlijke vellen die gekookt worden in water. Het geheel wordt gefilterd zodat men een 
soort van gelatine bekomt. Deze gelatine wordt op de correcte temperatuur gehouden in een 
weekvat. In het vat worden de bladen snel per 5 à 10 ondergedompeld. 
 
Hierna worden de bladen opnieuw geperst om de overtollige gelatine te verwijderen en daar-
na worden ze weer naar de droogzolder gebracht. Nadat de bladen gedroogd zijn, worden ze 
nogmaals gedurende 10 uren geperst om een glad oppervlak te bekomen. Nadien worden ze 
met een radeermesje bewerkt om de oneffenheden te verwijderen en met een agaatsteen om 
de korrel te uniformiseren. Dit heet men kalanderen. 
 
Dit papier is gevoelig voor inktvraat veroorzaakt door de galnoteninkt. Fysisch gezien gaan 
de letters als het waren uitbloeden. Rond de letters verschijnt een gelige, later bruine kleur. 
Ten slotte is het papier zo bros geworden, dat de letters er als het ware “uitvallen”. Chemisch 
gezien doet het volgende proces zich voor. Enerzijds veroorzaakt het zure sulfaat een hydro-
lyse, dit betekent dat de celloseketens verbroken worden tot kortere gehelen (tek. 2). Het 
ijzer(II)-ion daarentegen veroorzaakt oxidatie. Dit betekent dat de waterstofbruggen verbro-
ken worden (tek. 3). Beide processen samen zorgen ervoor dat het papier steeds zwakker 
wordt. 
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figuur 4: bij verzuring worden de cellulose-ketens verbroken tot kleinere stukken 
 
 

figuur 5: bij oxidatie worden de waterstofbruggen tussen de spiraalringen verbroken 
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Verdere ontwikkelingen bij de aanmaak van papier (einde 17e tot midden 19e eeuw) 
 
a) machines 
 
Vanaf ca 1680 werd in Holland zeer wit en zeer fijn papier gemaakt dankzij het gebruik van 
de hollander, dit is een machine die uit een trog bestaat waarin een zware wals draait. Zowel 
de bodem van de trog als de wals is met stompe messen bezet. De celstofsuspensie circuleert 
in de trog en wordt door de wrijvende en snijdende werking van deze messen gedeeltelijk in 
fibrillen uiteengerafeld en gedeeltelijk in  korte stukken gesneden. Door het gebruik van de 
hollander kon het rottingsproces dat tot een gelige pulp leidde, vermeden worden. Het eind-
produkt levert evenwel een pulp met kortere vezels op. Daardoor heeft het aldus gemaakte 
papier minder weerstand. De weerstand zou met 98% verminderd zijn. Het toestel kende een 
zeer trage verspreiding buiten Holland. Slechts 21% van de Franse papiermakers bezaten in 
1812 een dergelijk toestel. 
 
In 1750 verving John Baskerville (Engeland) de traditionele schepbak door een fijn weefsel 
van zilver, later van messing. Op deze wijze kon hij zeer glad papier aanmaken (zonder zicht-
bare kettinglijnen of langslijnen, wove paper, carta velina, papier vélin). 
 
In 1798 ontwierp Louis-Nicolas Robert (Frankrijk) een machine die in staat was één lange 
baan papier te maken zonder verdere tussenkomst van diverse arbeiders (zoals de papier-
schepper, de koetser en de heffer). Het toestel werd vrijwel onmiddellijk verbeterd door 
Gamble (Fransman gevlucht naar Engeland) en in 1820 door Samuel Crompton (Engeland). 
 
Tussen 1830 en 1840 worden verder nog de volgende verbeteringen aangebracht: een zeef-
doek (om de pulp te zuiveren), registerwalsen, vacuümbakken, een vacuümwals, een pers-
partij en een droogpartij. 
 
b) grondstoffen 
 
In 1774 ontdekte de Zweed K.W. Scheele het oxiderend karakter van chloor. Vanaf dat ogen-
blik werd chloor gebruikt in het proces van papieraanmaak. Vóór deze datum werden de lom-
pen in de zon gebleekt, vanaf dit jaar wordt chloor gebruikt als bleekstof. Het resultaat is dat 
het papier witter, maar ook zuurder is. 
 
In 1807 werd het procédé om het papier waterafstotend te maken vernieuwd. Voordien wer-
den de bladen in een kuip met gelatine ondergedompeld; vanaf 1807 werd een procédé ont-
wikkeld om de lijm rechtsstreeks met de pulp te vermengen. Men gebruikte hiertoe vooral 
colofoniumhars (een natuurlijk hars van de terpentijnboom) en aluin – 
K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O –  Het nieuwe procédé kende een geleidelijke verspreiding tussen 
1830 en 1875. Door dit nieuwe procédé werd het papier tot zestien maal zuurder. 
 
In 1844 werd het procédé om pulp te maken uit hout op punt gesteld door F.G. Keller (Sak-
sen), dat vrijwel ontmiddellijk (in 1846) door Heinrich Voelter (Duitsland) verbeterd werd. 
Houtpulp is zeer gelig, bijgevolg moet dit produkt sterk gebleekt worden. Vanaf 1854 wordt 
een procédé ontwikkeld om houtpulp chemisch te bereiden. De celstofsuspensie wordt in een 
kokend bad met een oplossing van soda –Na2CO3- en potas –K2CO3 –  gebracht en vervol-
gens met chloor behandeld. De cellulose is bestand tegen de kokende alkaliën, maar de ande-
re substanties, zoals emicellulose en lignine lossen erin op. Enige decennia nadien werd de 
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soda en potas vervangen door een preparaat op basis van bi-sulfaat en daarna door één op ba-
sis van sulfaat. Via dit laatste procédé wordt donker inpakpapier bekomen. Papier op basis 
van houtpulp verzuurt gemakkelijk. Enerzijds blijft steeds het chemische instabiele lignine 
achter, en anderzijds wordt bij de aanmaak van dit type papier vele zuren gebruikt. � 
Verzuring van papier is dan ook één van de grootste problemen waarmee bibliotheken van-
daag te maken hebben voor hun fondsen van boeken en tijdschriften gedrukt tussen ca 1850 
en 1950. 
 
Het moderne papier 
 
Het moderne papier bestaat uit de volgende vier componenten: 
- een vezelhoudende grondstof  
- een waterafstotende stof 
- een kleurstof 
- hulpstoffen 
 
a) onder vezelhoudende grondstoffen kan men kiezen tussen: 
-cellulose afkomstig uit lompen 
-cellulose op chemische manier verkregen 
-houtpulp 
-pulp verkregen door recyclage van oud papier 
 
Vandaag wordt niet meer met lompen gewerkt, daar er vrijwel geen lompen meer voorkomen 
zonder toegevoegde synthetische vezels. Men werkt rechtstreeks met de plant. Behalve bij 
katoen komt cellulose niet vrij voor, maar is vervat in andere substanties, genoemd incruste-
rende substanties. Bij bomen betreft het bv. lignine. Tijdens het kookproces worden diverse 
chemische producten gebruikt om de cellulose los te maken van de incrusterende substanties, 
bv. sulfaat, soda… 
 
Hout (de meest voorkomende grondstof voor papier) kan in twee categorieën opgedeeld wor-
den: de naaldbomen: 
 - zacht hout, 
 - lange vezels, 
 - grote weerstand 
        de loofbomen 
 - hard hout 
 - korte vezels 
Het beste papier wordt door een mengsel van beide soorten verkregen. De lange vezels van 
de naaldbomen zorgen voor een papier met een grote weerstand, de kortere vezels van de 
loofbomen geven het papier meer opaciteit.  
 
Kwaliteitspapier (bv. voor bankbriefjes) wordt bij voorkeur gemaakt uit vlas, katoen, hennep 
of lompen. 
 
b) waterafstotende stoffen 
- natuurlijke harsen zoals colofoniumhars of vioolhars worden toegevoegd aan de pulp 
- of het gevormde blad wordt ondergedompeld in een dierlijke gelatine 
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Vandaag wordt kleefstof dikwijls als volgt toegevoegd: nadat de pulp fijn genoeg is (net voor 
er papier zal van gemaakt worden), wordt naast het hars een bepaalde hoeveelheid alumi-
niumsulfaat -Al2(So4)3.18H2O- in een waterige oplossing toegevoegd.  Daardoor ontstaat een 
zure omgeving en sluiten de colloïdale deeltjes van de colofoniumhars of vioolhars zich om 
de afzonderlijke vezels en maken deze aldus ondoordringbaar voor water. 
 
Sedert de tweede wereldoorlog worden ook synthetische polymeren gebruikt; bv. voor thee-
zakjes (die resistent moeten zijn in warm water) en voor papieren geld dat in een tropisch kli-
maat wordt gebruikt. 
 
c) kleurstoffen 
- natuurlijke pigmenten: bv. oker, pruisisch blauw, chroomgeel 
- natuurlijke organische kleurstoffen: bv. wede (geel), brasilhout, sandelhout (rood) 
- artificiële organische kleurstoffen: bv. aniline; deze kleurstoffen worden nu het meest 
gebruikt 
 
d) hulpstoffen 
zijn minerale substanties om bepaalde eigenschappen van het papier te verbeteren of aan te 
maken  
- bv. vulstoffen om het gewicht te verhogen, het papier gladder en minder transparant te 
maken. Vandaag wordt papier per gewicht verkocht, dus heeft de handelaar profijt bij 
“zwaar” papier. De belangrijkste vulstoffen zijn porseleinaarde (kaolien), calciumsulfaat, 
talk, titaandioxide en calciumcarbonaat. 
- bv. bleekmiddelen: 
sedert de ontdekking van chloor in 1774 tot vandaag wordt deze materie gebruikt om papier 
witter te maken. Sedert enkele jaren bestaan tevens alternatieve bleekmiddelen: ozon en 
waterstofperoxide.  
Nu wordt o.m. papier aangemaakt met volgende labels: 
. ECF (Elemental Chlorine Free): product zonder elementaire chloor: het chloorgas wordt 
vervangen door chloordioxide. 
. TCF (Totally Chlorine Free): product zonder enige chloor; is zeer duur papier en bijgevolg 
weinig verspreid; hier wordt ozon en waterstofperoxide gebruikt. 
 
Vandaag wordt de pulp ofwel mechanisch gemaakt, ofwel chemisch. Indien de pulp mecha-
nisch aangemaakt wordt, is de opbrengst groter. Dit procédé wordt voor bv. krantenpapier ge-
bruikt. Indien de pulp chemisch aangemaakt wordt, is deze veel zuiverder, maar is de op-
brengst ook kleiner. Dikwijls wordt een combinatie van beide methodes toegepast. Aan het 
einde van de behandeling wordt papier nog steeds glad gemaakt door het te satineren of te 
kalanderen op de kalander. 
 
Hierboven vermeldden we reeds dat diverse vernieuwingen in het procédé om papier te maken, 
ertoe bijdroegen dat dit papier steeds zuurder werd. Daardoor hebben we vanaf de tweede helft 
van de 19e eeuw te maken met het probleem van de verzuring van papier. Fysisch kenmerkt 
verzuring zich door het gelig en daarna bruin worden van papier en door de afname van de trek-
weerstand en de vouwweerstand. Het papier wordt bros. Chemisch gezien kenmerkt verzuring 
zich door een verkorting van de cellulosevezels (zie ook hierboven bij inktvraat). Om de verzu-
ring van papier te behandelen werden diverse methodes ontwikkeld, bijvoorbeeld 
- Bookkeeper, gecommercialiseerd door Archimascon in Heerhugowaard (NL) en Preservation 
Technologies in Pittsburgh (PA) 
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- Bückeburg Conservation Procedure, gecommercialiseerd door Neschen in Bückeburg (D) 
- Batelle in Eschborn (D) 
en andere 
 
Deze behandelingen zijn echter zeer duur. Slechts grote bibliotheken beschikken over 
ontzuringsinstallaties: 
- National Library van Canada (Ottawa): werkt met het Wei T’o - procédé 
- Deutsche Bibliothek (Leipzig): werkt met het Batelle – procédé 
- Bibliothèque Nationale de France (Parijs), in haar Centre technique de Bussy-Saint-Georges 
op 30 km van Parijs): werkt met het Batelle – Procédé 
- Koninklijke Bibliotheek (Den Haag): werkt met het Bookkeeper – procédé 
en andere. Ook diverse grote archieven doen beroep op ontzuringsfirma’s. 
 
 
Om de verzuring van toekomstig papier tegen te gaan heeft de International Standard Organi-
zation in 1994 de norm gepubliceerd waaraan ‘permanent’ papier moet beantwoorden. De 
aanbevelingen zijn beschreven in de ISO 9706 norm: 
- de pH van de pulp moet tussen 7,5 en 10 bedragen 
- de kappa-index van de pulp moet kleiner zijn dan 5 (geeft een indicatie betreffende de oxi-
datie ten gevolge van de aanwezigheid van lignine) 
- de alkali-buffer moet groter zijn dan 2% van de tegenwaarde van calciumcarbonaat. 
- de scheurweerstand moet groter zijn dan 350 milliNewton (mN) bij papier van meer dan 70 
gr. 
Het symbool voor permanent papier is een liggende acht. 
 
De ISO-norm 11108:1996 beschrijft de standaarden voor permanent papier voor archivali-
sche doeleinden (bv. gebruikt voor notariële akten). In deze standaarden zijn de normen veel 
strenger: de pulp moet aan nog meer criteria voldoen en hier wordt ook de plooiweerstand ge-
test.  
 
Zoals we hierboven reeds meldden, voldoen sommige waardepapieren aan nog strengere 
normen. Bankbriefjes bijvoorbeeld worden gemaakt uit pulp die geen houtvezels of gerecy-
cleerd papier bevat. 
 
Naast de standaarden voor permanent papier, bestaan er ook standaarden voor o.m. inkten 
(drukpersen, inktjets, laserprinters etc). 
 
Soms wordt kwistig omgesprongen met papier. In België werd in 1996, 258 kg papier per 
persoon verbruikt. In Nederland was dit slechts 204 kg.  
 
 
3.2. Bibliotheken in de middeleeuwen 
 
In sommige moderne romans, denken we bv. aan Il nome delle rosa (U. Eco) worden middel-
eeuwse bibliotheken – het verhaal is in 1327 gesitueerd –  als labyrinten voorgesteld. Tot hiertoe 
werd nog geen enkele middeleeuwse bibliotheekscatalogus teruggevonden die suggereert dat er 
in die periode een bibliotheek bestond waarin je kon verloren lopen. Integendeel, de meeste bi-
bliotheken waren zeer bescheiden. Vele bibliotheken konden zelfs in één kast opgeborgen wor-
den (zie bv. Codex Amiatinus – Firenze, Bib. Laurenziana, Amiatinus I – uit het begin van de 
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achtste eeuw, getoond op dia tijdens de les). Grote bibliotheken waren uitzonderingen, we ver-
melden bv. 
   - Fleury rond 1000: 300 titels 
   - Bobbio rond 1000: 700 titels 
   - Clairvaux rond 1200: 300 titels 
 
Voor middeleeuwse bibliotheken die zich op het grondgebied van het huidige België bevonden 
kunnen we volgende voorbeelden geven. In deze getallen zijn de koorboeken meestal niet inbe-
grepen, daar deze niet in de bibliotheek, maar in de sacristie bewaard werden: 
   - Sint-Remaclus te Stavelot (OSB) in 1105: 152 titels 
   - Sint-Laurentius te Luik (OSB) 1H13E: 129 titels 
   - Sint-Donaas te Brugge (collegiale) in 1417: 100 titels 
   - Sint-Paulus te Luik (collegiale) rond 1460: 264 titels 
 
 
 
3.3. Bibliografie 
 
Boekproductie, algemeen: 
 
Libri e lettori nel medioevo. Guida storica e critica, ed. G. Cavallo, Rome, Bari, 1977, 1983, 
1989, 1993, 1998. 
 
Making the Medieval Book: Techniques of Production, ed. L.L. Brownrigg, Los Altos Hills 
(CA), 1995. BHSL: L 82 
 
Medieval Book Production. Assessing the Evidence, ed. L.L. Brownrigg, Los Altos Hills (CA), 
1990. BHSL: L 279 
 
B. BLASELLE, Il libro dal papiro a Gutenberg, Milaan, 1997 (Universale Electa/Gallimard 
103); bestaat ook in het Frans: A pleines pages. Histoire du livre, Parijs, 1997 (Découvertes). 
 
D. HOGENELST, Fr. VAN OOSTROM, Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en 
cultuur in de middeleeuwen, Amsterdam, 1995. BHSL: L 962 
 
J. LEMAIRE, Introduction à la codicologie, Louvain-la-Neuve, 1989. BHSL: L 229 
 
P. OBBEMA, De Middeleeuwen in handen, Hilversum, 1996. BHSL: L 81 
 
V. TROST, Skriptorium. Die Buchherstellung im Mittelalter, Heidelberg, 1986. BHSL: L 227 
 
J. VÉZIN, La réalisation matérielle des manuscrits latins pendant le haut Moyen Age, in: 
Codicologica, 2 (1978) 15-51. BHSL: L 218 
 
J. VÉZIN, L'organisation matérielle du travail dans les scriptoria du haut Moyen Age, in: Sous 
la règle de saint Benoît. Structures monastiques et sociétés en France du Moyen Age à l'époque 
moderne, Genève, 1982, pp. 427-431 (Centre de recherches d'histiore et de philologie de la IVe 
section de l'École pratique des Hautes Études. V. Hautes études médiévales et modernes 47). 
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Latijnse Paleografie: 
 
R. ARIS, Explicatio formarum litterarum. The Unfolding of Letterforms, Saint Paul (Minn), 
1990. BHSL: H 866c 
 
B. BISCHOFF,  Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelal-
ters, Berlijn, 1979. BHSL: D 10 ; vertaald in diverse talen, waaronder Frans (BHSL: D 10a) 
en Engels. 
 
M.P. BROWN, Writing and Scripts. History and Techniques, Londen, 1998. BHSL: L 283 
 
M.P. BROWN, P. Lovett, The Historical Source Book for Scribes, Londen, 1999. BHSL: L 284 
 
G. CENCETTI, Lineamenti di storia della scrittura latina, Bologna, 1954-56 (en latere edities); 
samenvatting: Id, Paleografia e papirologia, in: Guida allo studio della civiltà romana antica, 
ed. V. Ussani, F. Arnaldi, vol. II, Napels, 1954, pp. 557-629; herwerking hiervan: Compendio di 
Paleografia latina, Napels, 1963 (en latere edities); herdrukt als: Paleografia latina, Rome, 
1978 (met bijgewerkte bibliografie). 
 
 
Miniatuurkunst: 
 
J.J.G. ALEXANDER, Medieval Illuminators and their Methods of Work, New Haven, Londen, 
1992. BHSL: L 607 
 
Fr. AVRIL, L’enluminure à l’époque gothique, Parijs, 1979, 1995. 
 
Fr. AVRIL, L’enluminure à la Cour de France au XIVe siècle, Parijs, 1978. BHSL: L 840 
 
Fr. AVRIL, N. REYNAUD, Les Manuscrits à peintures en France, 1440-1520, Parijs, 1993, 
1995. BHSL: L 875 
 
M.P. BROWN, Understanding Illuminated Manuscripts. A Guide to Technical Terms, Santa 
Monica (CA), Londen, 1994. BHSL: C 118 
 
Chr. DE HAMEL, A History of the Illuminated Manuscripts, Oxford, 1986 =  Boston (Mass.) 
1986 (BHSL: L 639); bestaat ook in het Frans: Une histoire des manuscrits enluminés, Londen, 
1994. 
 
Chr. DE HAMEL, Scribes and illuminators, Toronto, 1992. BHSL: L 672 
 
Chr. DE HAMEL, Manuscript Illumination, Londen, 2001. BHSL: L 679c 
 
C. NORDENFALK, Book Illumination. Early Middle Ages, Genève 1995 (oorspronkelijk 
gepubliceerd als het tweede deel van Les grands siècles de la peinture. Le haut moyen âge du 
quatrième au onzième siècle, Genève, 1957  (BHSL: L 669) = Early medieval painting from the 
fourth to the eleventh century, New York, 1957.). 
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O. PÄCHT, Buchmalerei des Mittelalters. Eine Einführung, München, 1984 (BHSL: L 630); is 
vertaald is diverse talen, waaronder het Engels. 
 
M. SMEYERS, Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16e eeuw : de middel-
eeuwse wereld op perkament, Leuven, 1998. BHSL: L 970 
 
 
Perkament: 
 
Pergament. Geschichte, Struktur, Restaurierung, Herstellung, Sigmaringen, 1991. BHSL: L 281 
 
F.M. BISCHOFF, Observation sur l'emploi de différentes qualités de parchemin dans le livre 
médiéval, in: Ancient and Medieval Book Materials and Techniques I, ed. M. Maniaci, P.F. 
Munafo, Vatikaanstad, 1993, pp. 57-93 (Studi e Testi 357). 
 
R. REED, Ancient Skins, Parchments and Leathers, Londen, New York, 1972. BHSL: P 32 
 
R. REED, The Nature and Making of Parchment, Leeds, 1975. 
 
 
Papier: 
 
P.-M. DE BIASI, La carta. Avventura quotidiana, Milaan, 1999 (Universale Electa/Gallimard 
128); bestaat ook in het Frans: Le papier. Une aventure au quotidien, Parijs, 1999 (Découver-
tes). 
 
P.-M. DE BIASI, K. DOUPLITZKY, La saga du papier, Parijs, 1999. BHSL: L 5d 
 
 
Inkten en pigmenten: 
 
Artists' Pigments. A Handbook of their History and Characteristics, ed. vol. I: R.L. Feller, 
Cambridge etc., 1986; ed. vol. II:  A. Roy, Washington etc., 1993. BHSL:  L 640 
 
Pigments et colorants de l'Antiquité et du Moyen Age. Teinture, peinture, enluminure; études 
historiques et physico-chimiques, Parijs, 1990 (Éditions du CNRS). BHSL:  L 622a 
 
M. BAT-YEHOUDA-ZERDOUN, Les encres noires au Moyen Age (jusqu'à 1600), Parijs, 
1983. BHSL: L 234 
 
Bibliotheken: 
 
Le biblioteche nel mondo antico e medievale, ed. G. CAVALLO,  Roma, Bari, 1988, 1989. 
BHSL: K 419. 
 
A. DEROLEZ, Corpus catalogorum Belgii. The medieval booklists of the Southern Low 
Countries, Brussel, 1997-2001 geeft de diverse middeleeuwse catalogi van instellingen op het 
grondgebied van het huidige België uit. BHSL: K 504. 
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4. De moderne tijden 
 

Aan het einde van de middeleeuwen wordt de boekdrukkunst uitgevonden. Deze 
techniek wordt meteen in de diverse Westeuropese landen overgenomen en is fundamenteel 
voor de snelle verspreiding van ideeëngoed. 
 
4.1. De uitvinding van de boekdrukkunst 
 

Voor de uitvinding van de boekdrukkunst met losse letters, waren er reeds expe-
rimenten met blokboeken. Bij blokboeken worden de tekst en de eventuele tekeningen uit-
gesneden uit houten planken. Deze techniek kende zijn hoogtepunt tussen ca 1430 en 1480 en 
werd vooral toegepast voor ‘klein’ drukwerk, meer bepaald voor bidprentjes (slechts één vel-
letje) of voor kleine boekjes, bv. van het type Ars Moriendi (de kunst om – waardig − te ster-
ven).  
 

Vanaf 1440 begon Johann Gensfleisch zum Gutenberg, goudsmid in Mainz, te experi-
menteren met losse letters. Voor zijn uitrusting leende hij geld bij de advokaat Johann Fust. 
Tussen 1452 en 1455 drukte hij de 42-regelige bijbel5. Specialisten denken dat dit eerste 
gedrukte boek vervaardigd werd op een oplage van 160 à 180 boeken, waarvan 30 op perka-
ment en de rest op papier. De aanmaak van de eerste gedrukte bijbel ruïneerde Gutenberg en 
hij kon zijn schuldeiser Johann Fust niet meer terugbetalen. Deze laatste liet beslag leggen op 
de goederen van Gutenberg (waaronder het grootste deel van het drukkersmateriaal) en be-
gon, met de hulp van zijn schoonzoon, Peter Schöffer, zelf te drukken. Gutenberg zelf kon 
voldoende overhouden van zijn drukkersatelier om later nog de 36-regelige bijbel (1458-
1461)  en het Catholicon (ca 1460) te drukken. 
 
 De boekdrukkunst wordt heel snel over Europa verspreid. Na tien jaar is de nieuwe 
techniek over heel Duitsland bekend, na dertig jaar is de techniek verspreid over heel West-
Europa.  
 
 Tijdens de eerste decennia van de ontwikkeling van de boekdrukkunst was er nog 
geen specialisatie in de diverse taken die met de productie van boeken te maken hebben. De 
drukker nam er tevens de taken bij van lettergieter/letterontwerper, uitgever (=financier van 
de oplage), boekhandelaar etc. 
 
 De eerste gedrukte boeken noemen we incunabelen. Deze term geldt voor alle boeken 
gedrukt voor of ten laatste op 31 december 1500. Meestal hebben de incunabelen geen titel-
pagina en hun algemeen uitzicht sluit zo goed als mogelijk aan bij het uitzicht van handge-
schreven werken. Meestal liet de drukker plaats open voor een miniatuur of minstens een 
versierde initiaal.  De kapitaalkrachtige koper van het boek kon dan bij een miniaturist diver-
se illustraties voor zijn gedrukte boek bestellen. Deze praktijken worden langzamerhand in de 
16e eeuw verlaten. Het boek krijgt een titelpagina, die de standaardbeschrijving van het ge-
drukte werk mogelijk maakt, en met de hand aangebrachte versieringen verdwijnen. Er wordt 
trouwens ook geen plaats meer voor opengelaten. 
 

                                                 
5 Zie http://www.gutenberg.de/bibel.htm voor illustraties, voor de vindplaatsen en een beschrijving over dit 
eerste boek gedrukt met losse letters. 
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 Gedurende de eerste eeuwen van het ontstaan van de boekdrukkunst werden boeken 
gedrukt met handpersen. De letters werden eerst in stempelvorm aangemaakt, waarmee 
matrijzen geslagen werden. In deze matrijzen werden de letters gegoten. Wanneer letters ver-
sleten waren, goot men via de matrijzen nieuwe. Indien ook de matrijzen versleten waren, 
kon met via de stempel nieuwe matrijzen aanmaken. Zo bleef een gegeven corpus zijn een-
heid behouden. De stempels werden in principe door de letterontwerper gemaakt. Zoals we 
hierboven zagen, viel in de eerste decennia het beroep van letterontwerper en dit van drukker 
dikwijls samen. De losse letters worden opgeborgen in een zetkast. Een regel tekst wordt bij-
eengebracht in een zethaak. Een galei bevat een volledig opgemaakte pagina. Een goede 
introductie tot de wereld van het oude gedrukte boek biedt het Museum Plantin-Moretus 
(Antwerpen: http://www.dma.be/cultuur/museum_plantinmoretus/  waar nog oude persen be-
wonderd kunnen worden. Ook het Gutenberg Museum te Mainz (http://www.gutenberg.de/ ) 
of het Musée de l’imprimerie te Lyon 
(http://www.bm-lyon.fr/musee/imprimerie.htm) bieden goede introducties in de materie. 
 
 Vanaf ca 1800 zien we allerlei verbeteringen in het drukproces en wordt het gehele 
proces van lettergieten tot boekbinden gemechaniseerd. Hierboven zagen we dat op dat ogen-
blik ook de aanmaak van het papier gemechaniseerd werd. De houten persen werden vanaf 
het begin van de 19e eeuw vervangen door gietijzeren persen en daarna door de snelpers die 
door stoom aangedreven werd (een uitvinding van Friedrich König). De eerste snelpers werd 
in 1814 in de drukkerij van The Times geplaatst. Van 300 vellen per uur (Plantin drukte er 
200 per uur) kon men nu opeens 1100 vellen per uur drukken. Ter vergelijking: in het laatste 
decennium van de 20ste eeuw drukte men op de persen van The Times 80.000 kranten van 32 
pagina’s per uur. 
 
 Tijdens de laatste decennia van de 18e eeuw en de eerste decennia van de 19e eeuw 
wordt de techniek verbeterd om platen te gieten uit metaal of karton, zodat een zetsel achteraf 
opnieuw gebruikt kan worden (stereotypie). In 1822 wordt de lettergietmachine uitgevonden. 
Via dit toestel kan één persoon in plaats van max 7.000 letters per dag, nu maximaal 22.000 
letters per dag gieten. In het midden van de 19e eeuw wordt de standaard boekband en stof-
wikkel geïntroduceerd en op het einde van dezelfde eeuw kunnen boeken machinaal gebon-
den worden. In de loop van de 19e eeuw wordt geëxperimenteerd met diverse zetmachines. 
 

Bij de eerste zetmachines moet nog steeds met de hand uitgevuld worden en moeten 
de gebruikte letters met de hand teruggeplaatst worden. De tijdswinst is bijgevolg miniem. 
Slechts aan het einde van de 19e eeuw worden de Linotype en de Monotype uitgevonden. De 
Linotype is een lijnzetmachine die vanaf 1885 gecommercialiseerd werd. De Linotype bevat 
een magazijn, een klavier, een zethaak, een smeltkroes en een verdeeltoestel. Onder de 
vingers van de linotypist doet het klavier de matrijzen vallen en voert ze naar de zethaak, 
waarbij op automatische wijze kleine stalen spieën tussen de woorden worden gevoegd om de 
uitvulling te verzekeren. Elke rij matrijzen passeert voor de smeltkroes die het gesmolten 
lood injecteert. Daarna worden de matrijzen teruggevoerd naar het magazijn. Na het drukken 
is er geen herverdeling meer en gaat het zetsel gewoon terug naar de smeltkroes. Verbeteren 
bij een Linotype is tijdrovend. De hele lijn moet namelijk hertikt worden.  De Monotype 
dateert uit 1887 en produceerde regels die bestaan uit afzonderlijke lettertekens. Dankzij een 
systeem met samengeperste lucht perforeert het klavier een papieren band met diverse 
gecombineerde gaatjes, die met de verschillende letters overeenstemmen. De ponsband wordt 
op een gietmachine geplaatst en brengt, alweer via samengeperste lucht, een raam in 
beweging dat de lettermatrijzen bevat. Dat raam neemt iedere keer de positie in die nodig is 
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om het vloeibare lood op de gewenste plek te doen terechtkomen. We kunnen de Monotype 
bijgevolg beschouwen als een geavanceerde lettergietmachine. Ook bij dit procedé gaat het 
zetsel na het drukken terug naar de smeltkroes. Voordeel van dit toestel is dat er gemakkelijk 
verbeterd kan worden. In het zetsel kan men immers een letter vervangen, verwijderen of tus-
senschuiven. Nadeel is dat twee mensen nodig zijn om het geheel te bedienen: een zetter die 
aan het klavier werkt en een toezichter bij de lettergietmachine. 
 

Door de uitvinding van de fotografie kan men aan het einde van de 19e eeuw 
fotografisch zetten. In dit systeem worden de letters (c.q. tekeningen, foto’s...) overgebracht 
op een cliché. Op deze clichés worden de belichte delen ongevoelig gemaakt voor de ontwik-
kelaar, een zure vloeistof die het onbelichte deel wegetst. Dit onbelichte gedeelte, de letters 
(of tekeningen, of foto’s...) wordt afgedrukt, bv. met een offsetpers. 
 
 Sedert de laatste decennia worden computers ingeschakeld in het drukwerk. De com-
puter wordt met name gebruikt om een lichtbeeld te produceren, dat de basis is voor een 
cliché (zie fotografisch zetten). Verbeteren is nu zeer eenvoudig. De fouten worden op de 
computer verbeterd en meteen wordt een nieuw cliché (van de hele bladzijde) gemaakt. De 
zetter (of verantwoordelijke voor de lay-out) zet de tekst op elektronische wijze en kan op 
soepele wijze diverse types van letters combineren en tekeningen of foto’s integreren.  Soms 
gaat evenwel in diverse onderdelen van het proces het vakmanschap verloren. Sommige 
uitgeverijen verlangen immers van hun auteurs dat ze een tekst camera-ready leveren. De 
auteur moet dan zelf de lay-out van zijn tekst verzorgen, hoewel hij hiervoor niet opgeleid is. 
 
 Reeds vrij snel na de uitvinding van de boekdrukkunst begon men in meerdere kleu-
ren te drukken. Aanvankelijk combineerde men in de eerste plaats zwart en rood. Het druk-
ken in meerdere kleuren was enkel mogelijk door hetzelfde blad meerdere keren te drukken. 
Plantin bv. zette rode tekstgedeeltes in een “hogere” letter dan de zwarte tekstgedeeltes. Tij-
dens de eerste persgang werden de hogere letters met rode inkt ingesmeerd en kwamen enkel 
die letters in aanraking met het papier. Hierna werden de hogere letters verwijderd en werd in 
een tweede persgang het zwarte tekstgedeelte gedrukt. De gekleurde kaarten in oude atlassen 
werden niet in veelkleurendruk vervaardigd, maar zijn met de hand gekleurd. De (machinale) 
veelkleurendruk breekt maar door aan het einde van de negentiende eeuw. Voordien waren 
wel reeds kleuren geïntroduceerd in duurdere edities d.m.v. (vooral) lithografieën. 
 
 
4.2 Bibliotheken in de moderne tijden  
 
 In de nieuwe tijden raakt het depotrecht steeds meer verspreid. Met het depotrecht be-
doelen wij dat één of meerdere bibliotheken in een land recht hebben op één (gratis) exemplaar 
van alle publicaties gedrukt in datzelfde land. Deze evolutie loopt parallel met het ontstaan van 
“nationale” bibliotheken in de diverse landen. 
 
 Als voorbeelden kunnen we de volgende bibliotheken opsommen: 
Bibliothèque Nationale de France (Parijs), gegroeid uit de Bibliothèque du roi, ingericht door 
Karel V (1364-1380) en gereorganiseerd door Lodewijk XII (1498-1515). Ontvangt het dépot 
legal (met enige onderbrekingen) sedert 1536. Werd sedert 1735 opengesteld voor het studeren-
de publiek. 
Bodleian (Oxford), bezit het depotrecht sedert 1610; werd opengesteld voor lezers sedert 1602. 
In Groot-Brittannië bezitten zes bibliotheken het depotrecht. 
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British Museum met British Library (Londen), werd slechts in 1753 gesticht en in 1759 ge-
opend. Vergelijk de datum met deze van de B.N.F. in  Frankrijk of de Bodleian, een universi-
teitsbibliotheek te Oxford. Bezit eveneens het depotrecht. 
Koninklijke Bibliotheek (Brussel), is opgericht in 1837. De historische kern van de collectie 
wordt gevormd door de librije van de hertogen van Bourgondië en hun opvolgers. Deze biblio-
theek genoot sedert 1594 van het wettelijk depot en werd geconfisceerd tijdens de Franse Revo-
lutie. Daarna werd de historische collectie ondergebracht in de stadsbibliotheek van Brussel 
(1803). Na de onafhankelijkheid van België in 1830 werd de collectie naar het Rijksarchief 
overgebracht en in 1838 naar de Koninklijke Bibliotheek. In België werd het wettelijk depot in 
1965 ingevoerd. 
Koninklijke Bibliotheek (Den Haag), is opgericht in 1798 door Willem V. In Nederland werd 
nooit een wettelijk depot opgelegd, maar bestaat vanaf 1974 een vrijwillig depot. 
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5. De nieuwste en hedendaagse tijden 
 
5.1. De introductie van diverse nieuwe dragers 
 
 Nadat het papier in het westen eeuwenlang een quasi-monopolie verworven had als 
drager van informatie, zien we in de twintigste eeuw de introductie van vele nieuwe materia-
len. We denken bv. aan de intrede van fotografische dragers zoals microfilms en microfiches, 
aan magnetische dragers zoals diskettes, tapes en harddisks, aan optische dragers zoals CD’s 
en DVD’s. De introductie van de computer – die gebruik maakt van magnetische en optische 
dragers – heeft een grote invloed op de bibliotheekwereld. 
 
 In het eerste deel hebben wij reeds de uitgebreide mogelijkheden van ondervragingen 
via de computer toegelicht. Het belangrijkste voordeel van het werken met de computer is 
wellicht de mogelijkheid tot opzoekingen via meerdere ingangen en de mogelijkheid tot het 
linken van informatie. De invloed van het laatste aspect kan onze leescultuur sterk beïnvloe-
den. Tot hiertoe hadden we nog allemaal de neiging om vrij lineair te lezen, d.i. beginnen aan 
het begin van een hoofdstuk, boek of artikel en doorlezen tot het einde (al dan niet via het 
overslaan van passages die minder interessant lijken). Door de nieuwe technieken kunnen we 
evenwel op elk gewenst ogenblik “doorklikken”, d.i. overgaan naar een volgende tekst, die 
we dan eventueel ook slechts drie paragrafen lang lezen vooraleer weer door te klikken. Men 
kan zich de vraag stellen of via een dergelijk leesgedrag niet steeds meer stellingen uit hun 
context gerukt worden. Het lijkt ons dat zeker lange artikels met meerdere gedachtengangen 
(zoals nu meestal in de faculteit L&W geschreven worden) in de context van deze nieuwe 
leescultuur aangepast moeten worden. 
 
 In het eerste deel stipten we ook reeds gedeeltelijk de moeilijkheden aan bij de archi-
vering van deze nieuwe bronnen. In sommige gevallen (bv. de Web of Science) verwerft de 
bibliotheek niet langer de bron zelf, maar enkel de toegang tot de bron. Het is zeer de vraag 
of de commerciële partner bereid zal zijn om de bron te archiveren, als die geen direct com-
mercieel nut meer heeft. Ook wanneer de bibliotheek de bronnen effectief verwerft, bv. om-
dat ze op CD of DVD geleverd worden, stelt zich een archiveringsprobleem. Momenteel 
wordt de levensduur van een CD of DVD op 30 jaar geschat. Drie decennia zijn uiteraard 
verwaarloosbaar indien men ze vergelijkt met de (dikwijls) optimale conservatietoestand van 
middeleeuwse handschriften. Naast het probleem van de bewaring van de fysische drager, 
stelt zich tevens het probleem van het onderhoud van de computers die een dergelijke drager 
kunnen lezen. Zo bestaan er vandaag  bijna geen computers meer die nog 5 1/4 “- diskettes 
lezen. Ten slotte worden bibliotheken ook geconfronteerd met de snelle opeenvolging van 
nieuwe software. De bibliotheek moet dus behalve “oude” computers ook “oude” software 
bijhouden om de archiefbestanden te kunnen lezen ofwel moet zij regelmatig alle bestanden 
migreren, d.i. op een nieuwe drager plaatsen en leesbaar maken voor nieuwe programma’s. 
Dit is een zeer tijdrovende bezigheid, die bovendien niet steeds een lange levensduur garan-
deert. Deze problematiek wordt behandeld vanuit verschillende hoeken. Het Open Archives 
Initiative (http://www.openarchives.org) probeert een standaard te ontwikkelen voor een � e-
print archief (zoals bv. ontwikkeld te Los Alamos). De participanten realiseerden zich vrij snel 
dat deze standaard niet enkel een technologische en eventueel organisatorische basis moet 
bieden voor de huidige e-print archieven, maar ook voldoende uitwisselbaarheid moet bieden 
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naar toekomstige technologische ontwikkelingen toe6. Ook instellingen zoals de Council on 
Library and Information Resources (CLIR), met als Europese partner de European Commission 
on Preservation and Access buigen zich over deze problematiek7.  
 
 
5.2. Het bibliotheekwezen in de nieuwste tijden 
 
 In het vorige hoofdstuk (de moderne tijden) zagen we hoe nationale en/of grote 
universiteitsbibliotheken opengesteld werden voor een elitepubliek. In de nieuwste tijden zien 
we dat het gebruik van bibliotheken gedemocratiseerd wordt. 
 De eerste democratiseringsgolf heeft plaats in de Angelsaksische landen waar vanaf het 
midden van de 19e eeuw openbare bibliotheken ontstaan. In België ontstaan enkele decennia 
later, nl. in de tweede helft van de 19e eeuw, de zogenaamde volksbibliotheken.  Deze bibliothe-
ken werden bestaft door vrijwilligers en ontstonden in de regel op initiatief van een zuilgebon-
den (meestal katholieke) vereniging. Enkele volksbibliotheken werden reeds in de eerste helft 
van de 20e eeuw omgevormd tot openbare bibliotheken (bv. in Antwerpen werd in 1911 de 
volksbibliotheek uit 1866 omgevormd). Het openbare bibliotheeknetwerk kende in België 
slechts na WO II een volwaardige groei. 
 
 In de laatste decennia bemerken we tevens een groeiende specialisatie onder de biblio-
theken. We kunnen de bibliotheken indelen: 
- volgens de aard van de inrichter;  de aard van de gebruiker; de mobiliteit van het boek (presen-
tatiebibliotheek <> uitleenbibliotheek); de aard van de verzameling (zie ook deel III). 
 
 In dezelfde periode worden steeds meer documentatiecentra opgericht. De term docu-
mentatiecentrum wordt in twee betekenissen gebruikt. Enerzijds verwijst de term naar centra die 
bronnen over een bepaald onderwerp verzamelen (bv. KADOK, AMSAB), anderzijds verwijst 
de term naar centra die een geïnteresseerd publiek attenderen op het bestaan van artikels, ev. 
boeken, over een bepaald onderwerp. Deze laatste instellingen hebben meestal commerciële 
doelstellingen. Voorbeelden van dergelijke instellingen zijn: 
ISI: Institute of Scientific Information: Current Contents/ Web of Science 
INIST: Institut de Recherches Scientifiques: Francis 
SWIDOC: Sociaal Wetenschappelijk Informatie- en Documentatiecentrum: gespecialiseerd in 
sociale wetenschappen (ondervraagbaar via PICA). 
 

                                                 
6 Zie behalve diverse documenten op de genoemde site, tevens het volgende artikel waarin de oorsprong van het 
initiatief uiteengezet wordt en het belang van e-print archieven in hedendaagse wetenschappelijke communicatie 
toegelicht wordt: H. Van de Sompel, C. Lagoze, The Santa Fe Convention of the Open Archives Initiative, in: 
D-Lib Magazine, 6,2 (2000); 
te raadplegen op http://www.dlib.org/dlib/february00/vandesompel-oai/02vandesompel-oai.html 
7 Zie bv. J. Rothenberg, Avoiding Technological Quicksand. Finding a Viable Technical Foundation for Digital 
Preservation, Washington (DC), Amsterdam, 1999 en latere publicaties van deze auteur. 
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