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Algemeen
De BNM-I verzamelt en presenteert informatie over Middelnederlandse handschriften en weldra
hopelijk ook over (exemplaren van) drukken tot en met 1540. U kunt zoeken naar gegevens over:


de personen en instellingen betrokken bij de productie en het gebruik van de tekstdragers
(kopiisten, drukkers, bezitters, scriptoria, librijen etc.);



de Middelnederlandse teksten en hun auteurs;



de literatuur waarin boekhistorici en filologen hun onderzoekingen over deze tekstdragers en
teksten hebben gepubliceerd;

De namen van personen, instellingen, teksten en overige termen zijn apart opgeslagen in het lexicon.
Deze gegevens worden ontsloten door een systeem van zoekfacetten (faceted search) en zoekvelden
(full text search) waarmee tekstdragers, teksten, literatuur en lexicon doorzocht kunnen worden.
Door uit de lijst van resultaten (die ontstaat door een zoekactie) een resultaat te kiezen, komt de
gebruiker op een detailpagina terecht. Hier worden de beschikbare gegevens van het gekozen record
getoond, inclusief links naar gerelateerde detailpagina’s of externe internetbronnen.

Zoeken
De zoekmogelijkheden zijn onderverdeeld naar Tekstdrager, Tekst, Literatuur en Lexicon; voor ieder is er
een eigen tabblad.
Aan de linkerkant vindt u de zoekfacetten en de full text search (FTS), aan de rechterkant wordt het
resultaat van een zoekactie geboden in de vorm van een lijst van links naar de gevonden records.
Zoekfacetten zijn standaard gesloten voor een beter overzicht. Een klip op de titel opent het facet.
Ieder facet heeft rechtsboven drie knoppen:


voor het filteren van relevante facetwaarden; klik om een zoekveld te openen



voor het alfabetisch ordenen van de facetwaarden;



voor het ordenen van de facetwaarden op het aantal beschikbare records.

Klik voor zoeken met de full text search op het zoekicoon rechts naast het FTS-veld.
Keuze van een waarde in een zoekfacet leidt automatisch tot een zoekactie binnen enkele seconden.

Een zoekactie blijft actief totdat ze wordt gereset of totdat de browser is afgesloten. De resetknop staat
in de tab van het zoekvenster, achter de titel.
De lengte van de resultaatlijst (hoeveel resultaten worden er getoond op de pagina) kan worden
bepaald door de gebruiker. Het combineren van zoekfacetten werkt als Booleaans zoeken m.b.v.
operator AND: hiermee beperkt u het aantal resultaten. Het aanklikken van meerdere waarden binnen
dezelfde zoekfacet werkt als Booleaans zoeken m.b.v. operator OR: u vergroot het aantal resultaten.
Als er meer resultaten zijn dan er kunnen worden getoond op de pagina, wordt er navigatie
aangeboden: met < en > gaat u resp. een pagina terug en vooruit; met << en >> zijn de stappen 10
pagina’s.

Tekstdrager
Een tekstdrager is een fysiek object dat één of meer teksten bevat. Meestal betreft het een samenstelsel
van beschreven of bedrukte bladen van perkament of papier, gevouwen en in elkaar geschoven tot
katernen die tezamen genaaid in een band of omslag zijn bevestigd.
Faceted Search
In het facet Type tekstdrager kunt u kiezen voor handschriften en drukken.
Regio boekproductie biedt een gestandaardiseerde lijst van geografische regio’s; het facet Plaats
boekproductie is in de meeste gevallen een nadere detaillering van de Regio boekproductie.
In het facet Datum boekproductie kan zowel worden gezocht naar tekstdragers die aan een exact jaar
zijn verbonden als naar alle tekstdragers die binnen een reeks van jaren verschenen zijn. De jaartallen
kunnen worden gekozen door de slider (grijze bolletjes, links en rechts) te verplaatsen of door het jaartal
te typen in het veld onder het bolletje.
Zoeken op datum start pas nadat u klikt op het zoekicoontje rechtsboven de slider.
Het facet Signalementen heeft betrekking op diverse fysieke aspecten van tekstdragers: band, decoratie,
illustratie, lay-out, materiaal, omvang, rubricatie, schrift, type tekstdrager. Per aspect zijn diverse
facetwaarden mogelijk.
Met de facetten Watermerken, Boekproducenten: kopiisten, Boekproducenten: correctors,
Boekproducenten: decorators, Boekproducenten: illustrators, Boekproducenten: drukkers,
Boekproducenten: binders, Boekproducenten: opdrachtgevers en Bezitters kunt u filteren op het in de
facetnaam genoemde aspect.
De facetten Teksten: auteurs en Teksten: titels, categorieën, trefwoorden vormen een verbinding met
de teksten: deze facetten hebben betrekking op kenmerken van teksten. In de context van de faceted

search voor tekstdragers zoekt u met deze facetten naar tekstdragers die teksten bevatten die voldoen
aan de opgegeven criteria (bv. een middeleeuwse auteur of een titel van een tekst)
Full Text Search
De full text search kan betrekking hebben op ‘Bewaarplaats en signatuur’ (default instelling) of op het
colofon. U kunt beide opties niet tegelijkertijd doorzoeken.
Type één of meer woorden in het zoekvenster; het gebruik van dubbele aanhalingstekens bij twee of
meer woorden werkt als Booleaans zoeken m.b.v. operator AND, zonder als Booleaans zoeken m.b.v.
operator OR. Het zoeken start nadat u klikt op het zoekicoon rechts van het veld.

Tekst
Teksten (hier op te vatten als tekstrealisaties: tekstredacties, tekstversies etc.) zijn altijd onderdeel van
een tekstdrager. In de resultaatlijst wordt de tekstdrager waartoe een tekst behoort altijd getoond,
onder de naam van de tekst.
Faceted Search
Vijf facetten hebben direct betrekking op kenmerken van teksten: Middeleeuwse auteurs,
Middeleeuwse teksten, Sleutelwoorden incipit, Signalementen en Taal.
Via het facet Tekstdragers: plaats boekproductie kan naar teksten worden gezocht die via de tekstdrager
zijn verbonden aan een specifieke geografische locatie.
Full Text Search
De full text search kan betrekking hebben op ‘Inhoud’ (default instelling), op ‘Aangetroffen titel’ of op
‘Incipit’. U kunt de drie opties niet tegelijkertijd doorzoeken.
Type één of meer woorden in het zoekvenster. Het zoeken start nadat u klikt op het zoekicoon rechts
van het veld.

Literatuur
In Literatuur vindt u informatie over wetenschappelijke publicaties. De daarin behandelde onderwerpen
(middeleeuwse teksten en auteurs, tekstdragers en daaraan gerelateerde kenmerken:
bewaarplaats+signatuur, plaats boekproductie, boekproducenten, bezitters) heeft BNM-I met
trefwoorden ontsloten.
Faceted Search
In het facet Type literatuur worden drie typen onderscheiden: artikelen, boeken en tijdschriften.
Het facet Auteurs / editeurs heeft alleen betrekking op (na-middeleeuwse) auteurs van
wetenschappelijke publicaties.

In de het facet Jaar van uitgave kan zowel worden gezocht naar literatuur die in een specifiek jaar is
gepubliceerd als naar literatuur die aan een reeks van jaren is verbonden. De jaartallen kunnen worden
gekozen door de slider (grijze bolletjes, links en rechts) te verplaatsen of door het jaartal te typen in het
veld onder het bolletje.
Zoeken op datum start pas nadat u klikt op het zoekicoontje rechtsboven de datumrange.
Met de facetten Onderwerp: tekstdragers, Onderwerp: middeleeuwse teksten, Onderwerp:
middeleeuwse auteurs, Onderwerp: plaats boekproductie, Onderwerp: boekproducenten en
Onderwerp: boekbezitters kunt u filteren op het in de facetnaam genoemde aspect.
Full Text Search
De full text search doorzoekt het titel/auteursveld van publicaties.
Type één of meer woorden in het zoekvenster; gebruik van dubbele aanhalingstekens bij twee of meer
woorden werkt als Booleaans zoeken m.b.v. operator AND, zonder als Booleaans zoeken m.b.v. operator
OR. Het zoeken start na klik op het zoekicoon rechts van het veld.

Lexicon
In het lexicon vindt u informatie over personen, instellingen, teksten en overige termen.
Faceted Search
Het facet Lexicontermen: naar type onderscheidt in de eerste plaats personen, teksten en instelling.
Binnen de categorie teksten vallen echter ook de ‘overige’ termen; dat zijn in veel gevallen geen teksten
maar termen die om technische redenen opgenomen zijn in het lexicon.
In het facet Lexicontermen: bredere termen vindt u termen die functioneren als overkoepelingen voor
andere lexicontermen, zoals ‘middeleeuwse auteurs’, ‘huidige institutionele bezitters’ en ‘ridderepiek’.
Full Text Search
Met de full text search doorzoekt u de lexicontermen en de varianten daarop.

Detailpagina’s
Op de detailpagina’s worden alle gegevens getoond die bekend zijn over de gekozen tekstdrager, tekst,
literatuurrecord of lexiconterm.
Als de detailpagina deel uitmaakt van een resultaatset, dan verschijnen er in de detailpagina de knoppen
‘< Vorige’ en ‘Volgende >’ om naar de vorige en volgende detailpagina te navigeren.
Via ‘<< Resultaten’ komt u terug bij de resultaten die het gevolg waren van de huidige zoekactie.

Voor vragen over of opmerkingen bij de getoonde gegevens kunt u gebruik maken van het
contactformulier. Door een klik op de knop ‘!?’ rechts bovenin de detailpagina wordt het
contactformulier geopend.

