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Lijst van afkortingen

De volgende afkortingen en verkorte aanduidingen zijn in dit proefschrift steeds zon-
der verdere toelichting gebruikt:

Atlas Van Stolk  Collectie Nederlandse historieprenten die de Rotterdamse houthan-
delaar Abraham van Stolk in 1835 begon aan te leggen. Deze collec-
tie, die bekend staat als de Atlas Van Stolk, wordt nog altijd uitge-
breid en omvat anno 2013 circa 150 duizend prenten. De collectie 
bevindt zich in het Schielandshuis te Rotterdam. Tussen 1895 en 
1933 publiceerde de bibliothecaris Gerrit van Rijn een tiendelige ca-
talogus van alle prenten die tot dan toe verzameld waren in de Atlas. 
(Zie hierna, ‘Bronnen en literatuur’) De nummering die Van Rijn 
binnen de collectie aanbracht, is ook in dit proefschrift nagevolgd.

dbnl   De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, die te vin-
den is op het webadres: http://www.dbnl.nl/. Op deze site worden 
sinds 1999 Nederlandse literaire teksten, secundaire literatuur over 
Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis en biografische 
informatie over Nederlandse auteurs verzameld en gratis integraal 
beschikbaar gesteld. Het aanbod is breed en breidt zich nog steeds 
uit.

edbo  Early Dutch Books Online, een online verzameling van integraal 
ingescande en op woordniveau doorzoekbare boeken uit het Ne-
derlandse taalgebied uit de periode 1781-1800, te bereiken via het 
webadres: http://www.earlydutchbooksonline.nl/. De verzameling 
omvat circa 10 duizend boeken.

ga Den Haag  Het gemeenterachief van Den Haag, dat zich bevindt in het plaatse-
lijke stadhuis.

kb  De Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, de nationale bibliotheek 
van Nederland.

Knuttel  De pamflettencollectie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, 
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250    Lijst van afkortingen

die meer dan 30 duizend Nederlandse pamfletten uit de periode 
1486-1853 omvat. Deze collectie werd tussen 1879 en 1920 gecatalo-
giseerd door W.P.C. Knuttel in de Catalogus van de pamfletten-verza-
meling berustende in de Koninklijke Bibliotheek. (Herdruk 1978) De in 
dit proefschrift gegeven nummers van Knuttelpamfletten verwijzen 
naar deze catalogus.

Muller  De collectie historieprenten die zich in het Prentenkabinet van het 
Rijksmuseum te Amsterdam bevindt. Deze collectie omvat circa 30 
duizend werken en is door de Amsterdamse boekhandelaar Frede-
rik Muller tussen 1850 en 1880 opgebouwd en gecatalogiseerd. De 
nummering van Mullers catalogus wordt in dit proefschrift nage-
volgd.

na Den Haag Het Nationaal Archief in Den Haag.

nnbw  P.J. Blok en P.C. Molhuysen (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch 
woor denboek. 10 dln. Leiden: A.W. Sijthoff, 1911-1937. Online raad-

 pleegbaar via: http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id =molh003 nieu 00

Picarta  De standaardzoekmachine binnen Nederland voor – zowel weten-
schap pelijke als niet-wetenschappelijke – boeken en artikelen. Deze 
zoek machine baseert zich met name op de Nederlandse Centrale 
Catalogus (ncc), die de bibliografische gegevens en vindplaatsen be-
vat van circa 14 miljoen boeken en bijna 500 duizend tijdschriften in 
meer dan vierhonderd bibliotheken in Nederland.

stcn  Short Title Catalogue, Netherlands, een retrospectieve nationale bi-
bliografie van Nederland voor de periode 1540-1800. Deze catalogus, 
die online toegankelijk is, bevat ruim 190 duizend titels van in Ne-
derland gedrukte boeken (ongeacht de taal) en buiten Nederland ge-
drukte Nederlandstalige boeken (Belgische uitgezonderd). Het be-
stand is voltooit in 2009.

wnt  Het Woordenboek der Nederlandsche Taal, dat de betekenis en ge-
schiedenis beschrijft van circa 95 duizend hoofdtrefwoorden, af-
komstig uit het geschreven Nederlands tussen 1500 en 1976. Online 
raadpleegbaar via: http://gtb.inl.nl/?owner=wnt
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