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Collectie 

 

Deze collectie omvat ruim 15.000 banden en bestrijkt het gehele gebied van de 

Neerlandistiek, de taalkunde en de letterkunde vanaf de periode van het 

Middelnederlands tot en met het heden. 

 

Binnen de collectie zijn de volgende onderdelen te onderscheiden: algemene 

naslagwerken op het gebied van Nederlandse taal- en letterkunde, taalkunde en 

letterkunde. 

 

In de algemene rubrieken (18.10) vindt u woordenboeken, naslagwerken en 

bibliografieën op het gebied van de taal- en letterkunde. 

 

Boeken op het gebied van de Nederlandse taalkunde hebben het rubrieksnummer 

18.10. Voor theoretische werken op het gebied van de linguïstiek en de 

communicatiekunde kan ook de collectie ATW worden geraadpleegd of de 

collectie COM. 

 

De letterkundecollectie bestaat uit een grote hoeveelheid teksten en studies op 

het gebied van de Nederlandse letterkunde (18.11); het materiaal is grotendeels 

naar perioden ingedeeld. Bovendien bevat de collectie een kleine hoeveelheid 

Zuidafrikaanse teksten en studies (18.12). Meer algemene en theoretische 

werken zijn te vinden in de collectie ALW. 
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Plaatsingssysteem 

 

Voorbeelden van een plaatsnummer: 

 

LBNED: 18.10 50.21 *2001kg 

(Klooster, Willem Gerrit, Grammatica van het hedendaags Nederlands : een 

volledig overzicht, 2001) 

 

18.10  Nederlandse taalkunde 

50  grammatica 

21  descriptieve grammatica’s 

*2001kg jaar van uitgave plus eerste letter van de achternaam van de 

auteur en eerste letter van de titel van het boek   

  

 

LBNED: 18.11 87.ri.01 *1973bl 

(Breugelmans, Ronald, Litteraire tijdschriften: in Nederland sinds 1945 

uitgegeven, 1973) 

 

18.11  Nederlandse letterkunde 

87  letterkunde per periode 

ri  periode 1900 – 2000 

01  handboeken en naslagwerken: bibliografieën 

*1973bl jaar van uitgave plus eerste letter van de achternaam van de 

auteur en eerste letter van de titel van het boek 

 

 

LBNED: 18.11 87.ri revg.p *2001ae  

(Reve, Gerard Kornelis van het, De avonden : een winterverhaal, 2001) 

 

18.11  Nederlandse letterkunde 

87  letterkunde per periode 

ri  periode 1900 – 2000 

revg  auteur: eerste drie letters achternaam plus eerste letter voornaam 

p  primair werk 

*2001ae jaar van uitgave plus eerste letter van eerste woord en eerste 

letter van tweede woord van de titel  

 

 

Naast hoofdrubrieken (18.10 Nederlandse taalkunde, 18.11 Nederlandse 

letterkunde en 18.12 Afrikaanse taal- en letterkunde) en subrubrieken maakt dit 

plaatsingssysteem gebruik van tabellen, bijvoorbeeld een periodetabel en een 

tabel voor handboeken en naslagwerken. De volgorde van de boeken binnen 

iedere rubriek wordt bepaald door het jaar van uitgave. 
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Hoofdindeling 

 

 

18.10 Nederlandse taal- en letterkunde (p. 5) 

  

18.10 Nederlandse taalkunde (p. 6) 

 01 Taalkunde: algemeen 

 15 Historische linguïstiek en grammatica's 

 16 Etymologie 

 18 Taalgeografie 

 20 Sociolinguïstiek 

 22 Orthografie, interpunctie 

 23 Taalpolitiek, taalplanning 

 31 Taalverwerving 

 42 Taalbeheersing 

 43 Tweede taalverwerving 

 45 Vertalen 

 46 Mathematisch linguïstiek en computerlinguïstiek 

 50 Grammatica 

 52 Syntaxis 

 53 Fonetiek 

 54 Fonologie 

 55 Morfologie 

 56 Semantiek 

 57 Naamkunde 

 60 Lexicologie/-grafie 

 61 Pragmatiek 

 62 Retorica, stilistiek 

 63 Tekstwetenschap 

 69 Overige taalkunde 

  

18.11 Nederlandse letterkunde (p. 11) 

 70 Letterkunde 

 71 Literatuurgeschiedenis (wetenschap) 

 77 Letterkunde in relatie met niet-letterkundige aspecten 

 78 Literaire taal en structuur 

 79 Tekstgeschiedenis, tekstkritiek 

 80 Literaire genres 

 82 Letterkunde van en voor groepen 

 83 Literaire thema's, literaire motieven 

 84 Vertalen 

 85 Geschiedenis van de letterkunde 

 87 Letterkunde per periode 

 88 Bloemlezingen algemeen 

   

18.12  Afrikaanse taal- en letterkunde 

18.13  Friese taal- en letterkunde 

  (18.12 en 18.13 worden onderverdeeld als 18.11, 

Nederlandse letterkunde) 
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Nederlandse taal- en letterkunde: 18.10 
  

00.00 - 00.18 handboeken en naslagwerken 

00.02  eentalige woordenboeken (indeling, zie hieronder) 

00.03  twee- of meertalige woordenboeken  

00.20 studies: algemeen 

00.21 geschiedenis van taal- en letterkunde 

00.22 naam personen 

 hierbij: wetenschappers en biografieën van filologen 

00.23 onderwijs: algemeen 

00.24 didactiek 

 hierbij: publicaties over didactiek bij taal- of letterkunde 

00.25 filologie 

00.26 beroepsuitoefening 

00.27 organisaties 

 hierbij: filologische instellingen 

 
 
Eentalige woordenboeken bij taal- en letterkunde (18.10 00.02): 

 
a    algemeen (hierbij: retrograde woordenboeken en 

frequentiewoordenboeken) 

 

eventueel op periode: 

ma 500 - 1500 

mb 500 - 1000 

me 1000 - 1500 

mi 1300 - 1400 

mj 1400 - 1500 

nb 1500 - 1800 

nc 1500 - 1600 

nf 1600 - 1700 

ni 1700 – 1800 

ra 1800 - heden 

rb 1800 - 1900 

ri 1900 – 2000 

 

b    etymologie 

c    sociolinguïstische taalvariëteiten (o.a. argot, slang) 

d    grammatica, spelling, uitspraak 

e    overig (synoniemen, antoniemen, neologismen, leenwoorden, 

afkortingen, rijmwoordenboeken) 
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Nederlandse taalkunde: 18.10 01 – 18.10 16 

01 Taalkunde: algemeen 
  

01.00 – 01.18 handboeken en naslagwerken 

01.20 studies: algemeen 

01.21 naam personen 

 hierbij: wetenschappers 

01.22 onderwijs 

01.23 beroepsuitoefening 

01.24 organisaties 

  

 

15 Historische linguïstiek en grammatica's 
  

15.00 – 15.18 handboeken en naslagwerken 

15.20  studies: algemeen 

15.20.ma   500 – 1500 

15.20.nb  1500 - 1800 

15.20.nc  1500 - 1600 

15.20.nf  1600 - 1700 

15.20.ni  1700 – 1800 

15.20.ra  1800 - heden 

15.20.rb  1800 - 1900 

15.20.ri  1900 - 2000  

15.21 historische grammatica's (onderverdeeld in periodes,  

zoals 20) 

15.22 fonetiek en fonologie 

15.23 morfologie 

15.24 syntaxis 

15.25 semantiek, lexicon 

15.99 overige afzonderlijke onderwerpen 

 

16 Etymologie 
  

16.00 – 16.18 handboeken en naslagwerken 

16.20 studies 

 



Collectie NED: Nederlandse taal- en letterkunde 

p. 7 / 15 

  

Nederlandse taalkunde: 18.10 18 – 18.10 31 

18 Taalgeografie 
  

18.00 – 18.18 handboeken en naslagwerken 

18.20 studies: algemeen 

18.21 afzonderlijke dialecten in het moederland 

18.21 antw  Antwerpen 

18.21 brab  Brabant (Belgiё) 

18.21 dren  Drenthe 

18.21 flev  Flevoland 

18.21 geld   Gelderland 

18.21 gron  Groningen 

18.21 limb  Limburg 

18.21 limbu  Limburg (Belgiё) 

18.21 noor  Noord-Holland 

18.21 noord  Noord-Brabant 

18.21 oost  Oost-Vlaanderen 

18.21 over  Overijssel 

18.21 utre  Utrecht 

18.21 west  West-Vlaanderen 

18.21 zeel  Zeeland 

18.21 zuid  Zuid-Holland 

18.22 gebruik van de taal buiten het moederland 

 

20 Sociolinguïstiek 
  

Hierbij: interactie in gesprekken 

  

20.00 – 20.18 handboeken en naslagwerken 

20.20 studies 

  

 

22 Orthografie, interpunctie 
  

22.00 – 22.18 handboeken en naslagwerken 

22.20 studies 

 

   

23 Taalpolitiek, taalplanning 
  

23.00 – 23.18 handboeken en naslagwerken 

23.20 studies 

 

31 Taalverwerving 
  

31.00 – 31.18 handboeken en naslagwerken 

31.20 studies 
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Nederlandse taalkunde: 18.10 42 – 18.10 52 

42 Taalbeheersing 
  

42.00 – 42.18 handboeken en naslagwerken 

42.20 studies 

 

43 Tweede taalverwerving 
  

43.00 – 43.18 handboeken en naslagwerken 

43.20 studies: algemeen 

43.21 ongestuurde T2  

43.22 gestuurde T2 (onderwijs) 

43.23 overige afzonderlijke onderwerpen 

 

   

45 Vertalen 
  

Verwijzing: voor literair vertalen, zie: Nederlandse letterkunde, vertalen (18.11 

84) 

  

45.00 – 45.18 handboeken en naslagwerken 

45.20 studies 

 

 

46 Mathematische linguïstiek en 
computerlinguïstiek (vertalen met 

computers) 
  

46.00 – 46.18 handboeken en naslagwerken 

46.20 studies 

   

 

50 Grammatica 
  

50.00 – 50.18 handboeken en naslagwerken 

50.20 studies: algemeen 

50.21 descriptieve grammatica's 

50.99 overige afzonderlijke onderwerpen 

  

  

52 Syntaxis  
  

52.00 – 52.18 handboeken en naslagwerken 

52.20 studies: algemeen 

52.21 specifieke zinstypen en constructies  

hierbij: vraagzinnen, bijzinnen, nevenschikking 

52.22 woordsoorten, syntactische categorieën 

52.23 woordvolgorde 

52.99 overige afzonderlijke onderwerpen 
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Nederlandse taalkunde: 18.10 53 – 18.10 57 

 

53 Fonetiek  
  

53.00 – 53.18 handboeken en naslagwerken 

53.20 studies 

 

 

54 Fonologie 
  

54.00 – 54.18 handboeken en naslagwerken 

54.20 studies: algemeen 

54.21 pregeneratief 

54.22 generatief 

54.23 descriptief 

54.99 overige afzonderlijke onderwerpen 

  

 

55 Morfologie  
  

55.00 – 55.18 handboeken en naslagwerken 

55.20 studies: algemeen 

55.21 woordvorming 

55.22 flexie 

55.99 overige afzonderlijke onderwerpen 

 

56 Semantiek  
  

56.00 – 56.18 handboeken en naslagwerken 

56.20 studies: algemeen 

56.21 formele benadering 

56.22 generatieve benadering 

56.23 structuralistische benadering 

56.24 functioneel-cognitieve benadering 

56.25 lexicale semantiek 

56.26 idioom en fraseologie 

56.27 spreekwoorden 

56.99 overige afzonderlijke onderwerpen 

 

 

 

57 Naamkunde 
  

57.00 – 57.18 handboeken en naslagwerken 

57.20 studies 
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Nederlandse taalkunde: 18.10 60 – 18.10 69 

60 Lexicologie/-grafie  
  

60.00 – 60.18 handboeken en naslagwerken 

60.20 studies: algemeen 

60.21 woordenboeken als onderwerp 

60.22 terminologie 

60.99 overige afzonderlijke onderwerpen 

 

 

61 Pragmatiek 
  

61.00 – 61.18 handboeken en naslagwerken 

61.20 studies 

 

62 Retorica, stilistiek 
  

62.00 – 62.18 handboeken en naslagwerken 

62.20 studies 

 

63 Tekstwetenschap 
  

63.00 – 63.18 handboeken en naslagwerken 

63.20 studies 

 

 
69 

 

 
Overige taalkunde  

  

69.00 – 69.18 handboeken en naslagwerken 

69.20 studies 
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Nederlandse letterkunde: 18.11 70 – 18.11 78 

70 Letterkunde 
  

70.00 – 70.18 handboeken en naslagwerken 

70.20 studies 

 

71 Literatuurgeschiedenis (wetenschap) 
  

71.00 – 71.18 handboeken en naslagwerken 

71.20 studies: algemeen 

71.21 naam personen  

hierbij: wetenschappers en biografieën van letterkundigen 

71.22 onderwijs 

71.23 beroepsuitoefening 

71.24 organisaties  

hierbij: publicaties over letterkundige instellingen 

 

77 Letterkunde in relatie met niet-letterkundige 

aspecten 
  

Hierbij: letterkunde en filosofie, letterkunde in maatschappelijke context, 

leesgewoonten, literatuurkritiek, literatuurreceptie, literatuurpolitiek. 

  

77.00 – 77.18 handboeken en naslagwerken 

77.20 studies 

 

 

78 Literaire taal en structuur 
  

Hierbij: allegorie, beeld, ironie, metafoor, retorica, stijl, symbool. 

  

78.00 – 78.18 handboeken en naslagwerken 

78.20 studies: algemeen 

78.21 stilistiek: algemeen 

hierbij: stijl, literaire techniek 

78.22 narratologie 

78.23 poëtica 

hierbij: prosodie, metrum, ritme, rijm, alliteratie, 

assonantie etc. 

78.24 retorica  

hierbij: ironie, parodie etc. 

78.25 beeldspraak  

hierbij: symbool, metafoor, metonymie, index etc. 

78.99 overige afzonderlijke onderwerpen 
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Nederlandse letterkunde: 18.11 79 – 18.11 82 

79 Tekstgeschiedenis, tekstkritiek 
  

Hierbij: editietechniek 

  

79.00 – 79.18 handboeken en naslagwerken 

79.20 studies 

 

80 Literaire genres 
  

Voor emblematiek, zie de collectie Kunstgeschiedenis (KUN 20.22) 

  

80.00 – 80.18 handboeken en naslagwerken 

80.20 studies: algemeen 

hierbij: literatuurkritiek 

80.21 poëzie 

80.25 toneelstukken 

80.30 fictie 

80.35 non-fictie 

80.36 fabels 

80.37 Arthurroman 

80.38 religieuze literatuur 

80.39 didactische literatuur 

80.40 literaire tijdschriften 

80.41 literaire relaties 

80.42 oraliteit en schriftcultuur 

80.51 verzamelhandschriften 

80.52 bloemlezingen 

80.99 overige afzonderlijke onderwerpen 

 

82 Letterkunde van en voor groepen  
  

82.00 – 82.18 handboeken en naslagwerken 

82.20 studies: algemeen 

82.21 jeugdliteratuur 

82.22 volksliteratuur 
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Nederlandse letterkunde: 18.11 83 – 18.11 85 

83 Literaire thema's, literaire motieven  
  

83.00 – 83.18 handboeken en naslagwerken 

83.60 studies: algemeen 

83.61 personen  

hierbij: historische, bijbelse, mythische en literaire 

83.62 groepen personen  

hierbij: bijv. man, vrouw, leraar, groepsbeleving (bijv. 

natie) 

83.63 aspecten van het menselijke  

hierbij: liefde, droom, eenzaamheid, seksualiteit, ego 

83.64 natuur en omgeving  

hierbij: dier, tijd, ruimte, landschap, stad, reizen 

83.65 het bovenmenselijke  

hierbij: religie, magie, het fantastische 

83.66 maatschappij, economie  

hierbij: recht, criminaliteit, handel 

83.99 overige afzonderlijke onderwerpen 

 

84 Vertalen 
  

84.00 – 84.18 handboeken en naslagwerken 

84.20 studies 

 

85 Geschiedenis van de letterkunde  
  

85.00 – 85.18 handboeken en naslagwerken 

85.20 studies 
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Nederlandse letterkunde: 18.11 87 – 18.11 88 

87 Letterkunde per periode 
  

Voor emblematiek, zie de collectie Kunstgeschiedenis (KUN 20.22) 

  

87.ma 500 - 1500 

87.nb 1500 - 1800 

87.nc 1500 - 1600 

87.nf 1600 - 1700 

87.ni 1700 – 1800 

87.ra 1800 - heden 

87.rb 1800 - 1900 

87.ri 1900 – 2000 

87.tb 2000 - 2100 

  

Per periode kunnen de volgende rubrieken voorkomen:  

  

00 – 18 handboeken en naslagwerken 

20 studies: algemeen 

hierbij: literatuurkritiek 

21 poëzie 

25 toneelstukken 

30 fictie 

35 non-fictie 

36 fabels 

37 Arthurroman 

38 religieuze literatuur 

39 didactische literatuur 

40 literaire tijdschriften 

41 literaire relaties 

42 oraliteit en schriftcultuur 

51 verzamelhandschriften 

52 bloemlezingen 

99 overige afzonderlijke onderwerpen 

  

Na de studies per periode volgen teksten van en studies over afzonderlijke 

auteurs. Per periode en verder alfabetisch, op afkorting van de auteursnaam. 

Ook anoniemen zijn in dit alfabet opgenomen. 

  

De teksten en studies zijn als volgt ingedeeld: 

  

b bibliografieën 

p primair werk 

q vertalingen 

s secundair werk 

 

 

88 Bloemlezingen algemeen  
  

88.00 – 88.18 handboeken en naslagwerken 

88.20 teksten 
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Handboeken en naslagwerken 

 

00 Literatuurgidsen 

01 Bibliografieën 

02 Eentalige woordenboeken (zie voor nadere indeling p. 5) 

03 Twee- of meertalige woordenboeken 

04 Citaten-/spreuken-/spreekwoordenverzamelingen 

05 Concordanties 

06 Encyclopedieën 

07 Adresboeken 

08 Atlassen 

09 Biografische woordenboeken 

10 Corpora 

11 Archiefinventarissen 

12 Bibliotheekcatalogi 

13 Bezitscatalogi: musea 

14 Bezitscatalogi: particulieren 

15 Tentoonstellingscatalogi 

16 Verzamelwerken 

17 Handboeken en leermiddelen 

18 Overige 

   


