Over schrijvers en literatuur
en alléén in de
Niet alle onderstaande zoeksystemen zijn vrij toegankelijk. Deze zijn te herkennen aan het
bibliotheekvestigingen raadpleegbaar. Enkele van deze abonnementen zijn, voor bibliotheekleden, ook thuis
raadpleegbaar. Deze zijn te herkennen aan het

. Inloggen gaat met uw bibliotheekpas en wachtwoord.
Literom
Grootste verzameling artikelen en
recensies over Nederlandstalige en
buitenlandse (jeugd)literatuur.
Literatuurgeschiedenis.nl
Digitaal leerboek over
literatuurgeschiedenis van de
Middeleeuwen tot de eenentwintigste
eeuw. In negentig hoofdstukken wordt
de geschiedenis van de Nederlandse
literatuur verteld, omringd door
pagina's over afzonderlijke teksten,
schrijvers en thema's, en voorzien
van diverse extra's. Daarbij ligt het
accent op de Nederlandstalige
literatuur, maar ook de omringende
culturen komen aan bod.
Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren (DBNL)
Informatie over de Nederlandse
literatuur en haar historische,
maatschappelijke en culturele
context.
Hebban
Boekensite en lezerscommunity.
DBNL Auteurs
Overzicht van auteurs die behoren tot
de Nederlandse literatuur.
Algemeen Letterkundig Lexicon
Betekenis en verklaring van ruim
4.500 literaire termen.
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift
Dit tijdschrift was een halve eeuw
lang het toonaangevende blad voor
bellettrie en beschouwingen over
literatuur, beeldende kunst en, in de
beginjaren, populaire wetenschap.
Zeer veel later bekende dichters en
schrijvers hebben in het blad
gedebuteerd. Van 1891 tot 1940
fulltext beschikbaar.
Bibliografie van de literaire
tijdschriften in Vlaanderen en
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Nederland (BLTVN)
De website van de Bibliografie van de
Literaire Tijdschriften in Vlaanderen
en Nederland (BLTVN) biedt een
uniek historisch overzicht van de
inhoud van de belangrijkste literaire
tijdschriften in Vlaanderen en
Nederland. Gedichten, proza, essays,
recensies, interviews, kunst en
toneelteksten zijn te vinden met
behulp van eenvoudige of uitgebreide
zoekacties. Voortzetting van
hardcopy versie, aanwezig (tot 2001)
op de 3e etage 850.1 Bibl.
Bibliografie van de Nederlandse Taalen Literatuurwetenschap (BNTL)
Beschrijvingen van boeken en
artikelen uit tijdschriften en boeken op
het gebied van de Nederlandse taalen letterkunde.
Journal of Dutch Literature
Engelstalige Open Access tijdschrift
voor onderzoek naar
Nederlandstalige literatuur. Het bevat
artikelen van vooraanstaande
literatuurwetenschappers over de
Nederlandstalige literatuur van de
middeleeuwen tot heden.
Armada: Tijdschrift voor
wereldliteratuur
Vrij toegankelijke site. Voor
het archief van de 70
papieren edities van Armada
die tussen 1995 en 2013 is wel
een wachtwoord vereist. Vraag een
medewerker voor gebruikersnaam en
wachtwoord.
Neophilogus
Internationaal vaktijdschrift gericht op
de studie van moderne en
middeleeuwse literatuur.
Doorzoekbaar vanaf 1916 via de
databank Springerlink, vanaf 1997 full
text beschikbaar. Vanaf 1916 ook
beschikbaar in ons magazijn,
aanvragen via de catalogus en op te
halen bij de balie van de 4e etage.
Tijdschrift Nederlandse Letterkunde
Wetenschappelijk tijdschrift
voor Nederlandse letterkunde
van de Middeleeuwen tot
heden. Archief vanaf 2000. Vraag een
medewerker voor gebruikersnaam en
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wachtwoord.
Letterkundig Museum Collecties
Catalogus van de volgende
collectie-onderdelen van het
Letterkundig Museum: brieven,
handschriften, illustratief materiaal,
audiovisueel materiaal, secundaire
literatuur.
Terug
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