
Diplomata Belgica biedt een kritisch overzicht van alle oorkonden, uitgegeven of niet, uitgevaardigd door privépersonen en 

wettelijke gezagsdragers uit de zuidelijke Nederlanden in de middeleeuwen. DiBe bestrijkt het gebied van hedendaags België 

en de gebieden die uit historisch oogpunt ooit deel hebben uitgemaakt van de zuidelijke Nederlanden maar vandaag in Frank-

rijk (Frans Vlaanderen en Henegouwen), Nederland (delen van de provincies Zeeland, Brabant, Limburg), het Groothertogdom  

Luxemburg en Duitsland (delen van het Rijnland) gelegen zijn. 

DiBe bevat momenteel metagegevens over ongeveer 35.000 oorkonden in het Latijn, Oudfrans, Middelnederlands en Middel-

hoogduits, bijna 19.000 volledige teksttranscripties en haast 7.000 foto’s van originele oorkonden. Het databestand beoogt 

volledigheid voor de periode vóór 1250 en zal in de toekomst vervolledigd worden met de opname van diplomatische docu-

menten van de late middeleeuwen, echter zonder volledigheid na te streven. 

De volgende paragrafen willen de gebruikers van DiBe op een eenvoudige en praktische manier op weg te helpen: hoe toegang 

krijgen tot DiBe, de interface begrijpen, zoekopdrachten verrichten en naar de databank verwijzen in een publicatie. 

Diplomata Belgica  
De diplomatische bronnen uit de middeleeuwse zuidelijke Nederlanden 

Korte gebruikershandleiding 

De online databank Diplomata Belgica (verder DiBe) vormt de geactualiseerde opvolger van twee eerdere publicatieprojecten 

van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis: ten eerste de elfdelige reeks Table chronologique des chartes et diplômes 

imprimés concernant l’histoire de la Belgique, opgestart door Alphonse Wauters en verschenen tussen 1866 en 1971, en ver-

volgens de CD-Rom Thesaurus Diplomaticus (Brepols 1997), tot stand gebracht door Paul Tombeur, Philippe Demonty, Walter 

Prevenier en Marie-Paul Laviolette in samenwerking met de Nationale Commissie voor het woordenboek van het middel-

eeuws Latijn en met het voormalige Centre de Traitement électronique des Documents (Cetedoc) van de Université Catholi-

que de Louvain-la-Neuve.  

1. Toegang tot DiBe

DiBe is toegankelijk via de volgende URL:  http://www.diplomata-belgica.be/ 

DiBe is voorlopig beschikbaar in het Frans en in het Engels, met uitzondering van het zoekveld Résumé de l’acte (Summary) dat 

enkel in het Frans is opgesteld, de oorspronkelijke taal van het project. De uitgevers wensen de databank in de toekomst ook 

bevraagbaar te maken in andere talen, in de eerste plaats in het Nederlands  

De taalkeuze voor consultatie gebeurt op het onthaalscherm of op een van de zoekschermen. 

2. Interface van DiBe

De interface van DiBe  bestaat uit vier hoofdbestanddelen : 

2.1. Een  onthaalscherm 

(colofon) 

Toegang tot de historiek van het project. 

Copyright en instructies voor het 

verwijzen naar  DiBe 

Contactadres van DiBe  



Het eerste zoekscherm (Search) laat toe documenten te 

selecteren op basis van hun interne kenmerken. 

Zoek de oorkonden van een bisschop van Luik uit 

1225 voor een cisterciënzerabdij . 

Het tweede zoekscherm (Tradition Search) laat toe docu-

menten te selecteren vanuit hun externe criteria, hun 

bewaarplaats of hun overleveringswijze . 

Zoek alle originele oorkonden bewaard in het 

Rijksarchief te Luik . 

2.3. Twee antwoordschermen die overeen 

stemmen met de criteria die ingevoerd zijn in 

respectievelijk de zoekschermen Search en 

Tradition Search . 

2. 2. Twee zoekscher-

men : 

Toegang hiertoe ge-

beurt via het onthaal-

scherm. 

Toegang hiertoe gebeurt onderaan de 

beide zoekschermen. 

 Voor de weergave van het ant-

woord op het scherm verschijnt, 

is het mogelijk om te kiezen voor 

de weergave van alle resultaten 



 of een meervoudige selectie door 

te voeren in de be-

komen resultaten. 

 Het aantal antwoorden per pagina kan op voorhand worden bepaald 

door : 

 Als het aantal antwoorden meer dan een pagina bedraagt zal men 

gebruiken : 

 Eens de selectie van de antwoorden gemaakt, krijgt men toe-

gang tot de antwoordschermen  door  

2.4 . Hyperlinks beschikbaar in de twee antwoordschermen  

 De links onder Edition(s) of Secondary Literature geven toegang tot de tekst van de uitgave of van 

het artikel vermeld in DiBe en die toegankelijk is op Internet (Google books, Gallica …). 

 De link Geolocation laat toe de auteur, de disposant of de destinataris van een oorkonde op een 

kaart te situeren (nu Google Maps). 

De internetbrowser moet ‘pop-up’ vensters aanvaarden  



 De links onder Repository geven toegang tot algemene informatie over het archiefdepot waar het 

origineel of het handschrift wordt bewaard (adres, openingsuren…). 

 De link Image DiBe geeft toegang tot de foto(‘s) van originele oor-

konden voorhanden in de collectie aangelegd in DiBe. 

De internetbrowser moet ‘pop-up’ vensters aanvaarden  

 De links onder Document geven toegang tot archivalische of codicologische informatie betreffende het 

origineel of het handschrift. 

 De link Image DiBe geeft toegang tot de foto(‘s) van originele oorkonden voorhanden in de collectie aange-

legd binnen DiBe of elders op het Internet. 



3. Een zoekopdracht uitvoeren in DiBe 

De zoekcriteria worden ingevoerd in de zoekvelden                                                                                          waaruit de zoekscher-

men Search en Tradition Search zijn samengesteld (zie hoger punt 2.2).  

3.1. Elk zoekveld is voorzien van een inhoudelijke helpfunctie die bondig beschrijft welke informatie het 

veld bevat .   

                                                    wist indien nodig de inhoud van alle zoekvelden . 

3.2. Een zoekcriterium invoeren in een zoekveld kan :  

Door rechtstreeks de gezochte waarde in het zoekveld in te voeren. 

Door één of meerdere gezochte waarden te selecteren in een valmenu. Het menu is toegankelijk via een pijltje 

rechts van het zoekveld. 



3.3. ACTOR(S) = Auteur(s) van de oorkonde (issuer) , van de rechtshandeling (author of the actio juridica), be-

neficiaris(sen) (beneficiary).  

         De fysieke of morele persoon in wiens 

naam of onder wiens verantwoordelijkheid de oorkon-

de uitgevaardigd wordt (oorkonder). 

    De beneficiaris en/of de destinataris in 

wiens voordeel de rechtshandeling is gebeurd en voor 

wie het document een rechtstitel is. 

De zoekvelden ondergebracht in Actor(s) betreffen de voornaamste betrokkenen in de totstandkoming van de oorkonde.  

Het zoekveld Role laat toe één van de drie functies te selecteren die de betrokkenen uitoefenen 

 Men kan door het valmenu scrollen 

met behulp van de schuifknop rechts 

of door de eerste letters van het ge-

zochte woord in te tikken. 

 Men kan meerdere waarden selecteren 

in een menu door gelijktijdig de muis en 

de toetsen CTRL of SHIFT van het klavier 

te gebruiken. 

 Eens de selectie gebeurd, klikt men de knop ‘Confirm’ aan. De gezochte waarden zullen in het 

zoekscherm opgenomen worden. 

+ 

                              De fysieke of morele 

persoon die de rechtshandeling die in het document is 

opgetekend heeft uitgevoerd (disposant). Dezelfde 

persoon kan ook de oorkonder (issuer)  van de oorkon-

de zijn.  



 Klikken op     laat toe meerdere betrokkenen in een document te zoeken. Dat kunnen  Issuers, 

Beneficiaries of Authors van de rechtshandeling en/of van de oorkonde zijn.     

 Klikken op     laat toe een toegevoegde betrokkene te verwijderen .   

3.5. Verbindingsoperatoren tussen de zoekvelden  

Role = Actor [EN] Function / Title = count/countess [EN] Name = Philip of Alsace  [EN] Institution / jurisdiction 

= Flanders 

[EN] 

Scholarly dating (preferential) = 1157  

Zoeken naar documenten waarvan de graaf van Vlaanderen Filips van de Elzas de auteur is en waarvan de datum 

1157 algemeen aanvaard is door historici.  

3.5.1. De zoekvelden in de schermen                                          et                                                               zijn met mekaar verbonden 

door de booleaanse operator [EN].  



3.5.2. Binnen een zoekveld zijn de gegevens met mekaar verbonden door de booleaanse operator [OF].  

Deze  operator wordt geactiveerd door de selectie van gegevens in de rolmenus (zie hoger 3.2.) en wordt gesymboliseerd door 

een kommapunt.  

Zoeken naar documenten waarvan de graaf van Vlaanderen of van Vlaanderen-Vermandois Filips van de Elzas de auteur is 

 biedt toegang tot een online help-bestand waarin verschillende 

GENERIEKE KARAKTERS 

staat voor om het even welk karakter (maar niet voor een ontbrekend karakter)  

duidt om het even welk geheel van karakters aan, of de afwezigheid van karakters.  

LOGISCHE OPERATOREN  

Logische operator AND  

Logische operator OR  

Logische operator NOT  

HAAKJES 

om meerdere logische operatoren te combineren 

GEGEVEN BEREIK  

/ /N(ABC; DEF; GHI)  
vindt verschillende woorden terug aanwezig binnen een reeks van 

maximaal N woorden, ongeacht hun onderlinge volgorde 

% %N(ABC; DEF; GHI)  
vindt verschillende woorden terug aanwezig binnen een reeks van 

maximaal N woorden en in de volgorde opgegeven tussen de haakjes 

. 

* 

+ 

, 

# 

voorbeelden van complexe zoekopdrachten in DiBe worden gegeven. 

3.6. Een complexe zoekopdracht formuleren (Summary, Full text)  

De velden                                                                         en                                                                    van het scherm                                                   

bevatten vrije tekst waarbinnen complexe zoekopdrachten mogelijk zijn door het gecombineerde gebruik van : 



3.8. Weergave van de zoekresultaten  

De selectie van de zoekresultaten en hun weergave wordt hoger beschreven (zie punt 2.3.) 

3.7. Een zoekopdracht starten  

Het aantal bekomen resultaten wordt in de rechter bovenhoek van het zoekscherm weergegeven.  

De tijd nodig om een antwoord te krijgen hangt af van de complexiteit van de vraag, in het bijzonder wanneer men de tekst 

van de documenten bevraagt met behulp van logische of nabijheidsoperatoren. 

Eens de zoekvelden ingevuld , druk                                              om het zoekproces in DiBe te starten . 

4.  Voorbeelden van zoekopdrachten in DiBe 

Ik zoek de originele oorkonden bewaard in Brugge in de fondsen van het Rijksarchief en van het Grootseminarie. 

Brugge 

A. Seminarie 

Rijksarchief 

originelen 

OF 

Antwoordscherm 



Ik zoek naar oorkonden uitgevaardigd door een graaf van Vlaanderen voor een benedictijnerabdij gelegen in het bisdom At-

recht. Deze akten moeten zich binnen de chronologische vork 1202-1204 bevinden. Hun tekst moet de uitdrukking “in nomine 

Domini” bevatten. 

OF 

Antwoordscherm 

oorkonden         

uitgevaardigd  

een graaf 

Vlaanderen  

benedictijner 

voor 

bisdom Atrecht  

abdij 



5.  DiBe als collaboratieve onderneming  

DiBe is een open project. De enorme hoeveelheid informatie die in de databank geïntegreerd moet worden maakt dat het pro-

ject een “work in progress” blijft. 

In dit perspectief zijn alle voorstellen voor aanvullingen, opmerkingen en vragen altijd welkom. Hiertoe staat volgend email-

adres ter beschikking: diplomata-belgica@ugent.be. 

De gebruiker kan dit adres eveneens aanschrijven om de verantwoordelijken voor de database te contacteren indien hij/zij een 

specifieke zoekopdracht wil uitvoeren die niet kan gerealiseerd worden via de gewone Search-pagina online.  

6.  Hoe naar DiBe verwijzen in publicaties? 

6.1. Naar de databank verwijzen 

Diplomata Belgica. The Diplomatic Sources from the Medieval Southern Low Countries, ed.  by Thérèse de Hemptinne, Jeroen 

Deploige, Jean-Louis Kupper et Walter Prevenier (dir.) (Brussels: Royal Historical Commission, since 2015 ). URL: 

www.diplomata-belgica.be (accessed December 25, 2015).  

6.2. Naar een specifiek document verwijzen 

DiBe ID 5535, in Diplomata Belgica. The Diplomatic Sources from the Medieval Southern Low Countries, ed.  by Thérèse de 

Hemptinne, Jeroen Deploige, Jean-Louis Kupper et Walter Prevenier (dir.) (Brussels: Royal Historical Commission, since 2015 ). 
URL: www.diplomata-belgica.be/charter_details_fr.php?dibe_id=1242 (accessed December 25, 2015).  
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