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Uit vervlogen tijden 

Enkele recente resultaten van het digitaliseerproject van het studie- 

en documentatiecentrum “Capuchins in the Low Countries” 

Op 16 april 2013 werden door het studiecentrum “Capuchins in the Low Countries” 40 

werken van de kapucijnen digitaal beschikbaar gesteld op het internet.  Onder de 24 

archiefstukken vind je enkele delen van de acta capitulorum terug,  de oudste, 

handgeschreven ceremoniale van de Belgische provincie, de mooie Effigies (afbeeldingen) 

van  belangrijke kapucijnen, en de twee boekjes met charmante skylines van verschillende 

steden vervaardigd door MICHIEL van Wersbeek.  

Onder de 16 gedigitaliseerde oude drukken bevinden zich onder meer enkele werken van 

ALBERTUS van ‘s-Hertogenbosch, twee prachtige atlassen van de kapucijnerprovincies (uit 

1649 en 1721), de provocerende biografie van Auxilius van Moorslede (3 vol.), alsook het 

mooi geïllustreerd Bly-eindigh treur-spel : De goddelijcke voorsienigheyd beproeft, in 

Bertulpho en Ansbertâ, de deught der minzaemheyd, van SERAPHINUS van Brugge (1720).  

Al deze werken zijn nu vrij te bekijken via onze website www.capuchins-in-the-low-

countries.org, onder de rubriek “Full texts”. Klikken op het icoontje van Lias,  

leidt je naar de digitale versie. In de naamgeving van de afzonderlijke pagina’s wordt steeds 

aangegeven wat er op elke pagina te vinden is. 

U kunt de collectie “OFMCap” ook direct raadplegen op : 

http://aleph08.libis.kuleuven.be:8881/R 
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Hier staan ook de verschillende deelcollecties vermeld : naast de eerder gedigitaliseerde  

oude thesissen van de kapucijnen (58 stuks), vind je hier nu ook archiefstukken (24) en 

boeken (16) terug. 

Hier kan je ook opteren om een PDF van het hele werk te downloaden. Op sommige van 

deze PDF’s werd OCR (Optical character recognition; vertaald : optische tekenherkenning) 

toegepast, wat de tekst op de afbeelding opzoekbaar maakt. Jammer genoeg is men tot op 

heden nog niet ver gevorderd met de OCR-toepassing op handgeschreven teksten en oude 

drukken, waar het lettertype vaak voor problemen zorgt (bv. de “s” die sterk lijkt op de “f”). 

Er werd gekozen om OCR toch op deze moeilijkere documenten toe te passen, om andere, 

praktische redenen: de tekst komt hierdoor duidelijker naar voren in de PDF, en is dus 

gemakkelijker leesbaar, terwijl de grootte van het  PDF-bestand sterk wordt gereduceerd. 

Sommige werken, zoals Ordinationes et decisiones capitulorum generalium ordinis ff. min. ss. 

Francisci capuccinorum profiteren het meest van de OCR-toepassing, omdat het moderne 

lettertype van deze publicatie wel goede resultaten oplevert.  

Ook het 10-delig monumentale werk van HILDEBRAND van Hooglede, De kapucijnen in de 

Nederlanden en het prinsbisdom Luik, alsook zijn vele artikels die samengebundeld werden 

in de 4-delig verzameling Miscellanea,  zijn op het internet beschikbaar gesteld in de vorm 

van opzoekbare PDF’s. Hierdoor kan iedereen nu vrij beschikken over dit onmisbare 

basiswerk over de kapucijnen in de Nederlanden, meer nog, men kan nu ook 

zoekopdrachten op de teksten uitvoeren, zodat men onmiddellijk te weten komt waar 

ergens in de tekst een bepaalde term of naam voorkomt.   

Hildebrands Kapucijnen in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik vind je onderaan de lijst 

van “Full texts”, of rechtstreeks :  

http://theo.kuleuven.be/en/research/research_units/ru_church/ru_church_capuchins/full-

texts-1/hildebrand/nederlanden/kapucijnen-in-de-nederlanden 

Een directe link naar Hildebrands verzameling van artikels:  

http://theo.kuleuven.be/en/research/research_units/ru_church/ru_church_capuchins/full-

texts-1/hildebrand/miscellanea 
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Tenslotte werd ook de index van het kapucijnenarchief van de Belgische provincie, ACB, 

sectie I, op het internet gezet. Bezoekers weten nu precies wat zich in deze afdeling van het 

archief bevindt. Zij kunnen deze stukken ook raadplegen in het studiecentrum, terwijl 

sommige hieruit ook gedigitaliseerd zullen worden.    

Graag willen we immers dit digitaliseringswerk verderzetten en we doen dan ook een warme 

oproep tot vrijwilligers die bereid zijn ons één dag in de week te helpen met het inscannen 

van deze werken. Op deze manier kan onze collectie van digitale werken gestaag uitbreiden 

en zal men over de hele wereld steeds meer werken over de kapucijnen in de Nederlanden 

op een eenvoudige manier kunnen raadplegen. Hebt u interesse en tijd, en geraakt u 

gemakkelijk tot in Leuven? Mail dan naar Geert.VanReyn@theo.kuleuven.be 

Geert VAN REYN 
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Al deze werken zijn nu vrij te bekijken via onze website www.capuchins-in-the-low-
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lettertype van deze publicatie wel goede resultaten oplevert.  

Ook het 10-delig monumentale werk van HILDEBRAND van Hooglede, De kapucijnen in de 

Nederlanden en het prinsbisdom Luik, alsook zijn vele artikels die samengebundeld werden 
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Hildebrands Kapucijnen in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik vind je onderaan de lijst 

van “Full texts”, of rechtstreeks :  

http://theo.kuleuven.be/en/research/research_units/ru_church/ru_church_capuchins/full-

texts-1/hildebrand/nederlanden/kapucijnen-in-de-nederlanden 

Een directe link naar Hildebrands verzameling van artikels:  

http://theo.kuleuven.be/en/research/research_units/ru_church/ru_church_capuchins/full-

texts-1/hildebrand/miscellanea 

Tenslotte werd ook de index van het kapucijnenarchief van de Belgische provincie, ACB, 

sectie I, op het internet gezet. Bezoekers weten nu precies wat zich in deze afdeling van het 

archief bevindt. Zij kunnen deze stukken ook raadplegen in het studiecentrum, terwijl 

sommige hieruit ook gedigitaliseerd zullen worden.    

Graag willen we immers dit digitaliseringswerk verderzetten en we doen dan ook een warme 

oproep tot vrijwilligers die bereid zijn ons één dag in de week te helpen met het inscannen 

van deze werken. Op deze manier kan onze collectie van digitale werken gestaag uitbreiden 

en zal men over de hele wereld steeds meer werken over de kapucijnen in de Nederlanden 

op een eenvoudige manier kunnen raadplegen. Hebt u interesse en tijd, en geraakt u 

gemakkelijk tot in Leuven? Mail dan naar Geert.VanReyn@theo.kuleuven.be 

Geert VAN REYN 

 

  


