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Elektronische bronnen voor de studie van de wijsbegeerte, kerkelijk recht,
theologie en aanverwante domeinen (stand 11-10-2011)
Algemene hulpmiddelen en lexica
http://www.ixtheo.de
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de

http://www.guernsey.net/~sgibbs/rom
an.html
http://www.smart.net/~mmontes/eccal.html
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.
0059&redirect=true
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
resolveform?redirect=true&lang=greek
http://www.columbia.edu/acis/ets/Gra
esse/contents.html
http://www.bidoc.be/rolduc
http://www.google.nl/books

De ‘Index Theologicus’: up-to-date bibliografische
ontsluiting van tijdschriften en verzamelwerken
Ri-Opac: up-to-date bibliografische ontsluiting van
tijdschriften en verzamelwerken op het gebied van de
studie van de Middeleeuwen
Voor het omrekenen van Gregoriaanse naar Juliaanse
kalender en vice versa
Voor het berekenen van toekomstige liturgische kalenders
Lewis – Short “A Latin Dictionary”

Woordenboek Grieks
De “Orbis Latinus” van Graesse – oftewel alles over
Latijnse plaatsnamen
De catalogus van Rolduc
De bekende ‘Google Books’

Teksten van het Leergezag
http://www.vatican.va/latin/latin_inde
x.html
http://www.vatican.va/archive/attiufficiali-santa-sede/index_ge.htm
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs
http://www.papalencyclicals.net/all.ht
m
http://www.documentacatholicaomnia.
eu/a_1010_Conspectus_Omnium_Reru
m_Alphabeticus_Littera.html
http://www.intratext.com/BRI/
http://www.catho.org/9.php?d=byw#d
1h
http://history.hanover.edu/early/trent.
htm
http://www.ratzinger-papst-benediktstiftung.de/links.html

In het Latijn (als ook de Nova Vulgata en andere teksten)
In doorzoekbare pdf-bestanden de gehele Acta Sanctae
Sedis (1865-1908) en Acta Apostolicae Sedis (1909-)
Teksten van het Leergezag in het Nederlands
Een grote verzameling teksten in het Engels met
zoekfunctie
Hier kan men, naast enorm veel andere teksten van het
Leergezag maar ook gehele woordenboeken, scans vinden
van de Latijnse en Griekse Migne!
Biblioteca Religiosa
Denzinger Latijn-Frans
Engelse vertaling van de teksten van het Concilie van
Trente
Een verzameling links betreffende Joseph Ratzinger/Paus
Benedictus XVI

Wijsbegeerte
http://plato.stanford.edu
http://korpora.org/Kant/verzeichnissegesamt.html

Peer-reviewed Stanford Encyclopedia of Philosophy
Het verzameld werk van I. Kant online!
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http://josef-pieper-arbeitsstelle.de
http://www.class.uidaho.edu/mickelse
n/readings.htm
http://www.christelijkefilosofie.nl

Informatie over de filosoof Josef Pieper
Engelstalige teksten uit de Moderne Filosofie (van Bacon
tot Schelling)
Website van de Stichting voor christelijke filosofie

De studie van Sint-Thomas
http://www.corpusthomisticum.org
http://www.home.duq.edu/%7Ebonin/thomasbi
bliography.html
http://www.thomisme.org/index.php?option=co
m_content&view=article&id=12%3Avertalingen&
catid=1%3Athomistenlinks&Itemid=14
http://dhspriory.org/thomas/
http://biblioteca.campusdominicano.org/suma.h
tm
http://www.teologiaspirituale.org/testi.html

Werken van Sint-Thomas in het Latijn,
bibliografische databank, lexicon, etc.
Overzicht van vertalingen in het Engels
Overzicht van vertalingen in het Nederlands

De werken van Sint-Thomas in het Engels
De theologische Summa in het Spaans
Naast vele andere teksten ook de Summa
Theologiae in het Italiaans

Exegese
http://www.torreys.org/bible
http://titus.fkidg1.unifrankfurt.de/texte/etcs/grie/gnt/gnt.htm
http://www.diebibel.de/
http://www.markgoodacre.org/multibib/bible.ht
m
http://www.pseudepigrapha.com
http://www.mystfx.ca/academic/religiousstudies/ocp/
http://www.biblindex.org/
http://www.clerus.org/bibliaclerus/index_eng.ht
ml

Resource Pages for Biblical Studies
Novum Testamentum Graece
178 Bijbelvertalingen
All in one : Bible Versions and Translations
Apocriefe en pseudoepigrafische teksten i.v.m.
OT en NT
“The online critical pseudoepigrapha”
“Index of Biblical Quotations and Allusions in
Early Christian Literature”
“This program offers Sacred Scripture, its
interpretation in light of Sacred Tradition and the
teachings of the Magisterium, with appropriate
theological commentary and exegesis.” OOK
downloadbaar!

Kerkvaders – Kerkleraren - Theologen
http://www.unifr.ch/bkv/awerk.htm
http://www.oeaw.ac.at/kvk/kv01.htm
http://www.patristique.org/Sources-chretiennes1.html
http://www.hs-

Digitale editie van de “Bibliothek der
Kirchenväter”
Lijst van de verschenen banden in CSEL
Lijst van de verschenen banden in Sources
Chrétiennes
Digitale verzameling van Latijnse teksten
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augsburg.de/~harsch/a_chron.html
http://www.thelatinlibrary.com/christian.html
http://www.ccel.org
http://www.sant-agostino.it/latino
http://www.augustijnsinstituut.nl/publicatie.php?
nav=215
http://www.iclnet.org/pub/resources/christianhistory.html
http://www.augustinus.de/bwo/dcms/sites/bistu
m/extern/zfa/home.html
http://www9.georgetown.edu/faculty/jod/augusti
ne/
http://www.binetti.ru/bernardus/
http://albertusmagnus.uwaterloo.ca
http://www.cusanus-portal.de
http://homepage.bluewin.ch/huvbslit
http://clamu.dyndns.org/paterbernhard/Michael_
Schmaus/michael_schmaus1.html
http://www.newmanreader.org/index.html
http://www.bibliothek.uniwuerzburg.de/service0/fachinformation/theologie
/links/

Digitale verzameling van Latijnse teksten
Teksten van Kerkvaders in het Engels
Werken van Augustinus in Latijn en Italiaans
Databank van het Augustijns Instituut te
Eindhoven met een lijst van werken en
vertalingen
“Guide to Early Church Documents”
Voor de studie van Sint-Augustinus (Duits)
Voor de studie van Sint-Augustinus (Engels)
Online-editie van de werken van Sint-Bernardus
Niet-kritische uitgave van de werken van
Albertus Magnus online
Het werk van kardinaal Nicolaus Cusanus
Secundaire literatuur over Hans Urs Von
Balthasar
Online-editie van de laatste ‘Dogmatik’ van
Michael Schmaus
Talrijke teksten van de Zalige Kardinaal
Newman
Theologische links van de Universiteit
Würzburg

Moraal en Sociale leer
http://www.academiavita.org/

http://www.medische-ethiek.nl/
http://www.archive.org/details/theologiamoralis01inligu
http://www.theologyofthebody.net/

De website van de Pauselijke Academie
voor het Leven met documenten van het
Leergezag in verschillende talen
De webpagina van de Stichting Medische
Ethiek
De “Theologia Moralis” van Alfonso
Maria de Liguori
Informatie over de “Theologie van het
Lichaam”

http://www.iictriest.org

Het International Institute Canon
Triest in Gent (België) verricht
activiteiten en levert onderzoek op
verschillende gebieden van de Sociale
Leer van de Kerk.

http://www.pul.it/?page_id=298

Het Pastoraal Instituut Redemptor
Hominis, opgericht in 1958 door Pius
XII aan de Lateraanse Universiteit,
biedt gespecialiseerde
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studiemogelijkheden in de Sociale
Leer van de Kerk.

http://www.kuleuven.be/ccst

Het Centrum voor het Katholieke
Sociale Denken aan de KULeuven
(België) richt zich voornamelijk op het
wetenschappelijk onderzoek.

http://www.stthomas.edu/cathstudies/cst

De doelstelling van het John A. Ryan
Institute for Catholic Social Thought
aan de University of St. Thomas (Saint
Paul, Minnesota, USA) is " to examine
modern life through the Catholic
social tradition in order to foster a
deeper integration of faith and work".

www.ordosocialis.de

Ordosocialis.de is de website van de
Wissenschaftliche Vereinigung zur
Förderung der Christlichen
Gesellschaftslehre e.V.

Kerkelijk recht
http://www.kerkrecht.nl

Met name de Nederlandse vertaling van de CIC
1983

www.giddc.it
http://www.uibk.ac.at/praktheol/kaldi/

Gruppo Italiano Docenti di Diritto canonico
KALDI, Innsbruck:

http://www.canonlaw.info/

Website van Dr. Edward Peters
Deze website van Ulrich Rhode SJ informeert
uitvoerig over o.a.:
De grondteksten (1917/1983)
Jurisprudentie
Faculteiten
Tijdschriften etc.

http://www.ulrichrhode.de/kanon/index.html

Kerkgeschiedenis en Liturgie
http://www.augustiniana.net/nl/index.htm
http://www.alcuin.de
http://www.dmgh.de

Bibliografie over de Augustijnenorde
Databank over middeleeuwse auteurs
Monumenta Germaniae historica, de volumes
verschenen tot 2000 online
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http://users.bart.nl/~roestb/franciscan
http://www.kbr.be/~socboll/index.php
http://www.ka-theol.unibonn.de/Einrichtungen/liturgiewissenschaft/links
/thematische-links
http://www.liturgia.it/
http://www.preces-latinae.org/index.htm
http://www.sanctamissa.org/en/
http://musicasacra.com/communio/
http://www.ecodices.unifr.ch/de/list/csg/Shelfmark/20/0
http://www.patristique.org/Actasanctorum.html

Informatie over de Franciscanenorde en
Franciscaanse auteurs
De website van de ‘Bollandisten’ voor de studie
van de hagiografie
Links betreffende de liturgie (Duits)

Alles voor de studie van de liturgie (Italiaans)
Latijnse gebeden
Hulpmiddelen voor de liturgie volgens het
Missale Romanum van 1962
Gewijde muziek
Gregoriaanse handschriften
De Acta Sanctorum van de Bollandisten

Kunstgeschiedenis
www.wga.hu
www.kerkeninbeeld.nl
http://digi.ub.uniheidelberg.de/diglit/cpg34/0001
http://collecties.meermanno.nl/handschriften/sh
owillu?id=16754
anglicanhistory.org/images/boexken/index.html

Beeldcollectie kunst algemeen
Beeldcollectie kerken in Nederland
Biblia pauperum
Speculum humanae salvationis
Dat Boexken vander Missen

Verdere suggesties en wijzigingen kunt u mailen naar jvijgen@tiltenberg.org
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