Workshop zoeken in Historische Kranten
Homepagina
U zoekt een naam, plaats of gebeurtenis door 1 of meer woorden te typen in het eerste balkje.

1e veld: naam, plaats, gebeurtenis, …
Als je een artikel, gebeurtenis of naam wil vinden, gebruik je goede trefwoorden. Je typt geen
volledige vraag, maar kiest de belangrijkste woorden uit de vraag.
Voorbeeld:
Vraag: Is er een krantenartikel met informatie over het bezoek van Bob Geldof aan Ieper naar
aanleiding van zijn ereburgerschap?
Kernwoorden: Geldof bezoek ereburger

Gebruik geavanceerde zoekinstellingen om specifieker te zoeken:




Wildcards: ? en *
Bijvoorbeeld: markt* zoekt zowel op markt als op marktplein, marktplaats, etc
Fuzzy zoeken: voeg ~ toe aan het eind van een woord.
Bijvoorbeeld: verkopen~ zoekt naar woorden die erop lijken, zoals verkooping.
+/- vóór een woord om het verplicht te maken / uit te sluiten.
Voorbeeld 1: +markt -zilver zoekt naar tekstfragmenten waarin markt voorkomt,
maar niet zilver.
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Voorbeeld 2: +markt +zilver zoekt naar tekstfragmenten waarin beide woorden
voorkomen.
U kunt uw zoekresultaat uitbreiden met or
Bijvoorbeeld: straat or weg voor resultaten die de woorden straat of weg bevatten.
Groeperen kan met ronde haakjes ().
Bijvoorbeeld: (markt zilver goud) or (kerk goud)
Exact zoeken met meerdere woorden "".
Bijvoorbeeld: "huis te koop"
Zoeken op specifieke pagina. page:paginanummer
Bijvoorbeeld: kerk page:1 voor alle voorpagina's waar het woord kerk in voor komt.
Zoeken op pagina reeks. page:[beginapagina TO eindpagina]
Voorbeeld 1: kerk page:[1 TO 3] voor alle pagina 1, 2 en 3 waar het woord kerk in
voor komt.
Voorbeeld 2: kerk page:[2 TO *] voor alle pagina's, behalve de voorpagina's, waar
het woord kerk in voor komt.

Periode
Je kan op een exacte datum of op een periode zoeken:
Exacte datum: 23/01/1880
Periode tussen 1955 en 1965: 1955-1965
Na 1800: >1800
Voor 1800: <1800
Tussen 23 januari 1880 en 04 september 1880: 23/01/1880-04/09/1880
Nog enkele andere tips:
 Vermijd het gebruik van lidwoorden (de, het, een).
Vb. Brouwerij De Beurs -> Brouwerij Beurs
Vb. Hendrik De Batselier -> Hendrik Batselier
 Denk aan de verschillende manieren waarop straten, namen, woorden kunnen geschreven
worden.
Vb. Meenseweg -> Meenscheweg
 Hou er rekening mee dat sommige straten in de loop van de tijd van naam veranderd zijn. Zoek op
hoe de naam van de straat vroeger was.
Vb. Boezingepoortstraat -> Boezingestraat
 Soms is het nodig om in het Frans te zoeken.
Vb. Zwembad -> bassin de natation
 Gebruik geavanceerde zoekinstellingen bij de trefwoorden (zie verder)
Stappenplan:
1. Welke trefwoorden gebruik je?
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Vermijd het gebruik van lidwoorden (de, het, een)
2.
3.
4.
5.

Is het nodig om te werken met een *?
Moet je exact zoeken met “ “?
Selecteer je jaartallen?
Moet je rekening houden met verschillende schrijfwijzen van namen, straten enz.?
Hou er rekening mee dat straatnamen soms van naam veranderen!

6. Is het mogelijk dat je meer resultaten vindt door in het Frans te zoeken?
Filter binnen de resultatenlijst:

Filter op Krantnaam
en/of
Filter op periode (millennium –
decennium – jaar)
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Hou rekening met een foutenmarge!
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Enkele zoekopdrachten:
Zoek info over brouwerij ‘De Beurs’ in de Cartonstraat.
Er is geen brouwer/brouwerij ‘De Beurs’ te vinden in de Cartonstraat. Er is enkel info over een herberg
met die naam.
Zoek info/foto over een ongeval op de Poperingseweg waarbij een motorrijder om het leven kwam
tussen 1955 en 1965.
Geen artikel gevonden doordat er te weinig informatie is…
Zoek info over een zwemwedstrijd in het kanaal van Ieper.
Bij het intikken zwemwedstrijd Ieper wordt volgend artikel gevonden:
4 september 1937 zwemwedstrijd in de vaart Boesinghe-Yper
Hier wat te weinig info (periode, welke plaats)
Info over het ongeval met de overzetboot bij het eilandje: jaar, naam slachtoffers, rechtszaak…
Bij het intikken eilandje Ieper overzetboot worden volgende relevante artikels gevonden:
11 augustus 1951 | Het Ypersch nieuws pagina 3 Jammerlijke verdrinking te Ieper
9 augustus 1952 | Het Ypersch nieuws pagina 2 Het ongeluk met de Overzetboot te Ieper
Zoek info over bouw openluchtzwembad
In het Nederlands pas vanaf 1938 dingen te vinden, bij het invullen van bassin natation kan men
artikels van de 19e eeuw vinden, onder andere Le Progrès | 12 juli 1885 Le Bassin de Natation.
Plaats van de rechtbank van oorlogsschade te Ieper in 1919 en 1923
! let op, nu spreekt men van oorlogSSchade, toen schreef men ook veel oorlogSchade
1919: trefwoorden oorlogsschade rechtbank periode 1919
de poperinghenaar | 9 november 1919: ‘voorlopige plaats is Poperinge’
de poperinghenaar | 28 december 1919: ‘in een tent’
oorloggschade rechtbank
de poperinghenaar | 5 juni 1921: ‘op de paardenmarkt’
1923: rechtbank oorlogsschade
De poperinghenaar | 15 augustus 1920
Overbrenging naar de vroegere kazernes in Ieper
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