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Het archief
•

De volledige collectie van ingebonden edities van Het Belang van Limburg is
ingescand:
–
–

•
•
•

De pagina’s zijn ingescand op ware grootte en kunnen opnieuw worden
afgedrukt in ware grootte.
De tekst op de pagina’s is via OCR (optische karakter herkenning), met een
minimale foutenmarge, als tekst opgeslagen.
Er kan gezocht worden op verschillende manieren. Op:
–
–
–

•

520.000 pagina’s uit 620 banden
van de periode 1890 tot en met 2003

tekst
datum of periode
combinatie van periode en tekst

Er kan op een eenvoudige manier door de kranten gebladerd worden:
–
–

van pagina naar pagina
van dag naar dag.

Startpagina
•
•

De startpagina bestaat uit een eenvoudig zoekscherm.
Maar toont ook:
–
–
–

•

een uitgebreid zoekscherm.
een resultatenbalk
een venster met een afbeelding van een krantenpagina.

Verder vindt u meer uitleg.

Zoeken
•
•
•

•

[1]
[2]

Via het eenvoudig zoekscherm kan
in het hele archief worden gezocht.
De zoektermen ingeven en klikken
op ‘zoeken’. [1]
Mogelijk levert dit teveel
zoekresultaten op, klik daarvoor op
‘specifiek zoeken’. [2]
Onder de knop ‘specifiek zoeken’,
zijn er extra mogelijkheden om de
zoekopdracht te verfijnen. [3]

[3]

Specifiek zoeken

[1]

[2]

•
•

–

•
•

[3]
[4]
[5]

De zoekterm in het zoekvenster tikken. [1]
Er kan een bepaalde dag of periode worden geselecteerd: [2]

Er kunnen woorden uitgesloten worden. [3]
Het zoeken gebeurt per pagina. Via de selectielijst ‘afstand tussen
trefwoorden’ kunnen zoektermen gezocht worden die in elkaars
buurt staan: [4]
–
–

•

om één bepaalde dag te selecteren, moet dezelfde datum in het
bovenste en onderste selectievenster worden geselecteerd.

de tekstherkenning houdt rekening met kolommen.
om een exacte zinsnede te zoeken moeten de termen tussen
aanhalingstekens, bijvoorbeeld: “provinciale bibliotheek”

Zoeken kan ook beperkt worden tot de voorpagina’s. Dat is vooral
nuttig bij het zoeken naar belangrijk nieuws. [5]

Resultaten
•
•
•
•

De resultaten van de zoekactie worden in de rechtse kolom
gegeven.
De resultaten zijn per decennium gerangschikt.
Bovenaan staat het totaal aantal pagina’s met de
opgegeven zoektermen. [1]
Door te klikken op een decennium worden de individuele
pagina’s getoond waarin de zoekterm voorkomt: [2]
–

–
–

•

de resultaten kunnen volgens relevantie of op datum worden
gesorteerd, door eenvoudig op ‘datum’ of ‘relevantie’ te klikken.
[3]
de resultaten worden per 10 getoond.
de volgende periode of de zoekresultaten (van hetzelfde
decennium) kunnen getoond worden door te klikken op het
schermnummer onderaan of op de knop volgende of vorige. [4]
Als er veel zoekresultaten zijn, is het aangewezen om de
zoekopdrachten in tijd te beperken. In dit voorbeeld zijn er 206
pagina’s gevonden tussen 1980-1989. Dat betekent dat er door
21 pagina’s moet gebladerd worden om de resultaten van 1989
te zien.

[1]

[2]
[3]

Om de pagina te tonen, klikt men op de datum met pagina.

[4]

Bladeren
[3]

[2]

[3]

[4]
•

Door te klikken op een datum [en pagina] in
het resultatenvenster rechts [1], wordt een
afbeelding van de krantenpagina getoond in
het centrale venster:
–

boven en onder de afbeelding van de pagina
staat de navigatiebalk. [2]
•
•
•

•
•

[4]

in het midden staat de datum.
daarnaast de knoppen om verder te bladeren in
de editie van die dag. [3]
de dubbele pijl aan de buitenzijde van de
navigatiebalk laat toe om naar de volgende
[rechts] of vorige [links] uitgave van de krant te
navigeren. [4]

De gezochte term wordt op de pagina
aangeduid met een blauwe pijl. [5]
Na het klikken op de afbeelding, opent de
pagina in pdf-formaat (Acrobat Reader).

[1]
[5]

Acrobat Reader
•

[1]

Na het klikken op de afbeelding opent Acrobat
Reader zich automatisch in een nieuw venster
en toont de gekozen pagina:
–

•

•

Via de zoom - het vergrootglas in de werkbalk
van Acrobat Reader - kan u inzoomen op de
details van de pagina [1]
Om een volgende pagina van de krant te
bekijken, moet u terug naar het navigatievenster van het archief en daar de volgende
pagina selecteren: [2]
–

[2]

een aantal functionaliteiten en navigatiemiddelen
van Acrobat Reader worden nu in het venster
getoond.

het hele archief doorzoeken of door de krant
bladeren is niet mogelijk in dit venster.

pdf-pagina doorzoeken
•

Via de Zoek/Find-functie kan u
woorden op de pagina zoeken:
–

–

–

dit staat los van uw eerdere
zoekopdracht in de index van alle
pagina’s. Deze zoekfunctie gebruikt
de mogelijkheden van Acrobat
Reader.
met de knoppen naast het
zoekvenster wordt telkens naar het
volgende/vorige resultaat getoond via
een markeerfunctie. [1]
in versie 7 is er een apart venster
beschikbaar dat alle resultaten van
de zoekterm op de pagina weergeeft.
[2] Klik daarvoor op het pijltje naast
‘Find/Zoek’ en open de volledige
zoek-mogelijkheden. [3]

[1]

[2]

[3]

Valkuilen
•

Zoekopdrachten:
–

De zoektermen moeten letterlijk in het artikel staan:
•
•

hou rekening met oude spelling
de artikels zijn niet geschreven met het opzet om ze te laten terugvinden. Probeer u in de
plaats te stellen van de auteur en de tijdsgeest.
–

•
•

•

In het wedstrijdverslag van een volleybalclub staat niet noodzakelijk het woord ‘volley’.

de OCR (optische karakter herkenning) is niet foutloos.
het systeem zoekt per pagina en niet per artikel: zoektermen staan mogelijk op dezelfde
pagina, maar daarom niet in hetzelfde artikel. (Tenzij via opties. Zie hoger)

Collectie:
–

de collectie is niet volledig:
•

•
•

de oudste jaargangen dateren vanaf 1890. Het Belang van Limburg verscheen pas vanaf
1933 als dagblad. Voordien verscheen de krant gemiddeld 2 tot 3 keer per week: dinsdag en
donderdag en eventueel het weekend. Vroeger waren er ook geregeld zondagsedities.
tijdens de oorlogsjaren verscheen de krant niet: 1914 - 1918 en van 11 mei 1940 tot september
1944.
er ontbreken sporadisch pagina’s, artikels of zelfs een hele periode of jaargang (1911). Hiervan
wordt momenteel een lijst opgemaakt in de hoop ze ooit terug te vinden.

