
Hoorns Documentatiesysteem (HDS)  

Handleiding  

Op de startpagina van het Hoorns Documentatiesysteem kunt u op twee manieren aan de slag: 

Bovenin via het invulformulier. 

Hierin kunt u een standaard zoekopdracht of een uitgebreide zoekopdracht geven. Hoe u deze 

zoekopdrachten kunt formuleren wordt hierna uitgelegd. 

Onderin via het overzicht van HDS-dossiers. 

Deze zijn toegankelijk via Adressen, Personen en Rubrieken die weer zijn onderverdeeld in 

Subrubrieken. Hier kunt u direct een straatnaam of een familienaam of een onderwerp aanklikken 

waarover u meer wilt weten. 

 

Uitleg van het invulformulier: 

Via het invulformulier geeft u in eerste instantie een standaard zoekopdracht die alleen op het HDS is 

gericht. Maar als u dat wilt kunt u ernaast aanvinken om tegelijk te zoeken in de andere onderdelen 

van de Kennisbank: 

 

Door met de muis over het vraagteken achter de knop ‘Zoeken’ te gaan ziet u verschillende opties 

voor de formulering van uw zoekopdracht: 

 



Door met de muis over het vraagteken achter de optie ‘Zoek ook in de rest van de Kennisbank’ te 

gaan wordt u erop geattendeerd wat de consequenties daarvan zijn: 

 

 

Door Uitgebreid zoeken aan te klikken opent u de mogelijkheid om in de regels 2, 3 en 4 

uiteenlopende opties in te stellen:  

 

 

In regel 2 kunt u een inperking van het aantal zoekresultaten instellen door niet in ‘Alle velden’ (= 

default) te zoeken, maar door één veld te selecteren waarin gezocht moet worden: 

 

In dezelfde regel 2 kunt u, wanneer u een persoon zoekt, het aantal zoekresultaten nog verder 

inperken wanneer u het geboortejaar van de gezochte persoon toevoegt (als u dat kent). 

In regel 3 kunt u een uitbreiding van het aantal zoekresultaten krijgen door aan te vinken dat u ook 

zoekresultaten wilt zien waarin uw zoekterm deel is van een ander woord. 

In regel 4 kunt u ervoor kiezen de zoekresultaten in een andere volgorde gepresenteerd te krijgen 

dan in volgorde van ‘Rubriek/Subrubriek’. 

NB 

Wanneer u na een standaard zoekopdracht te hebben uitgevoerd en op grond van de resultaten 

daarvan denkt dat een uitgebreide zoekopdracht misschien handiger is, dan gaat u vanuit de 

zoekresultaten terug naar de startpagina van HDS. Daar moet u uw zoekterm opnieuw ingeven, 



gevolgd door het selecteren van de hierboven besproken opties. Waarna u het zoekproces weer op 

gang brengt door op de knop ‘Zoeken’ te klikken. 

 

Slotopmerking 

Voor vragen of opmerkingen over het HDS of over deze handleiding kunt u contact opnemen via: 

werkgroephhsm@oudhoorn.nl . 

 

Werkgroep Hoorn Huizen Straten Mensen, 8 september 2022 
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