Tips bij het zoeken op de Beeldbank Vereniging Oud Hoorn

De startpagina van de beeldbank bestaat feitelijk uit twee delen:
•
•

Boven: Het invulformulier waarin naar ieders wens zoekopdrachten kunnen worden ingevuld.
Onder: Het zogenaamde linkblok waarin een aantal vooraf gedefinieerde links zijn opgenomen van waaruit eenvoudig een groot
aantal foto’s wordt getoond van alle daarin vermelde Rubrieken, Plaatsen, Straten of Jaren.

Nadere toelichting op het invulformulier – als aanvulling op de te raadplegen helpteksten bij alle vraagteken-knoppen
door het aanklikken daarvan.
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Regel 1 – Zoeken op:
•

Zoeken met “aaneengesloten tekst” : bijv.: Ramen 4
o Uitsluitend foto’s met in een van de velden de tekst “Ramen 4” worden getoond.

•

Zoeken met “alle losse woorden (AND)” : bijv.: Ramen 4
o Alle foto’s met in een van de velden de tekst “Ramen” en ook “4” worden getoond, dus ook Appelhaven 4 indien er
ook tekst omtrent ramen staat vermeld,
Ramen 24, en ook foto’s met tekst “Oosterkerk-ramen”

•

Zoeken met “een van de losse woorden (OR)” : bijv.: Ramen 4, alle foto’s met óf “Ramen” of met “4” worden getoond.

Regel 1 – Het invulveld:

Naast de hier genoemde mogelijkheden: Bij “Ramen EVEN” worden uitsluitend de even-huisnummers getoond, dus ja,
bij “Ramen ONEVEN” de oneven huisnummers.
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Regel 2 – Zoeken in veld

Behalve door te zoeken in alle velden kan men zoals getoond gerichter zoeken door op een van de andere opties te klikken. Selecteert
men bijvoorbeeld Adres(of locatie), dan wordt uitsluitend op dit veld gezocht.
Regel 2 – Datum

De invulmogelijkheden spreken voor zich. Door een datum in te vullen wordt verbijzonderd op de eerder genoemde velden.
Bijvoorbeeld: Zoeken in veld Adres op Ramen en Veld Datum “1910” levert uitsluitend foto’s op van de Ramen met als datum 1910.
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Regel 3 – Zoeken mag onderdeel van een woord zijn

De getoonde uitleg hierover spreekt voor zich.

Regel 4 – Resultaat zoekactie weergeven als
De getoonde uitleg hierover spreekt voor zich.

Regel 5 – Resultaat zoekactie sorteren op
Spreekt voor zich.
Aangezien in Adres de volledige straatnaam wordt vermeld is ook de volgorde als zodanig, dus: Dr. C.J.K. van Aalstweg zit in letter “D”,
idem met Fotograaf, de namen zijn (vooralsnog) opgeslagen volgens het principe ”Voorletters+tussenvoegsel+Achternaam, de sortering
is daarom ook op voorletters.
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Nadere toelichting op het linkblok onderaan de pagina

Ten behoeve van het gebruikersgemak worden hierop alle voorkomende Rubrieken, Plaatsen, Adressen en Jaren vermeld. Door op een
van de links te klikken worden alle daarbij behorende foto’s getoond.

Rubriek/Subrubriek
Een foto kan “slechts” aan één Rubriek worden gekoppeld waardoor soms keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld: Wanneer
een mooie gevelsteen aan de gevel van het Sint Jansgasthuis prominent op de foto staat afgebeeld dan is het rubriek “Gevelstenen”,
wordt de gehele gevel getoond dan is het “Ziekenhuizen”.
Zeker op dit moment, is de toewijzing van de rubrieken niet compleet.
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Plaats/dorp
Alle plaatsen binnen West-Friesland worden hier afzonderlijk vermeld, plaatsen buiten de regio en in het buitenland worden verzameld
in “_Buiten de Regio” en “_Buitenland” .
Adres (of locatie)
Hierin worden de straten binnen Hoorn, Blokker en Zwaag getoond, straten buiten de regio worden in het veld Bijzonderheden
opgeslagen zodat met “Zoeken in alle velden” toch de straat, en dus de foto gevonden zal worden.
Datum
Aan de hand van de datum worden de foto’s in jaarreeksen ingedeeld.
Tenslotte
Hopelijk biedt deze handleiding een goed inzicht in de vele mogelijkheden die er op zoek-gebied zijn.
Vervolgens blijft het een kwestie van uitproberen en ontdekken wat de beste methode is om het gewenste resultaat te bereiken.
Succes, en suggesties zijn van harte welkom!
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