
  

 

 

  STAP VOOR STAP ZOEKEN IN DIGIBRON 

1. Gebruik van de 

zoekbalk 

Op www.digibron.nl staat een zoekbalk. Hier kunt u een zoekterm (één of meer woorden) 

intypen. Vervolgens drukt u op enter. Binnen alle kranten, tijdschriften- en boekencollecties 

van Digibron zal gezocht worden naar resultaten die voldoen aan uw zoekvraag. 

Bovendien komen de resultaten uit alle jaargangen van de 18e eeuw tot heden. 

 

 

2. 
De beste 

zoekmogelijkheden 

op een rij 

Digibron is een digitaal archief met daarin honderden jaargangen van kerkelijke publicaties 

en christelijke kranten en tijdschriften, met name van bevindelijk-gereformeerde signatuur.  

Meer informatie vindt u op onze pagina www.digibron.nl/faq (= veel gestelde vragen). 

Er kan op verschillende manieren gezocht worden in het digitale archief.  

Hieronder volgen de belangrijkste zoekinstructies.  

In het algemeen gelden de volgende regels: 
 

 Regel 1 

Als u meerdere woorden opgeeft, krijgt u standaard de sortering van de resultaten op 

relevantie, wat inhoudt dat bovenaan de resultatenlijst de artikelen worden getoond waar 

de zoekwoorden dichtbij elkaar staan, of waar de woorden in kop, onderkop of aanhef 

staan.  

 Regel 2 

Bij eenvoudig zoeken moet het zoekwoord uit minstens twee tekens bestaan, eventueel in 

combinatie met wildcards; dat zijn tekens ter vervanging van een of meerdere lettertekens.  

(zie verder 1.2.6) 

 Regel 3 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters. 

  

Hoe ouder de documenten, hoe lastiger de tekst leesbaar is voor de computer. Een scan 

van de tekst wordt geautomatiseerd omgezet in lettertekens met behulp van OCR          

(optical character recognition). Deze techniek levert geen 100 % correct resultaat op; dit 

betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen en dat u dus niet alle artikelen 

vindt, waar de gezochte woorden in staan. Door vrijwilligers worden er geregeld correcties 

aangebracht in artikelen, waardoor ze beter doorzoekbaar zijn. 

Ga naar 

www.digibron.nl

Waar bent u 
naar op zoek?

Typ zoek-
opdracht in

Klik vervolgens 
op het 'loepje'

Even wachten                
en dan...

...verschijnt wat 
u zoekt!

Zoeken in Digibron  
Stappenplan voor zowel eenvoudig als uitgebreid 

zoeken naar de gewenste artikelen en uitgaves in 

de digitale schatkamer van christelijk Nederland 



1.2.1 
Zoeken naar twee 

of meer woorden  

in de tekst 

Als u twee of meer woorden in de zoekbalk intypt, krijgt u als resultaat alle artikelen waarin 

de opgegeven woorden ergens (in willekeurige volgorde) in het artikel voorkomen.  

Hierbij hoeven beide woorden niet direct na elkaar in de tekst voor te komen.  

Bijvoorbeeld: Avondmaal belijdenis.  

U kunt ook gebruik maken van het woord AND tussen de woorden, dus in het voorbeeld: 

Avondmaal AND belijdenis.  

Het woord AND hoeft u echter niet te gebruiken. Standaard staat deze optie aan als u zoekt 

naar meer dan één woord. 

1.2.2 
Zoeken naar twee 

of meer woorden  

die bij elkaar horen 

Als u zoekt op woorden of termen die precies in die volgorde bij elkaar horen, zet u uw 

zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens.  

Bijvoorbeeld: "Koningin Beatrix".  

De resultatenlijst geeft alleen treffers met precies die combinatie van woorden. 
 

1.2.3 
Zoeken naar 

woorden die dicht 

bij elkaar moeten 

staan 

Met de proximity-search (letterlijk: zoeken op nabijheid) kunt u aangeven binnen hoeveel 

woorden afstand de door u gezochte woorden van elkaar mogen staan. Met een getal 

geeft u die maximale onderlinge afstand aan.  

Bijvoorbeeld: "avondmaal ouderling"~10 

De woorden ‘avondmaal’ en ‘ouderling’ mogen maximaal 10 woorden van elkaar af staan. 

Dit kan een heel goed hulpmiddel zijn om betere zoekresultaten te krijgen. 

1.2.4 
Uitsluiten van een 

woord  

of combinaties van 

woorden 

Typ NOT tussen de zoekwoorden.  

Het tweede woord mag dan niet meer voorkomen in de tekst.  

Bijvoorbeeld: Avondmaal NOT ouderling. 

1.2.5 Zoeken naar één 

van beide woorden 

Typ OR tussen de zoekwoorden.  

Bijvoorbeeld: Avondmaal OR nachtmaal 

U krijgt alle treffers waarin de termen ‘avondmaal’ of ‘nachtmaal’ voorkomen 

1.2.6 

Zoeken met 

wildcards of jokers 

naar verschillende 

versies van een 

woord 

• Typ een * om verschillende uitgangen te vervangen.  

Bijvoorbeeld: avondmaal*  

Door het sterretje te gebruiken krijgt u resultaten als avondmaal, avondmaalsviering en 

avondmaalsformulier.  
• Typ een ? om één enkel teken te vervangen.  

Bijvoorbeeld: va?antie geeft u treffers voor vakantie en vacantie.  

De truncatietekens * en ? kunnen ook binnen een woord gebruikt worden, maar niet aan 

het begin van een woord als eerste karakter. 

1.2.7 

Specifiek zoeken 

binnen zoekvelden, 

binnen een periode 

of in één of meer 

bronnen 

Onder de zoekbalk op de homepage staat de knop: 

“Uitgebreid zoeken/Geavanceerd zoeken”. 

 

 
 

Door hierop te drukken, opent er een nieuwe pagina waarin u specifiek kunt aangeven:  

1. op welke zoekwoorden of combinatie van zoekwoorden er gezocht moet worden én 

eventueel in welke specifieke velden u wilt zoeken binnen de bronnen.  

Bijvoorbeeld: kop, aanhef of auteursveld; 

2. op welke specifieke datum, in welke periode of in welk jaar u wilt zoeken; 

3. op welke bron of bronnen u wilt zoeken óf welke bronnen u wilt overslaan bij het zoeken. 

 

U kunt in het pull-down menu ook aangeven in welk specifiek gedeelte van de tekst  

(zoals  kop, aanhef, auteursveld en dergelijke) de door u genoemde woorden moeten 

voorkomen. 

 

 



U kunt zelf een specifiekere zoekvraag maken door een nieuwe zoekvraag aan de eerste 

regel toe te voegen. Gebruik daarvoor de knop “+V veld toevoegen” (1). 

 

 
 

Opnieuw verschijnt een zoekbalk waarin u zoekwoorden kunt benoemen of uitsluiten (2).  

En ook hier kunt u eventueel aangeven in welk deel van de tekst moet worden gezocht (3). 

Het is altijd mogelijk om met de knop “-Veld verwijderen” de laatste regel weer te 

verwijderen (4). 

 

1.2.7.1 Zoeken op dag, 

periode of jaar 

U kunt bij het item Datum via de knop “Alle data” aangeven of u op een periode, specifieke 

datum of datumrange wilt zoeken. 

 

     

1.2.7.2 Zoeken op een 

specifieke bron 

Digibron bevat artikelen en tekst uit meer dan zestig verschillende periodieken of 

publicaties. Standaard zoekt Digibron in alle bronnen. U kunt uw zoekopdracht hier 

beperken door de bronnen, die u wilt doorzoeken, aan te vinken (1).  

 

 
 

U kunt er ook voor kiezen om de bronnen die u niet wilt doorzoeken, aan te vinken en dan 
het hokje rechts bij “Insluiten” aan te klikken. Dit verandert dan in “Uitsluiten”. 

Dan doorzoekt u alle bronnen, uitgezonderd de door u aangevinkte bronnen. 

 

 
 

 

 
 

 

Hopelijk heeft u                    
gevonden wat u zocht!

Is het niet gelukt? 

Heeft u hulp nodig?
Neem contact op!

www.digibron.nl/  
contact

digibron@erdee.nl

055-5390267


