Ga naar regionaalarchiefalkmaar.nl
De website bestaat uit verschillende onderdelen: personen zoeken, archieven, beelden,
adresboeken, kranten, tijdschriften, bibliotheek, bouwvergunningen en het historisch
kadaster Alkmaar. In elk van die onderdelen kun je zoeken naar informatie over jouw
onderwerp. Klik op de knop van het onderdeel waarin je wilt zoeken en vul een
zoekterm in die met jouw onderwerp te maken heeft. Je kunt ook meerdere termen
tegelijk invullen, om de zoekopdracht gerichter te maken. Als je op de homepage een
term in “zoeken door alles” typt, zoek je door de hele site.

De belangrijkste knoppen
Bibliotheek
De bibliotheek is een goed startpunt voor je onderzoek. Je vindt er vooral secundaire
literatuur over allerlei onderwerpen die met de regio te maken hebben. Je kunt er in
het normale zoekbalkje met een term in zoeken, of met meerdere termen tegelijk. Via “uitgebreid zoeken” kun je er ook voor kiezen om alleen op auteur te
zoeken, of op titelwoorden. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je op zoek bent naar een boek van een auteur die Bakker heet. Als je gewoon op “bakker”
zoekt, krijg je in de resultaten ook allerlei boeken met “bakker” in de titel, dat is niet handig. Maar als je bij uitgebreid zoeken “bakker” als zoekterm
opgeeft, en aanklikt dat je alleen zoekt naar boeken waarvan de auteur “Bakker” heet, krijg je al betere resultaten.
Als je een bibliotheekboek wilt inzien, kun je het boek aanvragen met
een aanvraagbriefje aan de balie van de studiezaal. Je kunt ze helaas
niet via de website reserveren (wel per mail: info@archiefalkmaar.nl).
Kranten en tijdschriften
Hier kun je zoeken door alle gedigitaliseerde kranten en tijdschriften van historische verenigingen uit de regio, met behulp van zoektermen. Let erop dat niet
alles is gedigitaliseerd. De Alkmaarse Couranten zijn bijvoorbeeld maar vanaf 1930 online te doorzoeken. Als je informatie over de Eerste Wereldoorlog uit
de Alkmaarse Courant wilt hebben, lukt dat niet via de website. In zowel het kranten- als tijdschriftenarchief kun je op term zoeken. Je kunt ook aangeven
uit welke periode de kranten en tijdschriften moeten/mogen komen waarin je zoekt. Je vult hier dus NIET de periode in waarover je informatie zoekt, maar
de periode waaruit de kranten/tijdschriften komen waaruit je de informatie wilt halen. Naast het zoekscherm zie je een overzicht met welke
kranten/tijdschriften er gedigitaliseerd zijn.
Beelden
Onder deze knop kun je zoeken in onze gedigitaliseerde afbeeldingen.
Je kunt gewoon een term intypen gaan zoeken. Soms kan het handig

zijn om de filters die onder de zoekbalk staan te gebruiken. Als je op zoek bent naar kaarten van Noord-Holland uit de zeventiende eeuw bijvoorbeeld, kun
je bij het filter “type document” de optie “kaart” kiezen. Je kunt ook een periode selecteren. Door de filters goed te gebruiken, kun je heel gericht zoeken.
Archieven
Als je op zoek bent naar primaire bronnen, dan kun je het beste bij “archieven” zoeken. Je kunt er zoeken op trefwoord. Stel, je wilt bronnen vinden over de
NSB in Alkmaar. Zoek dan op “NSB Alkmaar”. Je krijgt dan treffers in 17 verschillende archieven. Kijk goed naar de titel van het archief om te zien of de
informatie die je erin kunt vinden nuttig is. Als de treffer in het archief van de gemeente Zuid- en Noord-Schermer zit, is de kans groot dat het niet nuttig is
voor jouw onderwerp. Treffers in de archieven “Stad Alkmaar, 1945-1988” en “Collectie documentatie tweede wereldoorlog” klinken al nuttiger.
Als je weet dat je alleen informatie wilt hebben uit een bepaald archief, zoek dat archief dan eerst op. Zoek bijvoorbeeld op “gemeente Alkmaar” met het
filter “Categorie: gemeentearchieven”, als je iets in het archief van de stad Alkmaar in de jaren ’30 wilt hebben. Klik dan op “Inventaris van het archief van
de stad Alkmaar, 1920-1944”. Om verder te zoeken in het archief, kun je het best rechtsboven de knop “download als pdf” aanklikken. Dan opent er een pdf
van de beschrijving van het archief. Hierin kun je met CTRL+F verder zoeken. Let op: vaak zijn de archieven van gemeenten opgedeeld in meerdere
tijdsperiodes. Zorg dat je de juiste te pakken hebt!
Heb je gevonden wat je zocht? Dan kun je stukken reserveren via de website.
Zoek het stuk dat je wilt reserveren op in de online inventaris op de website.
Onder het stuk staat de knop “reserveren”. Vul de gegevens op het formulier
in. Let op: selecteer de datum waarop je het stuk wilt bekijken! Je kunt
meerdere stukken in één keer reserveren, door op “selecteer meer
bestanddelen” te klikken in het formulier. Als je wilt dat iets voor je wordt
opgehaald, klik dan op “verstuur reserveringsverzoek”.

Zoektips
- Zorg dat je goed weet waar je naar zoekt: baken je onderzoeksonderwerp goed af, anders krijg je verkeerde/te veel treffers.
-

-

Probeer de goede termen te vinden om informatie te vinden. Als je in een archief iets zoekt over de Tweede Wereldoorlog, zoek dan op die
woorden, maar ook op bijvoorbeeld “oorlog” “militair” “bezetting”, “Duitser”, “Duitse”, et cetera.
Als je een * voor of na een woord zet, vult de zoekmachine daar zelf allerlei opties in. Stel, je wilt afbeeldingen van winkels vinden, maar ook van
schoenwinkels, fietsenwinkels, enzovoorts, zoek dan op *winkel* in de beeldbank. Dit werkt niet in PDF’s, alleen in de zoekmachine van de website!
Als je wilt dat de website alleen naar een combinatie van bepaalde woorden zoekt, zet ze dan tussen aanhalingstekens. Als je iets wilt weten over
Piet Blokker, zoek dan zo: “Piet Blokker”. Als je de aanhalingstekens niet gebruikt, krijg je ook pagina’s waarop de woorden “Piet” en “Blokker” los
van elkaar voorkomen, en dus heel veel onnuttige treffers.
Let op dat je onder de goede knop zoekt. Je gaat in de tijdschriften waarschijnlijk geen primaire bronnen vinden.

