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Zoeken in Adlib met de zoekassistent (eenvoudig) 
 

De meest eenvoudige manier van zoeken in je Adlib database is via de zoekassistent. Je kan hier op 

de meest gebruikte velden zoeken. Er kan verschil zitten in welke velden doorzoekbaar zijn bij 

verschillende versies van Adlib.  

In deze handleiding wordt de manier van zoeken doorgenomen, voorbeelden gegeven en enkele 

handige truckjes benoemd. 

Maar het belangrijkste is: gewoon wat proberen! Probeer in je eigen Adlib maar eens wat 

verschillende dingen en ontdek wat de resultaten zijn. Proberen en oefenen is de beste manier om 

goed te leren zoeken.  
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Zoeken via de zoekassistent in 5 stappen 
 

 Stap 1: selecteer de database waarin je wilt zoeken en druk op volgende 

 

 

Stap 2: selecteer het veld waarin je wilt zoeken en druk op volgende 
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Stap 3: Vul een zoekterm in en klik op volgende 

 

 

Stap 4: Kies voor alle records met gevonden termen door op alle sleutels te drukken. 

Of selecteer één gewenste term en druk op toon  
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Stap 5: de objectrecords met de resultaten van de zoekopdracht verschijnen nu in een overzicht 
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Zoeken op delen van woorden 
 

Stelregel:  term…  ->  klok 

  …term -> *klok 

Je hoeft niet altijd het hele woord in te vullen. De eerste letters van een woord zijn soms al 

voldoende. Dit kan handig zijn als je niet zeker weet hoe een woord geschreven is.  

Bijvoorbeeld: ik ga op zoek naar een “klok” 

 

Adlib vind alle resultaten die beginnen met “kl”: 
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Soms weet je het tweede deel van een woord wel, maar het begin niet. Dan kan je zoeken met een 

asteriks: *. De * staat voor “er staat iets, maar het maakt niet uit wat” 

Bijvoorbeeld: ik zoek een …klok. De zoekvraag wordt dan *klok 

  

Adlib vindt dan deze resultaten: 
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Zoeken in verschillende soorten velden 
 

In Adlib zitten verschillende velden, er zijn drie belangrijke te onderscheiden: 

1. Gekoppelde velden, hier zit een andere database achter zoals de thesaurus (bijv.: 

objectnaam, materiaal, vervaardiger) 

2. Vrije tekst velden (bijv.: titel, beschrijving, opmerkingen)  

3. Datumvelden 

In de manier van zoeken zitten er kleine verschillen tussen de verschillende soorten velden.  

1. Gekoppelde velden. Het stappenplan zoals hierboven beschreven is een voorbeeld van 

zoeken in een gekoppeld veld. De objectnaam is een thesaurusterm.  

- je krijgt een overzichtsscherm krijgt van alle gevonden termen (zie stap 4) 

- als je niets invult bij stap 3 (dus geen zoekterm invoert) zal Adlib de alle mogelijke 

resultaten geven 

- Als je als zoekvraag * invult, en verder niets, dan vindt Adlib alle termen en daarmee alle 

records waarvan het veld ingevuld is. 

2. Vrije tekst velden. Adlib zoekt willekeurig in de tekst, dus het maakt niet uit waar de 

zoekterm zich in de zin bevindt, ook als de zoekterm een deel van een woord is. 

- je moet een zoekterm invullen, hoeft niet een heel woord te zijn 

3. Datumvelden. Hiermee zoek je op een datum. Let wel op dat de notering van een datum 

altijd jaar-maand-dag (JJJJ-MM-DD) is.  

- Zoeken werkt hetzelfde, adlib vult zelf achter de term aan. Je hoeft dus niet de hele 

datum in te voeren als je alles van een bepaald jaar zoekt volstaat alleen het jaar. 

- Bij nieuwere versies van Adlib: Bij sommige velden (vervaardigingsdatum, invoerdatum) 

helpt Adlib je met een zoekvraag waardoor je op een specifieke datum kan zoeken, maar 

ook een periode: 
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Zoekopdrachten combineren 
 

Soms kan het zijn dat 1 zoekvraag nog niet een antwoord geeft op de vraag die je aan de Adlib 

database stelt. Je kunt vrij eenvoudig zoekvragen combineren met knoppen boven in je balk. 

 

 

De mogelijkheden die je hebt (de bolletjes geven het ook mooi weer):  

And – beide zoekvragen komen in één record voor 

Or – resultaten worden opgeteld 

Not – resultaten van een zoekvraag maar niet de record met resultaten van de tweede zoekvraag 

 

Een voorbeeldje: ik wil alle klokken van Douwe Jelles Tasma vinden 

1. Ik zoek eerst alle klokken: 
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2. Adlib vind de volgende resultaten, druk op alle sleutels 

 

 
 

3. Alle klokken staan nu in je overzicht. Kies nu AND want ik wil alleen klokken die van Douwe 

Jelles Tasma zijn, geen anderen. 
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4. Nu verschijnt de zoekassistent weer:  

Selecteer ditmaal de vervaardiger en druk op volgende 

 

 

 

5. Vul als zoekterm Tasma  in (mits de namen als achternaam, voornaam in Adlib staan) 

 

 
 

 

 



 

11 
Museumfederatie Fryslân - versie april 2019 

6. In het overzicht staan nu alleen nog de klokken van Douwe Jelles Tasma 

 


