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Bronnen voor genderstudies  

 

Deel 1: Belangrijke werkinstrumenten in een 
wetenschappelijke bibliotheek 
 

- Catalogi 
1. Algemeen 

2. ALEPH 
Online versus CDROM 
Browse versus search 
Basket en mail 
Trefwoorden in Aleph 

- Amazon 
- VUB 

3. PICA 
 

- Secundaire bronnen of bibliografieën 
 

1. Algemeen 

2. ERL EN NTRIGUE 

3. ONLINE 
 

- Primaire bronnen of full text 
 

- Linking: SFX 
 
 

Deel 2: Archieven, bibliotheken en documentatiecentra  
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Deel 1: Belangrijke werkinstrumenten in een 
wetenschappelijke bibliotheek 
http://www.lib.rug.ac.be 
 

- Catalogi: vertellen je wat de bibliotheek bezit 
 

1. Algemeen  
 
 
 
 
 

 
 

Aleph Universiteit Gent: on-line catalogus van het 
RUG-bezit verworven na 1985 
Raadpleeg de frequently asked questions op het 
eerste Aleph-scherm ! 

Aleph  op 
CDROM: 
regelmatige  
 update 

Amazon: 
zoeken op 
trefwoorden! 

CCB: CDROM 
van alle Belgische 
wetenschappelijke 
bibliotheken  
update: 1x/jaar ???  

Antilope: on-line 
catalogus 
 Tijdschriften alle 
Belgische  
Wetenschappe-
lijke 
bibliotheken: 
voor RUG: 

   

Pica: centrale catalogus 
Nederland, geeft ook 
toegang tot enkele 
secundaire bronnen 

Vub-catalogus: zeer goede 
onderwerpsontsluiting 

HANDLEIDING! 

CDROM 
bezit 
openbare 
bibliotheken  

http://www.lib.rug.ac.be/�
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2. ALEPH 

ONLINE versus CDROM 
 
Een online catalogus geeft altijd de laatste stand, boeken die  op dit ogenblik door catalografen 
worden ingevoerd zijn meteen zichtbaar in de catalogus. Sommige catalogi geven ook aan of een 
boek al dan niet ontleend is (in RUG is dit voorlopig nog niet mogelijk) 
 
Een CDROM geeft altijd een verouderde stand, voor de CCB zou dit 1 jaar moeten zijn, maar het 
project loopt mank, voor  Aleph op ERL is dit slechts enkele weken.  
 
 

BROWSE  versus SEARCH  

BROWSE 
 
Browse of bladeren : tik slechts één woord in, of een auteursnaam/ komma /spatie/ voornaam 
 

 
 
 
 
 
 
 

gebruik new browse 
om van index te 
veranderen 
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SEARCH 
 
Hier kan je de Booleaanse operatoren AND/OR en NOT gebruiken 
 
AND :  Hitchcock AND Vertigo geeft je alles wat zowel over Hitchcock als over Vertigo gaat 
OR    :  Bioscoop AND cinema: geeft alles over bioscoop en over cinema  
NOT  :  Vertigo NOT Hitchcock : geeft alles over Vertigo (hoogtevrees) en niets over Hithcock 
 
In Aleph zoek je automatisch met AND zonder dat je dit intikt . Demoor gender in all fields 
zoekt meteen naar een boek met deze twee zoektermen in titel en/of auteur, uitgever etc.  
De filter Library geeft je de mogelijkhied om slechts op één bibliotheek te zoeken, de filter 
Document type laat je meteen bepalen of je een tijdschrift, boek of thesis wenst in te kijken  
 
Je kan ook combinaties maken van bijvoorbeeld een woord uit de titel en een stuk van de 
auteursnaam, een datum en een document type, wat je meteen bij het gezochte boek brengt 
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BASKET  EN MAIL 
 
Door de gewenste titels aan te klikken kan je ze verzamelen in een “basket”of een verzamelfile 
die je dan volledig naar een email-adres kan verzenden. Meer dan handig als je een werk of thesis 
maakt! 
 

                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 

klik de gewenste titels aan  en klik daarna in de 
RESULTS LIST ‘Add selected to basket aan’ 
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Je kan deze lijst zeer zorgvuldig selecteren voor je ze doorstuurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Via full kan je de volledige beschrijvingen opnieuw bekijken, via delete 
kan je ze eventueel verwijderen 

history toont je een overzicht van wat je tijdens 
de laatste zoeksessie zocht 
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klik op Basket Save/Mail om  
je zoekresultaten te versturen  

Kies een formaat, Full record stuurt alle 
gegevens mee 
Je kan ook een onderwerp meegeven in 
Subject  
Tik een correct emailadres in  
De text die je kan intikken is beperkt in 
lengte! 
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TREFWOORDEN IN ALEPH ? 

- AMAZON.COM 
De aleph-catalogus helpt je maar gedeeltelijk als je op trefwoorden gaat zoeken. Enkel recente 
engelstalige boeken hebben een (engelstalig) trefwoord meegekregen. Wil je een uitgebreidere 
trefwoordensearch doen,   gebruik dan  een hulpmiddel zoals AMAZON.COM, de commerciële 
internet boekhandel. Je vindt een link in de http://www/lib.rug.ac.be → executive lounge → 
catalogi. keer met je zoekresultaat terug naar Aleph om te zien of het boek al dan niet in Gent 
aanwezig is 
 

 

Kies voor Books en Browse subject om 
een categorie van trefwoorden te zien Kies voor deze Search om  een 

gewone trefwoordsearch te doen  
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- VUB-CATALOGUS 
 
De VUB-catalogus heeft een uitstekend trefwoorden-systeem, zoek ook daar en neem je titel mee 
naar de Aleph-catalogus om te zien of het boek in RUG is.  
http://www.lib.rug.ac.be→executive lounge→catalogi→Vubis VUB  
 

 
Dit is het resultaat. Klik alle trefwoorden aan (markeren met ), dit is een Booleaanse OR , en 
klik op retrieve marked items, waardoor je de gewenste titels op je scherm krijgt, zoek 
eventueel in Aleph of die titels ook in RUG zitten 
 
 

 
 
 

vul hier je trefwoord (in het Engels!)in,  
noteer het resultaat en keer terug naar (bijvoorbeeld) de 
aleph-catalogus om te zien of het boek in RUG  is 
 

Klik Keyword aan als search method 

tik je trefwoord in en klik op start search 

http://www.lib.rug.ac.be/##lounge#catalogi#VUB�
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3. PICA 
 
Pica is de online centrale catalogus van Nederland met het bezit van  van meer dan 400 
Nederlandse bibliotheken. Het heeft een uitstekend trefwoordensysteem dat algemeen gebruikt 
wordt. Een voorbeeld: 
 
Ik zoek boeken over gender en kunst.  
 
Pica vind ik in de Executive lounge → catalogi → Pica 
Let wel, Pica is een betalende online catalogus. RUG heeft (momenteel) slechts twee poorten, wat 
wil zeggen dat er maar twee RUG-lezers tegelijkertijd Pica kunnen raadplegen.  
 
De toegang werkt zo:  
 

  
 
 
 

 

directe link 

Gebruikersnaam en 
paswoord, moet  je bij 
het volgende scherm 
ingeven 
let wel: dit lukt enkel 
binnen RUG! 
Zijn er twee andere 
RUG-gebruikers aan 
het werk dan moet je 
helaas je beurt 
afwachten 
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Elk Pica-zoekscherm –of het nu om een catalogus of een secundaire bron gaat- heeft dit blokje. 
Tik je hier het woord Gender in, dan krijg je enkel die titels met het woord gender in de titel.  
 
Wil je op trefwoorden zoeken dan moet je enigszins anders te werk gaan.  
Controleer altijd de trefwoorden die je gebruikt, omdat een trefwoord in je eigen bibliotheek 
ingeburgerd is, is het dat nog niet in een andere bibliotheek. 
 
 

toegang tot de PICA-
catalogus 

toegang tot enkele secundaire 
bronnen, enkel die waarvoor 
RUG betaalde,  kunnen 
geraadpleegd worden 

in dit pop-
down menu 
kan je onder 
andere de 
keuze maken 
om op 
trefwoorden 
te zoeken 
let wel op! 
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Via de FIND –knop uit het gewone menu (edit) kan je zoeken op woorden, zodat je niet de hele 
lijst hoeft door te lezen.  
 
 

Op het PICA-zoekscherm 
kan je kiezen voor 
Onderwerpen   
zoek je iets over  gender 
en kunst dan kan je 
eventueel eens kijken wat 
kunstwetenschappen als 
trefwoord te bieden heeft  

 

de keuze trefwoord en gender, geeft de 
boodschap:  
Niets gevonden 
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Pica laat je ook toe via Booleaanse operatoren te zoeken, dit kan door het aanklikken van de knop 
Expert 
 

 

deze 
zoekmethode 
geeft enkel 
die titels met 
zowel gender 
als art in de 
titel of de 
ondertitel 



BRONNEN VOOR GENDERSTUDIES                    HERFST 2000                            Sylvia Van Peteghem 

 14 

 
 

 
 

in de basiscode zie je de 
trefwoorden die aan deze titel 
werden toegekend, hier zie je 
dat niet gender maar wel 
sekseverschillen gebruikt  
wordt, een klik op het woord 
zelf  toont eventuele 
synoniemen  

vindplaats van de 
boeken,  
vraag die werken 
interbibliothecair 
in de bibliotheek aan  

hier zie je eventuele 
synoniemen, verwante termen, 
(zie ook... ) en hier kan je alle 
werken die in die rubriek zijn 
opgenomen meteen opvragen  
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De meeste online-catalogi (ook Pica) geven je de mogelijkheid om de gegevens die 
 je gevonden hebt naar een email-adres te versturen, maak daar gebruik van! 
 

 
 
 

telkens je een titel vindt die je 
interesseert , kan je die meenemen in 
een bewaarset, via de download –
knop verstuur je alles naar een door 
jou gekozen e-mailadres, let wel op 
dat er vaak een limiet op het aantal 
titels staat, controleer eerst hoeveel 
je er kan meenemen, vaak kan je ook 
bepalen of je alle gegevens, of enkel 
een selectie per titel meeneemt 

selecteer je keuze en vul 
een emailadres in 
klik op versturen  
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