
 

- (minteken) = sluit dit uit 
Voorbeeld zoekopdracht: 

 

Hiermee vind je van alles met New erin, maar niet New York. Met het minteken kun je meer 
uitsluiten dan alleen woorden. Je kunt bijvoorbeeld ook een site uitsluiten [ -site:nos.nl ] of een 
documentformaat [ -filetype:pdf ]. 
    Let op: voor - komt wel een spatie, erna niet. Die spatie is belangrijk, want daarmee 

onderscheid je het minteken van het koppelteken of afbreekstreepje. Vergelijk de zoekopdrachten [ 
jan-van-gent ] en [ jan-van -gent ]. Met de eerste zoekopdracht vind jejan-van-gent (een bepaalde 
vogel). Met de tweede zoekopdracht (met een spatie voor -gent) vind je allerlei mensen die Jan 
van … heten, maar niet Jan van Gent. Overigens worden afbreekstreepjes door Google 
genegeerd; jan-van-gent wordt beschouwd als één woord. 

" " (dubbele aanhalingstekens) = precies zo moet het er staan 
Voorbeeld: 

 

Resultaat: alleen pagina’s waar dit precies zo staat. Zinnen als ‘iedereen wil domweg gelukkig zijn 
in de Dapperstraat’ worden met deze zoekopdracht niet gevonden. 

    Google hecht al veel gewicht aan de woordvolgorde in een zoekopdracht en wijkt hiermeestal 
alleen om goede redenen vanaf. Zoeken met dubbele aanhalingstekens kan erg functioneel zijn, 
maar bedenk goed of het echt nodig is, want je kunt er ook dingen door mislopen. Met de 
zoekopdracht [ "Alexander Bell" ] mis je bijvoorbeeld Alexander G. Bell, terwijl dit dezelfde 
Amerikaanse uitvinder is. 
    Tweede voorbeeld: [ "advieseur" ]. Hiermee zeg je: er moet echt advieseur staan. Google wil dit 
corrigeren (‘bedoelde je: adviseur?’), maar nee, dat bedoelde je niet. Google negeert 

veelvoorkomende woorden als de, het, van, waar en hoe (zogenoemde stopwords), maar als zo’n 
woord essentieel is voor je zoekopdracht ("het is je van het"), dwing je Google ernaar te zoeken 
door er aanhalingstekens omheen te zetten. 
    Let op: dit werkt alleen met dubbele aanhalingstekens, niet met enkele. 

.. (twee puntjes) = geef een numerieke waarde tussen x en y 
Voorbeeld: 

 

De eerste twintig zoekresultaten gaan over de overstroming van 1953 (de watersnoodramp). Dit 
werkt (natuurlijk) ook met bedragen, bijvoorbeeld: [ fiets 100..150 euro ]. 
    Let op: geen spaties voor of na de puntjes plaatsen. 

AROUND(n) = in de nabijheid van 
Voorbeeld: 

 

Resultaat: zinnen waarin de namen Wilders en Rutte maximaal 14 woorden van elkaar verwijderd 
zijn. 
    In plaats van (14) kun je een willekeurig ander getal invullen, maar getallen boven de 20 zullen 

http://www.ewoudsanders.nl/zoeken.html


zelden zinnig zijn, net als getallen onder de 3. Een gemiddelde zin telt 14 woorden en meestal zul 

je met deze operator zoeken naar de relatie tussen twee woorden (of namen) in een zin. Met 
AROUND voer je dus een zogenoemde proximity search uit, je zoekt woorden of namen in elkaars 
nabijheid. 
    Let op: het maakt niet uit of je voor het haakje openen na AROUND een spatie zet of niet. 
AROUND(4) werkt dus net zo goed als AROUND (4). 

filetype: = zoek dit bestandsformaat 
Voorbeeld: 

 

Als je eenmaal weet dat de meeste rapporten, boeken, scripties en proefschriften in pdf-formaat op 

internet worden gezet (reden: je kunt er niet makkelijk iets in wijzigen), dan is het handig om dat 

bestandsformaat aan je zoekopdracht toe te voegen. Je kunt op duizenden bestandsformaten 
zoeken (zie hier). Meestal kom je al een heel eind met deze: 

 doc of docx = MS Word (veelgebruikt formaat voor notulen, vergaderstukken e.d.) 

 pdf = Portable Document Format 

 ppt of pptx = PowerPoint (veel gebruikt voor presentaties) 

 xls of xlsx = Excel (veel gebruikt voor berekeningen, begrotingen e.d.) 
Let op: geen spatie na de dubbele punt, en haal de punt voor de extensie weg (dus niet 
filetype:.pdf, maar filetype:pdf). 

link: = geef webpagina’s die verwijzen naar de opgegeven url 
Voorbeeld: 

 

Resultaat: een lijst met websites die verwijzen naar de website van de Koninklijke Bibliotheek (KB). 
Je krijgt slechts een representatieve selectie te zien, de lijst is niet compleet. Zoeken naar links kan 
nuttig zijn om de betrouwbaarheid van een site vast te stellen. Je tikt link: gevolgd door het 
webadres en kijkt wat er elders op internet over de opgegeven site geschreven wordt. 

OR: = zoek dit OF dat 
Door OR te gebruiken kun je met één zoekopdracht zoeken naar onder andere: 

 verwante begrippen [ dyslexie OR woordblindheid ] 

 spellingvarianten van woorden of namen [ huygens OR huijgens ] 

 buitenlandse varianten van namen [ sjostakovitsj OR shostakovich OR chostakovitch ] 

 bepaalde sites [ troonrede site:nrc.nl OR site:volkskrant.nl OR site:trouw.nl ] 

 de afkorting of volledige vorm van een woord [ bijv. OR bijvoorbeeld ] 
    Let op: OR moet met hoofdletters. 

related: = zoek thematisch verwante websites 
Voorbeeld: 

 

Resultaat: websites als encyclopedie.nl en vandale.nl. Websites dus met het karakter van een 

naslagwerk. Met [ related:nrc.nl ] vind je sites van allerlei andere kranten (de Volkskrant, De 
Telegraaf, Trouw), met [ related:gezondheid.nl ] ook dokter.nl, medischestartpagina.nl enzovoorts. 

Kortom: erg handig om thematisch verwante sites te vinden die je nog niet kende. 

http://www.file-extensions.org/

