Zoeken op de website van Stadsarchiefdelft.nl
Op onze website kunt u op 2 manieren zoeken: Eenvoudig zoeken en Uitgebreid zoeken.

Eenvoudig zoeken:

-

Hier kunt u uw zoekterm ingeven en daarna op zoeken klikken (of enter op het toetsenbord).

Op de volgende pagina ziet u vervolgens hoeveel resultaten deze zoekactie oplevert in de
verschillende collecties:

Klik op bijv. Akten/Registers en u krijgt het volgende resultaat:

Uw zoekterm is geel gemarkeerd.

Deze 145 resultaten kunnen nog gesorteerd, gefilterd of op een andere manier weergegeven
worden.

-

Filteren. Vink de vakjes in de lijst links in het scherm aan om de filters te selecteren, heeft u
alle filters ingesteld, druk dan op enter of scrol naar beneden en druk op de button Filter, om
het filter te activeren.

-

Gedetailleerde weergave. U kunt gedetailleerde informatie opvragen door op de afbeelding,
of het icoontje onder de afbeelding, te klikken.
NB: Zit er een scan bij dit archief en wordt deze niet goed weergegeven druk dan op F5 om
de pagina te verversen.

Door op bijv Jan van Utrecht (comparant) te klikken wordt er een nieuwe zoekopdracht gestart
binnen Personen Akten/Registers naar alle Akten/Registers waar deze persoon in voor komt

Uitgebreid zoeken

-

Klik op de zin Uitgebreid zoeken (of via het zoeken menu) en het volgende scherm komt naar
voren:

Doet u niets dan wordt er door alle collecties heen gezocht. U kunt ook zoeken in 1 (of meerdere)
collecties.
Het snelste gaat dit door op de knop (de)selecteer alles te klikken en daarna de collectiesoort van u
keuze aan te vinken.

-

Voer uw zoekterm in en druk op enter (of onder in het scherm op zoeken)

-

Klikt u op de naam Jan le Fevre bijvoorbeeld dan wordt er een nieuwe zoekopdracht gestart
met alle records waar deze naam in voorkomt.

-

Klik je op inventarisnummer dan gaat u naar alle scans van dit inventarisnummer. Als dit
inventarisnummer gescand is dan kan er door dit archiefstuk gebladerd worden.

Zie voorbeeld hieronder.

-

Bladeren door het archief doet u door op deze cijfers te klikken
Naar het volgende zoekresultaat gaat via deze cijfers
Scherm beeldvullend maken kan met deze button

-

Resultaten kunnen gesorteerd, gefilterd of op een andere manier weergegeven worden.

-

Filteren. Vink de vakjes in de lijst links in het scherm aan om de filters te selecteren, heeft u
alle filters ingesteld, druk dan op enter of scrol naar beneden en druk op de button Filter, om
het filter te activeren.
Gedetailleerde weergave. U kunt gedetailleerde informatie opvragen door op de afbeelding,
of het icoontje onder de afbeelding, te klikken.
NB: Zit er een scan bij dit archief en wordt deze niet goed weergegeven druk dan op F5 om
de pagina te verversen.

-

