Kranten
Inleiding
Het Regionaal Archief Dordrecht bezit vele edities van lokale en regionale kranten. U
vindt er onder andere De Dordtenaar, het Christelijk Nieuwsblad, Het Kompas en de Dordrechtsche Courant. De Dordrechtsche Courant is de oudste krant van Dordrecht: de eerste editie verscheen in 1789. De jongste krant is de regiobijlage van AD / De Dordtenaar
van vandaag. Een aantal kranten is gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt, zoals de
Dordrechtsche Courant. U kunt deze thuis via onze website raadplegen. Ook De Dordtenaar is gedigitaliseerd, maar deze is vanwege het auteursrecht alleen in de studiezaal
digitaal te raadplegen.
Hoe verricht ik onderzoek in de kranten via de website?
Voor het vinden van de kranten bestaan verschillende manieren om te zoeken. Als u
zoekt via de optie Zoeken in deelcollecties, treft u een overzicht aan van allerlei bronnen
die het Regionaal Archief Dordrecht beheert. U kunt vervolgens via de index zoeken of
een krant digitaal beschikbaar is. Het betreft het volgende bestand:

•

Kranten
Dit betreft een toegang op de Dordrechtsche Courant, De Dordtenaar, het Dordrechtsch Nieuwsblad (1861-1943), het Christelijk Nieuwsblad, De Volksstem, De
Maas en Merwe, Het Kompas en Van Huis tot Huis.

U kunt uw zoekvraag verfijnen door op de twee kleine pijltjes die naar beneden wijzen te
klikken. U kunt nu een zoekterm intikken of op datering zoeken. Wanneer u in het veld
periode twee keer dezelfde datum (jjjj-mm-dd) invult, krijgt u alleen de krant van die
dag of wanneer u alleen het eerste veld invult de kranten vanaf die datum. Aan de rechterkant kunt u verfijnen op krant en jaargang. Voor het raadplegen van De Dordtenaar
moet u in de studiezaal zijn. Vanwege de slechte materiële staat is het Dordrechts
Nieuwsblad niet doorzoekbaar gemaakt. U kunt deze krant alleen op datum doorzoeken.
Van de kranten zijn uitsneden te maken die u kunt downloaden.
Ook is een andere manier van zoeken mogelijk. Ga naar Ontdek de collectie en Zoeken in
het archief en tik daar kranten in. Vervolgens worden de resultaten via iconen getoond.
Wanneer u het icoon Collectie van kranten (archief 569) aanklikt, verschijnt de inventaris
en kunt u bekijken welke kranten bewaard zijn gebleven. U kunt vervolgens de originele
kranten via de website aanvragen en later op de studiezaal raadplegen. Klik hiervoor op
het +-tekentje voor de krant die u zoekt en ga vervolgens naar de periode (maand /
jaar). U kunt dit inventarisnummer direct aanvragen door op het rechtse icoontje te klikken. Kranten die gedigitaliseerd zijn, kunnen niet meer in het origineel aangevraagd
worden. Wanneer u kiest voor het icoon Kranten dan krijgt u dezelfde toegang te zien als
bij de eerste zoekoptie. U moet dan wel in het veld Zoek de tekst verwijderen. U kunt in
het veld Zoek een nieuwe zoekterm of datum ingeven.
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