Zoeken in de gedigitaliseerde kranten van
Streekarchief Midden-Holland
Zoeken
Op http://kranten.samh.nl vindt u een zoekvak. Wanneer u daar een zoekterm
invult, wordt gezocht op deze zoektermen in alle jaren in de Goudsche (18622005) en Schoonhovensche Courant (1869-1979).a

U krijgt na een zoekactie bijvoorbeeld deze resultaten:

Bekijken en bewaren
U kunt met behulp van “Filters” kiezen of u alleen resultaten uit de Goudsche of de Schoonhovensche
Courant wilt zien of kiezen voor één bepaald jaar.
Als u het resultaat opent is uw zoekterm op die pagina blauw gemarkeerd. Rechtsboven ziet u een
navigatiescherm waarin getoond wordt welk deel van de pagina u ziet.
Om te navigeren binnen de afbeelding sleept u de afbeelding met de muis of versleept u het kader in het
navigatieschermpje. Om de afbeelding te vergroten (in te zoomen) klikt u op het plus-icoontje, dubbelklikt u
op de afbeelding, gebruikt u het wieltje op de muis of de “+”-toets op uw toetsenbord.

Om de afbeelding te verkleinen (uit te zoomen) klikt u op het min icoontje, klikt u met de rechter muistoets
op de afbeelding, gebruikt u het scroll-wiel van uw muis of gebruikt u de "-" toets.

Tabletgebruikers kunnen ook in of uitzoomen door op het scherm uw wijsvinger en duim van elkaar af of
naar elkaar toe te bewegen (pinchen).
Om de afbeelding te draaien (met de klok mee) drukt u op de "r" toets, als u tegelijkertijd de SHIFT toets
indrukt wordt de draairichting omgedraaid.

Om de afbeelding fullscreen te bekijken klikt op dit icoon of drukt u op de "f" toets.
Om de afbeelding te downloaden als ZIP bestand klikt u op het download icoontje. U krijgt dan een
hoge resolutie scan van de volledige krantenpagina.

Om een deel van de afbeelding te markeren en te downloaden als
JPG bestand klikt u op het selectie icoontje. U kunt vervolgens met het
vierkanten blauwe blokje de markering verplaatsen, en met de pijltjes
rechts en onderaan de selectie vergroten of verkleinen. Klik vervolgens op
“markeer en download deel van de afbeelding”. De selectie kan nu op uw
computer worden opgeslagen.

Om het navigatiescherm te verbergen/te tonen drukt u op de "h" toets.
Blader door de zoekresultaten met behulp van de pagina’s bovenaan.

Zoektips
Gebruik dubbele aanhalingstekens als u een vaste combinatie van woorden zoekt, bijv. "Koningin Beatrix".
Zoekt u de krant van een bepaalde dag?
Type dan de datum (in de vorm dd-mm-jjjj of jjjj-mm-dd) en er wordt er specifiek (en alleen) op de krant van
die datum gezocht. U kunt door deze krant bladeren via de pagina’s bovenaan.

Vindt u geen krant van de gewenste datum? Houdt u er dan rekening mee dat de krant (vroeger) niet op alle
dagen en/of zondag verscheen.
In oudere versies van Internet Explorer, zijn soms de scans niet te zien. Kiest u dan voor een andere
Internetbrowser zoals bijvoorbeeld Firefox of Google Chrome.

Vanwege auteursrechten kunnen kranten ná 1945 alleen geraadpleegd worden als u de website benadert via een
publiekscomputer in de Chocoladefabriek of uw eigen laptop of tablet gebruikt via de gratis wifi in de
Chocoladefabriek.
Om de publiekscomputers te kunnen gebruiken heeft u een (Internet)-abonnement nodig van de Bibliotheek Gouda.
Komt u niet uit Gouda, meldt u zich dan bij de balie van het streekarchief.
a

