Zoeken via archieven.nl en reserveren
Veel van de inventarissen die aanwezig zijn in de archieven en collecties van het RHCL zijn
voor internet toegankelijk gemaakt. Wanneer u via onze website wilt gaan zoeken in onze
archieftoegangen, kunt u klikken op de ‘zoeken’-knop. Deze vindt u bovenaan, op elke
pagina.

Vervolgens verschijnt de pagina die u toegang biedt tot verschillende databases waarmee u
onze archieven en collecties kunt doorzoeken.

We gaan hier in op de eerste optie op de pagina’s: archieven.

Wanneer u klikt op het woord ‘archieven’ of op de knop ‘zoeken’ in het betreffende vak, dan
wordt u doorgestuurd naar onze archiefcollecties op archieven.nl.
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Er zijn verschillende zoekstrategieën die u kunt gebruiken.

Zoeken via trefwoord
U kunt in het zoekvenster een trefwoord invullen.
Vervolgens krijgt u dan een lijst met archief- en
collectietoegangen waar het ingevulde trefwoord in
voor komt.
Klik in de lijst van resultaten de archieftoegang aan
waarbinnen u wilt zoeken.
Wanneer u bijvoorbeeld zoekt op ‘munitie’ dan
verschijnt er een lijst met archieftoegangen waarin
uw trefwoord is gevonden, waaronder ook ’20.105A
Dienstdoende Schutterij Maastricht’. Wanneer u
deze aanklikt komt u bij de resultaten binnen deze
archieftoegang.
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Wanneer u een voor u interessant archiefstuk
tegenkomt en deze nog niet digitaal
beschikbaar is, kunt u deze reserveren voor
een bezoek aan onze studiezaal. Hier heeft u
een aantal gegevens voor nodig. Deze vindt u
door het archiefstuk aan te klikken. Er wordt
extra informatie weergegeven en aan de
rechterkant een aantal icoontjes met
onderliggende opties:
Het laatste icoontje (het mapje) klikt u aan
om de gevens te zien die u nodig heeft voor
de reservering van het dossier.

Noteer deze gegevens goed, deze heeft u namelijk nodig bij het invullen van het
reserveringsformulier. Klik hier om gelijk naar het formulier te gaan.
Vervolgen van de zoektocht: Wederom kunt u in het zoekvenster bij ‘alle woorden’ eventueel
een nieuw trefwoord invullen om binnen deze specifieke archieftoegang verder te zoeken.
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Gericht zoeken
Wanneer u weet binnen welk archief of binnen welke collectie u iets wilt zoeken, dan tikt u in
het zoekscherm, bij ‘alle woorden’, een of meerdere woorden uit de titel van het betreffende
archief of wanneer u de toegangscode weet, tikt u deze code in bij ‘Toegangscode’.

Of

Er verschijnt een lijst met verschillende archieftoegangen die aan de zoekopdracht voldoen (in
geval met zoeken op toegangscode zal dat er waarschijnlijk maar één zijn). Klik de gewenste
toegang aan om binnen deze toegang verder te zoeken.
Ook nu zou men weer, binnen deze specifieke toegang, op een trefwoord kunnen zoeken via
het zoekvenster boven de archieftoegang, maar u kunt ook door de inventaris “bladeren”. Klik
hiervoor op het woord inventaris:
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U kunt hier de inleiding lezen die bij de
inventaris geschreven is (deze inleiding kan
vaak ook nuttige informatie voor verder
archiefonderzoek opleveren) en door de
inventaris ‘bladeren’ door op de plusjes (+) te
klikken die voor de betreffende woorden
staan. Zolang er nog een plusje zichtbaar is
geeft dat aan dat er nog een onderverdeling
onder zit.
Wanneer u hier een archiefstuk tegenkomt die
u graag wilt reserveren (voor in de studiezaal)
kunt u op dezelfde wijze, als bij ‘op trefwoord
zoeken’ uitgelegd, te werk gaan.
Klik op het mapje wat zichtbaar wordt, in de
pop-up verschijnen de gegevens die u nodig
heeft voor een reservering
Noteer deze gegevens goed, deze heeft u
namelijk nodig bij het invullen van het
reserveringsformulier. Klik hier om gelijk naar
het formulier te gaan.
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