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Woord vooraf

Het is een vreemd idee: de grootste bibliotheek ter wereld staat niet ergens in een stad, maar zweeft door
de lucht. Veel grote bibliotheken – gebouwen van steen en staal – hebben de afgelopen eeuwen miljoe-
nen boeken, kranten en tijdschriften samengebracht en ontsloten. Het zijn vaak imposante en inspire-
rende instellingen om te bezoeken, maar op veel punten leggen ze het af tegen digitale bibliotheken.
Ga maar na: die zijn dag en nacht bereikbaar, wereldwijd, zonder reistijd, vanaf iedere locatie. Het enige
wat u nodig heeft, is een internetverbinding en een smartphone, tablet, laptop of pc. Daarmee kunt u
toegang krijgen tot tientallen miljoenen publicaties – meer dan er ooit fysiek op één plaats zijn samen-
gebracht. Het zijn er ook meer dan u in honderd levens zou kunnen lezen, maar de andere grote meer-
waarde van digitale bibliotheken is dat u razendsnel miljarden pagina’s kunt doorzoeken op één woord,
één naam of bepaalde combinaties van woorden of namen.
Grote bibliotheken wereldwijd zijn hun collecties in hoog tempo aan het digitaliseren. Ze maken ze
fulltext beschikbaar – waardoor ze helemaal doorzoekbaar zijn – of met trefwoorden en korte beschrij-
vingen, zogenoemde metadata.
Ook commerciële partijen zijn hiermee bezig, met Google als grootste. Sinds 2004 heeft Google, in
samenwerking met enkele grote bibliotheken, ruim 25 miljoen boeken gedigitaliseerd. Het worden er
uiteindelijk zo’n 130 miljoen.

Dit gidsje gaat over digitaal schatgraven bij de Koninklijke Bibliotheek (KB), een instelling die op het
terrein van digitalisering internationaal een vooraanstaande positie inneemt. Ook de KB werkt met
Google samen. Dat heeft al geleid tot de digitale beschikbaarstelling van ruim 80.000 boeken uit de
periode 1700-1870; het worden er ruim 160.000. De 50.000 boeken van vóór 1700 worden gedigitali-
seerd in samenwerking met ProQuest. Uiteindelijk hoopt de KB haar complete boekenbezit, vanaf
1470 tot nu, online te zetten.
Zover is het nog lang niet, maar er staat bij de KB al veel meer online dan menigeen weet. Niet alleen
boeken, kranten en tijdschriften, maar bijvoorbeeld ook geïllustreerde handschriften, brieven, radiobul-
letins en Kamerstukken.
Voor een deel zijn die bronnen voor iedereen gratis toegankelijk via internet. Maar de grootste schat is
bereikbaar door lid te worden van de KB (huidig tarief: €15 per jaar). Dit kan aan de balie en online
(inschrijven.kb.nl). Lidmaatschap geeft u toegang tot allerlei extra diensten en bronnen, waaronder
tientallen nationale en internationale databanken.

Van sommige van die bronnen maak ik zelf intensief gebruik. Ik ben journalist en historicus en er gaat
geen week voorbij zonder dat ik iets opzoek in Delpher – een zoekplatform dat hierna nog uitvoerig ter
sprake komt. En vrijwel dagelijks zoek ik iets op in PiCarta, een catalogus waarin je kunt nazien welke
boeken en tijdschriften zo’n 400 Nederlandse bibliotheken in hun bezit hebben.
Delpher is toegankelijk voor iedereen. Tot PiCarta heb ik toegang doordat ik lid ben van de KB.
Overigens is het gebruik van sommige databanken aan restricties gebonden. Ze zijn alleen voor persoon-
lijk gebruik, niet voor commerciële of zakelijke doeleinden.
Dit gidsje bevat drie onderdelen. In de eerste plaats een greep uit het aanbod op de website van de KB –
het deel dat voor iedereen toegankelijk is. Daarna een verkenning van digitale schatten waar het lidmaat-
schap van de KB u toegang toe geeft. Tot slot ga ik uitvoerig in op de zoekmogelijkheden in Delpher, de
grootste collectie Nederlandse historische teksten tot nu toe.
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Tien voordelen van lidmaatschap van de KB

Online:
• Toegang tot honderdduizenden digitale boeken, tijdschriften en kranten
• Toegang tot tientallen databanken
• Gedrukte publicaties aanvragen en verlengen
• Publicaties en scans uit andere bibliotheken aanvragen
• Zoeken in PiCarta

In de bibliotheek onder andere:
• Gedrukte publicaties aanvragen, inzien, lenen en verlengen
• Toegang tot allerlei bijzondere collecties (o.a. handschriften, oude drukken)
• Gebruikmaken van studieplekken en draadloos internet (wifi)
• Gebruikmaken van pc’s, printers, scanners en kopieerapparaten
• Gebruikmaken van microfiches en -films



1. Enkele digitale collecties die voor iedereen 

toegankelijk zijn

Wie de website van de Koninklijke Bibliotheek (kb.nl) bezoekt, ziet het meteen: hier valt van alles te
ontdekken. De website wordt natuurlijk regelmatig aangepast, maar enkele elementen liggen redelijk
vast.

Huidige beginpagina van kb.nl: een zoekvenster met drie tabbladen en onder de afbeelding (die wisselt) vier
kolommen met hyperlinks.

Voor de goede orde: we bevinden ons hier in het openbare gedeelte van de KB-site. U hoeft dus niet in
te loggen om bestanden te bekijken of te doorzoeken. We gaan in dit gidsje niet stap voor stap de diverse
onderdelen van de website langs. Het meeste wijst zichzelf. Bovendien is klikken op een website leuker
dan erover lezen. Toch is het goed om vast een paar dingen te weten.

Facebook, Twitter en gratis nieuwsbrieven
Er zijn diverse mogelijkheden om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen bij de KB: via Facebook
(facebook.com/koninklijkebibliotheek), Twitter (@KB_Nederland) en via gratis digitale nieuwsbrie-
ven.
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De algemene nieuwsbrief houdt u op de hoogte van activiteiten, (nieuwe) diensten en belangrijke aan-
winsten. Aanmelden kan via deze link: bit.ly/KB-nieuwsbrief. U kunt zich op die pagina ook aanmel-
den voor een sms-service. Voortaan ontvangt u gratis een sms’je als er openingstijden worden aangepast
of als sommige webdiensten beperkt beschikbaar zijn.
Er is ook een nieuwsbrief over Delpher, het grote, nieuwe zoekplatform dat de KB heeft ontwikkeld in
samenwerking met de universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UvA), Groningen, Leiden en Utrecht
en het Meertens-Instituut. Aanmelden kan via deze link: bit.ly/nieuws-delpher. 
Nog een mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de KB: via zogenoemde Rss-apps (apps die door
u geselecteerd nieuws automatisch binnenhalen op uw smartphone of tablet). Goede en makkelijk te
bedienen apps (voor Android en iOS) zijn onder meer: Flipboard en Feedly.

Vier kolommen
Wie op kb.nl actuele berichten van en over de KB wil lezen, vindt die in de eerste kolom. Praktische
informatie staat in de tweede kolom. Daar vindt u onder andere informatie over (gratis) rondleidingen,
hoe u via de KB iets kunt aanvragen bij andere bibliotheken (Interbibliothecair Leenverkeer, IBL) en
hoe u een kopie of scan van een artikel of boek aanvraagt.
Doorklikken levert meteen meer informatie op. Zo komt u via de links ‘Kennismaken met de KB’ / ‘Alle
KB-video’s op YouTube’, terecht bij diverse korte filmpjes. Bijvoorbeeld over ‘Big Data en digital huma-
nities’, over ‘Delpher’ en over ‘Digitalisering van boeken in de Koninklijke Bibliotheek’. U kunt zich gra-
tis op dit videokanaal abonneren.

Topstukken
Wie door enkele topstukken uit de KB-collectie wil bladeren, of die van dichtbij wil bekijken, gaat in de
kolom ‘Exposities & collecties’ naar bladerboeken. Daar kunt u kiezen uit tientallen werken uit verschil-
lende tijdvakken. In volgorde van presentatie gaat het om:
• Gedrukte werken
• Handschriften vanaf 1550
• Middeleeuwse handschriften
• Tijdschriften

Bij de middeleeuwse handschriften vinden we onder meer de Beatrijs, een van de bekendste werken uit
de collectie van de KB, Der naturen bloeme van Jacob van Maerlant en het Gruuthusehandschrift.
Deze handschriften zijn blad voor blad te bekijken. U kunt erop inzoomen en soms zijn er zelfs geluids-
fragmenten toegevoegd. Zo zijn uit het Gruuthusehandschrift diverse liederen te beluisteren (‘Egidius,
waer bestu bleven’) en de Beatrijs wordt in z’n geheel voorgelezen.

Eerste blad van de Beatrijs. Met geluidsopname, transcriptie, hertaling, achtergrondinformatie en een ven-
ster om in te zoomen. Deze vensters kunnen worden weggeklikt.
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Dossiers
Ook de afdeling dossiers, eveneens te vinden in de derde kolom op de beginpagina, is de moeite waard.
Aansluitend bij de actualiteit plaatst de KB hier geregeld beknopte dossiers met achtergrondinformatie
over dichters en schrijvers, historische gebeurtenissen en over interessante aanwinsten in de collectie.
Onlangs werden onder meer dossiers toegevoegd over Leo Vroman, Fiep Westendorp en Jaap van de
Merwe. Enkele populaire dossiers gaan over:
• Afschaffing van de slavernij (1863)
• Annie M.G. Schmidt (1911-1995)
• Elvis Presley (1935-1977)
• het Nederlandse Koningshuis

Dichters en denkers op het scherm
De rubriek ‘Dichter op het scherm’ bevat tientallen uitvoerige dossiers over historische en hedendaagse
dichters, van Robert Anker tot Joost Zwagerman. Ieder dossier bevat een korte levensbeschrijving, een
chronologisch overzicht, een bibliografie, een samenvatting van de ontvangst van het werk plus verwij-
zingen naar andere websites.
De rubriek ‘Denker op het scherm’ bevat gedegen bijdragen over historische en hedendaagse filosofen.

Zoekvenster
Wie denkt nu het meeste wel te hebben gezien, vergist zich, want via het blauwe zoekvenster zijn diverse
interessante en grote databanken te raadplegen. Op de tabbladen aan de bovenzijde worden ze ge-
noemd: de KB-catalogus, Delpher en het Geheugen van Nederland. Via de witte zoekregel zijn ze 
meteen doorzoekbaar.
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• KB-catalogus (rechtstreekse link: opc4.kb.nl). Deze catalogus bevat ruim drie miljoen beschrijvin-
gen van o.a. boeken, tijdschriften, kaarten en handschriften uit de collectie van de KB.

• Geheugen van Nederland (www.geheugenvannederland.nl). Deze databank bevat 833.928 items
uit 133 collecties van 100 instellingen. U kunt hier op foto’s, video’s, geluidsopnames en bijschriften
zoeken. De collectie, die niet fulltext kan worden doorzocht, is verdeeld in thema’s. De hoofdthema’s
zijn:
– Geschiedenis en samenleving
– Kunst en cultuur
– Media en communicatie
– Ruimte en omgeving

Via ‘uitgebreid zoeken’ kunt u op allerlei ‘subthema’s’ zoeken, waaronder: Cartoons, Film, Koloniën,
Mode, Oorlog, Politiek en koningshuis, Popmuziek en Reclame.

Bent u bijvoorbeeld op zoek naar oude reclames voor zeep? De zoekopdracht zeep / reclame levert
361 resultaten op. Onder meer deze advertentie van de firma Dobbelmann uit het begin van de 20ste
eeuw:

Advies: niet overal treft u aan wat u wenscht en daarom verdient het aanbeveling steeds de heerlijk schui-
mende en frisch geparfumeerde Dobbelmann’s Cocosrozen zeep op reis mede te nemen.
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De originele advertentie bevindt zich in het Regionaal Archief Nijmegen, maar via het Geheugen van
Nederland kunt u:
• Zoeken in de collectie van de zeepfabriek Dobbelman(n) (1807-1998)
• De gehele collectie, die 2.050 objecten telt, doorbladeren
• Inzoomen op de getoonde objecten (zoals bovenstaande advertentie)
• De afbeelding printen of opslaan

Catalogi & digitale collecties
Wellicht gaat het u al duizelen, maar er is nog veel meer! Klik in dit venster:

op de onderste regel, dus op ‘Catalogi & digitale collecties: alle zoekdiensten, e-tijdschriften en databa-
ses’.

U komt nu terecht bij een overzicht van alle catalogi en digitale collecties die de KB aanbiedt. In dit
overzicht staan ook de bronnen die alleen toegankelijk zijn voor betalende leden. Dat ze gesloten zijn
wordt aangegeven met een slotje. Om dergelijke bestanden te kunnen raadplegen moet u eerst inloggen
bij de KB (zie hierna hoofdstuk 2). De overige bronnen – al dan niet van de KB zelf – kunt u meteen
raadplegen.

In totaal gaat het om ruim tweehonderd collecties, verdeeld over negen thema’s. Wie bijvoorbeeld op
het thema ‘Rechten’ klikt, krijgt deze combinatie van ‘open’ en ‘gesloten’ bronnen te zien:
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De afdeling ‘Catalogi & digitale collecties’ bevat natuurlijk veel te veel bronnen om hier te behandelen,
zelfs in kort bestek, maar hier toch een kleine greep. Onderstaande collecties zijn makkelijk te vinden,
onder hun beginletter in het alfabetische overzicht.

• Bibliopolis (bibliopolis.nl). Dit is de belangrijkste site voor de geschiedenis van het gedrukte boek
in Nederland. Men kan er onder meer zoeken naar afbeeldingen, personen, boekhandelscatalogi,
secundaire literatuur, terminologie, veilingen, enzovoorts.

• Centraal Bestand Kinderboeken (bit.ly/KB-CBK). U vindt hier 230.000 beschrijvingen van voor-
namelijk Nederlandstalige kinderboeken, tijdschriften en centsprenten. Plus ruim 60.000 beschrij-
vingen van boeken en tijdschriftartikelen óver jeugdliteratuur, aanwezig bij vijftien Nederlandse
instellingen.

10 | Digitaal schatgraven bij de KB



In hoeveel beschrijvingen van oude kinderboeken is er sprake van Hottentotten? Het antwoord is te vin-
den in het Centraal Bestand Kinderboeken: 6 titels, sinds 1810. Bij alle titels staat aanvullende infor-
matie. 

• Early European Books (eeb.chadwyck.co.uk). 2.600 zeldzame boeken uit de collectie van de KB die
voor 1601 zijn gedrukt. De boeken zijn in kleur gefotografeerd in hoge resolutie en te downloaden
als pdf. De boeken zelf zijn niet fulltext doorzoekbaar, hun beschrijvingen wel.

• Short-Title Catalogue, Netherlands (bit.ly/KB-STCN). In dit bestand staan momenteel ruim
200.000 titelbeschrijvingen van boeken die tussen 1540 en 1800 in Nederland zijn verschenen. Plus
de titelbeschrijvingen van boeken die buiten Nederland in het Nederlands zijn gepubliceerd.

• Staten-Generaal Digitaal (statengeneraaldigitaal.nl). Deze onmisbare bron voor de parlementaire
geschiedenis van Nederland bevat alle Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen van de Eer-
ste Kamer en de Tweede Kamer van 1814 tot 1995.
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2. Eerst inloggen, dan verder schatgraven bij de KB

Het onderstaande venster staat op de startpagina van de KB. Via de zoekregel kunt u onder meer de cata-
logus van de KB doorzoeken. Als u wilt zien welke catalogi en databanken u nog meer via de KB kunt
raadplegen, klik dan op de link ‘Catalogi & digitale collecties: alle zoekdiensten, e-tijdschriften en data-
bases’.

Klik vervolgens op ‘Toon alles’ of op een van de letters in het onderstaande rijtje.

De meeste databanken en catalogi zijn vrij toegankelijk. Voor degene die niet openbaar zijn, staat een
slotje.
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Als u lid bent van de KB, kunt u zo’n databank-met-slotje toch raadplegen. Een lidmaatschap kost
(momenteel) € 15,– per jaar. Inschrijven kan bij de balie van de KB of online (inschrijven.kb.nl).
Als u op de naam van zo’n databank-met-slotje klikt, krijgt u dit venster te zien:

Nadat u uw gegevens hebt ingevuld, kunt u inloggen. U kunt nu niet alleen deze ene databank raadple-
gen, maar ook andere niet-openbare databanken. U hoeft dus niet per databank opnieuw in te loggen.
Die vrije toegang is overigens beperkt tot een ‘sessie’; bij een volgend bezoek moet u opnieuw inloggen.

Het is onbegonnen werk om hier de inhoud van zelfs maar de voornaamste databanken samen te vatten.
Het komt erop neer dat ze een ongelooflijke schat aan informatie bevatten, op alle denkbare terreinen
van kennis. Bovendien blijkt één link soms toegang tot een heel universum te bieden. Dat geldt bijvoor-
beeld voor Oxford Reference Online (ORO), een collectie van ruim 235 wetenschappelijke naslagwer-
ken en (vak)woordenboeken, met daarin ruim twee miljoen artikelen.

Oxford Reference Online biedt toegang tot ruim 235 thematisch gerangschikte wetenschappelijke naslagwer-
ken en (vak)woordenboeken.

Hieronder enkele niet-openbare databanken die via de KB kunnen worden geraadpleegd en die buiten-
gewoon de moeite waard zijn.
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• Cambridge Histories Online (CHO). Deze databank bevat de volledige inhoud van de prestigieuze
Cambridge Histories-series, waarvan sinds 1960 ruim 300 delen zijn verschenen. De reeksen zijn
thematisch onderverdeeld in 15 categorieën, waaronder American History, British History, Econo-
mic History, History of Science, History of the Book, Religious Studies, enzovoorts.

• Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN). Landelijke catalogus van brieven uit de collecties
van onder meer de KB, het Letterkundig Museum, de Athenaeumbibliotheek te Deventer, de
Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg en de Universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UvA, VU),
Groningen, Leiden en Utrecht. In totaal gaat het om meer dan twee miljoen brieven, geschreven tus-
sen circa 1500 en nu. De brieven zijn overigens niet fulltext doorzoekbaar.

• Ebook Library (EBL). EBL bevat onder meer 300.000 internationale wetenschappelijke e-books.
De collectie is eenvoudig en geavanceerd te doorzoeken. De e-books (epub’s en pdf ’s) zijn online in
te zien maar ook te downloaden en dan voor een week beschikbaar. Ze zijn volledig doorzoekbaar, u
kunt eigen aantekeningen toevoegen of een persoonlijke leeslijst samenstellen. Het gaat voorname-
lijk om Engelstalige boeken op het gebied van de Geesteswetenschappen en Sociale wetenschappen.
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• EBSCOhost-platform.Via EBSCO, een digitaal onderzoeksplatform, heeft u toegang tot tientallen
databanken en duizenden e-books en e-tijdschriften. EBSCO geeft bijvoorbeeld toegang tot Acade-
mic Search Complete, een multidisciplinaire database met de grootste collectie wetenschappelijke
tijdschriften ter wereld. Academic Search Complete bevat de volledige tekst van ruim 9.100 perio-
dieken, inclusief 7.900 peer-reviewed tijdschriften. Deze databank, die dagelijks wordt bijgewerkt,
bevat daarnaast de inhoudsopgaven van ruim 13.000 tijdschriften.

• Pressdisplay. Pressdisplay geeft toegang tot ruim 2.000 kranten uit 100 landen in 60 talen. De kran-
tenberichten zijn niet alleen per land en titel te raadplegen, maar ook thematisch: voorpaginanieuws,
zakelijk nieuws, de sportpagina’s, enzovoorts. De hele collectie is fulltext doorzoekbaar. 

• ProQuest Platform. Een platform dat momenteel toegang geeft tot 27 datacollecties. O.a. Ameri-
kaanse tijdschriften uit de periode 1740-1940, kranten als The Guardian (1821-2003), The Observer
(1791-2003) en The New York Times (1851-2009), plus een hele reeks samenvattingen en bibliogra-
fieën op diverse wetenschapsgebieden. 

• WorldCat Local (kb.worldcat.org). Bij WorldCat Local kunt u kiezen: alleen de Nederlandse 
Centrale Catalogus (NCC) of alleen de catalogus van de KB doorzoeken. Derde optie: zoeken in
‘Bibliotheken wereldwijd’ – catalogi van honderden bibliotheken in de wereld. U kunt ook, via één
zoekregel, allerlei databanken doorzoeken. Na een zoekopdracht zijn er allerlei geavanceerde filter-
mogelijkheden. U kunt (nadat u zich heeft aangemeld) zoekopdrachten opslaan, lijsten aanleggen,
enzovoorts. Dit alles maakt WorldCat Local buitengewoon praktisch.
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Alleen toegankelijk binnen de KB
Bijna alle databanken van de KB zijn vanuit huis bereikbaar, maar enkele collecties zijn alleen toeganke-
lijk binnen de muren van de KB. Het gaat om de onderstaande collecties.

• FictieRom. Een databank met bibliografische gegevens van romans en verhalen, gerangschikt naar
onderwerp. Deze databank biedt een overzicht van Nederlandse, in het Nederlands vertaalde en bui-
tenlandse romans en verhalen die sinds 1983 zijn verschenen. Bij elke titel staat een beknopte
beschrijving en een korte bespreking.

• LiteRom. Tienduizenden artikelen, auteursinterviews en recensies over Nederlandstalige literatuur.
Het gaat om publicaties die sinds 1900 zijn verschenen in een groot aantal Nederlandse en Vlaamse
dag- en weekbladen.

• Uittrekselbank. Deze databank bevat ruim 1.500 uittreksels van Nederlandstalige én buitenlandse
literatuur en circa 250 auteursportretten.

• Webarchief KB. Het KB-webarchief bevat een selectie Nederlandse websites die vanaf 2007 zijn ver-
zameld door de KB. De sites worden één tot twee keer per jaar binnengehaald (geharvest) en duur-
zaam opgeslagen. In de leeszaal van de KB kunnen KB-leden de sites bekijken met behulp van een
zogenaamde ‘Wayback Machine’.
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3. Delpher: toegangspoort tot ruim 1 miljoen boeken, 

kranten en tijdschriften

Van alle digitale bestanden van de KB waren de Historische Kranten de afgelopen jaren het populairst.
Jaarlijks werd deze collectie door honderdduizenden unieke bezoekers, uit binnen- en buitenland,
geraadpleegd. In 2013 zijn de Historische Kranten, samen met diverse andere grote digitale collecties,
ondergebracht in Delpher (delpher.nl). Delpher is door de KB ontwikkeld in samenwerking met de uni-
versiteitsbibliotheken van Amsterdam (UvA), Leiden, Groningen en Utrecht, en het Meertens Insti-
tuut. De beginpagina van Delpher ziet er nu zo uit:

Zoals al blijkt uit de ‘tabbladen’ boven de zoekregel, biedt Delpher toegang tot verschillende deelcollec-
ties. Momenteel gaat het om de volgende collecties, die allemaal fulltext (op woordniveau) doorzoek-
baar zijn:

• Delpher Boeken. In feite zijn dit twee boekencollecties: de zogenoemde Basiscollectie en de Google-
collectie.
De Basiscollectie bevat ruim 11.000 boeken uit de periode 1781-1800, afkomstig van de KB en de
universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UvA) en Leiden. Eerder waren deze boeken te raadplegen
bij Early Dutch Books Online.
De Googlecollectie bevat ruim 80.000 boeken uit de periode 1700-1870, afkomstig van de KB.
Deze boeken zijn door Google gedigitaliseerd.
Op termijn zullen de titels uit de Basis- en de Googlecollectie worden geïntegreerd, maar nu is dat
nog niet het geval.

• Delpher Kranten. Deze collectie bevat ruim negen miljoen krantenpagina’s uit de periode 1618-
1995. Het gaat om kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en
de Verenigde Staten. Het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) leverde
1.150 illegale titels en 50 legale (landelijke, regionale en lokale bladen) kranten uit de Tweede
Wereldoorlog.
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• Delpher Tijdschriften. Deze collectie bevat ruim 80 tijdschriften uit de periode 1850-1950. Er zijn
bladen voor het algemene publiek, zoals de Hollandsche revue en Ons eigen tijdschrift, maar ook sport-
bladen en vaktijdschriften, zoals De Corinthian (van een club die wilde dat voetbal voorbehouden
bleef aan de betere standen) en het Marineblad.

• Meer. Onder dit ‘tabblad’ staan nu ruim 1,8 miljoen radiobulletins van het ANP uit de periode
1937-1989. Het materiaal uit de eerste naoorlogse jaren vertoont grote lacunes, maar verder is de col-
lectie nagenoeg compleet.

Bètaversie
Voor de goede orde: net als veel andere grote websites is Delpher van start gegaan als bètaversie. De
komende jaren komen er nog diverse functionaliteiten bij, zoals gepersonaliseerde zoekinstellingen.
Ook wordt er gewerkt aan een versie die makkelijker te raadplegen is op mobiele apparaten. Bovendien
komt er nog heel veel content bij. De komende jaren zal het totale aanbod bijna verdubbelen van 30 tot
50 miljoen pagina’s.
Delpher mag dan een bètaversie zijn, het is nu al een ongelooflijk rijke bron met voornamelijk Neder-
landstalige historische teksten. Een bron met eenvoudige én geavanceerde zoekmogelijkheden, die hier-
onder beknopt worden toegelicht.

Eenvoudig zoeken in Delpher

Delpher is heel makkelijk te doorzoeken. Er zijn twee mogelijkheden:

1.  Alle collecties tegelijk doorzoeken 
U zoekt dan vanaf het tabblad Home. Voorbeeld: de zoekopdracht [schaatser]. Per deelcollectie is aan-
gegeven hoeveel resultaten er gevonden zijn:
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2.  Een deelcollectie doorzoeken, bijvoorbeeld de tijdschriften

Het overzicht met de zoekresultaten ziet er, na de zoekopdracht [schaatser], nu zo uit:

TIP: Als u een zoekterm op de Home-pagina heeft ingevuld, hoeft u die niet te herhalen als
u hiermee een deelcollectie wilt doorzoeken. Klikken op het gewenste tabblad volstaat.

U kunt in Delpher zogenoemde wildcards of jokertekens gebruiken. Met een ? (vraagteken) ver-
vangt u 1 letter, met een * (asterisk) een willekeurig aantal letters. Met de zoekopdracht [schaatser]
vindt u alleen die specifieke woordvorm. Met de zoekopdracht [schaatser?] vindt u ook schaatsers.
Het plaatsen van één of meer wildcards kan veel invloed hebben op de resultaten. Met de zoekop-
dracht schaats*r* vindt u bijvoorbeeld in één keer woorden als schaatser(s), schaatscher(s),
schaatsryden, schaatsenrijders, schaats(sch)wedstrijd(en), enzovoorts.
Een zoekterm kan niet met een vraagteken of sterretje beginnen. Deze wildcards werken pas na de
derde letter in een woord of naam. Een zoekopdracht als [*schaats] is dus niet mogelijk, [sch*wed-
strijd] wel. Voor meer informatie over het gebruik van wildcards, zie: www.delpher.nl/
nl/pages/vraag+en+antwoord
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Uitgebreid zoeken in Delpher: boeken en tijdschriften

Geavanceerd of uitgebreid zoeken kan momenteel alleen in de grootste en belangrijkste deelcollecties
van Delpher, namelijk bij boeken, tijdschriften, kranten afzonderlijk. Per deelcollectie lopen de geavan-
ceerde zoekmogelijkheden uiteen. Dat heeft te maken met de zogenoemde metadata – de extra infor-
matie die aan een gedigitaliseerde publicatie is toegevoegd.

In de Basiscollectie (onder het tabje Boeken) – ruim 11.000 boeken uit de periode 1781-1800 – is het
bijvoorbeeld mogelijk om op zes verschillende ‘velden’ te zoeken (jaar, titel, auteur, taal, onderwerp,
drukker en uitgever):

Bij de Googlecollectie – ruim 80.000 boeken uit de periode 1700-1870 – blijft die keuze beperkt tot
twee velden: auteur en titel. Bij Delpher Tijdschriften – 80 titels uit de periode 1850-1950 – is het
mogelijk om te zoeken op titel, jaar en plaats van uitgave en uitgever.

Ook bij het fulltext zoeken lopen de zogenoemde filtermogelijkheden binnen de deelcollecties uiteen.
Bij de Googlecollectie boeken kunt u alleen kiezen tussen ‘Al deze woorden’ en ‘Dit exacte woord / zin’.
In de Basiscollectie boeken en bij de Tijdschriften zijn er vier keuzemogelijkheden: ‘Al deze woorden’,
‘Dit exacte zinsdeel’, ‘Een van deze woorden’ en ‘Geen van deze woorden’.
Voor wie niet vertrouwd is met dergelijke zogenoemde filters: ze kunnen het verschil uitmaken tussen
lang zoeken en niks of juist veel te veel vinden, en kort zoeken en voornamelijk zeer relevante resultaten
vinden. Hoe efficiënt ze zijn is snel af te lezen aan de zoekresultaten.

TIP: in de Googlecollectie van Delpher zijn de zoek- en sorteermogelijkheden beperkter
dan bij Google Books zelf, waar de ruim 80.000 boeken die Google tot nu toe voor de KB
heeft gedigitaliseerd ook zijn ondergebracht. Zo kun je bij Google Books wel zoeken op
een exacte woordcombinatie, een functie die in de Googlecollectie van Delpher nog niet
goed werkt. En de boeken zijn er te filteren en sorteren op jaar.

Uitgebreid zoeken in Delpher: de kranten

De kranten zijn bij Delpher nog geavanceerder te doorzoeken dan de collecties Tijdschriften en Boeken.
Aangezien deze collectie tot nu toe het meest intensief is gebruikt, staan we hieronder wat langer stil bij
de diverse filtermogelijkheden.
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Eenvoudig zoeken in de krantencollectie zal gezien de enorme omvang ervan – momenteel negen mil-
joen krantenpagina’s – meestal veel te veel resultaten opleveren. Daarom zijn er diverse mogelijkheden
om de zoekvraag te verfijnen. Die vindt u onder de knop ‘Uitgebreid zoeken’.

Zoals gezegd kunt u in het zogenoemde ‘tekstveld’ kiezen tussen de mogelijkheden ‘Al deze woorden’,
‘Dit exacte zinsdeel’, ‘Een van deze woorden’ en ‘Geen van deze woorden’. Zo nodig kunt u een extra
tekstveld toevoegen (met de knop: + Veld toevoegen). Hieronder iets over de overige mogelijkheden
om uw zoekopdracht te verfijnen.

1.  Kranten filteren op periode
John F. Kennedy werd 22 november 1963 in Dallas vermoord. Hoe vaak kwam zijn naam die week in
Nederlandstalige kranten voor? Ruim 1.400 keer, zo blijkt uit deze zoekopdracht, waarbij de periode is
beperkt van 22-11-1963 tot 30-11-1963. 

Koppen uit de Amigoe di Curaçao van 22 november 1963: Kennedy gewond en overleden.
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TIP: u kunt de periode ook beperken tot 1 dag (van 22-11-1963 tot 22-11-1963, 19 berich-
ten waarin Kennedy voorkomt), één week, maand of jaar. Als u kranten van 1800 tot 1801
zou willen doorzoeken, hoeft u alleen die jaartallen in te vullen. Dag en maand (van 01-01-
1800 tot 31-12-1801) worden automatisch door Delpher aangevuld.

Hoeveel kranten er uit welke periode aanwezig zijn in Delpher Kranten, is te zien op een grafiek die
automatisch wordt aangepast als er nieuwe titels worden toegevoegd.

2.  Kranten filteren op verspreidingsgebied
Van oudsher krijgen kinderen bij het sinterklaasfeest chocoladeletters. Maar gebeurde dat ook in de
overzeese gebiedsdelen en in de voormalige koloniën? En zo ja, sinds wanneer? ‘Uitgebreid zoeken’ bij
Delpher Kranten biedt de mogelijkheid een verspreidingsgebied te selecteren. Dit zijn de opties:
• Landelijk
• Regionaal / lokaal
• Nederlandse Antillen
• Suriname
• Nederlands-Indië / Indonesië

Met deze zoekopdracht vindt u het antwoord:

De vroegste overzeese vondst – een van honderden – is een advertentie uit 1864 in de Java-Bodewaarin
Toko Noordwijk in Buitenzorg chocoladeletters te koop aanbiedt – naast onder meer Utrechtse thee-
randjes, Haarlemmer Halletjes, Soese krakelingen en Weespermoppen.



3.  Kranten filteren op soort bericht
Heel veel mensen doorzoeken oude kranten voor familieonderzoek. ‘Uitgebreid zoeken’ bij Delpher
Kranten biedt de mogelijkheid een soort bericht te selecteren. Dit zijn de opties:
• Advertentie
• Artikel
• Familiebericht
• Illustratie met onderschrift

Zijn er ook Nederlanders omgekomen bij de scheepsramp met de Titanic? Dit is een goede zoekop-
dracht om daar achter te komen:
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Hiermee vindt u onder andere deze advertenties uit 1912:

4.  Kranten filteren op krantentitel
Delpher Kranten is een van de grootste digitale krantencollecties ter wereld. Toch zijn niet alle oude
Nederlandse kranten hier digitaal te raadplegen – was dat maar waar! – maar een selectie: van de oudst
bewaard gebleven Nederlandse krant uit 1618 tot landelijke en plaatselijke kranten uit 1995. De huidige
selectie beslaat zo’n 10 procent van alle dagbladen die ooit in Nederland gepubliceerd zijn.
Via ‘Uitgebreid zoeken’ is een specifieke krantentitel te selecteren.

Voor een lijst met alle titels die momenteel in Delpher Kranten aanwezig zijn, zie: bit.ly/krant-titels.

5.  Kranten filteren op plaats van uitgave
Hierboven hebben we al gezien dat u een bepaald verspreidingsgebied kunt selecteren. U kunt daarbij
onder meer kiezen voor landelijke of regionale kranten. Het is ook mogelijk om een bepaalde plaats van
uitgave te kiezen, dat is nog fijnmaziger.
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TIP: u kunt meer dan één plaats selecteren. Klik op + (plus) om een plaats toe te voegen
en op – (min) om een plaats te verwijderen. U kunt de lijst plaatsnamen ook doorzoeken
op een woorddeel (bijvoorbeeld: dam, hout, hoek of foort).

Zoekvelden combineren
Soms zal het voldoende zijn om slechts één filter te gebruiken, maar het kan heel nuttig zijn om er een
aantal te combineren. Stel dat u onderzoek doet naar een familie die De Bruin of De Wit heet. Zoeken
naar familieberichten (soort bericht) in een bepaalde periode in een titel uit een bepaalde plaats, kan de
kans op relevante zoekresultaten dan sterk vergroten.

Zoekresultaten verfijnen in Delpher

Hierboven is beschreven hoe u in Delpher Kranten een zoekopdracht kunt verfijnen. Dit veronderstelt
dat u van tevoren al tamelijk precies weet waar u naar op zoek bent. Dat is natuurlijk niet altijd het geval.
Daarom is het ook mogelijk om de zoekresultaten te verfijnen – achteraf te filteren dus. Dat kan niet
alleen bij Delpher Kranten, maar ook bij Delpher Boeken (voorlopig alleen bij de Basiscollectie), bij
Delpher Tijdschriften en bij de radiobulletins (te vinden onder het tabblad Meer).
De filtermogelijkheden verschillen per deelcollectie, maar ze staan altijd op dezelfde plaats (links van de
zoekresultaten) en ze wijzen zichzelf.
Bij de ANP-radiobulletins is het bijvoorbeeld alleen mogelijk om te filteren op periode. In dit voorbeeld
is gezocht naar het woord [computer]. Dat levert 758 resultaten op, verdeeld over drie decennia (1960-
1989):

Door de vroegste periode aan te vinken, wordt de selectie verfijnd tot 115 resultaten uit de periode
1960-1969.
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Oudste ANP-bericht over de computer. In dit bericht, dat op 22 november 1961 op de radio te horen was,
wordt gemeld dat minister Toxopeus het parlement om een bedrag van 1,4 miljoen gulden heeft gevraagd
voor de aanschaf van een ‘elektronische rekenmachine’ om de salarisberekeningen voor ambtenaren te verge-
makkelijken.

Bij Delpher Boeken kunnen de zoekresultaten worden verfijnd op periode en herkomst (afkomstig van
de KB of van de universiteitsbibliotheken van Amsterdam of Leiden). Bij Delpher Tijdschriften kun-
nen de zoekresultaten worden verfijnd op titel, periode en ‘tijdschriftonderdeel’ (bijlage of inhoudsop-
gave bijvoorbeeld).
Bij Delpher Kranten zijn de verfijningsmogelijkheden het grootst. Ze komen overeen met de filters die
hierboven zijn beschreven: periode, soort bericht, verspreidingsgebied, krantentitel en plaats van uit-
gave. Bovendien is het mogelijk om te filteren op herkomst: u kunt zien welk archief of welke biblio-
theek de krantentitel aan Delpher heeft geleverd.

Zoekresultaten sorteren, bekijken en bewaren

Tot nu kwamen de vele mogelijkheden ter sprake om de Delpher-collecties te doorzoeken. Tot slot iets
over de mogelijkheden om zoekresultaten te sorteren, te bekijken en te bewaren. Ook hiervoor geldt: de
mogelijkheden verschillen per deelcollectie, maar ze wijzen zichzelf.
Als uitgangspunt nemen we Delpher Kranten, want met die collectie kan het meest. Hieronder de
opties.
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1.  Zoekresultaten sorteren
Standaard worden resultaten gesorteerd op relevantie. Zoek in Delpher Kranten op [schaatskampioen]
en momenteel krijgt u als eerste een bericht te zien dat op 8 januari 1940 in De Telegraaf stond, met als
kop: ‘Wereldberoemd Finsch schaatskampioen gesneuveld’. Dit artikel staat bovenaan, omdat het

woord schaatskampioen hierin het vaakst voor-
komt.
Mocht u op zoek zijn naar het oudste artikel
waarin het woord schaatskampioen voorkomt,
dan vindt u dat door de resultaten te sorteren op
datum (de opties zijn: oudste of nieuwste resulta-
ten eerst). Hierdoor komt het Nieuwsblad van het
Noorden bovenaan te staan, met een bericht van
12 februari 1895 over IJ. Rodenhuis, ‘de bekende
schaatskampioen uit Apeldoorn’, die een record
brak door 25 km te schaatsen in 54 minuten en 43
seconden. Overigens: bij dezelfde wedstrijd mis-
lukte een poging om het record op de 500 meter
te breken (dat stond toen op 47 seconden).
Andere sorteermogelijkheden bij Delpher Kran-
ten: op artikel en op krantentitel.

Advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden
van 12 februari 1895: Groote Hardrijderij van
Mannen.

2.  De weergave van zoekresultaten aanpassen
Rechts van de zoekresultaten staat een schuifje waarmee u kunt kiezen tussen drie presentaties: com-
pacte weergave, standaardweergave en uitgebreide weergave. In de compacte weergave is de zoekterm
niet te zien, in de standaardweergave en uitgebreide weergave is de zoekterm geel gemarkeerd.
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TIP: door boven de resultaten op de knop te klikken waar ‘Weergave’ voor staat, verandert
u de presentatie van alle resultaten. Door rechts van een resultaat op het schuifje te klik-
ken, verandert u alleen de weergave van dit ene document.

3.  Zoekresultaten lezen
Door op het resultaat te klikken, opent u een pagina in een krant. Afhankelijk van wat u heeft gezocht
– een artikel, illustratie met onderschrift, advertentie of familiebericht – zoomt Delpher hier meteen op
in. Meestal ziet u direct waar uw zoekterm staat, want die wordt geel gemarkeerd. Als het tegenzit moet
u er even naar zoeken.
U kunt die gele markering overigens uitschakelen, bijvoorbeeld omdat u een screenshot zonder marke-
ring wilt maken. Klik op het icoontje met markeerstift om de markering aan of uit te zetten.
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Advertentie voor een Hoogduitsch woordenboek in de Leeuwarder courant van 20 december 1797. Een
krantenpagina is linksom of rechtsom te kantelen.

Naast iedere geopende pagina staat een venster met functionaliteiten waarmee u onder meer kunt
inzoomen en waarmee u de pagina links- of rechtsom kunt laten kantelen. Dat laatste is vooral van
belang bij kranten uit de 17de en 18de eeuw, waarbij advertenties vaak een andere leesrichting hadden.

Of: klik op het vierkantje onder ‘Alle pagina’s in deze krant’. In een miniatuurweergave van alle pagina’s
is nu te zien op welke pagina en in welke kolom uw zoekterm is gevonden.

Als u uw zoekterm niet op een krantenpagina kunt terugvinden, zijn er twee opties. Herhaal uw zoek-
term in het venster ‘Zoek in deze krant’.



4. Zoekresultaten delen en bewaren
Er zijn verschillende manieren om zoekresultaten te bewaren en te delen. Dat kan via deze knoppen:

Door op het sterretje te klikken, voegt u een zoekresultaat toe aan uw zogenoemde favorieten, waardoor
u het later makkelijk kunt terugvinden. Delen (het tweede icoontje van links), kan via Facebook, Twit-
ter, LinkedIn of e-mail. Voor de duidelijkheid: u deelt hiermee slechts een link naar een of meer zoekre-
sultaten, niet de krant(en) zelf. De krant opslaan kan ook, in diverse formaten: jpg, xml, txt en pdf. Voor
de meeste mensen zullen vooral jpg (de geselecteerde pagina in kleur) en pdf (de hele krant in zwart-wit)
interessant zijn.
Tot slot: met het schaartje (het icoontje helemaal rechts) kunt u een bepaald fragment uit een krant
opslaan of printen.

TIP: als het u veel tijd kost een zoekterm terug te vinden in een oude krant, sla de krant
dan op als pdf. Met de toetscombinatie ctrl + f (bij een Apple cmd + f) opent u een zoekven-
ster waarmee u de pdf makkelijk kunt doorzoeken. Houdt bij het zoeken rekening met
afbreekstreepjes. Voorbeeld: u kunt de zoekterm schaatskampioen niet terugvinden in
een gedownloade krant, want in feite staat daar schaats-kampioen. Lijkt een zoekterm
niet voor te komen, zoek dan op een woorddeel.

Met dit hoofdstuk zijn niet alle functies van Delpher beschreven, wel de voornaamste. Hoe dan ook kun
je zeggen dat Delpher een ware goudmijn is voor historische teksten, met zoekfunctionaliteiten waar-
mee heel veel mogelijk is. Die goudmijn hoop ik nu deels voor u ontgonnen te hebben.
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Colofon

Tekst: Ewoud Sanders
Eindredactie: Jenny Mateboer, Koninklijke Bibliotheek
Foto’s omslag: Jos Uljee, Koninklijke Bibliotheek
Vormgeving: Tra[design], Nenke van Wermeskerken
Oplage: 5.000 exemplaren

Ewoud Sanders (1958) is historicus en journalist. Hij is vaste medewerker van onder meer NRC Han-
delsblad (waar hij een taalrubriek heeft) en E-Data. Hij is auteur van onder meer Slimmer zoeken op
internet, een zoekgidsje waarvan inmiddels 125.000 exemplaren zijn verspreid. Voor meer informatie,
zie www.ewoudsanders.nl
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