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Delpher Boeken Basis
12.000 boeken 1781-1929



Delpher Boeken Google
80.000 boeken 1700-1870



Delpher Tijdschriften
tachtig tijdschriften 1850-1940



Delpher Radiobulletins
1,8 miljoen radiobulletins 1939-1984



Delpher Kranten



Veel meer historische kranten, zie:
kranten-historisch.startpagina.nl



Geschiedenis Delpher Kranten

• Databank Digitale Dagbladen (2006-2012)
• Selectie adviescommissie
• Selectiecriteria per historisch tijdvak
• Ook koloniale kranten
• 7.000 titels beschikbaar
• 358 titels gedigitaliseerd (= ca. 8 % )



Spreiding titels in de tijd



Oorlogskranten in Delpher

• 1.149 illegale kranten uit collectie NIOD
• Disclaimer ivm WOII



http://kbresearch.nl/telraam/



Aanvullingen Delpher Kranten

• Reeds gedigitaliseerd: ca. 3 miljoen pagina’s
• Online in 2015-2016
• Algemeen Handelsblad 1945-1970
• NRC Handelsblad 1970-1995
• Maasbode 1868-1939, 1946-1959
• Volkskrant 1920-1939



Hoe kranten 
doorzoekbaar gemaakt?

• OCR (Abby Finereader / docWorks)
• Deels vgl. met historische woordenlijst
• Krantenkoppen handmatig gecorrigeerd (99,8 

procent correct)
• Overige tekst niet gecorrigeerd



OCR-kwaliteit

• Kwaliteit ocr niet precies bekend
• Confidence levels ocr-software
• Projecten ter verbetering:
• Meertens: 80 vrijwilligers tikken 6200 

kranten uit 17de eeuw over (ca 35% gedaan)
• NIOD: vrijwilligers voor oorlogskranten



Editor voor 17de-eeuwse kranten



Zoeken in Delpher kranten 
via Polimedia

• De krantencollectie tot 2013
• Koppeling kranten / Handelingen / ANP



Mantelzorg in PoliMedia



delpher.nl/nl/kranten
(instellingen)



Eenvoudig zoeken /
uitgebreid zoeken



VAN TE VOREN filteren op: 
verspreidingsgebied



VAN TE VOREN filteren op: 
soort bericht



VAN TE VOREN filteren op: 
titel



VAN TE VOREN filteren op: 
locatie



NA een zoekopdracht filteren op:



Sorteermogelijkheden



Standaardweergave



Lijstweergave



Preview hits
in standaardweergave



Markering verwijderen



Pagina kantelen



Jokertekens in Delpher kranten

? = vervang 1 letter 
[ ? Kan na eerste letter ]

* = vervang willekeurig aantal tekens
[ * Kan pas naar derde letter ] 

Probeer: Cartoon vs cartoon*



Zoekoperatoren in Delpher kranten

OR = zoek dit of dat. Voorbeeld: zelfmoord OR suïcide.

NOT = zoek dit wel, maar dat niet. Voorbeeld: koningshuis 
NOT Nederland.

“Dubbele aanhalingstekens” = zoek precies deze 
combinatie van woorden en / of namen. 

PROX = zoek woorden (of namen) in elkaars nabijheid. De 
maximale afstand is 10 woorden. 



Zoekopdrachten

• Chocoladeletters in Nederlands-Indië?

• 1 week Ned. media over moord op Kennedy 

• Boeken over blanke slavinnen?

• Hoe oud is woord spotprent?

• Krantenartikelen over Xavier Marmier (1808-
1892)



Zoekstrategie 1

• Anticipeer op veelvoorkomende ocr-fouten

• Bij namen: zoek ook op de verhaspelde vorm 
(als die te vinden is in de ocr-laag)

• Gebruik jokertekens om vorm- en 
spellingvarianten te vinden



Zoekstrategie 2

• Bij veel zoekresultaten: beperk de 
zoekperiode

• Bekijk de zoekresultaten vervolgens in 
chronologische volgorde

• De zoekvraag: smal of breed?



De ocr-laag bekijken

• Tabblad rechts ‘Tekst’



Zoekterm niet op de pagina te vinden. 
Oplossing 1.



Zoekterm niet op de pagina te vinden. 
Oplossing 2.



Zoekterm niet op de pagina te vinden. 
Oplossing 3.



Zoekterm niet op de pagina te vinden. 
Oplossing 4.



Het jodenaquarium
Zandvoort 1880



Knipsels Delpher bewaren in / en 
verrijken met Evernote



Dossier Jodenaquarium in Evernote

• Administratie zoektermen in Delpher



Sorteermogelijkheden door 
datumstructuur (jaar-maand-dag)



Inhoudelijke analyse 
door tags of labels



Beschikbaar als dataset 
(controleerbaar)



Beschikbaar als dataset 
(controleerbaar)



Beschikbaar als dataset 
(controleerbaar)



Evernote

• Automatische ocr
• Annotatie afbeeldingen



Digitale versie Delpher gidsje

• goo.gl/aBKTjt
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