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Wat is Delpher?  
  

Al het materiaal op Delpher is: 
 

- gedigitaliseerd 

- historisch  

- tekstueel 

- full-tekst doorzoekbaar 
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Wat vindt u op Delpher? 
  

Full-tekst (OCR) toegang tot: 

 

360.000 boeken (1486 – 2013) 

11 miljoen krantenpagina’s (1618 – 1995)  

1,5 miljoen tijdschriftpagina’s (1840 – 1940) 

1,5 miljoen ANP-radiobulletins (1937 – 1984) 

 



Wie gebruikt Delpher?  
  

- Wetenschappers en studenten 
 

- Beroepsdoelgroepen (docenten, schrijvers, journalisten) 

 

- Breed historisch geïnteresseerd publiek (lokale historici, genealogen,     

heemkundigen) 

 

- Dwalers (iedereen die het leuk vindt of toevallig op Delpher terechtkomt) 
 



Delpher en auteursrecht  
  

Grotendeels wereldwijd toegankelijk  

 

• Publiek domein 

- 70 jaar na publicatiedatum 

- 70 jaar na overlijden auteur / fotograaf 
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Delpher en auteursrecht  
  

Grotendeels wereldwijd toegankelijk  

 

• Publiek domein 

 

• Overeenkomsten met uitgevers en CBO’s (Lira & Pictoright) 

 

• Wetenschappelijk gebruik van de dataset (API) 
 



www.delpher.nl 
 

Digitaliseringsproces  

 

of  

http://www.delpher.nl/


Lopende ontwikkelingen 
 

- Voortdurende toevoeging van nieuw materiaal; 

- Auteursrechtelijke onderhandelingen 

- Handmatige correctie WO2- en 17e-eeuwse kranten; 

- Verbetering zoekmogelijkheden; 

- De krant van uw geboortedag 

- Zoekingang op locatie; 

- Zoekingang op collectieniveau;  

- Relevantie-score verbeteren; 

- enz. 
 



Op de hoogte blijven?  

 

- www.delpher.nl 

 

- Nieuwsbrief (4x per jaar en updates) 

 

- Twitter        #Delpher  

 

- info@delpher.nl / Maaike.Napolitano@KB.nl  
 

http://www.delpher.nl/
mailto:info@delpher.nl
mailto:Maaike.Napolitano@kb.nl


Reserveslides  

  
 
























