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Wat is Delpher?  
  

- Gedigitaliseerd tekstueel materiaal (niet handschriftelijk) 
 

- Full-tekst doorzoekbaar in meerdere bronnen tegelijk 

 

- Geen toegangsbeperkingen (voorlopig) 

- Publiek domein 

- Overeenkomsten uitgevers & CBO’s (Lira en Pictoright) 
 



Wat vindt u op Delpher? 
  

Full-tekst (OCR) toegang tot: 

 

150.000 boeken (1700 – 1929) 

8 miljoen krantenpagina’s (1618 – 1995)  

1,5 miljoen tijdschriftpagina’s (1840 – 1950) 

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

 













Nieuwe manier van zoeken 
  

 

 

 

 

 

 

  

Zelf kranten selecteren   zelf artikel zoeken    zoekwoord vindt artikel 



http://www.delpher.nl/nl/kranten/  

http://www.delpher.nl/nl/kranten/


Voor wie is 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 & Wikipedia 
  

- Hoe het niet moet: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pipo_de_Clown  

- Hoe het wel moet: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aluminium  

- Hoe het ook kan: http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheveningse_pier 
- Het gevaar daarvan is echter: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bassie_en_Adriaan 
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Delpher en auteursrecht 
  

- Elk creatief werk wordt automatisch beschermd door auteursrecht 

 

- Auteursrecht is niet gemaakt voor de digitale wereld 

 

- Directe scan  geen nieuw auteursrecht 

 

- Conclusie: voor hergebuik geldt het reguliere auteursrecht 
 



Delpher en auteursrecht 
  

 
 

Publiek domein  

 

- 70 jaar na overlijden auteur/fotograaf 

 

- Indien in dienstverband geschreven:        

70 jaar na publicatiedatum  

 

- Geen auteursrechtelijke  

 beperkingen 

  

 

 

 
 

Belast met auteursrecht 

 

- Toestemming van de  

 rechthebbende (≠ Delpher!) 

 

- Citeren met bronvermelding     

(waaronder de naam van de   

maker) 

 

 
 



Doorontwikkeling van Delpher 
  

- November 2013 – november 2014:  Bèta-versie 
 

- November 2014: oplevering nieuwe versie 

 

- Doorontwikkeling (Raad van Advies, klankbordgroep, klantenpanel, 

gebruikersreacties via diverse kanalen) 

 

- Voortdurende toevoeging van nieuw materiaal 
 



Op de hoogte blijven?  

 

- www.delpher.nl 

 

- Nieuwsbrief (4x per jaar en updates) 

 

- Twitter        #Delpher  

 

- info@delpher.nl / maaike.napolitano@kb.nl  
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