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Delpher.nl is een rijke bron van kranten  

 
Het is zelfs de meest uitgebreide online 

krantenbron in Nederland 
 

http://www.delpher.nl/kranten


 
Delpher bevat veel uniek en onbekend materiaal, 

waaronder ± 1.200 verzetskranten uit WO2 
 

(daar richt ik me in het vervolg op) 
 



Bv. Metro  
een verzetskrant …. zo aan de inhoud te zien 

http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtitel&query=&cql=(ppn+any+("044902697")) 

http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtitel&query=&cql=(ppn+any+("044902697"))


Ik zou graag wat meer over deze krant willen weten 
• Wat voor soort verzetskrant was Metro?  
• Wat is de geschiedenis van deze krant?  
• Wie zaten er achter?  
• Waar werd deze krant gedrukt? 
• Hoe werd Metro verspreid? 
• Waren er relaties met andere verzetskranten/groepen? 
• Etc… 

Misschien is dit te vinden onder 
de Details-tab? 



OK, een paar metagegevens… 
 

Maar ik wil méér weten…. 

Ik zou graag wat meer over deze krant willen weten 
• Wat voor soort verzetskrant was Metro?  
• Wat is de geschiedenis van deze krant?  
• Wie zaten er achter?  
• Waar werd deze krant gedrukt? 
• Hoe werd Metro verspreid? 
• Waren er relaties met andere verzetskranten/groepen? 
• Etc… 



Ik zou graag wat meer over deze krant willen weten 
• Wat voor soort verzetskrant was Metro?  
• Wat is de geschiedenis van deze krant?  
• Wie zaten er achter?  
• Waar werd deze krant gedrukt? 
• Etc… 

Belangrijk voor straks: 
 

PPN = 
unieke ID van elke krantentitel  
in Delpher én de KB-catalogus 

(krantentitels zijn niet altijd uniek) 



 
Gebrek in Delpher: 

 
Weinig contextuele informatie  

over de kranten(titels) 
 



 

Waar zouden de meeste mensen die meer over Metro 
willen weten eerst kijken?  

 
 Wikipedia uiteraard! (via Google) 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Metro_(verzetsblad) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Metro_%28verzetsblad%29


http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtitel&p
age=1&maxperpage=40&cql=%28ppn+any+("107123223")) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Geus_(verzetsblad) 

staat in 

Context over De Geus onder studenten 

PPN! 

http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtitel&page=1&maxperpage=40&cql=%28ppn+any+("107123223"))
http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtitel&page=1&maxperpage=40&cql=%28ppn+any+("107123223"))
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Geus_%28verzetsblad%29


http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtite
l&query=&cql=%28ppn+any+("037009184")) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ons_Volk_(verzetskrant) 

staat in 

Context over  
Ons Volk: den vanderlant ghetrouwe 

http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtitel&query=&cql=%28ppn+any+("037009184"))
http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtitel&query=&cql=%28ppn+any+("037009184"))
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ons_Volk_%28verzetskrant%29


 
Kortom: 

 
Wikipedia kan Delpher helpen met de 

contextualisering van deze ondergrondse kranten 
… 

 
Dat is makkelijk vanwege 

- Wikipedia API http://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:APIZandbak#action=query 

- CC-licentie op Wikipedia-teksten 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:APIZandbak#action=query
http://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:APIZandbak#action=query


De Geus (volledig De Geus onder studenten) was een verzetsblad, dat vanaf 4 oktober 

1940 .. Lees verder op Wikipedia Snippets  
via Wikipedia API 

Delpher zoekresultaten 

De Geus (volledig De Geus onder studenten) was een verzetsblad, dat vanaf 4 oktober 

1940 .. Lees verder op Wikipedia 

De Geus (volledig De Geus onder studenten) was een verzetsblad, dat vanaf 4 oktober 

1940 .. Lees verder op Wikipedia 

Voorbeeld API call 
 

http://nl.wikipedia.org/w/api.php?action=query&
prop=extracts&format=xml&exchars=105&exintr
o=&titles=De_Geus_%28verzetsblad%29 

http://nl.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&format=xml&exchars=105&exintro=&titles=De_Geus_%28verzetsblad%29
http://nl.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&format=xml&exchars=105&exintro=&titles=De_Geus_%28verzetsblad%29
http://nl.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&format=xml&exchars=105&exintro=&titles=De_Geus_%28verzetsblad%29
http://nl.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&format=xml&exchars=105&exintro=&titles=De_Geus_%28verzetsblad%29
http://nl.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&format=xml&exchars=105&exintro=&titles=De_Geus_%28verzetsblad%29
http://nl.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&format=xml&exchars=105&exintro=&titles=De_Geus_%28verzetsblad%29


Over De Geus onder studenten  
De Geus (volledig De Geus onder studenten) was een verzetsblad, dat 

vanaf 4 oktober 1940 tot 13 juli 1945 werd uitgegeven door Jan Drion 

en Huib Drion, twee Leidse studenten. Het blad was de spreekbuis van 

de Raad van Negen die het studentenverzet leidde. Het blad keerde 

zich fel tegen de Nederlandse Unie en was een belangrijk instrument bij 

het verzet tegen de door de Duitse bezetter geëiste loyaliteitsverklaring, 

de studentenstaking en de tewerkstelling van Nederlandse studenten in 

Duitsland. … Lees verder op Wikipedia 

via Wikipedia API 

Delpher objectdetails 

Voorbeeld API call 
 

http://nl.wikipedia.org/w/api.php?action=q
uery&prop=extracts&format=xml&exintro=
&titles=De_Geus_%28verzetsblad%29 

 

http://nl.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&format=xml&exintro=&titles=De_Geus_%28verzetsblad%29
http://nl.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&format=xml&exintro=&titles=De_Geus_%28verzetsblad%29
http://nl.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&format=xml&exintro=&titles=De_Geus_%28verzetsblad%29
http://nl.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&format=xml&exintro=&titles=De_Geus_%28verzetsblad%29


helaas…  

Maar… 



https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Illegale_pers_in_de_Tweede_Wereldoorlog 

Deze 3 voorbeelden zijn uitzonderingen 

1. Er zijn maar weinig ondergrondse 
kranten met een eigen WP-artikel 

2. De overzichten van deze kranten op 
Wikipedia zijn verre van compleet  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Illegale_pers_in_de_Tweede_Wereldoorlog


Captain Delpher to the rescue!! 

http://wallpapersus.com/wp-content/uploads/2012/03/captain-america-superheroes-shield-
the-avengers-chris-evans-movie-posters-steve-rogers.jpg 

 
Delpher (KB + partners) kan Wikipedia op 

meerdere manieren helpen … 
 



1. Complementeren overzichten verzetskranten op WP 

http://www.kb.nl/sites/default/files/docs/Beschikbare_kranten_alfabetisch.pdf 

± 1.200 titels! 

http://www.kb.nl/sites/default/files/docs/Beschikbare_kranten_alfabetisch.pdf


1. Complementeren overzichten verzetskranten op WP 

http://www.kb.nl/sites/default/files/docs/Beschikbare_kranten_alfabetisch.pdf 

http://www.kb.nl/sites/default/files/docs/Beschikbare_kranten_alfabetisch.pdf


2. Relevante bronnen selecteren en vrijkrijgen 

De Ondergrondse Pers 1940-1945 ,  
Lydia E. Winkel, H. de Vries , 1989, 

ISBN 9021837463,  
Veen Uitgevers 

Dit boek (“de Winkel”) 
bevat beschrijvingen van 

vrijwel alle ± 1.200 
ondergrondse kranten in 

Delpher 



2. Relevante bronnen selecteren en vrijkrijgen 

De Ondergrondse Pers 1940-1945 ,  
Lydia E. Winkel, H. de Vries , 1989, 

ISBN 9021837463,  
Veen Uitgevers 

Puike bron voor een 
Wikipedia-artikel! 



2. Relevante bronnen selecteren en vrijkrijgen 

De Ondergrondse Pers 1940-1945 ,  
Lydia E. Winkel, H. de Vries , 1989, 

ISBN 9021837463,  
Veen Uitgevers 

Helaas heeft niet elke 
Wikipedia-schrijver 
dit boek in de kast 

staan…. 
 

Dus het is handig als 
het online komt te 

staan, in 
gestructureerde en 
refereerbare vorm 



2. Relevante bronnen selecteren en vrijkrijgen 

De Ondergrondse Pers 1940-1945 ,  
Lydia E. Winkel, H. de Vries , 1989, 

ISBN 9021837463,  
Veen Uitgevers 

Elke lemma heeft een 
uniek ID (“Winkel-ID”) 



2. Relevante bronnen selecteren en vrijkrijgen 

De Ondergrondse Pers 1940-1945 ,  
Lydia E. Winkel, H. de Vries , 1989, 

ISBN 9021837463,  
Veen Uitgevers 

Elke lemma heeft metadata 
 

• Titel, ondertitel, leus  
• Plaats van uitgave  
• Periode van uitgave (eerste  t/m laatste  nr) 
• Frequentie (dagelijks, wekelijks, 2-3 keer per 

week, onregelmatig,  eenmalig etc.) 
• Vorm (bv stencil, druk, getypt, handgeschreven) 
• Inhoud (opinie, artikelen, gedichten, illustraties, 

satire, humor etc.) 
• Oplage (min – max) 
• Aanwezigheid in NIOD-collectie 



2. Relevante bronnen selecteren en vrijkrijgen 

De Ondergrondse Pers 1940-1945 ,  
Lydia E. Winkel, H. de Vries , 1989, 

ISBN 9021837463,  
Veen Uitgevers 

Veel lemma’s bevatten ook 
referenties naar andere Winkel-

lemma’s  

 
• 106 = Cereales Vadeness (studentenverzetsblad, Wageningen) 
• 360 = Leidsche Brief (studentenverzetsblad, Leiden) 
• 748 = Sol Justitiae (studentenverzetsblad, Utrecht) 

 



2. Relevante bronnen selecteren en vrijkrijgen 

Ook in Winkel: registers 
• Plaatsen van uitgave 
• Personen - (hoofd)redacteurs, illustratoren, drukkers, koeriers, 

financiers etc.    
 

De Ondergrondse Pers 1940-1945 ,  
Lydia E. Winkel, H. de Vries , 1989, 

ISBN 9021837463,  
Veen Uitgevers 



2. Relevante bronnen selecteren en vrijkrijgen 

De Ondergrondse Pers 1940-1945 ,  
Lydia E. Winkel, H. de Vries , 1989, 

ISBN 9021837463,  
Veen Uitgevers 

Veel lemma’s bevatten ook 
referenties naar andere Winkel-

lemma’s  

 
• 106 = Cereales Vadeness (studentenverzetsblad, Wageningen) 
• 360 = Leidsche Brief (studentenverzetsblad, Leiden) 
• 748 = Sol Justitiae (studentenverzetsblad, Utrecht) 

 

Goed nieuws! 
De KB mag de Winkel digitaliseren en online zetten!  

(overeenkomst NIOD-KB, sept 2010) 



2. Relevante bronnen selecteren en vrijkrijgen 

De Ondergrondse Pers 1940-1945 ,  
Lydia E. Winkel, H. de Vries , 1989, 

ISBN 9021837463,  
Veen Uitgevers 

Elke beschrijving heeft een 
uniek ID (“Winkel-ID”) 

Beter nieuws! 
 

De Winkel (3e druk) is al gescand 
aanwezig in de KB 

 



2. Relevante bronnen selecteren en vrijkrijgen 

De Ondergrondse Pers 1940-1945 ,  
Lydia E. Winkel, H. de Vries , 1989, 

ISBN 9021837463,  
Veen Uitgevers 

Elke beschrijving heeft een 
uniek ID (“Winkel-ID”) 

Beste nieuws!!  
15-8-2014 : NIOD geeft Winkel vrij onder CC-BY-SA 

http://www.niod.nl/nl/de-ondergrondse-pers-1940-1945 

Doorzoekbare PDF 
met prima OCR 

http://www.niod.nl/nl/de-ondergrondse-pers-1940-1945
http://www.niod.nl/nl/de-ondergrondse-pers-1940-1945
http://www.niod.nl/nl/de-ondergrondse-pers-1940-1945
http://www.niod.nl/nl/de-ondergrondse-pers-1940-1945
http://www.niod.nl/nl/de-ondergrondse-pers-1940-1945
http://www.niod.nl/nl/de-ondergrondse-pers-1940-1945
http://www.niod.nl/nl/de-ondergrondse-pers-1940-1945
http://www.niod.nl/nl/de-ondergrondse-pers-1940-1945
http://www.niod.nl/nl/de-ondergrondse-pers-1940-1945


2. Relevante bronnen selecteren en vrijkrijgen 

De Ondergrondse Pers 1940-1945 ,  
Lydia E. Winkel, H. de Vries , 1989, 

ISBN 9021837463,  
Veen Uitgevers 

Elke beschrijving heeft een 
uniek ID (“Winkel-ID”) 

Vervolgacties Winkel 
 

1. Afgeleide werken gemaakt 
(doc, txt  DONE!) 
 

2. Converteren naar 
database/Wikidata o.i.d. 
 



2. Relevante bronnen selecteren en vrijkrijgen 

De Ondergrondse Pers 1940-1945 ,  
Lydia E. Winkel, H. de Vries , 1989, 

ISBN 9021837463,  
Veen Uitgevers 

Elke beschrijving heeft een 
uniek ID (“Winkel-ID”) 

 
Bekijk ook of we andere relevante papieren bronnen 

uit de KB/NIOD-collecties kunnen digitaliseren om 
aan Wikipedia-schrijvers beschikbaar te stellen.  

 



Voor alle duideijkheid: 
 

We nemen niet direct de Winkel-lemma’s op in Delpher  
 
Waarom via Wikipedia? 
 
• WP-artikel is beter zichtbaar dan Delpher-Winkel-lemma  

(WP-artikel bevat altijd link naar Delpher) 

 
• Winkel-lemma’s zijn soms “ruw & fragmentarisch”, WP-artikelen 

zijn beter gestandardiseerd en leesbaar 
 

• WP is open mét community; Delpher is gesloten zonder 
community  wisdom of the crowd 

 

• Links naar WP in Delpher  Gunstig voor SEO  
 



3. Artikelsjabloon maken 



3. Artikelsjabloon maken 

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Geus_(verzetsblad) 

Maak een Wikidata-item aan 
waarin je PPN koppelt aan  

de krantentitel 

Artikelnaam + krantentitel + URL 
o.b.v. uniek ID (=PPN)  

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Geus_%28verzetsblad%29


3. Artikelsjabloon maken 

Wikipedia-sjabloon  
“Infobox Krant” 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sjabloon:Infobox_krant 

Metadata van de krant 
initieel o.b.v.  

KB-catalogus & Winkel-data 
(via Wikidata) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sjabloon:Infobox_krant


3. Artikelsjabloon maken 

Logo/afbeelding van de krant  
op Wikimedia Commons 

(indien rechtenvrij) 



3. Artikelsjabloon maken 

Betrokken personen  
(o.b.v. personenregister) 



3. Artikelsjabloon maken 

Gerelateerde kranten 
(o.b.v. referenties naar ander Winkel-lemma’s) 



3. Artikelsjabloon maken 

Link naar full-text 
krantenafleveringen op Delpher 

(o.b.v. PPN) 

http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtitel&
page=1&maxperpage=40&cql=%28ppn+any+("107123223")) 

http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtitel&page=1&maxperpage=40&cql=%28ppn+any+("107123223"))
http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtitel&page=1&maxperpage=40&cql=%28ppn+any+("107123223"))


3. Artikelsjabloon maken 

Link naar KB-catalogusrecord 
(o.b.v. PPN) 

http://opc4.kb.nl/PPN?PPN=107123223 

http://opc4.kb.nl/PPN?PPN=107123223


3. Artikelsjabloon maken 

Link naar lemma in 
(online database-versie van)  

de Winkel 
(o.b.v. PPN en Winkel-ID) 



3. Artikelsjabloon maken 

Vaste categorie(en)  



3. Artikelsjabloon maken 

Vrije tekst voor WP-artikel 
o.b.v. Winkel-lemma, metadata, Delpher en 

andere bronnen 



5. Events, partners & ondersteuning 

Wikipedia-pagina’s over verzetskranten 
maken en verbeteren  

 
• Schrijfdagen/weken, wedstrijden ed.  

 
• Primaire doelgroep: Wikipedianen  
• Daarnaast: OB-leden, historische 

verenigingen, klanten regionale 
archieven, Documentatiegroep 40-45, 
Verzetskinderen (?) ed. 
 

• I.s.m. NIOD, Wikimedia NL, Delpher-
partners (mn. krantenarchieven), 
krantenuitgevers, Europeana 
Newspapers(?) etc. 
 

• Ondersteuning van collectiespecialisten 
KB/NIOD/et. al 

Media-aandacht via nog bestaande  
ex-verzetskranten:  

 
 
 
  

Bingo!! 
WO2 heeft in 2014-15 prioriteit bij WMNL  
 http://www.wikimedia.nl/project/de-tweede-wereldoorlog 

 
“We gaan samenwerken met musea, bibliotheken en 

archieven zodat materiaal uit hun collecties gebruikt kan 
worden om Wikipedia te verbeteren” 

http://documentatiegroep40-45.nl/
http://documentatiegroep40-45.nl/
http://documentatiegroep40-45.nl/
http://documentatiegroep40-45.nl/
http://documentatiegroep40-45.nl/
http://www.verzetskinderen.nl/


Werkvorm: 
Wikiproject Verzetskranten 

 

• Wikiproject = project op Wikipedia waarbij onderwerp systematisch aangepakt wordt  

• Afspraken over bv. uniformiteit van opmaak en teksten (sjablonen!) 

• Langlopende activiteiten, permanent project  

nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproject 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproject


Werkzaamheden/werkpakketten 
 

1. Winkel online zetten  
• Inrichting Verzetskranten-db  en/of vullen Wikidata 
• Koppeling Verzetskranten-db aan KB-cat en Delpher (o.b.v. PPNs) 

 
2. Inrichten Wikiproject 

• Selectie bruikbare Winkel-lemma’s 
• Koppeling Verzetskranten-db aan Wikipedia (m.b.v. Wikidata) 
• Maak WP-artikelsjabloon 
• Complementeer lijsten/registers verzetskranten (op titel, plaats van uitgave, personen(?) ) 
• Maak overige projectpagina’s 
• Aanpassen/uitbreiden bestaande WP-artikelen  rondom verzetsbladen 

 
3. Aanpassen Delpher  

• WP-snippets 

 
4. Wiki-community management & events 

 
5. Partner management (NIOD, WMNL, uitgevers etc.) 

• Ook: vrijkrijgen + digitalisering andere papieren bronnen 

 
6. Marketing & Communicatie  



Meehelpen? 
Vragen? 
 
 

  
olaf.janssen@kb.nl  
 
@ookgezellig  
 
slideshare.net/OlafJanssenNL 

 


