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Op de landelijke krantenbank Delpher staan ook de (gedigitaliseerde) kranten uit onze
collectie. Sinds de zomervakantie zijn er twee flinke aanvullingen gekomen op de toch al
forse digitale bibliotheek van Delpher. Allereerst kreeg Delphers krantenbank weer een
impuls, daarnaast zijn er behoorlijk wat nieuwe titels bijgeplaatst in Delphers
boekenafdeling.
Uitgelicht
De laatste aanvulling op de kranten in Delpher, die van 28 september jl. dateert, omvat
maar liefst 64.689 nummers met in totaal 557.078 pagina's. Deze zijn voornamelijk
afkomstig uit het Zaans Archief, maar ook uit de KB, de instelling achter Delpher. Deze
keer zitten er geen specifiek Groningse kranten bij, maar wel een paar titels die voor
Groningen interessante informatie verschaffen.
Allereerst is dat Het Volk, Dagblad voor de Arbeiderspartij uit de crisis- en
mobilisatiejaren 1934-1940. In dit tijdsbestek bevat de SDAP-krant ruim 6200 artikelen
waarin de term Groningen valt. Zo heeft de voorpagina van 31 juli 1937 een bericht over
de benoeming van Jan Tuin tot burgemeester van Hoogezand, met informatie die men
elders niet aantreft. En ook De Maasbode, van katholieke signatuur, kan voor Groningen
interessant zijn. Immers, de aan Delpher toegevoegde jaargangen 1946-1959 bevatten
ruim 11.200 artikelen met de zoekterm Groningen. Een voorbeeld: de beschrijving, uit
1956, van de toenmalige kathedrale Sint-Martinuskerk die ruim twintig jaar later zou
worden gesloopt.
Verder terug op 17 augustus zijn er 18.000 boeken uit de Groninger
universiteitsbibliotheek op Delpher geplaatst, waarvan er 347 Groningen in de titel
hebben. Opvallend is dat er veel titels tussen zitten die gaan over infrastructurele
verbeteringen, zoals nieuwe spoor- en tramwegen, het elektriciteitsnet, riolering en
waterleiding. Ook is er een zeer nuttig overzicht bij van alle volkstellingen tussen 1796
en 1901.
Het leukst zijn echter de vaak rijk met foto’s verluchtigde toeristische gidsen, waarvan de
oudste dateert uit 1902. Soms hebben ze prachtige omslagen, zoals de drie hieronder.
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