Nieuw in de collectie: kranten
November – december 2020

Op de landelijke krantenbank Delpher staan ook de (gedigitaliseerde) kranten uit onze
collectie. De laatste maanden was het relatief rustig bij de digitale bibliotheek van
Delpher. Althans, vooral wat betreft de krantenbank, die dezelfde omvang bleef houden.
Wel kreeg Delphers afdeling voor boeken er behoorlijk wat nieuwe titels bij.
Uitgelicht
Op 7 december werden op Delpher ruim 33.000 nieuwe boektitels bijgeplaatst, waarvan
een gedeelte afkomstig is uit de Groninger Universiteitsbibliotheek. Met de zoeksleutel
Groning* (waarmee Groningen, Groninger en Gronings(e) zijn afgedekt) vinden we dan
62 titels, waarbij als het onverbiddelijke klapstuk mag gelden de Stads- en Dorpskroniek
(1935) van de Ommelander streekhistoricus Jacob Vinhuizen uit 1935. Vinhuizen akkerde
hiervoor de Ommelander en Provinciale Groningsche Courant door van 1800 tot en met
1899 en vatte de meest belangwekkende berichten samen. Juist omdat deze kranten nog
niet in Delpher opgenomen zijn, gaat het om een vooralsnog onontbeerlijke toegang, die
zich ook goed laat gebruiken voor een bepaling van de tijd dat bepaalde berichten en
advertenties te vinden zijn in de stedelijke Groninger Courant, die deels al wel in Delpher
zitten. Inhoudelijk overlappen de provinciale en de stedelijke kranten elkaar vaak, maar
lang niet altijd, en het is daarom raadzaam om bij onderzoek beide kranten door te
nemen.
Andere belangwekkende titels bij deze aanvulling van Delpher-boeken zijn het Nieuw
Groninger Woordenboek van K. Ter Laan naar de eerste druk uit 1929; het proefschrift
over de Groninger klooster- en proosdijgoederen van Ena Hebelina Roelfsema uit 1928;
de twee delen Oude en nieuwe Groninger liederen van Groen en Jager uit 1930; en de
klassieker van Van Ommen Kloeke over de bevrijding van Groningen uit 1945.
Liefhebbers van oud beeldmateriaal komen tot slot aan hun trekken met een
plaatjesalbum van de koekfabrikant Bussink uit Deventer (1932).
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