Nieuw in de collectie: kranten
Winter 2021

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
Deze winter zijn er opnieuw 65.378 nieuwe krantenafleveringen toegevoegd aan de
krantenbank van Delpher. Negentien titels waren daar nog niet eerder te vinden.
Bovendien vulde Delpher zeven titels aan.
Bij de nieuw gedigitaliseerde titels ligt er een zwaar accent op de landbouw, lange tijd
het belangrijkste middel van bestaan in de provincie Groningen. Veel van die kranten zijn
echter niet in Groningen bewaard, maar in de universiteitsbibliotheek te Wageningen.
Allereerst betreft het enkele kortlopende titels uit het midden van de negentiende eeuw:
de Algemeene landhuishoudelijke courant (1847-1848), de Landhuishoudelijke courant
(1849-1850) en de (Algemeene) Nijverheids courant (1849-1853). Van groter belang
door haar veel langere looptijd en de vele innovaties in de landbouw in die periode (bijv.
mechanisatie, kunstmest, zuivelfabrieken), lijkt de (Nieuwe) Landbouw-courant (18511893), waarvan ook twee bijbladen uit de jaren 1860, 1870 zijn gedigitaliseerd. Deze
krant en zijn bijlagen bevatten al met al 10.969 krantenartikelen met het zoekwoord
Groningen. Als agrarisch geïnteresseerde kunt u dus even vooruit. En mocht u er niet
genoeg aan hebben: een latere periode wordt bestreken door het Nederlandsch landbouw
weekblad (1892-1920), respectievelijk het Algemeen Nederlandsch landbouwblad (19211934).
Verder biedt Delpher als nieuwe titel aan De vrije socialist (1898-1940) uit de collectie
van het IISG in Amsterdam. Deze krant is vooral van belang voor de geschiedenis van
het anarchisme in Groningen.
Aanvullingen op kranten die al langer in Delpher te vinden waren, betreffen onder meer
de Veendammer courant (1886-1905) en de Nieuwe Veendammer courant (1875-1889)
uit de collectie van het Veenkoloniaal Museum te Veendam. Een titel die men
gemakkelijk over het hoofd ziet, maar die voor het Westerkwartier zeker van belang was,
is bovendien de Dragtster courant (1864-1950).
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