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Woord vooraf
Het is een vreemd idee: de grootste bibliotheek ter wereld staat niet ergens in een stad, maar zweeft door
de lucht. Er bestaan bibliotheken – gebouwen van steen en staal – die de afgelopen eeuwen met veel zorg
en moeite miljoenen boeken, kranten en tijdschriften hebben samengebracht en ontsloten. Het zijn
vaak imposante en inspirerende instellingen om te bezoeken, maar op veel punten leggen ze het af tegen
digitale bibliotheken.
Ga maar na: die zijn dag en nacht bereikbaar, wereldwijd, zonder reistijd, vanaf iedere locatie. Het enige
wat u nodig heeft, is een internetverbinding en een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon. Daarmee kunt u toegang krijgen tot tientallen miljoenen publicaties – meer dan er ooit op papier op één
plaats zijn samengebracht. Het zijn er ook meer dan u in honderd levens zou kunnen lezen, maar gelukkig zijn steeds meer publicaties integraal door de computer gelezen. Dat is de andere grote meerwaarde
van digitale bibliotheken. Het gevolg is dat u razendsnel miljarden pagina’s kunt doorzoeken op één
woord, één naam of combinaties van woorden of namen.
Grote bibliotheken wereldwijd zijn hun collecties in hoog tempo aan het digitaliseren. Ze ontsluiten ze
fulltext – dus helemaal doorzoekbaar – of met trefwoorden en beschrijvingen, zogenoemde metadata.
Ook commerciële partijen zijn hiermee bezig, met Google als grootste. Sinds 2004 heeft Google, in
samenwerking met enkele grote bibliotheken, ruim 20 miljoen boeken gedigitaliseerd. Het worden er
uiteindelijk zo’n 130 miljoen.
Dit gidsje gaat over de digitale schatten van de Koninklijke Bibliotheek (KB), een instelling die op het
terrein van digitalisering internationaal een koppositie heeft ingenomen. Ook de KB werkt met Google
samen, wat de komende jaren zal leiden tot de digitale beschikbaarstelling van ruim 160.000 boeken uit
de periode 1700-1870. 50.000 boeken van vóór 1700 worden gedigitaliseerd in samenwerking met ProQuest. Uiteindelijk hoopt de KB haar complete boekenbezit, vanaf 1470 tot nu, online te zetten.
Zover is het nog lang niet, maar er staat bij de KB al veel meer online dan menigeen weet. Niet alleen
boeken, kranten en tijdschriften, maar bijvoorbeeld ook geïllustreerde handschriften, brieven, radiobulletins en Kamerstukken. Voor een deel zijn die bronnen gratis voor iedereen toegankelijk via internet.
Maar de grootste buit is bereikbaar door lid te worden van de KB (huidig tarief: € 15,– per jaar). Dit kan
natuurlijk aan de balie maar ook gemakkelijk online (inschrijven.kb.nl). Lidmaatschap geeft u toegang
tot allerlei extra diensten en bronnen, waaronder honderden nationale en internationale databanken en
honderdduizenden boeken, kranten en tijdschriften.
Van sommige van die bronnen maak ik zelf intensief gebruik. Ik ben journalist en historicus en er gaat
geen week voorbij zonder dat ik iets opzoek in de prachtige collectie Historische Kranten van de KB
(acht miljoen pagina’s uit de periode 1618-1995, kranten.kb.nl). En vrijwel dagelijks zoek ik iets op in
PiCarta, een catalogus waarin je kunt nazien welke boeken en tijdschriften zo’n 400 Nederlandse bibliotheken in hun bezit hebben. Die databank bevat 20 miljoen boektitels, plus de titels van ruim 50 miljoen
artikelen die sinds 1992 zijn gepubliceerd in 12.000 tijdschriften. De Historische Kranten zijn voor
iedereen toegankelijk, tot PiCarta heb ik toegang doordat ik lid ben van de KB.
Omdat ik regelmatig voordrachten en workshops geef over digitaal onderzoek, weet ik inmiddels dat
lang niet alle digitale schatten van de KB algemeen bekend zijn. Sterker nog, vaak is men aangenaam verrast. Ik heb dit gezien bij onder meer journalisten, juristen, studenten, docenten en allerlei beleidsmedewerkers.
Vandaar dit gidsje, dat drie onderdelen bevat. In de eerste plaats een kleine greep uit het aanbod op de
website van de KB – het deel dat voor iedereen toegankelijk is. Daarna een beschrijving, stap voor stap,
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van twee digitale zoektochten. Tot slot een korte verkenning van digitale schatten die niet vrij toegankelijk zijn.

Tien voordelen van een KB-lidmaatschap
Online:

•
•
•
•
•

Toegang tot honderdduizenden digitale boeken, tijdschriften en kranten
Toegang tot honderden databanken
Gedrukte publicaties aanvragen en verlengen
Publicaties en scans uit andere bibliotheken aanvragen
Zoeken in PiCarta

In de bibliotheek o.a.:

•
•
•
•
•

Gedrukte publicaties aanvragen, inzien, lenen en verlengen
Toegang tot allerlei bijzondere collecties (o.a. handschriften, oude drukken)
Gebruikmaken van studieplekken en draadloos internet (wifi)
Gebruikmaken van pc’s, printers, scanners en kopieerapparaten
Gebruikmaken van microfiches en -films
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1. Enkele digitale collecties die voor iedereen
toegankelijk zijn
Wie de website van de Koninklijke Bibliotheek (kb.nl) bezoekt, ziet het meteen: hier valt van alles te
ontdekken. De website wordt natuurlijk regelmatig aangepast, maar enkele elementen liggen redelijk
vast.

Huidige beginpagina van kb.nl: een zoekvenster met vier tabbladen en onder de afbeelding (die wisselt) vier
kolommen met hyperlinks.
Voor de goede orde: we bevinden ons hier in het openbare gedeelte van de KB-site. U hoeft dus niet in
te loggen om bestanden te bekijken of te doorzoeken. We gaan in dit gidsje niet stap voor stap de diverse
onderdelen van de website langs. Het meeste wijst zichzelf. Bovendien is klikken op een website leuker
dan erover lezen. Toch is het goed om een paar dingen vast te weten.
Gratis nieuwsbrieven

Als u op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen bij de KB, kunt u zich online aanmelden voor de gratis digitale nieuwsbrief. Klik hiervoor op ‘KB-nieuwsbrief ’ of gebruik deze link: bit.ly/KB-nieuwsbrief.
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De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van activiteiten, (nieuwe) diensten en belangrijke aanwinsten.
U kunt zich op deze pagina ook aanmelden voor een sms-service. Voortaan krijgt u een (gratis) smsbericht als er openingstijden worden aangepast of als sommige webdiensten beperkt beschikbaar zijn.
Vier kolommen

Actuele berichten van en over de KB vindt u in de eerste kolom. Praktische informatie staat in de tweede
kolom. Daar vindt u onder andere een korte video over de KB, informatie over (gratis) rondleidingen,
hoe u via de KB zelf iets kunt aanvragen bij andere bibliotheken (Interbibliothecair Leenverkeer, IBL)
en hoe u een kopie of scan van een artikel of boek aanvraagt.
Doorklikken levert meteen meer informatie op. Zo komt u via de link ‘Alle KB-video’s op YouTube’,
terecht bij allerlei korte filmpjes over bijvoorbeeld digitalisering van boeken in de Koninklijke Bibliotheek en ervaringen (‘beste vondsten’) van gebruikers van de KB. U kunt zich gratis op dit videokanaal
abonneren.
Topstukken

Wie door enkele topstukken uit de KB-collectie wil bladeren, of die van dichtbij wil bekijken, gaat in de
kolom ‘Exposities & collecties’ naar bladerboeken. Daar kunt u kiezen uit tientallen werken uit verschillende tijdvakken. In volgorde van presentatie gaat het om:
• Gedrukte werken
• Handschriften vanaf 1550
• Middeleeuwse handschriften
• Tijdschriften
Bij de middeleeuwse handschriften vinden we onder meer de Beatrijs, een van de bekendste werken uit
de collectie van de KB, Der naturen bloeme van Jacob van Maerlant en het Gruuthuse-handschrift.
Deze handschriften zijn blad voor blad te bekijken. U kunt erop inzoomen en soms zijn er zelfs geluidsfragmenten toegevoegd. Zo zijn uit het Gruuthuse-handschrift diverse liederen te beluisteren (‘Egidius,
waer bestu bleven’) en de Beatrijs wordt in z’n geheel voorgelezen.

Blad van de Beatrijs. Met geluidsopname, transcriptie, hertaling, achtergrondinformatie en een venster om
in te zoomen. Deze vensters kunnen worden weggeklikt.
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Webexposities

De KB organiseert geregeld tentoonstellingen, al dan n iet in samenwerking met anderen. Wie g een
gelegenheid heeft om ze te gaan zien of er een paar heeft gemist, kan een aardige indruk van de collecties
krijgen via de webexposities. Er zijn er onder meer over:
• Alba amicorum (vriendenboeken) uit de 16de, 17de en 18de eeuw
• 350 kinderboeken van 1600 tot 2010, thematisch ingedeeld. De KB bezit overigens ruim 125.000
kinderboeken
• Een selectie van afbeeldingen uit 19de-eeuwse boeken en centsprenten
• Boekkunst en typografie (bijvoorbeeld de Koopman-collectie, een unieke verzameling Franse 20steeeuwse literatuur in kunstenaarsedities)
• Verschillende verzamelingen (zoals oude kookboeken, oude ambachten en beroepen)
• Sierpapier
Ook hier zijn allerlei mogelijkheden om door te klikken. Naar afbeeldingen van een compleet vriendenboek bijvoorbeeld, of naar een filmpje over hoe sierpapier wordt gemaakt.
Dossiers

Ook de afdeling dossiers, eveneens te vinden in de derde kolom op de beginpagina, is de moeite waard.
Aansluitend bij de actualiteit plaatst de KB hier geregeld beknopte dossiers met achtergrondinformatie
over dichters en schrijvers, historische gebeurtenissen en over interessante aanwinsten in de collectie. In
2012 werden er onder meer dossiers toegevoegd over Gerrit Komrij en Bernlef, die in dat jaar overleden.
Enkele populaire dossiers gaan over:
• Afschaffing van de slavernij (1863)
• Annie M.G. Schmidt (1911-1995)
• Elvis Presley (1935-1977)
• Koningin Beatrix
Dichters en denkers op het scherm

De rubriek ‘Dichter op het scherm’ bevat tientallen gedegen dossiers over historische en hedendaagse
dichters, van Robert Anker tot Joost Zwagerman. Per dichter is er een korte levensbeschrijving, een
chronologisch overzicht, een bibliografie, een samenvatting van de ontvangst van het werk plus een collectie verwijzingen.
De rubriek ‘Denker op het s cherm’ bevat doorwrochte bijdragen over onder meer Dirck Volckertsz.
Coornhert, Desiderius Erasmus en Benedictus de Spinoza.
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Zoekvenster

Wie denkt dat hij nu het meeste wel heeft gezien, vergist zich. We bevinden ons nog steeds op het algemene gedeelte van de website van de KB – voor iedereen toegankelijk – maar via het blauwe zoekvenster
zijn al allerlei interessante en grote databanken te benaderen. Op de tabbladen aan de bovenzijde worden de meest geraadpleegde bestanden genoemd, die via de (witte) zoekregel eronder meteen doorzoekbaar zijn.

• Algemene catalogus van de KB (rechtstreekse link: opc4.kb.nl)
Deze catalogus bevat ruim drie miljoen beschrijvingen van o.a. boeken, tijdschriften, kaarten en
handschriften uit de collectie van de KB die u kunt aanvragen.
• Historische Kranten (kranten.kb.nl)
Deze collectie omvat ruim acht miljoen krantenpagina’s uit de periode 1618 tot 1995. Het gaat om
kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. In 2012 trok deze
collectie, die hierna nog uitgebreid ter sprake komt, ruim 280.000 unieke bezoekers.
• Geheugen van Nederland (geheugenvannederland.nl)
Bij het samenstellen van dit gidsje bevatte deze databank 796.584 items uit 129 collecties van 100
instellingen, maar de collectie wordt voortdurend aangevuld. U kunt hier op foto’s, video’s, geluidsopnames en bijschriften zoeken. De collectie, die niet fulltext kan worden doorzocht, is verdeeld in
thema’s. De hoofdthema’s zijn:
• Geschiedenis en samenleving
• Kunst en cultuur
• Media en communicatie
• Ruimte en omgeving
Via ‘uitgebreid zoeken’ kunt u op allerlei subthema’s zoeken, waaronder:
• Cartoons
• Film
• Landkaarten
• Mode
• Oorlog
• Politiek en koningshuis
• Popmuziek
• Reclame
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Bent u bijvoorbeeld op zoek naar oude reclames voor zeep? De zoekopdracht zeep / reclame levert maar
liefst 361 resultaten op. Onder meer deze advertentie van de firma Dobbelmann uit het begin van de
20ste eeuw.

Advies: niet overal treft U aan wat U wenscht en daarom verdient het aanbeveling steeds de heerlijk schuimende en frisch geparfumeerde Dobbelmann’s Cocosrozen zeep op reis mede te nemen.
De originele advertentie bevindt zich in het Regionaal Archief Nijmegen, maar via het Geheugen van
Nederland kunt u:
• Zoeken in de collectie van de zeepfabriek Dobbelman(n) (1807-1998)
• De gehele collectie, die 2.050 objecten telt, doorbladeren
• Inzoomen op de getoonde objecten (zoals bovenstaande advertentie)
• De afbeelding printen of opslaan
Catalogi & digitale collecties

Gaat het u al duizelen? Zet u dan schrap, want er is nog veel meer! Klik in dit venster:

op de onderste regel, dus op Catalogi & digitale collecties: alle zoekdiensten, e-tijdschriften en databases. U komt nu terecht bij een overzicht van alle catalogi en digitale collecties die de KB aanbiedt. In dit
overzicht staan ook de bronnen die alleen toegankelijk zijn voor betalende leden. Voor die bestanden
moet u eerst inloggen bij de KB om ze te kunnen raadplegen.
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Dat ze gesloten zijn wordt aangegeven met een slotje. De overige bronnen – al dan niet van de KB zelf
– kunt u meteen raadplegen.
In totaal gaat het om ruim tweehonderd collecties, verdeeld over negen thema’s. Wie bijvoorbeeld op
het thema ‘Rechten’ klikt, krijgt deze combinatie van open en gesloten bronnen te zien:

De afdeling Catalogi & digitale collecties bevat natuurlijk veel te veel bronnen om in kort bestek te
behandelen, maar hier toch een kleine greep. Onderstaande collecties zijn makkelijk te vinden, onder
hun beginletter in het alfabetische overzicht.
• ANP Radiobulletins (rechtstreekse link: anp.kb.nl). Ruim 1,8 miljoen radiobulletins uit de jaren
1937-1984. Het materiaal uit de eerste naoorlogse jaren vertoont grote lacunes, maar verder is de
collectie nagenoeg compleet. Fulltext doorzoekbaar en ook door te bladeren.
• Bibliopolis (www.bibliopolis.nl). Dit is de belangrijkste site voor de geschiedenis van het gedrukte
boek in Nederland. Men kan er onder meer zoeken naar afbeeldingen, personen, boekhandelscatalogi, secundaire literatuur, terminologie, veilingen, enzovoorts.

• Centraal Bestand Kinderboeken (bit.ly/KB-CBK). U vindt in deze nuttige en interessante bron
230.000 beschrijvingen van voornamelijk Nederlandstalige kinderboeken, tijdschriften en centsprenten. Plus ruim 60.000 beschrijvingen van boeken en tijdschriftartikelen óver jeugdliteratuur,
aanwezig bij vijftien Nederlandse instellingen.
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In hoeveel beschrijvingen van oude kinderboeken is er sprake van Hottentotten? Het antwoord is te vinden in het Centraal Bestand Kinderboeken: 6 titels, sinds 1810. Bij alle titels staat aanvullende informatie. Zo is de inhoud van het boek uit 1821 (Reisje rondom de wereld), als volgt samengevat: ‘Aardrijkskundig boek, bevattende beschrijvingen van landen en volkeren wereldwijd. Met zwart-wit
afbeeldingen van Hollanders, Italianen, Laplanders, Russen, Turken, Indianen, Sinezen, Tartaren,
Egyptenaars, Barbarijnen, Negers, Hottentotten, Pantagoniers, Peruvianen, inboorlingen van Louiziana, Kanadiers, en 2 kaartjes.’
• Early Dutch Books Online (earlydutchbooksonline.nl). Early Dutch Books Online bevat een collectie van 11.240 boeken uit de periode 1781-1800. In totaal gaat het om ruim 2,1 miljoen pagina’s
(waarvan acht procent in het Frans), die op woordniveau te doorzoeken zijn. De boeken, van pamfletjes van vier pagina’s tot dikke pillen, zijn pagina voor pagina te bekijken (in kleur), maar ook te
downloaden als pdf (in zwart-wit).
• Short-Title Catalogue, Netherlands (bit.ly/KB-STCN). In dit bestand – w aar 27 jaar aan is
gewerkt, en dat geregeld wordt bijgewerkt – s taan ruim 190.000 t itelbeschrijvingen van Nederlandse publicaties (en publicaties elders in het Nederlands) die tussen 1540 en 1800 zijn verschenen.
De boeken zijn afkomstig uit ruim vijfentwintig bibliotheken.
• Staten-Generaal Digitaal (statengeneraaldigitaal.nl). Deze onmisbare bron voor de parlementaire
geschiedenis van Nederland bevat alle Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer van 1814 tot 1995.
Voorbeelden

Hoe werk je nu met deze bestanden? En wat kun je er allemaal in vinden? Zie de twee voorbeelden van
zoektochten hierna.
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2. Schatgraven bij de KB: twee praktijkvoorbeelden
Zelf maak ik intensief gebruik van sommige bestanden van de KB. De informatie die ik vind, gebruik ik
in publicaties, onder meer in NRC Handelsblad. Ik heb een wekelijkse taalrubriek in die krant, WoordHoek geheten, met een historische inslag. Gevolg is dat lezers mij regelmatig vragen hoe ze bepaalde
informatie kunnen vinden, of hoe ze bepaalde bestanden van de KB het best kunnen gebruiken. Naar
aanleiding van dergelijke vragen zal ik hier twee zoektochten stap voor stap uitwerken. Stap voor stap,
omdat zoeken in digitale bestanden vaak creatief werk is: je probeert dan eens dit, dan eens dat. Soms
vind je veel te veel, soms helemaal niks. Bovendien kost het vaak tijd om vertrouwd te raken met de zoekmogelijkheden van databanken, want die lopen nogal uiteen.
Voorbeeld 1: Familieonderzoek

Om te beginnen een vraag van een vrouw die familieonderzoek doet. Zij schreef: ‘De afgelopen maanden heb ik al heel wat uren doorgebracht met zoeken in de collectie Historische Kranten van de KB. Ik
vind het een prachtige collectie en heb fantastische dingen gevonden, maar mijn achternaam (De Wit)
maakt het zoeken heel moeilijk. Je vindt namelijk ook alle krantenpagina’s waar het woord ‘wit’ op voorkomt – en dat zijn er héél veel. Een voornaam of voorletters toevoegen helpt vaak evenmin. Is er een
betere manier?’
Ja, die is er. Een algemene tip: als u echt veel gebruik maakt van een bepaalde databank, dan loont het
de moeite om u grondig in de zoekmogelijkheden te verdiepen. Op de beginpagina van de Historische
Kranten (kranten.kb.nl, of: tweede tab in het zoekvenster) vindt u rechtsboven deze ‘knoppen’:

Bij demo’s staan vier korte filmpjes over de volgende onderwerpen:
• Krant bekijken
• Krant lezen
• Krant opslaan, kopiëren en printen
• Bladeren binnen een krant
Bij zoekvoorbeelden kunt u kiezen uit nog meer toepassingen, met als hoofdonderwerpen:
• Eenvoudig zoeken
• Bladeren
• Geavanceerd zoeken
• Zoekresultaten
• Bekijk krant
• Zoekvoorbeelden
Stel dat u de Historische Kranten raadpleegt voor familieonderzoek. In dit geval naar leden van de familie De Wit. Zoeken naar een naam die veel voorkomt maakt het lastiger, maar er zijn een paar trucjes
waar u veel baat bij kunt hebben.
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De beginpagina van Historische Kranten ziet er zo uit:

Startpagina van de Historische Krantencollectie van de KB.
Klik rechtsboven op ‘Geavanceerd zoeken’. Dat brengt u naar deze pagina (directe link: kranten.kb.nl/
search):

Wie op de s tartpagina of bij ‘geavanceerd zoeken’ De Wit als zoekopdracht intikt, vindt veel te veel,
namelijk ruim 1,8 miljoen resultaten. Er zijn een paar manieren om het aantal zoekresultaten te beperken:
• Zet "De Wit" tussen dubbele aanhalingstekens. Hiermee zegt u: ik zoek alleen deze combinatie van
woorden. Vervolgens kunt u ook de periode waarin u zoekt bekorten.
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In dit voorbeeld zoekt u alleen nog naar "De Wit" tussen 1900 en 1925. Het aantal De Witten daalt
hiermee tot ruim 50.000, maar dat zijn er nog altijd veel te veel.
• Bedenk of u meer informatie heeft over diegene die u zoekt. Zijn de voornaam / voornamen of voorletter(s) bekend? Wilt u in de landelijke kranten zoeken (vink dan ‘landelijke pers NL’ aan), of in
regionale kranten (vink dan ‘Regionaal/lokale pers NL’ aan)? Of wilt u alleen in een specifieke krant
zoeken? Dat kan in de derde kolom, door ‘selecteer titels’ aan te vinken. Er valt dan een scherm open
waarin u titels kunt kiezen.
• Ook kan het handig zijn om een keuze te maken uit het soort berichten dat u zoekt. Voor familieonderzoek kan het he el nuttig zijn om, in de tweede kolom, aan te vinken dat u alleen zoekt naar
‘familieberichten’ en ‘advertenties’.
Dit zijn allemaal stappen om tot betere zoekresultaten te komen. Naar welke De Wit de vraagstelster op
zoek was is mij niet bekend, maar stel dat ik zou zoeken naar "Th. de Wit" die (in ieder geval) actief was
tussen 1900 en 1925, dan zou de onde rstaande zoekopdracht, met beperkingen in periode, bronnen
(regionaal) en het soort berichten (familieberichten, advertenties), het aantal resultaten beperken tot 57
– wat goed te overzien is.

Door ‘familieberichten’ aan te vinken beperkt u de zoekresultaten tot geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensberichten.
Overigens staan de zoekresultaten standaard gesorteerd op relevantie, niet chronologisch. Vaak is het
handig om ze wel in chronologische volgorde te sorteren. Bijvoorbeeld als het te veel resultaten zijn om
in één keer te bekijken (u noteert dan tot welke datum u bent gekomen). Of als het voor uw onderzoek
belangrijk is om de chronologie te volgen: wie of wat was er eerst, wie of wat kwam er daarna? De zoekresultaten zijn heel makkelijk in chronologische of omgekeerd chronologische volgorde te plaatsen,
namelijk door te klikken op ‘Datum’:

Klik op ‘datum’ en de zoekresultaten worden in chronologische volgorde gesorteerd (van oud naar nieuw of
andersom). Deze functie werkt niet bij meer dan 10.000 resultaten. Het aantal zoekresultaten is snel te
beperken door de zoekperiode te verkleinen (bijvoorbeeld: een periode van 25 of 50 jaar).
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Advertentie van Th. de Wit in De Gooi- en Eemlander van 1904. De Wit verkocht onder meer
‘communiepakjes’ tegen ‘uiterst lage doch streng
vaste prijzen’.

Familiebericht uit De Gooi- en Eemlander van
1902, waarin Th. de Wit en zijn echtgenote bedanken voor de ‘ bewijzen van belangstelling’ voor hun
25-jarige huwelijk.

Tot slot drie tips:
• De snelste manier om te manoeuvreren tussen resultaten is via de ‘knoppen’ vorige zoekresultaat /
volgende zoekresultaat, bovenaan de pagina.
• Als u niet kunt vinden waar iets op een krantenpagina staat (en dat komt regelmatig voor), klik dan
op het icoontje ‘Tekst’.

U ziet nu niet langer de afbeelding van de krantenpagina, maar de tekst zoals die door de computer
is gegenereerd. Vaak staan daar veel herkenningsfouten in, zeker bij oudere kranten. Met ctrl + f
opent u een zoekvenster (meestal in de rechterbovenhoek van uw browser). Nadat u hier nogmaals
uw zoekterm heeft ingetikt, wordt die gemarkeerd in de tekst. Dit kan lang turen op oude krantenpagina’s voorkomen.
• Als u zoekt naar een naam (of woord) waarvan de spelling varieert, dan kunt u zogenoemde wildcards gebruiken. Met een vraagteken (?) vervangt u één teken, met een asterisk (*) een willekeurig
aantal tekens. Voorbeeld: met de zoekopdracht Beerenbr* vindt u zowel Beerenbroek als Beerenbroeck (en Beerenbrouck). Met Bee?enbroek vindt u zowel Beerenbroek als Beekenbroek. Overigens
werken deze wildcards pas vanaf de derde positie in een woord of naam. Zoekopdrachten als *broek
of B*erenbroek zijn dus niet mogelijk.
Voorbeeld 2: Een woordgeschiedenis

Omdat ik zelf veel schrijf over woordgeschiedenissen, wordt mij geregeld gevraagd hoe oud een woord
of uitdrukking is. Ook daarvoor zijn de Historische Kranten van de KB een goudmijn. Om dit te illustreren volgt hier een korte zoektocht naar de geschiedenis van het woord hooligan.
Volgens de Grote Van Dale (de veertiende editie uit 2005) dateert het woord hooligan van ‘na 1950’. Dit
woordenboek geeft als betekenissen ‘vandaal, herrieschopper, met name voetbalvandaal’.
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De wetenschap die zich bezighoudt met de herkomst van woorden en uitdrukkingen heet etymologie.
U zou, om te beginnen, kunnen kijken of de KB toegang geeft tot specialistische etymologische bronnen. Via het blauwe venster op de beginpagina van de KB kunt u een overzicht krijgen van allerlei digitale collecties en databases, door op de onderste link te klikken:

Bij de letter E staan inderdaad verwijzingen naar twee etymologische bronnen: een openbaar bestand
(etymologiebank.nl) en een bestand met een slotje ervoor (alleen te gebruiken door leden van de KB,
nadat u bent ingelogd).
In het Etymologisch woordenboek van het N ederlands (EWN), een vierdelig wetenschappelijk werk,
blijkt hooligan niet voor te komen, maar wel bij de etymologiebank. Daar leren we een paar dingen:
• Hooligan komt uit het Engels
• Het woord zou teruggaan op ‘Patrick Hooligan, een Ierse misdadiger die in Londen omstreeks 1890
actief was met een troep volgelingen’
• In het Nederlands is hooligan voor het eerst aangetroffen in 1985.
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Is er meer over de geschiedenis van dit woord te achterhalen door te gaan zoeken in de Historische Kranten? Ja, en dat gaat heel snel en makkelijk, namelijk met de zoekopdracht:

Het sterretje achter hooligan is een zogenoemde wildcard. Hiermee vervangt u een willekeurig aantal
tekens. Gevolg: behalve hooligan vindt u ook hooligans (het meervoud) en bijvoorbeeld hooliganisme (een
afleiding).
Met deze zoekopdracht vindt u 1.242 resultaten. Om te zien wat het oudste resultaat is, sorteert u ze
door op ‘Datum’ te klikken – net als in het voorbeeld hierboven. Dit is het resultaat: de oudste vindplaats dateert van 1880.
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Maar zijn al deze oude vindplaatsen ook relevant? De teksten in de Historische Kranten zijn gemaakt
door de computer (met behulp van ocr, optische tekenherkenning). Hoe ouder de teksten en hoe afwijkender de lettertypes, hoe meer fouten erin staan. Zo blijkt in de bron uit 1880 niet hooligan te staan,
maar hooimessen. De vijf bronnen erna maken deel uit van een feuilleton van Mark Twain, waarin Mary
en Dennis Hooligan een rol spelen.
Maar al in de zesde bron, het Algemeen Handelsblad van 2 september 1899, is het raak. Hier vinden we
een verslag van een correspondent van het Handelsblad:

Correspondent van het Algemeen
Handelsblad uit 1899: ‘ Telkens weer
worden we opgeschrikt door verhalen
van ruwe misdaad en brutaal geweld;
de “Hooligans” die Southwark en Lambeth de re putatie bezorgen welke
Whitechapel vroeger had, vinden nog
altijd een rijk veld om hun bentgenooten te recruteeren.’ De tekst van dit artikel is door de com puter vrijwel foutloos
herkend.
In feite is het nu een kwestie van doorklikken naar de volgende resultaten. Om de vroege geschiedenis
van het woord hooligan in kaart te brengen is het zeker niet nodig om alle 1.242 resultaten te lezen, het
beeld wordt al snel duidelijk.
Samengevat: aan het eind van de 19de eeuw trok het excessieve geweld van de Londense straatbendes
(‘Hooligan Gangs’) internationaal de aandacht. Nederlandse kranten wijdden in 1899 en 1900 zeker zes
artikelen aan deze ‘straatschuimers’ of ‘straatschenders’. In die artikelen duiken de woorden hooligan en
hooliganism(e) voor het eerst op. Het Algemeen Handelsblad kwam in 1903 met deze definitie:
De Hooligan is de decadent der misdadigers, een schepsel vol lage, gemeene neigingen, ontzenuwd
van der jeugd af door drank, tabak en uitspattingen, hij is laf, laaghartig, valsch; valt een eenzame
vrouw, een klein kind, een zwakken man aan, alleen om ze kwaad te doen, te mishandelen, te pijnigen; zelfs dat durft hij enkel wanneer hij met e en troep anderen te zame n is; zonder kanuiters
[bedoeld is kornuiten] zou hij voor een blinden hond op de vlucht slaan.
Hebben alle vroege voorbeelden betrekking op Londen, in 1905 braken in diverse Russische en Poolse
steden, waaronder Warschau en Lodz, grote rellen uit. Burgers werden beroofd en vermoord en al snel
moesten met name de Joden het ontgelden. In de berichten hierover werd hooligan voor het eerst
gebruikt voor ‘straatschenders in het algemeen’. Toen de Middelburgsche Courant het woord op 4
november 1905 gebruikte, stond tussen haakjes als verklaring: ‘Een internationaal woord voor het uitvaagsel van een stad.’
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In de decennia daarna bleef het woord op deze manier in gebruik, vanaf het eind van de jaren vijftig ook
voor nozems in Nederland en elders. Zo lezen we in 1959 in het Nieuwsblad van het Noorden in een
reportage over nozems in Hongarije: ‘Echte nozems heeft Boedapest ook. Ze heten ‘hooligans’, drinken,
luieren, vechten, vallen vrouwen lastig en dragen soms pistolen.’
De eerste grote voetbalrellen in Nederland vonden plaats op 29 mei 1974, bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Tottenham Hotspur. Duizenden Britse supporters zwalkten al voor de wedstrijd stomdronken
door Rotterdam. De hoofdinspecteur van de Rotterdamse politie, die met enkele van zijn mannen de
zaak wilde sussen, werd neergeslagen, maar de wedstrijd ging door en er vielen zo’n 150 gewonden. Sinds
die wedstrijd kreeg hooligan er in het Nederlands een betekenis bij die de oude g rotendeels verdrong.
Hooligan werd niet langer gebruikt voor lid van een straatbende of voor vandaal in het algemeen, maar
voor ‘voetbalvandaal’. En aanvankelijk zelfs speciaal voor ‘Britse voetbalvandaal’.
Kostte een onderzoekje als dit vroeger veel tijd, nu heb je met één eenvoudige zoekopdracht de belangrijkste bronnen te pakken. Met wat aanvullend speurwerk erbij wordt snel duidelijk dat er nooit een
overtuigend bewijs is g evonden dat het w oord hooligan inderdaad teruggaat op de I erse misdadiger
Patrick Hooligan die omstreeks 1890 met een troep volgelingen Londen onveilig zou hebben gemaakt,
maar dat terzijde.
Filter Historische Kranten

Tot slot nog deze tip: een snelle manier om zoekresultaten in de Historische Kranten te verfijnen, is door
gebruik te maken van de filtermogelijkheden die na een zoekopdracht links in beeld komen. Zoek bijvoorbeeld eens op ‘Titanic’. U krijgt dan deze filters te zien:

Klik nu op ‘familiebericht’ en u ziet al snel de overlijdensadvertenties van twee Nederlanders die bij de
ramp met de Titanic omkwamen: Hendrik Bolhuis, voorsnijder in het restaurant, en jonkheer J. George
Reuchlin jr., directeur van het passagebureau van de Holland-Amerika Lijn.
Op deze manier kunt u ook kijken naar alleen berichten uit bijvoorbeeld Indonesië en Suriname of naar
illustraties met een onderschrift.
De meeste kranten eindigen bij het oud papier of in de kattenbak, maar gelukkig zijn er ook instellingen
die exemplaren hebben verzameld en geconserveerd, want het zijn fantastische bronnen voor allerlei
onderzoek!
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3. Eerst inloggen, dan verder schatgraven
Veel websites kennen de mogelijkheid om in te loggen. Vaak staat ergens op de site een link naar een speciale inlogpagina, bij de KB is dat niet zo.
De KB biedt toegang tot allerlei betaalde databanken. Op de website van de KB staat voor de naam van
zo’n databank een slotje. Klik op dat slotje, voer op de onderstaande pagina (die twee klikken later verschijnt) de gevraagde gegevens in en u bent ingelogd.

Er is dus niet één centrale inlogpagina, u kunt inloggen via elk ‘slotje’.
Om misverstanden te voorkomen: u kunt alleen inloggen als u lid bent van de KB. Dat kost (momenteel) € 15,– per jaar. Inschrijven kan online bij inschrijven.kb.nl.
Nadat u bent ingelogd komt u terecht bij de databank van uw keuze. Maar u kunt nu gedurende een
beperkte tijd – é én sessie – ook andere databanken met e en slotje doorzoeken, zonder dat u telkens
opnieuw hoeft in te loggen.
Voorheen kon je op de website van de KB niet zien welke databanken je er allemaal kon raadplegen. Vandaar waarschijnlijk dat relatief weinig mensen op de ho ogte zijn van de digitale schatten van de K B.
Sinds kort is dat wel te zien. Klik op de startpagina van de KB in het onderstaande venster op Catalogi
& digitale collecties:
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Klik vervolgens hier:

op ‘Toon alles’ of bijvoorbeeld op de A. U ziet nu welke databanken alleen toegankelijk zijn voor KBleden.

Over de inhoud van de databanken staat in deze lijsten geen informatie, maar op internet is die makkelijk te vinden. Bovendien: KB-leden kunnen eenvoudigweg zelf een kijkje nemen. Bij de databank zelf
staat wel aanvullende informatie: over de collectie en over de zoekmogelijkheden.
Het is onbegonnen werk om hier de inhoud van zelfs maar de voornaamste databanken samen te vatten.
Het komt erop neer dat ze een ongelooflijke schat aan informatie bevatten, op alle denkbare terreinen
van kennis. Bovendien blijkt één link soms een toegangspoort te zijn tot een nieuw universum. Dat geldt
bijvoorbeeld voor Oxford Reference Online (ORO), een collectie van ruim 185 wetenschappelijke
naslagwerken en (vak)woordenboeken.
Hier enkele bestanden die ik zelf regelmatig raadpleeg of heb geraadpleegd.
•

Cambridge Histories Online (CHO) Deze databank bevat de volledige inhoud van de prestigieuze
Cambridge Histories-series, waarvan sinds 1960 ruim 300 delen zijn verschenen. De reeksen zijn
thematisch onderverdeeld in 15 categorieën, waaronder American History, British History, Economic History, History of Science, History of the Book, Religious Studies, enzovoorts.
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•

Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN) Landelijke catalogus van brieven uit de collecties
van onder meer de K B, het L etterkundig Museum, de A thenaeumbibliotheek te D eventer, de
Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg en de Universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UvA, VU),
Groningen, Leiden en Utrecht. In totaal gaat het om meer dan twee miljoen brieven, geschreven tussen circa 1500 en nu. De brieven zijn overigens niet fulltext doorzoekbaar.

•

Ebook Library (EBL) Ruim 200.000 i nternationale wetenschappelijke e-books, plus duizenden
abonnementen op g erenommeerde internationale e-tijdschriften. EBL wordt beschouwd als het
digitale hart van de naslagcollectie van de KB. De collectie is eenvoudig en geavanceerd te doorzoeken. De e-books zijn online in te zien maar ook te downloaden en dan voor een week beschikbaar.
Ze zijn volledig doorzoekbaar, u kunt eigen aantekeningen toevoegen of een persoonlijke leeslijst
samenstellen. Het gaat voornamelijk om Engelstalige boeken op het g ebied van de Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen.

•

EBSCOhost-platform Via EBSCO, een digitaal onderzoeksplatform, heeft u toegang tot honderden databanken en e-books. EBSCO geeft bijvoorbeeld toegang tot Academic Search Complete.
Dit geldt als de meest uitgebreide wetenschappelijke, multidisciplinaire database ter wereld. Academic Search Complete bevat de volledige tekst van ruim 8.500 periodieken, inclusief 7.300 peerreviewed tijdschriften. Deze databank bevat ook indexen en samenvattingen van ruim 12.500 tijdschriften en 13.200 publicaties, inclusief monografieën, rapporten en congresverslagen.
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•

Kluwer Navigator Een van de belangrijkste juridische databanken, met alle wet- en regelgeving,
jurisprudentie, commentaren, vakliteratuur en tijdschriften, per vak- en rechtsgebied in collecties
gebundeld. Overigens is het gebruik van deze databank niet toegestaan voor zakelijke en / of commerciële doeleinden, maar uitsluitend voor eigen studie of voor strikt persoonlijk gebruik. Dat geldt
overigens voor alle databanken waarvoor u moet inloggen. Voordat u deze databank kunt doorzoeken, moet u een disclaimer aanvinken waardoor u akkoord gaat met deze voorwaarden.

Alleen toegankelijk binnen de KB

Bijna alle databanken van de KB zijn vanuit huis bereikbaar, maar een paar collecties zijn alleen toegankelijk binnen de muren van de KB. Dit heeft te maken met de auteursrechtelijke beperkingen. Het gaat
om de onderstaande collecties.
•

FictieRom Een databank met bibliografische gegevens van romans en verhalen, gerangschikt naar
onderwerp. Deze databank biedt een overzicht van Nederlandse, in het Nederlands vertaalde en
buitenlandse romans en verhalen die sinds 1983 zijn verschenen. Bij elke titel staat een beknopte
beschrijving en een korte bespreking.

• LiteRom Tienduizenden artikelen, auteursinterviews en recensies over Nederlandstalige literatuur.
Het gaat om publicaties die sinds 1900 zijn verschenen in een groot aantal Nederlandse en Vlaamse
dag- en weekbladen.
• Uittrekselbank Deze databank bevat ruim 1.500 uittreksels van Nederlandstalige én buitenlandse
literatuur en circa 250 auteursportretten.
• Rechtsorde Dit is een groot ‘informatieportaal’, speciaal gericht op juristen. Andere juridische databanken bij de KB, zoals Kluwer Navigator en Opmaat, zijn wel vanuit huis toegankelijk.
• Webarchief KB Het KB-webarchief bevat een selectie Nederlandse websites die vanaf 2007 zijn verzameld door de KB. De sites worden één tot twee keer per jaar binnengehaald (geharvest) en duurzaam opgeslagen. In de leeszaal van de KB kunnen pashouders de sites bekijken met behulp van een
zogenaamde ‘Wayback Machine’.
Zee van kennis

Alles bij elkaar is het natuurlijk heel erg veel. Een zee van kennis. Waar u overigens ook in kunt verdrinken. In de praktijk werken onderzoekers meestal met de websites en databanken die ze het best kennen.
En waar zij, bij eerdere onderzoeken, de beste informatie vonden.
Het ligt voor de hand om vaak terug te keren naar dezelfde bronnen, maar er schuilt ook een gevaar in.
Er komen immers steeds nieuwe bronnen bij en wellicht ziet u belangrijke bronnen over het hoofd. Simpelweg omdat u er eerder, tijdens uw studie of opleiding bijvoorbeeld, nooit kennis mee heeft gemaakt.
Laat ik besluiten met een persoonlijke noot. Het schrijven van dit gidsje heeft ook mij weer nieuwe dingen geleerd. Door nog eens goed naar al die databanken te kijken heb ik er een paar ontdekt die ik ten
onrechte niet gebruik. Het kost tijd om vertrouwd te raken met de zoekmogelijkheden in databanken,
maar die tijd ga ik erin investeren, want zonder twijfel zijn daar ook voor mij weer allerlei digitale schatten te ontdekken.
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