Kranten en tijdschriften
Tijdschriften
De volgende tijdschriften zijn via de website als PDF-bestand te raadplegen:
•

•
•

Overijsselse Historische Bijdragen (1860-2007) - zie ook het overzicht van
alle artikelen in de Overijsselse Historische Bijdragen als bijlage op de
pagina Bibliotheek.
Textielhistorische Bijdragen (1960-2009)
Zwols Historisch Tijdschrift (1984-2003)
Onze collectie kent nog vele andere (Overijsselse) historische tijdschriften.
Raadpleeg daarvoor onze bibliotheekcatalogi. U kunt deze tijdschriften
aanvragen en in de studiezaal raadplegen.

Kranten
Historisch Centrum Overijssel heeft een collectie kranten, zoals:
Zwols(ch)e Courant
De Zwolse Courant (sinds 1791) is het oudste dagblad in Overijssel. In de loop der
tijd verscheen de krant onder verschillende namen, zoals de Overijsselsche
Courant, de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, de Zwols(ch)e Courant
en de Stentor. Vanwege de zeer grote kwetsbaarheid van de originele
krantenleggers kunt u de meeste originele exemplaren niet inzien. Wel is het
mogelijk om duplicaten (microfilms of scans) in te zien.
•
•

•
•

1791-1814
Op microfilm in de studiezaal
1815-1944
Deze kranten zijn door de Koninklijke Bibliotheek gescand en digitaal
toegankelijk gemaakt op de website www.delpher.nl. Het is mogelijk op
internet te zoeken op ieder gewenst woord, op meerdere woorden
tegelijkertijd en op combinaties met datum of periode. Raadpleeg hier
direct de Overijsselsche Courant (1815-1845) of de Provinciale
Overijsselsche en Zwolsche Courant (1845-1944).
1945-1949
Op microfilm in de studiezaal.
1950-heden
Deze kranten zijn in origineel opvraagbaar in de studiezaal via
toegangsnummer 1376.1

Deventer Dagblad
•
•

1869-1945
Raadpleegbaar op de website van Historisch Centrum Overijssel
1946-heden
Deze kranten zijn in origineel opvraagbaar in de studiezaal in Deventer via
de balie.

Andere Overijsselse kranten
Sinds april 2016 zijn de eerste Twentse kranten beschikbaar op www.delpher.nl.
Het gaat om de volgende kranten:
•
•
•
•

Tubantia 1872-1914
Twentsch dagblad Tubantia 1914-1917
Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 1917-1947
Twentsch nieuwsblad 1942-1945

De komende tijd zullen er meer Twentse kranten op Delpher.nl verschijnen.
Op onze studiezaal in Zwolle kunt u de volgende krantencollecties ter inzage
vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagblad De Telegraaf, 1939 - 1943 (toegangsnummer 0508)
Dagblad Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1939; 1944 (toegangsnummer
0508.1)
Courant De Wijhenaar, 1896 - 1969 (toegangsnummer 0626; vanwege de
slechte materiële staat momenteel niet raadpleegbaar)
Collectie Overige Dag- en Weekbladen, 1812 - 1994 (toegangsnummer
1259)
Weekblad Regio, later Regio IJsselmond, 1970 - 2002 (toegangsnummer
1260)
Weekblad Zwolle Eén, later De Peperbus te Zwolle, 1954 - 2017
(toegangsnummer 1261)
Twentsche Courant, 1845 - 1996 (toegangsnummer 1610)
Enschedese Courant, 1862 - 1903 (toegangsnummer 1610.1)
Tubantia, 1872 - 2017 (toegangsnummer 1610.2)
Dagblad van het Oosten, 1882 - 1994 (toegangsnummer 1610.3)
Hengelo's Dagblad, 1946 - 1994 (toegangsnummer 1610.4)
Almelo's Dagblad, 1933 - 1937 (toegangsnummer 1610.5)
Diverse Overijsselse kranten, 1935 - 1960, 2009 - 2011 (toegangsnummer
1610.6)
Dedemsvaartse Courant, 1880 - 2017 (toegangsnummer 1649.1)
Staphorster Courant, 1992 - 2016 (toegangsnummer 1649.2)

•
•
•

Hardenberg Nu, 2007 - 2011 (toegangsnummer 1649.3)
Zwartsluis en Genemuiden/Courant, 1924 - 1988 (toegangsnummer 1649.4)
Stadskrant Deventer en Salland, 1988 - 2005 (toegangsnummer 1649.5)

Zie voor een overzicht van de verblijfplaats van andere historische Overijsselse
kranten: app.obd.nl/kranten.

