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Nieuw leven voor 
oud nieuws
Abraham en het behoud van ons 
kranten erfgoed

Susanna De Schepper en David Coppoolse

Op zoek naar de wedstrijduitslagen 
van uw favoriete voetbalploeg in 
1916? Of naar de politieke verhou-
dingen tijdens het interbellum? Wilt u 
weten hoe de Belgen in 1880 dachten 
over een onderwerp? Grote kans 
dat u antwoorden vindt in een oude 
krant. Gelukkig treft u die niet alleen 
aan achter het behang of in een oude 
doos bij oma op zolder. Bij honderd 
instellingen in Vlaanderen en Brussel 
kunt u terecht voor samen bijna 
achtduizend historische kranten-
titels. Wie wat waar bewaart? Vraag 
dat aan Abraham: een hulpmiddel 
bij de preservering van historische 
nieuwsbladen, maar ook een over-
koepelende catalogus van het Vlaam-
se krantenbezit en een centrale 
ingang op gedigitaliseerde Belgische 
kranten.

Onmisbare bron

Kranten zijn een belangrijk en onver-
vangbaar onderdeel van ons cultu-
reel erfgoed. Niet alleen de tekst, 
maar ook de opmaak, advertenties 
en foto’s geven informatie over cul-
turele, economische, politieke en 
maatschappelijke aspecten van onze 
samenleving, nu en in het verleden. 
De bekende nationale titels, maar 
net zo goed minder bekende regio-
nale en (heel) lokale kranten, zijn 
bij veel historisch onderzoek ver-
plicht leesvoer. Ze zijn een primaire 
bron voor onderzoek naar de pers 
en de media, de publieke opinie en 
de tijdgeest. Dankzij nieuwsbladen 
kunnen we nagaan hoe gebeurtenis-
sen ervaren en becommentarieerd 
werden. Historische kranten zijn 
ook erg in trek bij het grote publiek, 
om informatie te vinden over de 
familiegeschiedenis, de eigen straat 
of gemeente. Ze bieden dus voor 
elk wat wils.

Kwetsbare documenten

Kranten zijn helaas kwetsbare docu-
menten, want krantenpapier is dun 
en goedkoop. Het is niet gemaakt 
voor de eeuwigheid: de krant van 
vandaag dient morgen om de vis mee 
in te pakken. De kranten uit de late 
negentiende en de vroege twintigste 
eeuw zijn extra kwetsbaar, omdat 
het papier waarop ze zijn gedrukt 
van slechte kwaliteit is. Daardoor 
verzuurt het snel en verpulvert het, 
ook als de kranten onder goede 
omstandigheden worden bewaard. 
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doeleinden is het belangrijk om 
precies te weten welke edities van 
een krant een bewaarinstelling 
bezit. Vaak is er overlap, maar vaker 
nog hebben instellingen unieke 
exemplaren in huis. Daarom wordt 
veel zorg besteed aan het zo gede-
tailleerd mogelijk invoeren van de 
bezitsgegevens. Het laat toe om 
collectievorming, microfilmen en 
digitalisering van krantencollecties 
naadloos onderling af te stemmen.

Krantencatalogus

De rijke gegevens in Abraham zijn 
niet alleen van nut gebleken voor 
erfgoedbeheerders. De databank 

staat vanaf het begin online en is 
door iedereen vrij te gebruiken.  
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek, die 
Abraham sinds 2010 beheert en 
verder ontwikkelt, zet de kranten-
catalogus in om erfgoedcollecties in 
Vlaanderen breed te ontsluiten.  
Er is de afgelopen jaren dan ook niet 
alleen geïnvesteerd in gegevens-
invoer, maar ook in de promotie 
van de databank en het verbeteren 
van de onlinecatalogus (een nieuwe 
versie staat op stapel).

Zoekt u een specifieke krant? 
Dan vindt u in Abraham snel op 
welke plaatsen u de gewenste jaar-
gangen kan raadplegen. Daar staat 
bij of dat op papier, op microfilm of 
via een digitale kopie is. Weet u nog 
niet precies wat u zoekt? Abraham 
bevat geografische trefwoorden die 
het doelgebied aanduiden: de plaats 
of streek waarop een krant gericht 
was. Dat is vaak nuttiger om op te 
zoeken dan op plaats van uitgave.  
U kunt ook bladen vinden via een 
reeks trefwoorden die de insteek 
van een krantentitel aanduidt. 
Denk aan sportbladen, advertentie-
bladen of satirische pers. Of kran-
ten met een ideologische strekking: 
anarchistisch, vlaamsgezind, ultra-
montaans. Er zijn verschillende 
manieren van zoeken: uit de losse 
pols, heel gericht of bladerend door 
indexen of trefwoorden.

Op deze manier is Abraham al 
tien jaar het ideale startpunt voor 
wie op zoek is naar Belgische kran-

Een krant uit 1890 is vaak donker-
geel, heeft bruine randen en is heel 
bros. Hij loopt tijdens het door-
bladeren onvermijdbare schade op, 
doordat het papier gemakkelijk 
scheurt en afbrokkelt. In extreme 
gevallen (en dat zijn er meer dan u 
denkt) kun je zelfs de band van een 
legger niet openen zonder averij.

Conversie naar een andere drager 
is op termijn het enige redmiddel. 
De papieren originelen kunnen dan 
op de plank blijven liggen, waardoor 
hun leven gerekt wordt. En daarna 
is er nog de kopie. Lange tijd was 
microfilmen de enige optie. Tegen-
woordig is digitalisering de voor-
dehandliggende keuze. Mooie, maar 
ook dure oplossingen.

Preservering

Enkele grote bibliotheken en archie-
ven namen in 2007 onder leiding 
van de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience de preservering van 
bedreigde Vlaamse en Brusselse 
krantencollecties ter hand. De 
bedoeling was het in kaart brengen 
van het gezamenlijke bezit aan 
nieuwsbladen, uitgegeven in België 
en in het buitenland voor een Bel-
gisch publiek (zoals koloniale kranten 
uit Congo of bladen voor Belgische 
emigranten). De focus lag op de 
‘moeilijke’ periode van 1830 tot 1950. 
De databank die hiervoor werd 
opgezet kreeg de naam van de Ant-
werpse uitgever Abraham Verhoeven 
(1575-1652), die in 1605 een van de 
allereerste kranten ter wereld uit-
gaf, de Nieuwe Tijdinghen.

Kranten bleken te vinden bij alle 
soorten erfgoedinstellingen: open-
bare en wetenschappelijke bibliothe-
ken, stads- en gemeentearchieven, 
musea en heemkringen. Uiteindelijk 
leverden meer dan honderd organi-
saties gegevens aan. De dekkings-
graad is dus groot. Abraham bevat 
intussen meer dan 7850 titelbe-
schrijvingen. Grootbezitters zijn de 
universiteitsbibliotheken van Leuven 
en Gent en de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience. Ze hebben elk 
tussen de 2500 en 4500 Belgische 
titels in huis (en nog niet alles zit in 
Abraham).

Daaronder zijn natuurlijk de 
 landelijke titels, maar ook veel regi-
onale en lokale kranten. En speci-
mina, bladen waarvan vaak maar 
één of enkele exemplaren bewaard 
zijn gebleven. Voor preserverings-
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ten als historische bron. De data-
bank is ook een steeds vollediger 
repertorium van de Belgische pers 
tussen 1830 en 1950. In de komende 
jaren wil de Vlaamse Erfgoedbiblio-
theek het historisch bereik van 
Abraham uitbreiden naar de periode 
van 1801 tot nu, aansluitend op de 
Short Title Catalogus Vlaanderen, die 
tot en met 1800 loopt en de vroeg-
ste krantentitels bevat. De pers van 
de Zuidelijke Nederlanden wordt 
zo volledig in kaart gebracht.

Digitale draaischijf

Abraham heeft zijn nut inmiddels 
meer dan bewezen bij ‘Nieuws van 
de Groote Oorlog’, een grootschalig 
digitaliseringsproject voor kranten 
uit de Eerste Wereldoorlog van 
het Vlaamse Instituut voor Audio-
visuele Archivering (VIAA) en de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek. De 
nieuwsbladen uit deze bewogen 
periode in de Belgische geschiedenis 
werden dankzij het project veilig-
gesteld voor toekomstige genera-
ties. De heel brede collectie bestaat 
enerzijds uit ‘legale’ publicaties die 

uitgegeven werden met toestem-
ming en onder censuur van de bezet-
tende Duitse overheid. Anderzijds 
bevat hij illegale publicaties, front-
bladen en producten van de vluchte-
lingenpers. Er zijn kranten, week- 
en maandbladen, pamfletten en 
vlugschriften.

Abraham stond aan de basis van 
het project. De databank maakte het 
mogelijk om op een vlotte manier 
na te gaan welke instellingen kranten 
uit deze periode bezaten, hoe vol-
ledig hun reeksen waren en welke 
overlap er al bestond met andere 
digitaliseringsinitiatieven. De gedigi-
taliseerde kranten uit de Eerste 
Wereldoorlog zijn sinds 2015 
publiek toegankelijk via Het Archief  
(hetarchief.be): 270.399 pagina’s, 
verspreid over 52.336 edities van 
904 titels. De papieren exemplaren 
kunnen nu goed verpakt in hun 
magazijnen blijven liggen en komen 
alleen nog van de plank voor een 
tentoonstelling of voor specifiek 
historisch onderzoek. Zo worden 
ze zowel digitaal als op papier duur-
zaam bewaard voor de toekomst. 
De samenwerking tussen de zeven-
tien deelnemende organisaties is een 
succes gebleken en mag als voor-
beeld dienen voor toekomstige 
(digitaliserings)projecten.

Het digitale krantenarchief van 
‘Nieuws van de Groote Oorlog’ en 
Abraham zijn trouwens onderling 
gelinkt. Vanuit Abraham klikt u 
rechtstreeks door naar gedigitali-
seerde edities van een krant en 
omgekeerd kunt u vandaaruit de 
beschrijving van de krant in Abra-
ham opvragen. De kranten van 
‘Nieuws van de Groote Oorlog’ zijn 
in Abraham bovendien te vinden via 
een kaart. Daarop zijn de plaats van 
uitgave en de plaats waarvoor de 
krant bestemd was aangeduid.

Daarmee zijn we bij de derde rol 
die de krantendatabank inmiddels 
heeft. Erfgoedinstellingen investeren 
de laatste jaren veel in het digitali-
seren van kranten om ze duurzaam 
te bewaren en beter te ontsluiten. 
Die digitale kopieën belanden in 
allerlei digitale archieven en beeld-
banken en dat maakt het lastig ze te 
vinden. Abraham fungeert daarbij 
als centrale toegang, door bij de 
titelbeschrijvingen rechtstreekse 
links naar online beschikbare exem-
plaren op te nemen. Momenteel 
vindt u al links bij zo’n 1300 kranten-
titels. Happy reading!

De levensduur  
van kranten wordt 
verlengd door ze 
liggend en in zuur-
vrije verpakking te 
bewaren. Collectie 
Vervliet-Henderick, 
KU Leuven Biblio-
theken. Foto: 
 Stefan Tavernier.

Het Vaderland.  
Ant werpen,  
15 december 1918. 
Erfgoed bibliotheek 
Hendrik Conscience, 
Antwerpen  
[B 75520]. © VIAA.


