
In 2005 lanceerde de Koninklijke Bibliotheek van België in 
samenwerking met het Stadsarchief van Brussel een piloot-
project waarbij de krant Le Soir (periode 1887-1970) werd 
gedigitaliseerd. 

Een jaar later kreeg de Koninklijke Bibliotheek in het kader 
van het ‘plan voor de digitalisering van het erfgoed van de 
federale wetenschappelijke instellingen’ de opdracht om een 
representatieve selectie van Belgische kranten uit de 19e 
en 20e eeuw te digitaliseren (kostprijs: 4,5 miljoen euro). 
Begin mei 2012 stelde de Koninklijke Bibliotheek het resul-
taat van dit grootschalige project voor: 3,2 miljoen kranten-
pagina’s uit een 70-tal Belgische dagbladen uit de periode 
1831-1950 zijn digitaal beschikbaar in de afdeling Kranten en 
Hedendaagse Media van de Koninklijke Bibliotheek.

De kranten die in het kader van dit project werden gedigitali-
seerd, werden zorgvuldig geselecteerd. Daarbij waren vooral 
criteria die de representativiteit van de titel bepaalden van 
groot belang: oprichtingsdatum, taal, plaats van verschij-
ning, ideologische en filosofische oriëntering... Zo bevinden 
zich onder de gedigitaliseerde titels heel wat kranten die 

tijdens WOI en WOII werden gecensureerd. Uiteraard wer-
den ook enkele uiterst zeldzame schatten uit de collectie 
aan de selectie toegevoegd.

Ondanks de omvang van dit grootschalige project beslaat 
het aantal gedigitaliseerde kranten slechts 5 procent van 
de volledige krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek.

De gedigitaliseerde kranten kunnen voortaan worden 
geraadpleegd in een aparte ruimte in de leeszaal van de 
afdeling Kranten en Hedendaagse Media, waar vijf speciale 
pc’s ter beschikking staan van de lezers. Door de strikte 
naleving van de wetgeving op het auteursrecht kunnen de 
kranten voorlopig enkel binnen de muren van de Koninklijke 
Bibliotheek worden geraadpleegd. 

Meer informatie en de gebruikershandleiding met een over-
zicht van de gedigitaliseerde kranten vind je op http://www.
kbr.be/collections/journaux/journaux_nl.html

Tom Cobbaert

Meer dan 3,2 miljoen gedigitaliseerde 
krantenpagina’s beschikbaar  
in de KB van België
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