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Achter de schermen van een bewaarplaats voor 
oude en nieuwe tijdingen: 

kranten in de Stadsbibliotheek Antwerpen 

MARCEL VAN DEN HEUVEL 

Stadsbibliotheek Antwerpen 

De Stadsbibliotheek Antwerpen geldt als één van de oudste stadsbiblio
theken van Europa. Zij dankt haar ontstaan aan een schenking in 1481 van 
41 boeken van een stadsadvocaat, op basis waarvan in 1505 op het stadhuis 
een ambtelijke óibliotheek werd opgericht. Toen halfweg de negentiende 
eeuw in de rest van Vlaanderen de meeste stadsbibliotheken werden opge
nomen in de openbare bibliotheken of in universiteitscollecties, bleven in 
Antwerpen twee types publieke bibliotheken bestaan: de openbare biblio
theek enerzijds, de Stadsbibliotheek anderzijds. De openbare bibliotheek, 
met haar hoofdgebouw onder de naam Permeke sinds 2005 aan het De 
Coninckplein gevestigd, biedt een algemene, populaire, uitleenbare collectie 
aan een divers en heterogeen publiek. De Stadsbibliotheek, sinds 1883 
gelegen aan het Hendrik Conscienceplein, is een wetenschappelijke bewaar
bibliotheek van de humane wetenschappen in het algemeen en het Vlaams 
cultureel erfgoed in het bijzonder. Zij huist een historische en actuele, niet
uitleenbare collectie met als absolute zwaartepunten: Nederlandse taal- en 
letterkunde en de geschiedenis van Vlaanderen en de Nederlanden. Daar
naast bezit zij een imposante verzameling kranten en tijdschriften. 

Voor alle duidelijkheid: ook de openbare bibliotheek van Antwerpen biedt 
haar lezers in een leeszaal actuele kranten aan. Maar in tegenstelling tot 
de krantencollectie van de Stadsbibliotheek worden die kranten niet bijge
houden. 

Wie komende van de Korte Nieuwstraat of de Jezuïetenrui naar het Hendrik 
Conscienceplein gaat, loopt onder de "passage" van de Stadsbibliotheek 
door. Aan één van de muren van deze overwelfde doorgang hangt sinds 
1927 een bronzen bas-reliëf ter eere van August Sn ieders, 1825-1904, letter
kundige en dagbladschrijver. De gedenkplaat, die eigenlijk pas twee jaar 
na de eigenlijke herdenkingsplechtigheid onthuld werd, brengt hiermee de 
honderdste geboortedag van deze tijdgenoot van Hendrik Conscience in 
herinnering. 
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Wie kent August Snieders nog? Wat is de man nog meer dan een antwoord 
op een kwisvraag tijdens een voetrally door Antwerpen, nog slechts bij 
toeval verwonderd aangestaard door een verdwaalde toerist? Dat de man 
enigszins" weggestopt" lijkt in zo'n donkere ruimte, kan zijn bekendheid 
bezwaarlijk goed doen, zou je zeggen. 

Dit werd destijds eerlijk gezegd ook al een beetje als oneerbiedig aanzien. 
Getuige de redevoering van Karel Van Nyen, provincieraadslid en voorzitter 
van het Sniederscomité, die de gemoederen mocht bedaren tijdens zijn rede
voering naar aanleiding van de plechtige onthulling van de gedenkplaat: 
"Dat het immers hier is, waar de werken van Sn ieders bewaard en gelezen 
worden, onder den boog van de oude Sodaliteit, het vroeger vermaarde 
Jezuïetencollege, het brandpunt der wetenschappen, van kunst en klassieke 
letterkunde. " 

En: "[ ... ] zij prijkt hier, in het mysterieuze halfdonker van het gewelf dezer 
poort dat zoowel overeenstemt met die bescheidenheid, die eenvoud, die 
afkeer voor uiterlijke praal of vertoon die steeds het kenmerk waren van zijn 
karakter, in de nabijheid van het standbeeld van zijn roemrijken tijdgenoot 
Conscience, op eenige stappen van de kerk waar hij zoo dikwijls, volgens 
zijn vroome gewoonte, Gods zegen over zijn werk kwam afsmeken, in den 
schaduw van onzen slanken machtigen Lievevrouwentoren, welken hij zoo 
dichterlijk beschreef in menige zijner romans en artikelen, in het hartje der 
oude stad, dicht bij de Coppenolstraat, bij de burelen van Het Handelsblad, 
het arbeidsveld waar hij tusschen de eenvoudige en povere muren van de 
redactiekamer meer dan een halve eeuw gewerkt en gewroet heeft" . 1 

August Snieders: een bescheiden en eenvoudig man dus, vroom ook, auteur 
van romans die zich afspeelden in Antwerpen. Maar destijds (van 1847 tot 
1900): tevens de hoofdredacteur van een van de twee toonaangevende 
kranten van Antwerpen in het midden van de negentiende eeuw. Er was de 
Franstalige liberale" Le Précurseur", én er was de Nederlandstalige concur
rent het katholieke Vlaamschgezinde "Het Handelsblad ", opgericht in 1844 
door J.P. Van Dieren. 2 

Belangrijker nog dan het feit dat Snieders' romans in de Stadsbibliotheek 
worden bewaard, is dat de volledige verzameling van Het Handelsblad, 
waaraan de man voor wel 53 jaren lang zo'n belangrijke bijdrage leverde, 
hier ook consulteerbaar is. 

Het Handelsblad, 17·08·1927. 
lubel·abum van Het Handelsblad van Antwerpen, 1844-1944, p. 16. 
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Groei van een imposante krantencollectie en de invloed ervan 
. op de beschikbare ruimte 

In de eerste gedrukte catalogus van de Stadsbibliotheek uit de jaren '40 van 
de negentiende eeuw,3 vermeldt stadsbibliothecaris Mertens de volgende 
kranten Gournaux politiques): Gazette Nationale (Moniteur Universei), 
Gazette Générale des Pays-Bas, Journal de Bruxelles, Journal de l'Empire, 
Moniteur Beige, Gazette van Antwerpen, Antwerpsche Gazette, Wekelyk 
Nieuws uyt Loven, Journal du Commerce des Pays-Bas, Journal d'Anvers 
et de la Province, Antwerpsch Nieuwsblad, Postryder van Antwerpen, Den 
Antwerpenaer, Le Pilote, L'Escaut en Le Phare. Uit een leeszaalregister uit de 
periode 1868-1869 valt af te leiden dat enkele gebruikers specifiek voor het 
lezen van welbepaalde kranten kwamen; de bibliotheek moet volgens die 
gegevens dan ook al een abonnement op Le Précurseur, Het Handelsblad en 
De Koophandel van Antwerpen hebben gehad. 

In die periode was de Stadsbibliotheek nog steeds gevestigd in een ruimte 
op de tweede verdieping van het stadhuis. Sinds 1863 bevonden zich in 
hetzelfde gebouw ook de "Antwerpsche Stadsarchieven ", in een andere 
vleugel weliswaar; het modern archief (stukken uit de periode na 1794) 
zat op de eerste verdieping en het oude archief (stukken uit het Ancien 
Regime) op de tweede verdieping. 4 Tot welke van de twee instellingen -
bibliotheek of archief - de gestaag aangroeiende krantenverzameling eigen
lijk moest behoren, moet tussen 1865 en 1875 kennelijk onderwerp van 
discussie zijn geweest. Of de polemiek rond het krantenbezit er iets mee 
te maken had of niet, in 1868 besliste de gemeenteraad in elk geval om 
beide diensten onder één bestuur te verenigen. Pieter Genard, dienstoverste 
van de op dat moment samengevoegde instellingen, liet op vraag van het 
College de dagbladen van de tweede verdieping, waar de Stadsbibliotheek 
gevestigd was, naar de eerste verdieping, het Modern Archief dus, over
brengen. Op deze manier bevonden de kranten zich immers fysiek dichterbij 
de vertrekken van de gemeenteraadsleden. "De dagbladen [zo luidde het 
argument] maken immers deel uit van de beraadslagingen van de gemeen
teraad, vooral voor het tijdstip dat er geen Bulletin communal bestaat. Zij 
moeten alle dagen ter beschikking kunnen zijn voor het stadsbestuur. " 5 

Nadat begin 1873 beslist wordt dat Stadsbibliotheek en Stadsarchief weer 
twee onafhankelijke instellingen worden, pleit Genards opvolger Hansen 
ervoor om de kranten terug naar de bibliotheek te halen. Verderop in dit 
artikel, in het begin onder hoofdstuk Actuele bewaarpolitiek, citeer ik een 

F.H Mertens, Cata/ogue méthodique de la bibliothèque publique d'Anvers, suivi d'une table alphabétique 
des noms d'auteurs, et précédé d'une notice historique de cette bibliothèque, I, Anvers: De la Croix, 1843, 
p.83-84. 
Antwerpen, 1860-1960. - Antwerpen, 1960, p. 231 . 
Stadsarchief Antwerpen, MA 407. 
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fragment uit een latere brief van Hansen aan het collegebestuur waarin de 
bibliothecaris een deel van zijn argumenten hiervoor herhaalt. 

Dat Hansen uiteindelijk gelijk kreeg, blijkt uit dit extract uit het collegiaal 
Proces Verbaal van 19 mei 1875: 

.. De ingebonden verzamelingen van de Antwerpsche dagbladen als 
ook de losse nummers behooren 't huis op de bibliotheek en zullen 
dus den heer Hansen ter hand gesteld worden . .. 6 

Ondanks dit besluit blijkt uit verdere correspondentie dat het oudste deel van 
de krantencollectie voorlopig - tot 1884 - nog bij het stadsarchief bewaard 
bleef. Het zal ongetwijfeld met ruimtenood te maken hebben gehad. 

In een brief uit 1878 gericht aan het Antwerpse schepencollege drukte 
Hansen zijn bezorgdheid uit over het schrijnende plaatsgebrek. Hij had 
de krantencollectie van de bibliotheek al naar een apart zaaltje moeten 
verplaatsen. 7 Gelukkig viel zijn smeekbede niet in dovemansoren. In 1879 
werd een nieuwe locatie gezocht en gevonden voor de Stadsbibliotheek: het 
dan leegstaande, zogeheten Sodaliteitsgebouw aan het Jezuïetenplein, dat 
ooit deel uitmaakte van het voormalige Jezuïetencomplex gelegen aan de 
barokke H. Carolus Borromaeuskerk en dat tot het einde van de 18de eeuw 
had gefungeerd als vergader- en gebedsruimte van de sodales, een gods
dienstig lekengenootschap. 8 

Toen op 15 april 1884 de dagbladverzameling die zich nog op het Stadsar
chief bevond naar de nieuwe vestiging van de Stadsbibliotheek werd over
gebracht 9, kan dit niet anders dan een bewuste keuze zijn geweest; nu was 
er dus eindelijk plaats genoeg om kranten bij te houden. 

Het leidt geen twijfel dat de dagbladcollectie van de Stadsbibliotheek toen 
ook al veelvuldig geconsulteerd werd ... Het eerste werk na het optreden 
van Frans Gittens, stadsbibliothecaris van 1903 tot 1911, was het inrichten 
van een dagbladzaal. ... ", schrijft diens opvolger Emmanuel De Bom in een 
artikel over de geschiedenis en de ontwikkeling van de Stadsbibliotheek, ..... 
die echter later ter wille van een onmisbare garderobe moest verdwijnen ... 
10 Gittens had nog een zekere ruimte over voor een aparte leeszaal voor 
kranten, hoe klein OOk. 11 Lang mocht het echter niet duren. De collectie 
groeide in de eerste decennia van de vorige eeuw zodanig spectaculair, dat 
het oude Sodaliteitsgebouw als bewaar- én leeszaalruimte niet lang kon 

Stadsarchief Antwerpen, MA 407. 
Brief van c.J. Hansen aan CBS op 21-11-1878 (Stadsarchief Antwerpen, MA 401/1/12) 
De Nottebohmzaal, boek en mecenaat, Antwerpen: Stadsbibliotheek, 1993, p. 17. 
Antwerpen, 1860-1960. Antwerpen, 1960, p. 240. 

10 Mededeelingen van de Stedelijke Hoofdbibliotheek. - 1 :2(1928). 
11 Het ging over de inkomruimte met gaanderij achter de deur op de hoek van de Wijngaardstraat met de Leeuw 

van Vlaanderenstraat, waar van 1883 tot 1895 de Volksbibliotheek (voorloper van de Openbare Bibliotheek) 
was ondergebracht. 
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voldoen. De Bom ijverde eind jaren twintig voor uitbreiding met" een afzon
derlijke in alle opzichten geschikte periodiekenzaal, waardoor ons bezit aan 
tijdschriften en vervolgwerken op overzichtelijke en gerieflijke wijze onder 
de aandacht van het publiek zal worden gebracht" 12. Eind 1929 weet hij 
het College er effectief van te overtuigen het gebouw te vergroten. Onder 
Lode Baekelmans wordt die uitbreiding in de jaren dertig gerealiseerd, al 
komt die aparte periodiekenzaal er voorlopig niet. 

Vanaf 1 oktober 1960 werden lezers die specifiek voor raadpleging van 
kranten en tijdschriftenreeksen kwamen, verwezen naar .. Leeszaal B"; zij 
mochten plaatsnemen aan de tafels tussen de boekenrekken op de gaanderij 
van de Nottebohmzaal. 13 Als halfweg de jaren zestig er dan toch een echte 
tijdschriften leeszaal komt, heeft het - opnieuw - alleen te maken met plaats
gebrek in het hoofdgebouw aan het Hendrik Conscienceplein. Het grootste 
deel van de collectie tijdschriften en kranten moest noodgedwongen naar 
een extern kantoorgebouw aan de Minderbroedersrui worden overgebracht. 
Wie tot 1996 naar de Stadsbibliotheek kwam om een tijdschrift of krant te 
consulteren, werd naar dit pand zo'n 500 m verderop doorverwezen. Dan 
nog was het mogelijk dat een lezer enkele dagen op zijn aanvraag moest 
wachten, omdat het andere deel van de periodiekenverzameling nog eens 
in twee aparte filialen was ondergebracht. 

Bij de laatste uitbreiding (1994-1998) met een nieuw magazijnencomplex 
aan de kant van de Korte Nieuwstraat werd de volledige collectie boeken 
én tijdschriften terug onder één dak gebracht. 

Specificiteiten 

Toen eind 1905 de Stadsbibliotheek een" Lijst van tijdschriften en andere 
periodieke uitgaven" uitgaf, ging het nog maar om 411 titels. Bij het 
verschijnen van de vierde uitgave van deze lijst in 1930 is dit aantal titels 
meer dan verdubbeld. In het voorwoord wordt duidelijk gemaakt dat het 
gaat om .. tijdschriften welke thans nog verschijnen". Volgens de lijst heeft 
de Stadsbibliotheek op dat moment lopende abonnementen op maar liefst 
22 dagbladen. Onder de Nederlandstalige binnenlandse titels tellen we 
Gazet van Antwerpen, Het Handelsblad, De Nieuwe Gazet, De Morgenpost, 
Het Laatste Nieuws, De Schelde, Het Volk en De Volksgazet. Voor zover de 
redacties al niet in het Antwerpse gevestigd zijn, worden van de nationale 
kranten enkel de Antwerpse edities bewaard. Ook van de Franstalige binnen
landse titels zijn de eerste drie hierna opgesomde titels Antwerpse uitgaven: 
Lloyd Anversois, Le Matin, La Métropole, L'Echo du Soir, La Dernière Heure, 
L'lndépendance Beige, Neptune, Le Peuple, Le XXe Siècle, Le Soir, Le Temps. 

12 Mededeelingen van de Stedelijke Hoofdbibliotheek. - 2:1 (1929). 
IJ Vijfjaarlijks verslag 1957-1961 van Stedelijke Bibliotheken Antwerpen. 
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In de lijst staan tenslotte al twee buitenlandse titels: De Nieuwe Rotterdam
sche Courant en Frankfurter Zeitung. Dat de Stadsbibliotheek toen al een 
abonnement had op de Nieuwe Rotterdamsche Courant, heeft ongetwijfeld 
te maken met de redactionele bijdragen van Emmanuel De Bom aan de 
Nederlandse krant. Van 1904 tot 1940 levert hij daarin als vast Antwerps 
correspondent kronieken over het Vlaams geestesleven. 14 Vandaag heeft de 
Stadsbibliotheek nog steeds een abonnement op vier buitenlandse kranten; 
daar zitten de Frankfurter Allgemeine Zeitung en het nu geheten NRC
Handelsblad nog steeds bij, Le Monde en The Times zijn daar later bijge
komen . 

In het voorwoord van de vierde uitgave van de "Lijst van tijdschriften en 
andere periodieke uitgaven" voegt de samensteller nog haastig toe: "Onder 
de periodieken, welke hun bestaan geëindigd hebben, zijn er natuurlijk vele 
die een blijvende waarde behouden, en waar studeerenden en zoekenden, 
in de loop hunner nasporingen, voortdurend naar verwezen worden . " De 
groep kranten in het bezit van de Stadsbibliotheek die niet in de lijst is 
opgenomen wegens: "bestaan geëindigd", is op dat moment al behoorlijk 
groot. Le Précurseur 15 waarvan ik eerder sprak, is zo'n voorbeeld van een 
gestaakte periodieke uitgave, waarvan het volledige aaneengesloten bezit 
van 1835 tot 1914 consulteerbaar blijft. Of "De Vlaamsche stem" uitge
geven in Brussel, waarvan de Stadsbibliotheek eveneens alle jaargangen 
(1846 tot 1853) bezit. 

Het is echter duidelijk dat niet steeds alle periodieke uitgaven die op kran
tenpapier worden gedrukt ook nieuwsbladen zijn. En sommige publicaties 
die je wel onder de noemer" nieuwsblad" kan klasseren, verschijnen niet 
persé dagelijks. Niet zelden is de verschijningsfrequentie wekelijks, twee
wekelijks, maandelijks, ... Gaat het dan niet om een tijdschrift op kranten
papier? Als er in de titel of ondertitel ergens een term als gazet, courant, 
journalof nieuwsblad verscholen zit, dan gaat het meestal wel om een 
krant. Maar wat dan met 't Pallieterke, Polder en Kempen, Belgisch Israeli
tisch Weekblad, Le Monde Diplomatique? 

Om na te gaan hoeveel kranten je instelling precies in huis heeft, is het van 
belang te weten welke uitgaven je als" krant" zou definiëren en welke niet. 
Dit blijkt niet zo'n gemakkelijke opgave, precies omdat er zoveel verschil
lende definities in omloop zijn. Ter illustratie : dat een krant op krantenpa
pier wordt uitgebracht, lijkt evident, maar volgens sommige bronnen hoeft 
dit niet zo te zijn. Een ander vaak vermeld criterium is dat ze ook meestal 
dagelijks of wekelijks verschijnen, maar daaruit valt ook af te leiden dat ze 
evengoed een maandelijkse frequentie kunnen hebben. In zijn "Bijdrage 
tot de geschiedenis van de Antwerpse pers" nam H. De Borger overigens 

" Emmanuel De Bom, stadsbibliothecaris : publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling in de Stadsbibliotheek 
Antwerpen, 4·09·2003 tot 19·10·2003, p. 11. 

" Vanaf 1902: Le Nouveau Précurseur. 
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ook niet enkel dagbladen op in de strikte zin van het woord. Zolang de 
actualiteit va'n de inhoud verzekerd was - de gegeven informatie of opinie 
moest betrekking hebben op een recent verleden - en de krant met een 
vaste regelmaat verscheen, kwam de publicatie in aanmerking. Hij nam op 
die manier in zijn bibliografisch overzicht zowel dagelijkse, wekelijkse, veer
tiendaagse, halfwekelijkse, halfmaandelijkse als maandelijkse nieuwsbladen 
Op.16 

Bij het tellen van het aantal titels van kranten aanwezig in de Stadsbiblio
theek opteerde ik voor een definiëring die twijfel - krant of tijdschrift? -
zoveel mogelijk uitsluit. Ik ging hierbij uit van de criteria die we ook hebben 
afgesproken bij de opname van titels voor de Presse-Papier databank. (hier
over meer onder hoofdstuk: Samenwerking met andere instellingen rond 
conservering) 
Hierbij worden de volgende vier criteria gehanteerd: 

t.a.v. uiterlijke kenmerken: krantenpapier, krantenformaat, meestal 
indeling in kolommen. 
t.a.v. inhoud: universeel; kranten berichten over en leveren commen
taar op lopende zaken van economische, sociale, politieke of cultu
rele aard, bevatten een verscheidenheid aan artikels en zijn opinie
vormend. 
t.a.v. verspreiding: verkrijgbaar via een abonnement. bij losse verkoop 
of gratis verspreid 
t.a.v. periodiciteit: regelmatige verschijning onder dezelfde titel, 
meestal dagelijks, minstens éénmaal per week. 

Aan zowat alle titels die aan deze kenmerken voldoen, wordt in de online
publiekscatalogus van Anet 17 de onderwerpscode " algemene nieuwsbladen" 
gehanteerd . 

Het aantal kranten geteld in de Stadsbibliotheek als" algemene nieuwsbladen" 
(telling vanuit de online-publiekscatalogus van Anet op 31/01/2007) : 

Kranten uitgegeven in Antwerpen 

Kranten uitgegeven in de rest van België 

Kranten uitgegeven in het buitenland 

Totaal: 

161 

162 

105 

428 

38% 

38% 

24% 

Voor kranten waarbij in de loop van hun bestaan één of meerdere keren 
een significante titelwijziging is doorgevoerd, heb ik elke significante titel 
afzonderlijk geteld, ook al gaat het in wezen om dezelfde krant. Bv. "Volk 
en staat" is de opvolger van "De Schelde", ik telde hier dus twee titels. 

,~ H. De Borger, Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers, 1794·1914, Leuven, Nauwelaerts, 1968 
(Bijdragen = Cahiers I Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis; Centre Interuniversitaire d'His· 
toire Contemporaine; 49), p. 5. 

n Antwerps netwerk voor wetenschappelijke bibliotheken. 



140 Marcel van den Heuvel 

Deze 428 kranten nemen samen in het magazijn ongeveer 965 m plank
ruimte in beslag. 

Bij deze telling werden de zogenaamde "specimennummers " niet meege
teld: veelal lokale of regionale gazet jes waarvan per titel slechts enkele afle
veringen "bij wijze van illustratie" worden bewaard. De Stadsbibliotheek 
heeft nochtans op die manier een behoorlijk aantal specimen in haar bezit: 
het gaat om bijna 3.800 titels, waarvan iets meer dan 1.000 titels Antwerpse 
uitgaven zijn; ruim 1.700 titels komen uit Brussel of een andere plaats in 
België, en nog eens 1.000 titels zijn buitenlandse uitgaven. Enkele voor
beelden: een nummer uit juni 1859 van" Den belleman " uit Antwerpen. 
Een nummer uit 1891 van "De zeebode " uit Oostende. Een nummer van 
"De Curaçaosche courant" uit 1905. 

De allergrootste groep van deze specimen doet qua vorm (soort papier, 
formaat, tekst in kolommen, ... ) meteen aan een krant denken. Het gaat 
evenwel niet steeds om publicaties die als "algemene nieuwstijdingen" 
beschouwd kunnen worden; er zitten vak- of syndicale bladen bij, of leden
bladen van kunstzinnige of letterkundige verenigingen. 

Er zitten hoe dan ook dagbladen bij, zoals een nummer van 20 juli 1879 van 
"Het Morgenblad: katholiek dagblad voor godsdienst, taal en vaderland", 
uitgegeven in Antwerpen, niet te verwarren met" Het Morgenblad: volks
dagblad " dat, eveneens uit Antwerpen, van 1908 tot 1914 verscheen. 

Lionel Bertelson maakt in zijn" Tableau chronologique des journaux belges " 
ook een beknopte, eigenlijk bijzonder onvolledige opsomming van journaux 
c1andestins. 18 De auteur heeft het dan over de nieuws- of opiniebladen die 
illegaal, door het verzet dus, werden uitgegeven in de oorlogsjaren. Van 
de negen titels uit het lijstje onder 1914-1918 is er in de Stadsbibliotheek 
niets te vinden. Het lijk erop dat Bertelson publicaties die niet dagelijks 
onder de vorm van een krant verschenen buiten beschouwing liet. Onze 
instelling is overigens nochtans wel in het bezit van enkele unieke en in 
bijzonder goede staat verkerende clandestiene "berichten van het verzet" 
uit de Eerste Wereldoorlog. De veertiendaagse Ententekroniek bijvoorbeeld. 
Of: De Vlaamsche Wachter. Van de veertien titels onder 1940-1945 heeft 
de Stadsbibliotheek daarentegen vrijwel alles en nog veel meer. Binnen de 
collectie specimen neemt de sluikpers uit de Tweede Wereldoorlog dan ook 
een bijzondere en waardevolle plaats in. 

De collectie sluikpers van de Stadsbibliotheek werd in 1946 anoniem 
geschonken en door de Stedelijke Boekbinderij zorgvuldig ingeplakt in 
speciaal daarvoor ontworpen albums. 19 Naast pamfletten en vlugschriften 
tellen we zo'n 84 clandestiene sluikbladen, waarvan o.a. De Vrijheid, Het 
Vrije Woord, België Vrij, De Klauwaard, Le Clan d'Estin voorbeelden waren 
van drukwerk uit het Antwerpse. Onder de titel: "Tegendruk: geheime 

18 L. Bertelson, Tableau chronologique des journaux belges, Bruxelles, Maison de la presse, 1957, p. 31·34. 
19 Tegendruk: geheime pers tijdens de Tweede Wereldoorlog, Gent, AMSAB·ISG, 2004, p. 10. 
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pers tijdens de Tweede Wereldoorlog" werd in de Stadsbibliotheek van 
24 september 2004 tot en met 16 januari 2005 een deel van deze unieke 
collectie tentoongesteld. Sindsdien is de verzameling ook gemicrofilmd en 
gedigitaliseerd. 

Vandaag heeft de Stadsbibliotheek nagenoeg alle ooit in de Scheldestad 
uitgegeven kranten in haar bezit. Van de eerste Wekelycke Tydinghe van 
Abraham Verhoeven, overigens de eerste" gazettier " die in de Zuidelijke 
Nederlanden een octrooi kreeg om een krant uit te geven, tot de volledige 
Gazet van Antwerpen (vanaf 1891). 

Het aantal lopende abonnementen op kranten is vandaag beperkt tot de 
voornaamste Vlaamse nationale kranten en de vier buitenlandse kranten 
waarover ik eerder sprak. Van de kranten met meerdere regionale edities 
behoudt de Stadsbibliotheek haar abonnement op de editie uit de Antwerpse 
reg io. 

Actuele bewaarpolitiek 

In de inleiding van zijn "Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse 
pers" 20 uit 1968 stelt H. De Borger dat het gebruik van de pers in het histo
risch onderzoek nu algemeen wordt aanvaard. Het leidt geen twijfel dat de 
Stadsbibliotheek als bewaarbibliotheek van wetenschappen, kunst en klas
sieke letteren, zoals K. Van Nyen in 1927 de instelling typeerde, dit al vroeg 
moet hebben ingezien. Getuige ondermeer de inleidende zin in de brief die 
stadsbibliothecaris Hansen op 6 mei 1884 aan het college schreef: 

" Mijnheeren, 
Het zal wel overbodig zijn Ued. te wijzen op het belang dat de 
nieuwsbladen voor de hedendaagse geschiedenis opleveren. Daartoe 
is het echter noodig dat de verzameling volledig zij [ ... 1. " 21 

Ook al was de Stadsbibliotheek sinds 1883 niet meer op het stadhuis geves
tigd en werden alle oude en nieuwe krantenverzamelingen intussen zoals 
afgesproken op de nieuwe locatie bewaard, toch behielden de leden van het 
stadsbestuur zich nog steeds het recht voor om als eersten over de nieuwe 
dagelijkse kranten te kunnen beschikken. Hansen voegde bij zijn brief een 
lange lijst ontbrekende nummers over de jaren 1883 en 1884 en maande 
de gemeenteraadsleden beleefd doch dringend aan de nog achtergebleven 
krantenafleveringen te bezorgen "[ ... 1 omdat den binder niet voortwerken 
kan. [ ... 1." en gaf aan dat het toch beter zou zijn als de kranten voortaan 
zonder omweg bij de Stadsbibliotheek zouden toekomen. 

10 H. De Borger, Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers, 1794·1914. - Leuven: Nauwelaerts, 1968. 
- 718 p. - (Bijdragen = Cahiers I Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis; Centre Interuniver· 
sitaire d'Histoire Contemporaine; 49), p. 3. 

1I Brief van CJ. Hansen aan CBS op 06·05· 1884 (Stadsarchief Antwerpen, MA 407). 
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Dat het erop aankomt alle documenten, en dus ook de kranten, zodanig te 
bewaren dat het ook voor toekomstige generaties consulteerbaar blijft : het 
is de boodschap die Hansen in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk 
wou maken. 

Het inbinden van de kranten werd in vrijwel alle bibliotheken in binnen
en buitenland als beschermende maatregel toegepast. Bindwerk werd in 
de negentiende eeuw nog uitbesteed, maar gebeurde vanaf 1928 in eigen 
beheer op de Stedelijke Boekbinderij, wat voor overigens alle Antwerpse 
bibliotheken een interessant financieel voordeel betekende. Zo kwam alles
zins meer budget vrij voor de aankoop van nieuwe boeken. In de jaarver
slagen van de Stadsbibliotheek over de jaren 1948 tot 1952 staat te lezen 
dat ruim één derde specifiek voor het bindwerk van dagbladen bestemd 
was. Vandaag is van de bijna één kilometer kranten op de plank ruim 85 % 
ingebonden. 

Kranten blijven desondanks erg kwetsbaar. In wezen zijn ze ook niet gemaakt 
om te worden bewaard. Het nieuws van de dag werd en wordt nog steeds 
op minderwaardig materiaal gedrukt, namelijk op houthoudend papier dat 
snel verzuurt, verbruint en gaat rafelen aan de randen. Na verloop van tijd 
wordt het broos en brokkelt het uiteindelijk helemaal af. Luchtverontrei
niging en klimaatschommelingen versnellen dit verval nog. Zeker kranten 
die vaak worden opgevraagd en gemanipuleerd door de lezer hebben het 
zwaar te verduren . Na verloop van tijd scheurt het papier bij de kneep van 
de band, zodat langzaam maar zeker alles los komt te zitten. 

In 1948 werd nog een groot aantal volumes verstevigd en opnieuw gebonden 
- dit bleek hoogstnoodzakelijk voor o.a. De Postryder, Journal d'Anvers, De 
Koophandel en Het Handelsblad _22, maar stadsbibliothecaris Schmook moet 
ongetwijfeld halfweg de vorige eeuw ook wel hebben beseft dat een derge
lijke oplapbeurt uiteindelijk maar een halve maatregel kon zijn ... Dat het 
krantenpapier zelf, tenslotte toch de drager van de inhoud, langzaam maar 
zeker onherroepelijk verloren gaat, het is een kwestie waarover menigeen, 
archivaris of bibliothecaris met een bewaarcollectie, zich vroeg of laat moest 
bezinnen. 

Geleidelijk aan ontstond de interesse van de archief- en bibliotheekwereld 
voor de microfilm als vervangende drager van waardevolle of kwetsbare 
documenten. In de Verenigde Staten had men al wat voorsprong genomen: 
in de jaren dertig was de Harvard University Library gestart met het Foreign 
Newspaper Project 23. Eén van de eerste verfilmingsoperaties ging dus over 
kranten. 

Na een bedrijfsbezoek in 1967 aan Agfa-Gevaert en een demonstratie van 
de Duitse collega's van ondermeer het Staatsarchiv en de universiteit van 
Münster bracht H. Verheyen, bureelhoofd op het Secretariaat van de Stad 

22 Jaarverslag 1948 van de Stedelijke Bibliotheken Antwerpen. 
23 http://www.srlf.ucla.edu/exhibitltextlBriefHistory.htm. 
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Antwerpen, verslag uit van zijn bevindingen. Uit zijn brief aan de stads
secreta ris : 

" [ ... l In elk geval staat het nut van het microkopiëren buiten kijf 
voor ons stedelijk archief en onze stedelijke musea en bibliotheek. 
De uitgaven voor het aanschaffen van microfilm apparatuur zouden 
kunnen verdeeld worden over de kredieten van het Secretariaat, het 
Archief, het Museum Plantin-Moretus en de Stadsbibliotheek. "24 

Ondanks de pasklare argumenten die hij in deze en verdere correspondentie 
aan het stadsbestuur uitvoerig uit de doeken doet - hij heeft het dan over 
ruimte- en gewichtsbesparing en de veiligheid, met name de vrijwaring van 
manipulatie van de originele kostbare documenten - kostte het toch enige 
tijd om het stadsbestuur voor het idee te winnen. 

Bij de Stadsbibliotheek beschikte men sinds januari 1954 al wel over een 
Remington leesapparaat voor microfilms. Er waren in die tijd al zo'n tachtig 
35-mm microfilms in huis 2s en dankzij deze machine konden de beelden nu 
worden gelezen en zelfs gekopieerd. In de daaropvolgende jaren kwamen 
er steeds meer films bij . Als in 1985 een nieuw microfilmlees- en kopieertoe
stel (merk : Zeutschel) wordt gekocht om de dan intussen allang versleten 
Remington te vervangen, heeft de Stadsbibliotheek al een bescheiden micro
filmdepot van 200 films. Het grootste deel van deze films bestaat dan nog 
steeds uit boeken of handschriften uit het Ancien Régime, slechts 28 titels 
zijn tijdschriften of kranten, waaronder: Mercure d' Anvers, De Antwerpe
naar: staat- en letterkundig Nederlandsch koophandels dagblad, en een 
25-tal films van de eerste vijftien jaren van Le Peuple (1885-1900), in 1982 
aangekocht bij de Koninklijke Bibliotheek van België. 

Het" microfilmproject " waarover in de loop van de jaren zeventig en tachtig 
vooral veel gediscussieerd wordt, komt uiteindelijk 20 jaar na Verheyens voor
stel van de grond. Op 10 november 1987 gaf de gemeenteraad uiteindelijk 
groen licht voor de aanschaf van microfilmapparatuur via de firma Sercu uit 
Ardooie, zoals een 35-mm microfilmcamera en camerakop, een boekenwip 
en een automatische lichtmeter, zodat de Stadsbibliotheek in 1988 eindelijk 
zelf aan de slag kon. 26 Eind 1988 kwamen er nog een diazoduplicator en 
een ontwikkelmachine bij, en het jaar daarop vijf leestoestellen voor de 
leeszaal. een overspoel- en controleapparaat en twee metalen opbergkasten 
voor films. 27 

De duplicator geeft de Stadsbibliotheek de mogelijkheid om grote groepen 
films in een korte tijd te kopiëren. Op deze manier werden rond 1990 meteen 
de volledige Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet 

24 Brief van H. Verheyen aan de stadssecretaris op 17-04-1967 (Archief Stadsbibliotheek, SB/225.5). 
25 Meestal opnamen van oude drukken, aangekocht bij de Bibliothèque Nationale de Paris of de Koninklijke 

Bibliotheek van België. 
26 Jaarverslag 1987 van Stadsbibliotheek-AMVC. 
27 Afschrift Gemeenteraadszitting 13 oktober 1988 (Archief Stadsbibliotheek, 58/225.6). 
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gedupliceerd van de microfilmcollecties van de krantenuitgeverijen zelf. De 
eerste grotere krantencollecties die zelf gefilmd werden zijn: Volk en Staat 
(met voorgaande titels Het Vaderland en De Schelde), De Koophandel, Het 
Handelsblad, De Volksgazet en de 18de-eeuwse Gazette Van Antwerpen. 

Af en toe werden ook documenten verfilmd of gedupliceerd voor andere 
stedelijke instellingen zoals het Stadsarchief (bepaalde kostbare archief
stukken) en het Museum Plantin-Moretus (enkele oude drukken) of ontstond 
er een bilaterale samenwerking met andere instellingen die microfilms 
bezitten. Zo dupliceerde de Stadsbibliotheek haar collectie films van De 
Volksgazet voor het Amsab, in ruil voor hun duplicaten van De Vooruit. 
Later vervolledigden de Stadsbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek hun 
microfilmcollecties van De Ro(o)de Vaan; de instellingen filmden uit eigen 
bezit datgene wat in de andere instelling ontbrak. 

Het" reprografiepark " van de Stadsbibliotheek is intussen behoorlijk uitge
breid: nu staan er twee microfilmcamera's, en daarnaast werd onlangs in 
2006 een hybride camera aangekocht waarmee op AO-formaat digitale 
opnamen (kleurenscans) én microfilms kunnen worden gemaakt. Op hun 
beurt beschikken de leeszaalgebruikers nu over zes microfilm leestoestellen, 
een nieuwe, meer geavanceerde Bel/+Howel/ microfilmreader-printer en een 
A2-boekenscan . 

Het aantal microfilms in het bezit van de Stadsbibliotheek is uiteraard spec
taculair gegroeid. 

5.085 van de 8.006 consulteerbare microfilms zijn kranten (telling eind 
2006). 

Het aantal titels dat gefilmd werd: 

Monografieën (meestal oude drukken) 

Tijdschriften 

Kranten 

Totaal 

366 

337 

95 

798 

46% 

42% 

12% 

Van deze 95 krantentitels zijn er 11 titels waarvan er jaarlijks films bijkomen. 
Dit zijn de lopende dagbladen. 

In principe kan een lezer geen originele al dan niet ingebonden krant 
meer opvragen als er een microfilmversie van bestaat. Verfilmde kranten 
worden tegenwoordig ingepakt in zuurvrij papier. Tot dusver worden deze 
krantenvolumes ook nog steeds op de Stadsbibliotheek bewaard, waardoor 
de ruimte- en gewichtsbesparing die microverfilming zou gaan opleveren 
vooralsnog niet benut wordt. Het is de bedoeling dat de ingepakte, reeds 
verfilmde krantenvolumes mogelijk nog dit jaar zouden verhuizen naar een 
extern filiaal. zodat op die manier effectief opnieuw heel wat plaats kan 
vrijkomen. 

Het inbinden van de kranten blijft de Stadsbibliotheek hoe dan ook doen, 
al is er wel wat achterstand sinds de Stedelijke Boekbinderij grotendeels 
afgebouwd werd. Deze instelling maakt sinds januari 2000 deel uit van de 
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werking van de stedelijke musea en ontfermt zich enkel nog over de conser
vering van 'documenten en het bindwerk van boeken binnen de museumbi
bliotheken. 28 Sinds de Stadsbibliotheek op 1 januari 2005 binnen de stads
organisatie zelf ook deel uitmaakt van de vzw Musea en Erfgoed, geldt de 
afspraak dat dit bindwerk binnenkort opnieuw met terugwerkende kracht 
kan worden gedaan. 

Op de Stadsbibliotheek kan dus sinds de komst van de hybride camera nu 
tegelijk worden gefilmd én gescand. Momenteel wordt vooral voorrang 
gegeven aan 19de'eeuwse kranten waarvan geweten is dat ze nog niet 
eerder door andere instellingen zoals de Koninklijke Bibliotheek werden 
gefilmd. Dit ten voordele van de actuele nog lopende kranten, die in deze 
tijd ook via de digitale databank Mediargus kunnen worden geconsulteerd. 
Uit conserveringsoogpunt blijft de microfilm vooralsnog de veiligste drager. 
Met het microfilmen van (oude) documenten zijn we ervan verzekerd dat 
de informatie zeker de komende honderden jaren nog steeds bruikbaar is. 
Gelukkig hebben we nu dus ook de middelen om deze documenten te digi
taliseren. Ieder onderzoeker zal kunnen beamen dat opzoekwerk van gedi
gitaliseerde kranten heel wat sneller en aangenamer werkt, als dankzij de 
OCR-software de documenten ook woordelijk doorzoekbaar zijn. 

Samenwerking met andere instellingen rond conservering 

Omdat in België tot nu toe nauwelijks meer dan 15 % van de Belgische 
kranten gefilmd of gedigitaliseerd werd, en vanuit de zorg dat enkele locale 
samenwerkingsprojecten zoals hierboven beschreven nauwelijks afdoende 
kunnen zijn om de dreigende teloorgang van de Belgische krantencollecties 
het hoofd te kunnen bieden, lanceerden de Koninklijke Bibliotheek, de Stads
bibliotheek Antwerpen en het Soma in de lente van 2003 het "Nationaal 
Project voor de Bewaring van Belgische Kranten". 29 Een essentieel onder
deel van Presse-Papier, zoals het project ook genoemd wordt, is de uitbouw 
van een collectieve catalogus van de Belgische krantencolIecties onder de 
vorm van een databank. De coördinatie van het conserveringsproject werd 
in 2006 in twee luiken opgesplitst: terwijl de Koninklijke Bibliotheek zich 
ontfermt over de digitalisering van 30 nationale krantentitels uit de periode 
1830-1950, heeft de Stadsbibliotheek Antwerpen voor de ontwikkeling van 
de databank een projectvoorstel ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap. 

De online inventaris beoogt in een eerste fase een overzicht te bieden van 
alle Belgische krantenverzamelingen en hun vindplaats in Vlaanderen. In 
een tweede fase voorziet de Stadsbibliotheek dit project open te trekken 
naar de vindplaatsen in Brussel en Franstalig België. Het staat buiten kijf dat 

28 Behoud en Beheer berichten, 2(2003}november, p. 13. 
29 M. D'Hoore en D. Luyten, Nationaal Project voor de Bewaring van Belgische Kranten H Presse·Papier H, in 

Cahiers de la Documentation / Bladen voor Documentatie, 60(2006}2, p. 4·6. 
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de databank een handig beleidsinstrument is voor toekomstige microver
filmings- en digitaliseringsprojecten. Ongetwijfeld zal ze ook haar nut 
bewijzen als instrument voor alle mogelijke onderzoek rond pers. Dit is van 
het grootste belang, opdat het werk van August Snieders en duizenden 
andere redacteurs en journalisten werkzaam bij krantenuitgeverijen van 
vroeger of nu, in Antwerpen of elders in België, bewaard in de Stadsbiblio
theek of in andere instellingen nooit verloren hoeft te gaan. 


