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2. Kranten 

2.1. Newspapers.com 
http://www.newspapers.com/ 
Deze site van Ancestry claimt het grootste online krantenarchief te zijn, met pagina's van 

7.500 publicaties uit de jaren 1700 tot 2000. Weergave- en knipgereedschappen maken 

het gemakkelijk om uw vondsten te bewaren en te delen als u $ 74,90 per jaar hebt 

geïnvesteerd (korting als u een Ancestrylid bent). 

 

  



 

2.2. Newspaper Abstracts 
http://www.newspaperabstracts.com/ 

Voordat u betaalt voor sites die oude kranten online plaatsen, bekijkt u de meer dan 

69.000 pagina's met samenvattingen en uittreksels uit historische kranten die hier 

beschikbaar zijn. Kranten Abstracts groeit met meer dan duizend pagina's per maand 

en concentreert zich op het 'goede spul', genealogisch gezien, zoals 

overlijdensberichten, geboorten, huwelijken, sterfgevallen, gerechtelijke 

kennisgevingen, grondverkopen en belastingaantekeningen. 

 

2.3.  Elephind 

https://elephind.com/ 
Elephind host geen digitale kranten; in plaats daarvan, zoals zijn min of meer 
gelijknamige olifant, vergeet het nooit waar de beste collecties zich online bevinden. 

Slim zoeken doorzoekt meer dan 181 miljoen items van 3.566 krantentitels voor uw 
voorouders. 

 

 
2.4.  Gendisasters 

http://gendisasters.com/ 
Heeft een oude krant gerapporteerd over de betrokkenheid van uw 
voorouders bij een ramp? Zoek op staat, jaar of type ramp (treinwrak, 
vuur, overstroming, schipbreuk, enz.) Om er alles over te lezen. 
 

 
2.5. GenealogyBank 

GenealogyBank 



Kun je de hometown-krant van je voorouders nergens online vinden? Deze opnieuw 

ontworpen abonnementssite herbergt meer dan 7.500 gedigitaliseerde kranten en 250 
miljoen overlijdensadvertenties - 95 procent niet elders online beschikbaar - plus 
historische boeken en mappen. 

 

2.6.  Onlinedirectorysite 
http://sites.google.com/site/onlinedirectorysite 
Miriam J. Robbins, die een soortgelijke gids bij online historische kranten bijhoudt, pakt 

de taak aan om een map met stads- en andere mappen te maken, met links. Mappen 
bestrijken plaatsen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Ierland en 

Thailand. Je kunt meer leren en haar vorderingen volgen op haar blog. 

 

 

2.7.  StoryCorps 
http://storycorps.org/ 
Sinds 2003 heeft deze non-profitorganisatie de verhalen van gewone mensen voor het 
nageslacht vastgelegd. Bekijk en luister naar veel van de verhalen in dit online huis 

voor orale geschiedenis, en word zelf onderdeel van het project. 

 

 

2.8.  Krantencatalogus.be 

https://krantencatalogus.be 

Dit is de Abraham catalogus van de krantenverzameling van de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheken. Je kan er zoeken per regio, alfabetisch of geavanceerd. 



 

 

 

2.9.  Historische Kranten 
https://historischekranten.be/ 

Dit zijn de oorlogskranten uit het IJzerfront. 

 

 

2.10. Aalst Courant Nu 

https://aalst.courant.nu/ 

Dit is het digitaal krantenarchief van het Aalsterse stadsarchief. 

 
 

2.11. Erfgoed Brugge 
https://erfgoedbrugge.be/collection-pagina/historische-kranten 

44 historische kranten, van de Franse revolutie tot 1990, uit de collectie 

van het Brugse stadsarchief. 

 
 



2.12. Kempens Erfgoed  
https://collecties.kempenserfgoed.be/zoeken/groep=Kranten 

Kranten uit de Kempen van 1680 tot 1950. 

 
 

2.13. Liberaal Archief  
https://www.liberas.eu/collectie/kranten 

Dit is het krantenarchief van het Liberaal Archief in Gent 

 
 

2.14. Warpress Cegesoma 
https://warpress.cegesoma.be/nl 

Het Belgische clandestiene pers tijdens de twee Wereldoorlogen. 

 

 

  

 

 


