Persbericht
Ruim 40.000 krantenpagina’s: digitaal ‘bladeren’ in bijna 100 jaar historie

BHIC zet Udense Courant online
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de Udense Courant over de
periode 1910 – 1970 gedigitaliseerd en (gedeeltelijk) online gezet. Dit mede dankzij de
medewerking van de Heemkundekring Uden en Het Uden-Archief van Bressers. Daarnaast
staan er weer veel aanvullingen op de drie oudste regionale kranten uit het Land van Cuijk
online: de Graafsche Courant, Boxmeers Weekblad en de Echo. De kranten zijn
doorzoekbaar via: www.bhic.nl/kranten. Voor lokaal geïnteresseerden en onderzoekers een
bron bij uitstek om grote en kleine gebeurtenissen uit het verleden te achterhalen.
Met deze nieuwe krantencollectie is een periode van bijna 100 jaar (ca. 1852 tot 1949) woord
voor woord via internet beschikbaar en doorzoekbaar gekomen, in totaal ruim 40.000 nieuwe
krantenpagina’s:
Udense Courant, periode 1910 – 1970, verspreidingsgebied Uden, Veghel, Erp, Boekel,
Gemert en omstreken, in totaal 18.795 krantenpagina’s:
- hiervan zijn de kranten tot en met 1946 voor iedereen online in te zien en te doorzoeken
(13.751 krantenpagina’s)
- de kranten van na 1946 zijn vanwege auteursrechten niet via internet te benaderen, maar
wel in te zien en te doorzoeken in de studiezalen van het BHIC (5.044 krantenpagina’s).
In de Graafsche Courant stond overigens ook veel Udens nieuws. In feite was de Udensche
Courant niet meer dan een kopkrant van de Graafsche Courant: exact hetzelfde alleen een
andere kop (titel).
Verder gaat het om de volgende aanvullingen:
Graafsche Courant, periode 1852 - 1949, verspreidingsgebied stad Grave tot Boxmeer met
omstreken, 6.230 krantenpagina’s (er stonden al 21.189 krantenpagina’s online).
Boxmeers Weekblad, periode 1868 - 1945, verspreidingsgebied Boxmeer en omstreken, 216
krantenpagina’s (er stonden al 20.296 krantenpagina’s online).
De Echo, periode 1881 - 1945, verspreidingsgebied Cuijk en omstreken, Gennep en ZuidGelderland, 1.428 krantenpagina’s (er stonden al 16.152 krantenpagina’s online).
Historische gebeurtenissen
In deze regionale kranten vind je veel lokale mededelingen zoals geboorten, overlijden,
benoemingen en bekendmakingen van gemeenten, notarissen, parochies en
vervoersdiensten. Daarnaast zijn er uiteraard nog de advertenties van bedrijven, kleine
zelfstandigen, personeel en contactadvertenties. Zeer waardevol zijn ook de notulen en
verslagen van allerlei lokale clubs en verenigingen die in deze kranten werden gepubliceerd.
Zij geven een mooi tijdsbeeld. Verder is het interessant om te zien wat de kranten vermelden
over (inter)nationale gebeurtenissen, rampen en gebeurtenissen tussen pakweg 1852 en

1949. Zo vind je in de Udense Courant veel berichtgeving over de opvang van duizenden
Belgische vluchtelingen die tijdens het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 hun
toevlucht in het neutrale Nederland zochten en zich onder meer vestigden in Uden.
’s-Hertogenbosch, 19 oktober 2015

________________________________________________________________________
Noot voor de redactie: Voor meer informatie over deze nieuwe krantencollectie (en de
aanvullingen) kunt u zich wekelijks op maandag, dinsdag en donderdag wenden tot Margot
America, communicatiecoördinator BHIC, tel. (073) 681 85 09.
Foto’s:

De kop van de eerste uitgave van de Udensche Courant, na het samensmelten van beide
couranten: de Udensche Courant en ‘Het Land van Ravenstein’, op 30 juli 1910.
<Op 17 november 1915 staat in de Udensche
Courant bij ‘Plaatselijke Berichten’ dat Udense
voerlui planken en hout naar het vluchtoord blijven
brengen voor de bouw van weer nieuwe huizen.

Hierboven: Advertentie in de Udense Courant van
18 juli 1942.

