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Abraham

- Online databank in wording van Belgische kranten bewaard in Vlaamse
bibliotheken en andere erfgoedinstellingen, op papier, in microvorm, in digitale vorm

- Genoemd naar Antwerpse uitgever Abraham Verhoeven (1575-1652), pionier van
dagbladpers

- Project sinds november 2007 in Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, met steun
van Vlaamse overheid

- Sinds november 2008 online raadpleegbaar op http://www.abraham-online.be

- Toekomst verzekerd binnen Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw
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1. Situering van het project - 1

- Kranten belangrijk aspect van ons cultureel erfgoed, maar erg kwetsbaar

- Vlaamse initiatieven rond microverfilming en digitalisering, o.a. Geheugen van Ieper,
Gescande Oostendse Documenten, Digitale Krantenarchief (Aalst)

- Aanzet tot inventarisatie: ‘Nationaal Project voor de Bewaring van Belgische kranten’
(Presse-Papier): Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience (EHC) en Soma

- Project opgesplitst in 2006: KBR en Soma digitaliseren nationale krantentitels en
oorlogspers; Vlaamse partners bouwen aan online krantendatabank

- Projectaanvraag EHC: ‘Een Vlaamse databank voor Belgische kranten en
een portaalsite’



1. Situering van het project - 2

- 1ste projectjaar: november 2007 – september 2008;             
2de projectjaar: oktober 2008 – september 2009

- Partners: Universiteit Antwerpen, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis,
Universiteitsbibliotheek Leuven en Erfgoedcel Ieper/CO7

- Vanaf 1 oktober 2009: structureel verankerd binnen in september 2008 opgerichte
vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Netwerk van zes Vlaamse erfgoedbibliotheken engageert zich om
samen expertise en projecten te ontwikkelen rond geschreven,
gedrukte en digitale collecties in alle Vlaamse erfgoedbibliotheken.
Ontsluiting van historisch waardevolle, maar sterk bedreigde
krantenverzamelingen is een van prioriteiten.
Krantenproject loopt tot eind 2010



2. Doelstellingen van het project

- Realiseren van online databank met titelbeschrijvingen en bezitsgegevens van
Belgische kranten bewaard in Vlaamse bibliotheken en andere erfgoedinstellingen. 
Kranten op papier, in microvorm, gedigitaliseerd en raadpleegbaar via intranet/internet

- Abraham wordt onderzoeksinstrument: met eenvoudige zoekopdracht kom je te
weten welke krant zich waar bevindt en op welke drager(s), papier, microvorm, digitale
vorm

- Abraham wordt beleidsinstrument voor instellingen en overheden: basis voor
toekomstige microverfilmings- en digitaliseringsprojecten, voor vormen, aanvullen en
mobiliteit van collecties

- Project bevordert samenwerking tussen zeer verschillende types erfgoedinstellingen 

- Ook grote publiek houdt van kranten en informatie die je erin kan vinden



3. Definitie van een ‘krant’

- Voorlopig hoofdzakelijk Belgische kranten uit jaren 1830-1950, periode die vanuit
conserveringsoogpunt cruciaal is. Ook Belgische kranten in die tijdsspanne in
buitenland verschenen

- In principe moet voldaan zijn aan 4 criteria:

1. uiterlijke kenmerken: krantenpapier, -formaat, (meestal) indeling in kolommen;
2. inhoud: universeel: kranten berichten over/leveren commentaar op lopende zaken

van economische, sociale, culturele of politieke aard, bevatten verscheidenheid
aan artikels, zijn opinievormend;

3. verspreiding: verkrijgbaar via abonnement, losse verkoop, gratis verspreid;
4. periodiciteit: regelmatige verschijning onder zelfde titel, meestal dagelijks,

minstens eenmaal per week

- Criteria kunnen niet altijd strikt worden gevolgd, dus 4 voorwaarden geen
conditio sine qua non. Lidmaatschapsbladen worden ook opgenomen bv.



4. Inhoud van Abraham - 1

- Abraham in eerste instantie gevuld met kranten van één grote instelling uit elke
Vlaamse provincie (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Openbare Bibliotheek
Brugge, Universiteitsbibliotheek Gent, Provinciale Bibliotheek Limburg, Universiteits
bibliotheek Leuven) en projectpartners Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis en
stad Ieper.
Belgische kranten uit jaren 1830-1950 werden vlug zeer zichtbaar. Niet alleen nationale
en regionale nieuwsbladen, maar ook (zeer) lokale kranten

- In loop van tweede projectjaar begonnen met uitbreiding met krantengegevens van
andere instellingen. Instellingen die meewerkten aan Presse-Papier, maar ook andere
(prospectie, instellingen die zelf informatie bezorgen). Krantenbezit gaat van enkele,
over enkele tientallen tot een paar honderd titels

- Plaatsbezoeken aan meeste instellingen. Soms tijdrovend, maar wordt geapprecieerd
en vergroot samenwerkingsbereidheid



4. Inhoud van Abraham - 2

- In tweede projectjaar begonnen met inhoudelijke en geografische ontsluiting kranten: 

1. Inhoudelijke toelichting: aangeduid om welk type krant het gaat (bv. sportbladen,
toeristische bladen) en, indien mogelijk, welke strekking krant vertegenwoordigt (bv.
katholieke pers, communistische pers). 
Zelf samengestelde trefwoordenlijst bevat momenteel 30 lemma’s. Gedetailleerdere 
inhoudelijke ontsluiting kan, maar is geen prioriteit

2. Geografische ontsluiting: aangegeven voor welke stad/streek krant bestemd is.
Nieuwsblad immers niet per se uitgegeven in stad/streek van bestemming.
Gebruikgemaakt van geografische trefwoorden gehanteerd door Brocade-gebruikers

Abraham werd veel gebruiksvriendelijker door inhoudelijke en geografische
toelichting: hij kan veel doelgerichter worden doorzocht, doordat met behulp van tref-
woorden kan worden gefilterd op inhoud of streek



5. Model van de databank

- Voor manier waarop records in Abraham worden ingevoerd werd voorkeur gegeven
aan door UA binnen Brocade ontwikkelde zogenaamde ‘STCV-model’, wijze waarop
gegevens in Short Title Catalogus Vlaanderen worden ingevoerd

- STCV-model komt tegemoet aan vereisten geformuleerd op vlak van systeem,
vormgeving, catalografie, onder meer:

- meertaligheid;
- eenvoudig en geavanceerd zoeken;
- alle info over één krant op overzichtelijk formulier;
- twee niveaus in krantenrecord: bibliografisch niveau en bezitsniveau;
- weergave van bezitsgegevens in bepaald formaat en met beperkte, specifieke
commentaar (onvolledig, ontbrekende delen);

- verschillende types annotaties (bv. (onder)titel varieert);
- diverse types relaties tussen krantenrecords (bv. voortzetting van/voortgezet
door);

- links naar online gedigitaliseerde kranten

- Technische partner UA creëerde Abraham binnen Brocade op basis van deze
uitgangspunten



6. Krantenrecord: titelbeschrijving en bezitsinformatie - 1

- Krantenrecord wordt bewust eenvoudig gehouden!

- Titelbeschrijving bevat titel, eerste ondertitel, eerste plaats van uitgave, begin- en
eindjaar, annotaties, relaties, geografische/inhoudelijke trefwoorden

- Corporatieve auteurs enkel vermeld in annotatieveld
- Bij verandering van titel nieuw krantenrecord, tenzij subtiele verandering door bv. 
gewijzigde spelling; annotatie geeft dan aan dat “titel varieert” + titelvarianten 
opgenomen als secundaire titel, dus opzoekbaar
Bv. De roode vaan wordt De rode vaan

- Alleen oudste ondertitel wordt opgenomen; annotatie geeft aan dat “ondertitel
varieert”

- Niet-relevante ondertitel wordt niet genoteerd; gaat meestal om frequentie-
aanduiding als “verschijnende elken zondag” 



6. Krantenrecord: titelbeschrijving en bezitsinformatie - 2

- Bezitsinformatie vermeldt per instelling welke exemplaren van krant aanwezig
zijn en op welke drager (papier, microvorm, digitaal). Annotatie geeft aan dat bezit
onvolledig is en/of welke exemplaren ontbreken. Geen ‘graden van volledigheid’. Vaak
geval per geval bekeken hoe best zoveel mogelijk informatie wordt gegeven.

Weergave bezitsgegevens mede bepaald door mogelijkheden en beperkingen van
Brocade. Structuur gebaseerd op manier waarop records in Anet-catalogus worden
getoond: kolom instelling – kolom drager(s) – kolom concrete bezitsinformatie
Bezitsinfo bij voorkeur weergegeven in dd-mm-jjjj-variant. Vaak is dat niet mogelijk.

Link naar online raadpleegbare kranten. Niet gelegd op bezitsniveau van aanbiedende
instelling, maar opgenomen als E-info



7. Krantenrecord: knelpunten

- Als catalograaf heb je te beschrijven kranten niet zelf in handen! 
Deze info brengt niet altijd en niet steeds voldoende duidelijkheid 

- Gegevens titelbeschrijving vormen soms lastig te ontwarren kluwen. Het gaat o.m. 
om titel die verandert, opsporen eerste ondertitel, eerste plaats van uitgave, begin- en
eindjaar. Soms te weinig informatie om met zekerheid bepaalde gegevens op te nemen.
Aantal twijfelgevallen in toekomst opgelost, naarmate meer krantenverzamelingen aan
bod komen en meer gegevens beschikbaar zijn 

- Weergave bezitsinformatie levert ook hoofdbrekers op. 
Wanneer krant van titel verandert, wordt in databank ander record aangemaakt. Soms
doet instelling dat echter niet, waardoor bezitsgegevens ‘op een hoop’ worden gegooid
en uit elkaar gerafeld moeten worden. 
Vraag is hoe gedetailleerd je bent bij weergave van krantenbezit. Zeker in geval van
specimina zinvol gedetailleerd te werk te gaan, losse nummers op te geven, omdat je
dikwijls vaststelt dat verschillende instellingen beschikken over verschillende
losse exemplaren van krantentitel



8. Zoeken in Abraham - 1

- Abraham raadpleegbaar op eigen webstek www.abraham-online.be. Momenteel alleen
in Nederlands, in toekomst ook in Frans en Engels 

- Eenvoudig zoeken: zoeksleutel kiezen (titel, woord uit titel, plaats van uitgave,
plaatskenmerk, geografisch trefwoord, inhoudelijk trefwoord) en zoekterm intikken.
Zoekterm mag maskeertekens * (0 of meer karakters) en ? (0 of 1 karakter) bevatten,
maar mag er niet mee beginnen

- Geavanceerd zoeken: in meerdere tekstvakken kan zoekterm ingevuld worden,
waarvan resultaten bijeen gezocht worden in gespecificeerde index (titel, woord uit
titel, plaats van uitgave, plaatskenmerk, geografisch trefwoord, inhoudelijk trefwoord).
Resultaten worden gecombineerd met die van andere tekstvakken via tussenliggende
operatoren (en, of, niet).
Zoekterm mag maskeertekens * en ? bevatten, maar mag er niet mee beginnen.
Zoekresultaat kan verder verfijnd worden op taal, drager, jaar van uitgave, instelling



8. Zoeken in Abraham - 2

- Snelzoeken: snel iets opzoeken door intikken van een of meer termen, die dan worden
opgezocht in titel- en onderwerpsvelden. 
Zoektermen kunnen met elkaar gecombineerd worden (and, or, not; gebruik ronde
haken) en kunnen maskeertekens ? en * bevatten. Er kan aangeven worden of term
beperkt moet worden tot bepaalde zoekingang d.m.v. identifiers (ti, pl, ow).
Resultaat biedt facetten met verdere verfijning op taal, instelling, drager, jaar (van
oudste naar jongste publicatie)

- Filter op drager levert op dit moment kranten op papier, in microvorm en op intranet/
internet op. In najaar van 2009 wordt laatste drager opgesplitst, zodat specifiek kan
worden gezocht naar gedigitaliseerde kranten die ook online raadpleegbaar zijn en
gedigitaliseerde kranten waarbij dat (voorlopig) niet het geval is



8. Zoeken in Abraham - 3

- Gebruik van widget
Widget is stukje html-code dat in externe webpagina kan worden ingebed en het
mogelijk maakt om meteen zoekactie in Abraham te starten. 
Zo kan instelling op haar webpagina’s zoekbox aanbieden, waardoor meteen
zoekvraag in Abraham kan worden gelanceerd (cf. snelzoeken)

- Gebruik van query
Op externe webpagina kan door muisklik zoekopdracht in Abraham worden gestart, die
meteen specifiek zoekresultaat oplevert. Instelling kan zo linken naar al haar kranten
die in databank zijn genoteerd, of naar alle kranten die gericht zijn op bepaalde stad/
streek, die bepaalde politieke strekking aanhangen, …
Om dit mogelijk te maken, moet in webpagina specifieke query geïmplementeerd
worden, die dan gelanceerd wordt door muisklik

- Abraham geïntegreerd als zoekmachine in browser. Cf. Google, Wikipedia, …



9. Besluit - 1

- Op 1 september 2009 ca. 3530 krantentitels opgenomen in Abraham.
3429 geheel of gedeeltelijk beschikbaar in papieren vorm, 443 in microvorm en 108 in
digitale vorm. Van gedigitaliseerde kranten 85 titels minstens gedeeltelijk online raad-
pleegbaar. Merendeel daarvan aangeboden door Geheugen van Ieper, Bibliotheek Kris
Lambert en DADD vzw/Stadsarchief Aalst.
Ook aantal ‘thuislozen’: krantentitels die voorganger of opvolger zijn van titel in
Abraham, maar waarvan geen exemplaren aanwezig zijn in instellingen wier kranten-
bezit tot nu toe werd genoteerd

- Abraham fungeert als portaal voor gedigitaliseerde en online beschikbare kranten

- Merendeel van kranten in Abraham is inhoudelijk en geografisch ontsloten.
Daardoor wordt gebruiksgemak van databank beduidend vergroot: Abraham kan veel
doelgerichter worden doorzocht

- Zoekmogelijkheden die OPAC biedt, leiden tot relevante zoekresultaten



9. Besluit - 2

- Zichtbaarheid van Abraham vergroot door mogelijkheden die zoekboxen en query’s
op externe webpagina’s bieden

- Abraham schetst alsmaar vollediger beeld van wat nog aan Belgische kranten
wordt bewaard in Vlaanderen in instellingen van diverse pluimage (archieven,
bibliotheken,  musea), op papier, in microvorm, in digitale vorm. 
Dekkingsgraad is al groot, omdat niet alleen grotere, nationale kranten werden
opgenomen, maar ook flink aantal (zeer) lokale kranten

- Toekomst van Abraham verzekerd binnen Vlaamse Erfgoedbibliotheek, waar
projectmedewerker zich tot 31 december 2010 zal bezighouden met verdere
uitbreiding van krantendatabank in breedte en diepte. Komende maanden prioriteiten
bepaald inzake op te nemen collecties.
Op basis daarvan kan dan over microverfilmings- en digitaliseringsprojecten
en over (her)samenstellen van volledige krantencollecties worden nagedacht



9. Besluit - 3

- Tot nu toe in Abraham enkel krantenbezit van Vlaamse instellingen genoteerd. Toch
blijft ‘Belgische ambitie’ bestaan: opname van krantenbezit van federale en Waalse
instellingen, met collectie van KBR als belangrijkste.
Komende maanden wordt daarover gesproken

!!!!! Beschikt uw instelling over krantenverzameling, maar bent u nog niet betrokken
bij project, of kent u krantencollecties in andere instellingen, aarzel dan niet contact
met ons op te nemen!!!!!



Elsje van Bellingen – Projectmedewerker Abraham
Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw
Hendrik Conscienceplein 4
2000 Antwerpen
E: elsje@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be
T: 03 338 87 94 of 37
F: 03 338 87 75
www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be
www.abraham-online.be


	�����������Abraham ��online krantendatabank�������������
	Abraham
	Abraham, online krantendatabank
	1. Situering van het project - 1
	1. Situering van het project - 2
	2. Doelstellingen van het project
	3. Definitie van een ‘krant’
	4. Inhoud van Abraham - 1
	4. Inhoud van Abraham - 2
	5. Model van de databank
	6. Krantenrecord: titelbeschrijving en bezitsinformatie - 1
	6. Krantenrecord: titelbeschrijving en bezitsinformatie - 2
	7. Krantenrecord: knelpunten
	8. Zoeken in Abraham - 1
	8. Zoeken in Abraham - 2
	8. Zoeken in Abraham - 3
	9. Besluit - 1
	9. Besluit - 2
	9. Besluit - 3
	Dianummer 20

