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1. APEnet 
  
APEnet (Archives Portal Europe) wordt als best practice netwerk door de Europese 
Commissie via het eContentPlus-programma ondersteund. Het project startte op 15 januari 
2009 en heeft een doorlooptijd van 36 maanden. Het project wil in nauwe samenwerking 
met Europeana een internet gateway voor documenten en archieven in Europa tot stand 
brengen en gaat terug op een Europese aanbeveling uit 2005. De nationale archiefdiensten 
van Spanje, Polen, Slovenië, Duitsland, Griekenland, Portugal, Frankrijk, Finland, Letland, 
Nederland, Malta, Zweden, Ierland en België verenigden zich in het projectconsortium. 
 
Doelstellingen 
APEnet wil een portaalfunctie opnemen die toegang geeft tot alles wat bewaard wordt in 
archiefdiensten. Hiervoor richt het zich op metadata (beschrijvingen) van miljoenen 
archiefdocumenten, zowel digitaal als analoog. Deze aanpak stoelt op de bedenking dat het 
geen optie is om alles te digitaliseren maar wel om alle documenten toegankelijk te maken. 
 
De portaal zal drie elementen bevatten: (1) de metadata, (2) de link naar de objecten en (3) 
informatie over de archiefvormers zelf. 
 
APEnet wil eveneens een set van conversietools, plug-ins ea. ontwikkelen om 
archivalische informatie op een eenvoudige en uniforme wijze in APEnet (en vervolgens in 
Europeana) te brengen 
 
APEnet wil eveneens archieven aansporen om aan APEnet en Europeana deel te nemen. 
 
Het project richt zich in een eerste fase (het huidige project) op de nationale 
archiefdiensten en wil in een volgende fase het project openstellen voor alle 
archiefdiensten, zowel publiek als privé. 
 
Uitdagingen 
Het opnemen van archieven in Europeana vormt een uitdaging. Sinds de jaren ’90 zijn er 
binnen de International Council on Archives verschillende werkgroepen actief ivm 
standaardisatie. 
 
Dit leverde als resultaat twee binnen de archiefsector algemeen aanvaardde standaarden op 
ISAD(G) (general international standard archival description): met EAD (encoded archival 
description) als documentbeschrijvingstype.  
ISAAR (CPF) (international standard archival authority record for corporate bodies, 
persons and families): met EAC (encoded archival context) als documentbeschrijvingstype. 
 
Recent werden ook ISDIAH (international standard for describing institutions with 
archival holdings) en ISDF (international standard for describing functions) ontwikkeld, 
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maar voor deze prille standaarden werd nog geen documentbeschrijvingstype ontwikkeld 
(en ze blijven eveneens buiten scope van APENet). 
 
De eenheid waarmee APEnet wil werken is het ‘archiefbestand’, gedefinieerd als het 
‘geheel van archiefbescheiden die door een organisatie, persoon of groep personen uit 
hoofde van zijn of haar activiteiten of ter vervulling van zijn of haar taken werden 
ontvangen, opgemaakt en gebruikt’. De hiërarchische beschrijving op meerdere niveaus is 
belangrijk. In de archiefsector wordt van het algemene naar het bijzondere niveau gewerkt. 
De informatie uit de lagere niveaus is zonder de hogere niveaus betekenisloos. 
 
De uitdaging voor Europeana is dan ook tweeledig: 
• Europeana moet aandacht hebben voor de specificiteit van archieven en de beschrijving 

ervan 
• De context is cruciaal voor archiefbeschrijvingen. Het is onmogelijk om archivistische 

beschrijvingen te vertalen naar platte beschrijvingen. 
 
Daarnaast houdt de samenwerking tussen de verschillende nationale archiefdiensten ook 
een uitdaging in; 
De principes ISAD(G) (standaard: EAD) en ISAAR(CPF) (standaard EAC) zijn ruim 
verspreid maar EAG (encoded archival guide) en METS (metadata encoded and 
transmission standard) zijn veel minder gekend.  
 
Het gebruik van alle metadatastandaarden moet aangemoedigd worden, net zoals het 
uniforme gebruik ervan. Zo hebben EAD en EAC een heel uitgebreide tag-library waar 
verschillende accenten gelegd kunnen worden. Door tools te ontwikkelen voor conversie, 
… kan de integratie van gegevens in de APEnet portaal en Europeana gefaciliteerd 
worden. 
 
Ook al wordt het pas na deze fase (2011) mogelijk om andere (niet nationale) 
archiefinstellingen bij APEnet te betrekken, er kan wellicht voordien al wel een structuur 
opgezet worden waarbij informatie over het project kan doorstromen. In de periode 
april/mei 2010 belandt de portaalsite in een volgende fase en kunnen er wellicht reeds 
specificaties vrijgegeven worden. Een eventuele samenwerking/informatiedoorstroming 
wordt op dat moment verder bekeken. 
 
http://www.apenet.eu/  
 
 
2. HOPE (Heritage of the People’s Europe)   
 
HOPE wil een thematische aggregator zijn voor Europeana voor privaatrechtelijke 
archieven en focust op het dagelijkse leven. Concreet worden zowel een centraal digitaal 
depot als de levering van 3 miljoen objecten naar Europeana beoogd. 
 
Projectgegevens 
Het project wordt voor drie jaar als een best practice netwerk gesubsidieerd op het CIP 
ICT-PSP programma (thema ‘digital libraries’) en start in april 2010.  
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Het projectconsortium bestaat uit veertien projectpartners afkomstig uit tien EU-lidstaten 
en Zwitserland. Het budget bedraagt 3,5 miljoen euro, waarvan de Europese Commissie 
voor 2,7 miljoen euro tussenkomt. 
 
De projectcoördinatie is in handen van het Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis (IISG). Het Italiaanse Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione 
Alessandro Faedo (CNR-ISTI) is de technische partner. 
 
AMSAB-ISG is als werkleider verantwoordelijk voor het tweede werkpakket, dat bijna 
volledig in het eerste projectjaar uitgevoerd wordt (de werkpakketten 3, 4 en 5 bouwen 
hierop verder). 
 
Voorgeschiedenis 
 
Het project werd geïnitieerd door IALHI (international Association of Labour History 
Institutions) en bouwt verder op de Labour History Index, het netwerk van instellingen die 
zich op de geschiedenis van werklieden richten en dat eerder verantwoordelijk was voor 
het initiatief http://www.labourhistory.net.  
 
Doelstellingen 
 
HOPE wil als een best practice netwerk de Europese archieven, musea en bibliotheken 
samenbrengen die zich met sociale geschiedenis bezighouden. Het wil toegang bieden tot 
de belangrijkste collecties (die momenteel over verschillende instellingen versnipperd zijn) 
en wil dit doen door standaarden te promoten zodat de metadata en de inhoud via 
Europeana beschikbaar zal worden. 
 
Er zal ook een gemeenschappelijke digitale repository gebouwd worden, de kwaliteit van 
de aangeboden data zal verbeterd worden en het project zal trachten om zoveel mogelijk  
instellingen die zich op sociale geschiedenis richten te betrekken. Tevens beoogt het 
HOPE-project een actualisatie van de bestaande Labour History Index. Naast een 
educatieve rol heeft het project eveneens een socio-politieke relevantie. 
 
Overzicht werkpakketten 
 
WP1: Users, content and IPR 
WP2: Agreed standards and best practices (geleid door AMSAB-ISG) 

 T2.1 Designing the high-level architecture 
 T2.2 Liaison with Europeana 
 T2.3 Specification of the common metadata structure 

 T2.3.1 Inventorise metadata standards and schemes applied locally 
by the participants 

 T2.3.2 Specify a common metadata structure:  
 T2.4 Specification of harmonisation requirements 

 T2.4.1 Establish agreement on metadata encoding schemes 
 T2.4.2 Establish agreement on recording metadata in foreign 

languages and how to tackle local practices of transliterations and of 
translations 
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 T2.5 Best practices for setting up a digital repository 
 T2.6 Implementation guide 

 T2.6.1 Implementation manual, integrated in the HOPE wiki 
 T2.6.2 Template for drawing up an implementation plan 

 T2.7 BPN Workshops 
 A workshop to explain the guidelines 
 A workshop to explain the implementation manual, the template and 

the support facilities 
WP3: Improvement of content, metadata and service delivery 
WP4: Services infrastructure 
WP5: Shared repository 
WP6: Networking and dissemination 
WP7: Evaluation and performance measurement 
WP8:  Project management  
 
Uitdagingen  
 
• Er moeten afspraken gemaakt worden over hoe de algemene toegankelijkheid tot het 

materiaal te rijmen valt met de eigenheid en de specificiteit van het bronnenmateriaal. 
• Wat met de granulariteit? Wat is (de beschrijvingseenheid van) een Europeana-object? 

Is dat een boek, een blad, een serie (cfr. APENet)? 
• De duurzaamheid. Kan HOPE na het verstrijken van de projecttermijn in IALHI 

verankerd worden? 
• De interoperabiliteit (waarvoor naar web 3.0-evoluties gekeken wordt) 
 
 
3. CIP ICT-PSP – werkprogramma 2010 
 
Het werkprogramma voor 2010 van het CIP ICT-PSP programma werd op 21 januari 2010 
bekendgemaakt. De uiterste indiendatum is 1 juni 2010, 17u00. Op 14 januari vond er te 
Brussel een algemene infodag plaats waar de zes thema’s van dit buitenkaderprogramma 
kort aan bod kwamen. Op 4 februari organiseert de Europese Commissie een specifieke 
informatiedag waar enkel het thema ‘digital libraries’ (dat grotendeels op Europeana 
focust) belicht zal worden. Het is eveneens mogelijk om op deze dag (voorafgaand) 
gesprekken aan te vragen met de Europese Commissie en met Europeana over toekomstige 
projectideeën. In het kader van enkele projectvoorstellen die momenteel voorbereid wordt, 
zijn er op die dag alvast gesprekken gepland. 
 
Voor het thema ‘digital libraries’ wordt er voor 2010 30 miljoen euro voorzien. Het thema 
is onderverdeeld in volgende objectieven: 

• 2.1: Coordinating Europeana 
• 2.2: Enhancing/Aggregating content in Europeana 
• 2.3: Digitising content for Europeana 
• 2.4: Access to European Rights Information / Registry of Orphan Works 
• 2.5: Open access to scientific information 
• 2.6: Statistics on cultural heritage digitisation activities 

 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm  



   

  www.vlaanderen.be 

6

 
4. Evaluatie van de Europeanaconferentie (16 december 2009) 
 
Op woensdag 16 december vond de conferentie ‘Europeana en de digitale ontsluiting van 
cultureel erfgoed’ plaats in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Tijdens het 
voormiddaggedeelte vonden er presentaties over Europeana en de organiserende projecten 
EuropeanaLocal en Athena plaats alsook een korte voorstelling van het intussen afgeronde 
GAMA-project om een idee te geven van wat de deelname aan dergelijke Europese 
projecten nu precies kan inhouden. 

In het namiddaggedeelte werd er ingegaan op enkele concrete problemen waarmee elke 
cultureel-erfgoedorganisatie die haar digitale collectie online wil plaatsen geconfronteerd 
wordt. Aan de hand van op de praktijk gerichte presentaties worden problemen geduid en 
suggesties voor het oplossen ervan gelanceerd. Vanuit deze optiek kwamen de volgende 
thema’s aan bod: ‘datastructuren’, ‘semantiek’, ‘aggregatie’ en ‘intellectuele 
rechtenproblematiek. 

De presentaties zijn online te bekijken op de website van het agentschap Kunsten en 
Erfgoed. 

Er waren 120 aanwezigen en er werden 34 evaluatieformulieren bezorgd. Op basis hiervan, 
zowel als uit de aparte mondelinge reacties, blijkt dat de reacties positief waren. Het aantal 
deelnemers toont een grote interesse en er is duidelijk vraag naar meer, vooral naar directe 
ervaring, richtlijnen en voorbeelden. 

De combinatieformule van een halve dag over Europeanaprojecten gevolgd door een halve 
dag meer technische onderwerpen lijkt meestal wel geapprecieerd geweest te zijn, al zijn er 
enkele uitzonderingen. Er is niet direct vraag naar andere onderwerpen. Wel is er vraag 
naar meer interactie en meer direct toepasbare informatie, mogelijk in de vorm van 
optionele, parallelle workshops. 

Voorlopig denken we dat we het initiatief kunnen herhalen binnen ongeveer een jaar (eind 
2010 - begin 2011), partners en programma nog te bepalen, ook afhankelijk van 
tussentijdse evolutie. 

Volgende concrete aandachtspunten kwamen uit de evaluatie naar voor: 

1. Op basis van de inschrijvingslijst lijkt het erop dat de cultureel erfgoedinstellingen van 
de Franse Gemeenschap met de conferentie niet bereikt zijn. Misschien is het 
interessant om samen met de betreffende overheid hierover te spreken en afspraken te 
maken. 

2. Op basis van de ontvangen reacties is het zinvol om één informatiekanaal op te richten 
waarlangs alle informatie over digitalisering (Europeana en relevante projecten, acties) 
verspreid wordt. Idealiter wordt dit met het federale niveau en de andere 
cultuurgemeenschappen afgesproken zodat er één duidelijk overzicht is. Kleine 
instellingen hebben niet de tijd noch het personeel om verschillende kanalen in het oog 
te houden, één duidelijk kanaal waarop eenieder zich kan abonneren (en waarbinnen de 
informatie naargelang de doelgroep vertaald wordt) zou een meerwaarde kunnen 
hebben. 



   

  www.vlaanderen.be 

7

3. Tijdens de conferentie in december lag de nadruk op musea. Toekomstige initiatieven 
zouden meer het evenwicht tussen de verschillende deelsectoren (musea, bibliotheken, 
audiovisuele collecties en archieven) moeten bewaken. 

4. Er is ook veel vraag naar (meer kleinschalige) interactieve workshops over bepaalde 
thema's of projecten. Het is interessant om evenementen (studiedagen, ...) die doorheen 
het jaar plaatsvinden op die manier te kaderen en hierover via het reeds aangegeven 
informatiekanaal te rapporteren en hierover te kaderen. 

  
Op basis van bovenstaande lijkt het zinvol om een uniform communicatiekanaal op te 
starten waar de cultureel-erfgoedsector eenduidige informatie kan bekomen over 
activiteiten die in het kader van Europeana plaatsvinden. Het lijkt interessant om de scope 
van dit initiatief niet tot Europeana te beperken maar om dit eigenlijk de 
digitaliseringsproblematiek in haar totaliteit te  beschouwen. 

Het kan niet de bedoeling zijn dat dit initiatief extra werk genereert zonder dat er een 
concrete meerwaarde aan verbonden is maar uit de evaluaties en andere reacties blijkt dat 
de sector met een dergelijk initiatief gebaad zou zijn omdat ze immers geen tijd hebben om 
de vele websites en nieuwsbrieven te consulteren teneinde voor hen bruikbare informatie te 
bekomen. Ook voor de overheden is een dergelijk structurerend initiatief relevant. Het zou 
daarom interessant zou om dit op Belgisch niveau te initiëren, dus met inbegrip van de 
betreffende cultuurgemeenschappen en andere beleidsniveaus.  

Bovenstaand idee moet nog verder uitgewerkt worden. Dit heeft niet enkel betrekking op 
het bepalen over de technische manier waarop dit kan gerealiseerd worden maar ook over 
wat er precies onder zal vallen. Gaat dit enkel over een agenda, of is er ook ruimte voor 
een documentenruimte, … ? Dit concept zal verder in een beperkte werkgroep bekeken 
worden en met de andere Belgische actoren afgetoetst worden. Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met Hans van der Linden.  

 

 
 
 
 
 

  

 


