
 

www.kunstenenerfgoed.be 

 
 
 

 Kunsten en Erfgoed 
Arenbergstraat 9, 1000 Brussel 
Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 
jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be 
 

Ontwerpverslag   

Datum  02/06/2010  
Titel  Europeana Vlaanderen Overlegplatform  
Aanwezig  Jurgen Boel (departement CJSM) 

Carolien Coenen (departement CJSM) 
Mel Collier (universtiteitsbibliotheek KULeuven) 
Ann Deckers (FotoMuseum Antwerpen) 
Chris De Loof (KMKG) 
Luc De Ridder (IWT) 
Tonia Dhaese (MAS) 
Barbara Dierickx (PACKED) 
Ann Gebruers (agentschap Kunsten en Erfgoed) 
Paul Hermans (Amplexor) 
Evy Kempenaers (dept. CJSM) 
Jef Malliet (Erfgoed Limburg)   
Timothy Naessens (Lukasweb)  
Daniël Pletinckx (Visual Dimension) 
Inge Roosens (VIOE)  
Sofie Taes (Alamire Foundation)  
Katrien Thienpont (departement CJSM) 
Toon Toelen (CAG)   
Wouter Van den Driessche (agentschap SCW) 
Hans van der Linden (agentschap K&E)   
Pascale Van Dinter (DWTI) 
Inge Van Nieuwerburgh (Universiteitsbibliotheek Gent)  
Jeroen Walterus (FARO)  
 
 
 

afwezig met kennisgeving  Luc Boeva (ADVN) 
Jan Braeckman (BIBNet) 
Elly Broes (ADVN) 
David Coppoolse (VEB) 
Jan Cuypers (ARGOS) 
Pascal Ennaert (Vlaamse Kunstcollectie)  
Dieter Suls (ModeMuseum Antwerpen) 
Véronique Van de Kerckhof (Rubenianum) 
Mieke Van Doorselaer (MOVe)  
Bruno Vermeeren (VVBAD) 



   

  www.vlaanderen.be 

2

Michel Vermote (Archiefbank Vlaanderen)  
 

Verslaggever  Hans van der Linden 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  www.vlaanderen.be 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Europeana: een stand van zaken 
 
Er wordt ingegaan op twee bijeenkomsten: (1) de aggregatorenmeeting die op 21 april te 
Leuven doorging en (2) de interne review van  Eurpeana vs.1.0. 
 
Jill Cousins schetste een stand van zaken in verband met de Europeana Foundation, het 
overkoepelende bestuursorgaan van Europeana. De Foundation moet haar statuten herzien 
om meer conform te zijn met de Nederlandse wetgeving en om de CCPA statutair 
verankerd moet worden. Via de Council of Content Providers and Aggregators (CCPA) wil 
men meer zichtbaarheid aan aggregatoren en contentproviders geven. De CCPA draagt bij 
aan de besluitvorming van de EDL Foundation en adviseert de leden over strategie en 
beleid. Deze groep zal een invloed kunnen hebben over moeilijkere aspecten zoals 
commercial hergebruik enz. 
 
De CCPA bestaat uit volgende verkozen leden: 
• Francisco Barbedo, Portugese archieven 
• Anne Bergman-Tahon, Federatie van Europese Uitgevers 
• Kjell Nilsson, Nationale Bibliotheek van Zweden 
• Nick Poole, Collections Trust, UK 
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• Henning Scholz, Museum für Naturkunde, Leibniz Institute for Research on Evolution 
and Biodiversity 

• Hans van der Linden, Vlaamse Overheid. agentschap Kunsten en Erfgoed 
 
De nieuwe modellen voor ‘Data Agreements’ en ‘Aggregator Agreements’ zijn bijna 
afgewerkt. Deze overeenkomsten beogen ook meer inmenging over wat Europeana precies 
met je (meta)data kan doen. Dit kan bijvoorbeeld ook over commercieel hergebruik gaan 
(maar de providers doen hier moeilijk over). Er zal een programma opgezet worden om 
specifiek de voordelen van een vrij licentiesysteem te benadrukken. 
 
Het Public Domain Charter werd gepubliceerd en bouwt verder op volgende elementen: 
• Europeana behoort toe aan het publiek en moet het publieke belang vertegenwoordigen. 
• het publieke domein bestaat uit materiaal waaraan de maatschappij kennis ontleent en 

dat nieuwe culturele werken toelaat. 
• het publieke domein is bijgevolg cruciaal voor het sociale en economische welvaart van 

een maatschappij. 
• digitalisering creëert geen nieuwe rechten. De centrale leidraad zou moeten zijn dat wat 

zich reeds in het publieke domein bevindt na digitalisering ook in het publieke domein 
blijft.  

 
Het verzoenen van dit idee en het businessplan dat in het kader van Europeana v1.0 
ontwikkeld wordt, blijft een probleem. Men wil niet uitsluiten dat een derde partij dit 
materiaal kan gebruiken en dingen kan toevoegen. Voor dit toegevoegde deel (en enkel 
hierop) zouden aparte rechten moeten bestaan. Voor de operationalisering van dit charter 
wil men een kitemark (logo als kwaliteitscertificaat) lanceren. Het doel van het charter is 
eveneens om bij het tonen van inhoud in Europeana duidelijk aan te geven welke rechten 
er gelden en wat de voorwaarden voor hergebruik zijn. Gebruikers zouden bijvoorbeeld bij 
hun zoekopdrachten op Europeana kunnen aangeven dat ze enkel cultureel materiaal 
zoeken dat zich in het publieke domein bevindt en betalende items uit hun zoekresultaten 
kunnen weglaten. Deze labelling wordt op termijn een vereiste om inhoud in te dienen. 
 
Er zal eveneens een User Charter verschijnen doch momenteel is dit slechts een idee dat 
nog verder ontwikkeld moet worden. Met dit charter wordt een wederzijds proces beoogt 
met het Public Domain Charter. Dit complementaire charter wil: 
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• de respectvolle 
behandeling op 
het internet van 
rechtenvrij 
digitaal 
materiaal 
afkomstig van 
cultureel-
erfgoedorganis
aties promoten. 

• de cultureel-
erfgoedorganis
aties 
aanmoedigen 
om hun missie 
te realiseren, 
namelijk het 
bieden van 
vrije toegang 
tot het digitale 
erfgoedmateria
al, de bijdrage 
creativiteit op 
basis van en de 
ontdekking en 
herinterpretatie 
van de 
geschiedenis. 

 
Met het kitemark 
geeft een cultureel-
erfgoedorganisatie 
aan dat eenieder 
die hun digitale 
materiaal wil 
gebruiken ervoor 
moet zorgen dat: 
• de toeschrijving 

en de morele 
rechten 
gerespecteerd 
wordt 

• de digitale 
inhoud niet 
gebruikt 
worden voor 
oneervolle of 
laaghartige 

User Charter

Kitemark
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activiteiten 
 
Het kitemark geeft 
aan dat de 
cultureel-
erfgoedinstelling 
de bron van het 
digitale object is en 
linkt het object met 
de originele 
context. De 
gebruiker weet 
hierdoor dat de 
integriteit en 
authenticiteit van 
het materiaal 
gewaarborgd is, 
dat het item in de 
gepaste context 
geplaatst wordt en 
dat de gepaste 
behandeling en 
preservatie van het 
bronobject en de 
digitale versie 
gewaarborgd is.  
 
 
Op de bijeenkomst vond er eveneens een presentatie over aggregatie plaats. Er zijn 
verschillende soorten van aggregatoren: domeinspecifieke (single), cross-domain 
aggregatoren (ev. landelijk/regionaal) en thematische aggregatoren (cross-domein/cross-
land) (vb. het WO1-archief). 
Het concept aggregatie is belangrijk voor Europeana. Instellingen kunnen rechtstreeks data 
aan Europeana leveren maar die constructie heeft niet de voorkeur. Het Europeana Bureau 
bestaat slechts uit een 30tal personen. Voor Europeana is het niet interessant om 
rechtstreeks met de instellingen te onderhandelen. Men stimuleert de aanlevering van data 
via  aggregatoren. Momenteel worden dit georganiseerd via (eindige) projecten (Athena, 
EuropeanaLocal, …) en via instellingen zoals TEL, SCRAN, BAM, … .  
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Aggregators

Museums Archives Libraries
Audio-
visual

collections

Cross-domain aggregators

Single

Aggregators

Thematic aggregators

 

E

Aggregators

Projects

Aggregators are

EFG APENet

BHL Europe

EUScreen Judaica

MIMO Travel

AT

CA

H

Metadata Contribution

 
Intussen werd ook het aggregatorenhandboek: gepubliceerd (zie hieronder voor link). Men 
kan hierop commentaar leveren. 
 
De inhoud van Europeana  
In september 2009: bevatte Europeana 4,6 miljoen objecten. 5 landen boden meer dan 1% 
aan, waarvan Frankrijk het meest (40%).In maart 2010 was het aantal landen dat meer dan 
1% aanbood gestegen tot 12. België bevindt zich op grens van 1 %. Recent is de totale 
inhoud van Europeana weer toegenomen, waardoor België weerom een prioritair land is 
geworden (<1%). Het totale aantal objecten in Europeana bedraagt momenteel 6,9 miljoen. 
Europeana plant voor de Rijnrelease de toevoeging van 1,5 miljoen extra objecten vanuit 
organisaties, aangevuld met vele objecten uit projecten (Athena: 2,2 miljoen, 
EuropeanaLocal: 4,5 miljoen en enkele kleinere aantallen vanuit APENet, Biodiversity 
Heritage Library, EFG, EuropeanaTravel en EuropeanaConnect) 
Intussen zijn er enkele belangrijke projecten van start gegaan die nieuwe inhoud aan de 
Donaurelease (2011) zullen bijdragen: CARARE, HOPE, Europeana Regia en ASSETS 
(Advanced Search Services and Technological Solutions for the European Digital Library). 
 
De belangrijkste realisaties van Europeanasinds oktober 2009:  
• Het netwerk is versterkt/ uitgebreid (van 100 naar 180 leden) doch niet elke 

partnerorganisatie levert data aan. 
• Er gingen een aantal nieuwe projecten van start die een belangrijke bijdrage aan 

Europeana zullen brengen. 
• De inhoud nam van 4,6 objecten toe tot 6,9 miljoen objecten. 
• Het aantal landen dat meer dan 1% bijdraagt steeg van 5 tot 11. 
 
De uitdaging voor dit jaar:  
• Europeana moet 10 miljoen objecten bevatten 
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• Het proces dient volledig geautomatiseerd te worden 
• Nieuwe projecten moeten betrokken en ondersteund worden 
• Het prototype moet tot een gebruiksvriendelijke operationele dienst uitgebouwd te 

worden 
• Heikele punten zoals meertaligheid en duplicaties moet verder onderzocht worden en er 

moeten richtlijnen voorzien worden 
• Financiering- en opbrengstenmodellen (binnen Europeana vs.1.0) dienen uitgewerkt te 

worden 
• Europeana moet ‘hot news’ blijven en private en publieke partners aantrekken 
• Er dienen ook beleidsdocumenten te komen in verband met hergebruik. 
• Naast publieke partners moeten er ook private partners aangetrokken worden. 
 
Elementen uit de interne evaluatie van Europeana vs.1.0: 
• België moet meer inhoud leveren. We zijn een prioriteitsland 
• OAI-PHM wordt als protocol door Europeana opgelegd maar deze standaard werd 

vanuit de bibliotheekwereld ontwikkeld en niet vanuit de museumwereld. Het zou goed 
zijn om ook een alternatieve manier te ontwikkelen om informatie op te laden.  

• De discussie over hergebruik gaat enkel over metadata (omdat dit het enige is dat aan 
Europeana geleverd wordt). Ook de thumbnail maakt deel uit van de metadata. Deze 
thumbnail kan aan de markt aangeboden worden voor bv. semantische verwerking, … 
Vele leveranciers denken dat ze daarmee iets verliezen maar Europeana spreekt dit 
tegen. Het voordeel voor een instelling is dat je nog veel meer kansen hebt om de 
markt te bereiken.  

• De contentchecker en Europeanalabs zijn open source-toepassingen die je kan 
gebruiken om het opladen van data te simuleren. 

 
CCPA: http://group.europeana.eu/web/europeana-foundation/content-council  
Europeana Public Domain Charter: 
http://version1.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=d542819d-d169-4240-
9247-f96749113eaa&groupId=10602  
Aggregatorenhandboek: 
http://version1.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=94bcddbf-3625-4e6d-
8135-c7375d6bbc62&groupId=10602  
 
2. Raadsconclusies ‘Europeana: Next Steps’ (10 mei)  
 
Op maandag 10 mei 2010 heeft de Raad van de Europese Unie Conclusies aangenomen 
waarin de verdere ontwikkeling van Europeana wordt geschetst. 
 
Bij de besluitvorming op Europees niveau spelen er drie actoren een rol 
(http://europa.eu/institutions/index_nl.htm) 
• De Europese Commissie (Europees) 
• Het Europese Parlement (de verkozenen) 
• De Raad (hierin worden de lidstaten vertegenwoordigd). De raad heeft verschillende 

formaties, bijvoorbeeld Onderwijs, Jeugd, Cultuur. Europeana wordt daar onder 
Audiovisuele zaken behandeld. De Raad komt steeds samen onder de vleugels van de 
EU-voorzitterschappen. Nu loopt het Spaans voorzitterschap, vanaf 1 juli neemt België 
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de fakkel over. Voor Cultuur en Audiovisueel zal minister Lanaan van de Franse 
Gemeenschap de Raad voorzitten. 

 
De documenten voor de Raad worden in raadswerkgroepen voorbereid. De Permanente 
Vertegenwoordiging (= een soort van ambassade van elke Lidstaat bij de Raad) 
vertegenwoordigt de lidstaten.  
Het achterliggende idee luidt dat elke lidstaat daar zijn eigen belangen vertegenwoordigt en 
dat men tot een algemeen besluit komt. 
 
De Raadsconclusies van 10 mei 2010 zijn een politieke reactie op de vorige mededeling 
(augustus 2009) van de Europese Commissie waarop de consultatie ‘Europeana: Next 
Steps’ volgde. Lidstaten reageren op deze mededeling via Raadsconclusies die hun 
gezamenlijke consensus-standpunt verwoorden. De huidige bevoegde EU-commissaris is 
Neelie Kroes die de Digitale Agenda beheert. Zij is ook steeds aanwezig op de Raad van 
ministers voor Audiovisuele zaken.  
 
De belangrijkste punten van de raadsconclusies (het zijn eerder algemene stellingnamen, ze 
zijn formeel gezien niet afdwingbaar maar ze hebben wel een politieke waarde): 
• Het belang van Europeana wordt bevestigd en de uitbouw wordt gestimuleerd. 
• De (nood aan) meertaligheid wordt beklemtoond, alsook de aandacht voor kleine 

instellingen, aan een betere geografische spreiding en de nood aan verschillende 
soorten inhoud.. 

• De financiering gebeurt tot 2013 op vrijwillige basis en wordt na 2013 structureel. Dit 
is volgens de wens van het Europese Parlement. Er wordt eveneens naar een PPS-
constructie verwezen. 2013 is in deze context een belangrijke cesuurdatum die aansluit 
bij het feit dat de Europese budgetten steeds over een periode van 7 jaar bekeken 
worden. De onderhandelingen voor de volgende financiële perspectieven komen nu 
stilaan op gang, de volgende jaren zal dit de basis van een belangrijk debat worden (vb. 
wat is de plaats van geld voor digitalisering itt geld voor landbouw, …). 

• Het auteursrecht dient gerespecteerd te worden doch de Europese wetgeving is 
momenteel niet altijd even goed aangepast aan de (digitale) realiteit.  

• De nood aan communicatie over Europeana naar de instellingen en het grote publiek is 
eveneens benadrukt. 

 
In de marge van de Raadsconclusies kwam ook het Comité der Wijzen ter sprake. De 
Europese Commissie stelde, op vraag van Frankrijk tijdens vorige Raad van audiovisuele 
zaken (27/11/2009), in april 2010 drie experten aan die over enkele zaken moeten 
reflecteren in een rapport dat tegen het einde van 2010 aan de Commissie overgemaakt zal 
worden. Ze kregen een mandaat om de kosten voor digitalisering (PPS-constructies) en 
auteursrechten te bekijken. De Lidstaten waren tevreden met de aanstelling, ook al was het 
proces van de keuze van de experten niet meteen transparant, net zoals de omschrijving 
van het precieze mandaat.  
 
De volgende ministerraad vindt in november 2010 plaats. 
 
In de marge van de Raad op 10 mei werden nog enkele variapunten aangehaald:  
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• Italië heeft een overeenkomst met Google Books afgesloten. 1,3 miljoen werken zullen 
gescand worden. Italië is tevreden gezien de kosten door Google gedragen worden en 
documenten vrij kunnen gebruikt worden (oa. in Europeana). 

• Neelie Kroes gaf tijdens de Raad een eerste presentatie van de Digitale Agenda (op 19 
mei aangenomen, http://ec.europa.eu/information_society/digital-
agenda/index_en.htm). Dit document stelt het grote kader van het digitale Europa vast 
en is het eerste vlaggenschip van de EU2020-strategie dat in een langere tekst gegoten 
wordt. Volgende acties die in dit kader ook nog gepland zijn voor 2010, zijn het 
opstellen van een richtlijn voor weeswerken, een kaderrichtlijn voor het collectief 
beheer van rechten en een groenboek over creativiteit online.  

  
De tekst van de Raadsconclusies is integraal te vinden op 
http://www.faronet.be/files/20100510_europeana_0.pdf  
 
Voor meer informatie over de PV in Vlaanderen 
http://iv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=452. 
Er is ook een mooie brochure beschikbaar waarin de rol van de Vlaamse PV uitgelegd 
wordt: 
http://iv.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/VlaamseVertegenwoordiginginEU.pdf. 
 
3. Bijeenkomst Member State Expert Group (19 mei)  
 
De Member State Expert Group (MSEG): werd in 2007 opgericht, wordt voorgezeten door 
de Europese Commissie en heeft als doel de voortgang van de aanbeveling van de 
Commissie van 24 augustus 2006 en de raadsconclusies van 13 november 2006 te 
monitoren en een uitwisseling te voorzien van informatie en goede praktijken, … België 
wordt door drie personen in de MSEG vertegenwoordigd: Carolien Coenen (Vlaamse 
Overheid), Evenlyn Lentzen (Franstalige Gemeenschap) en Jean Moulin (DWTI).  
 
Towards a Digital Agenda for Europe: 
• De commissie wil in 2012 een duidelijk plan voor Europeana 
• Er werd een reflectiegroep opgericht (zie punt 2) 
• Het Europese Parlement is enthousiast over Europeana 
• Joint programming initiatives 
• De lancering van Europeana 1.0 en een promotiecampagne in de herfst van 2010.  
 
Voortgangsrapporten  
De lidstaten rapporteren over de voortgang van de implementatie van de aanbeveling en 
raadsconclusies uit 2006. Op basis hiervan rapporteert de Europese Commissie aan het 
Europese Parlement en de Raad over de voortgang. In 2010 vond de tweede rapportering 
plaats (na die van 2008). Er werden 28 rapporten ingediend, 3 ontbreken er nog. Rapporten 
(overzicht) 
Tendenzen: 
• Er is een toename van overzichten en coördinatiemechanismen op het vlak van 

digitalisering. 
• De meeste lidstaten hebben digitaliseringsplannen waar een financieringsmodel aan 

gekoppeld is. 
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• De meeste landen kiezen voor massadigitalisering (maar dit is niet overal het geval. In 
de UK hanteert men bijvoorbeeld het zogenaamde ‘boutique’digitalisering waarbij 
bepaalde thema’s die voor herbruik interessant(er) zijn, voorrang krijgen). 

• PPS-constructies worden in meer dan de helft van de lidstaten toegepast (maar een 
onduidelijke beschrijving van de term zou een reden kunnen zijn voor dit hoge cijfer 
(<> outsourcing). 

• Er is een voortgang op het vlak van nationale aggregatoren. 
• Momenteel is er weinig voortgang geboekt op het vlak van weeswerken en out-of-

printwerken.. Er zijn enkele initiatieven lopende (extended collective licensing, 
ARROW, …) doch de lidstaten wachten voornamelijk op een initiatief van de 
Europese Commissie. 

• De meeste lidstaten hebben een wettelijk depot voor born digital material maar geen 
voor webharvesting. 

• De invloed van de crisis is nog niet zichtbaar (maar de bevraging baseert zich op de 
situatie voordien). 

• De Algemene conclusie luidde dat er vooruitgang merkbaar is. 
 
De consultatie ‘Europeana: Next Steps’   
• Er werden 118 antwoorden bezorgd. (overzicht) 
• Men ontving weinig antwoorden van gebruikers en culturele instellingen. 
• Europeana wordt positief onthaald. 
• Enkele belangrijke issues werden benadrukt: meertaligheid, zoekfunctionaliteit, 

verrijking en diversificatie van collecties. 
• Culturele instellingen geven aan dat er nood is aan hervorming en harmonisering van 

auteursrecht. De rechthebbenden die aan consultatie deelnamen zagen hier (uiteraard) 
geen probleem in. 

• Europeana wil zich op masterpieces richten maar dit houdt het risico in dat men hoge en 
lage cultuur gaat scheiden. 

• Publieke domein. Hier geldt de slagzin ‘wat in het publieke domein is, moet ook 
digitaal in het publieke domein blijven’. 

• Culturele instellingen gaven aan dat ze ook inspraak wilden hebben in Europeana. 
• De meerderheid duidde op noodzaak van publieke financiering.  
• Europeana is niet commercieel maar links naar commerciële leveranciers zijn mogelijk. 
 
Beleid en financieringsmodellen 
• Momenteel gebeurt dit op basis van de programma’s eContentpPlus en CIP ICT-PSP. 
• In de huidige financiering (periode 2008-2012) is er een tekort van 1,1 miljoen euro. Elf 

landen geven momenteel een directe bijdrage. Duitsland deed een warme oproep aan 
de lidstaten om bij te dragen. 

• Er wordt op het belang van de inbreng door gebruikers aan Europeana gewezen. 
• 1 jaar geleden telde Europeana er dagelijks meer dan 20000 gebruikers, momenteel zijn 

dat er op dagelijkse basis 5000. 
• Het belang van cultureel erfgoed in de samenleving (onderwijscontext, …) wordt 

benadrukt. 
• Lidstaten worden expliciet opgeroepen om op vrijwillige bijdrage te leveren.  
 
Daarnaast worden er nog enkele interessante cases voorgesteld:  
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• De Bavarian State Library heeft een contract afgesloten met Google over de 
digitalisering van meer dan één miljoen boeken.  

• Tessier report on the digitisation of text heritage. Dit rapport bekijkt verschillende 
digitaliseringsprojecten (Google Books, Yahoo, Europese Projecten) en is kritisch 
tegenover Google. 

 
4. Voorstelling van enkele Belgische EU-conferenties 
 
Onder dit agendapunt worden enkele initiatieven voorgesteld die in het kader van het 
Europese voorzitterschap van België relevant zijn. De opsomming die volgt is niet 
exhaustief doch gaat enkel in op initiatieven die relevant zijn in het kader van Europeana 
en georganiseerd worden vanuit Vlaanderen en vanuit DC-NET, waaraan het federale 
DWTI participeert (zie verslag van het overlegplatform van 2 april). 
 
4.1. Congres over E-Inclusie “Naar een Digitaal Europa met Openbare Bibliotheken” 
 
Dit Europese congres over e-inclusie gaat door in het Vlaams parlement (Brussel) op 20 en 
21 september 2010.  
 
Inhoudelijk kadert dit in volgende initiatieven: 
• Europees Congres over E-Inclusie (vervolg op ECEI09). Welke rol spelen openbare 

bibliotheken in het Europese Jaar 2010 voor de strijd tegen armoede en sociale 
exclusie. 

• Digitale Agenda EU: wat zijn de uitdagingen van het digitale tijdperk en welke rol 
kunnen openbare bibliotheken hierin spelen? 

 
Het congres wil volgende doelstellingen realiseren: 
• Versterken van de rol die openbare bibliotheken kunnen spelen in strijd tegen armoede 

en sociale exclusie (op het vlak van onderwijs, … ) 
• Openbare bibliotheken als instrument voor toegang tot (digitale) cultuur 
• Horizontale ondersteuning Europees beleid 
• Op zoek naar een Europees Beleid voor Openbare Bibliotheken 
 
En werkt hiervoor met 5 key questions (“wat zijn de te ontwikkelen vaardigheden?”, 
“welke rol spelen openbare bibliotheken in de Digitale Agenda en wat is hun impact?”, 
“welke technologieën zijn er nodig om hun missie te realiseren?”, “wat zijn de 
opportuniteiten waar openbare bibliotheken mee kampen?” en “wat zijn de prioriteiten 
tussen dit en vijf jaar?”), plenaire sessies en volgende vijf parallelle workstreams: 
• Een Europees beleid voor openbare bibliotheken 
• Nieuwe benaderingen voor e-inclusie, technologie en inhoud 
• Openbare bibliotheken en partnerschappen voor de toekomst 
• Openbare bibliotheken in de competitieve markt (hoe kunnen openbare bibliotheken 

met googlebooks, wikipedia, … omgaan?) 
• Werken met gemeenschappen: sociale netwerking, doelgroepen en crowdsourcing 
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In het kader van Europeana is vooral de derde workstream relevant. Er zal gekeken worden 
naar samenwerking met wetenschappelijke bibliotheken, erfgoedinstellingen, Europeana, 
… .  
 
Als keynotespeakers voorziet men Ingrid Lieten (Vice-Minister-President van de Vlaamse 
Regering en Vlaams Minister van Media), Joke Schauvliege (Vlaams Minister van 
Cultuur), Commissaris Kroes, Digitale Agenda (tbc), Commissaris Vassiliou Cultuur (tbc), 
Chris Batt (Chris Batt Consulting), Martha Lane-Fox (UK Digital Inclusion Champion), 
Jill Cousins (Europeana), Deborah Jacobs (Head Global Libraries Programme, BMGF), 
Jan Braeckman (Directeur Bibnet), Daniel Ben-Horin (TechSoup Global) en Eppo van 
Nispen tot Sevenaer (Directeur CPNB) 
 
Dit congres is toegankelijk voor 250 personen. Men mikt op beleidsmakers van publieke 
administraties, attachés van permanente vertegenwoordiging, bibliotheekdiensten en 
experten en professionelen uit overheidsdiensten, academische wereld, bibliotheekwezen, 
technologische sector… 
 
Voor de organisatie van deze conferentie wordt samengewerkt met CIVIC agenda. Tijdens 
de conferentie zal ook de Jodi Awards for accessible digital culture 
(www.jodiawards.org.uk) 
Uitgereikt worden. 
 
4.2. Conferentie “Audiovisuele Archieven in de 21e Eeuw” 
 
Deze conferentie gaat door op 13 en 14 oktober in de Vooruit te Gent, op 15 oktober komt 
de Cinema Expert Group samen. 
 
Inhoudelijk beoogt deze conferentie volgende aspecten: 
• Uitdagingen van digitalisering van film- en audiovisueel erfgoed (dit kadert in de 

Digitale Agenda/Europeana en raadsconclusies ivm filmerfgoed) 
• Synergieën tussen erfgoedinstellingen en archieven met film- en audiovisueel erfgoed 
• Complementariteit met raadsconclusies filmerfgoed 
 
De conferentie wil volgende doelstellingen realiseren: 
• Digitalisering kaderen in actuele Europese context 
• Bewaring en ontsluiting Europese audiovisuele erfgoed 
• Verzekeren culturele diversiteit 
• Draagvlak voor (cross)sectorale samenwerking 
• Bijdrage aan beleidsaanbevelingen 
 
En werkt hiervoor met key questions, plenaire sessies en volgende drie parallelle 
workstreams: 
• Financiering en businessmodellen 
• Toegang tot audiovisueel erfgoed 
• Interoperabiliteit en contextualisering  
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Als keynotespeakers voorziet men Ingrid Lieten (Vice-Minister-President van de Vlaamse 
Regering en Vlaams Minister van Media), Joke Schauvliege (Vlaams Minister van 
Cultuur), Commissaris Kroes, Digitale Agenda (tbc) en Commissaris Vassiliou, Cultuur 
(tbc). 
 
Dit congres is toegankelijk voor 150 à 200 personen. Hiervoor mikt men op beleidsmakers 
van publieke administraties, attachés van permanente vertegenwoordiging en experten en 
professionelen uit filmarchieven, omroeparchieven, audiovisuele en culturele 
erfgoedinstituten 
 
4.3. Conferentie in het kader van DC NET 
 
Deze conferentie gaat door op 29 oktober in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en 
kadert in het ERANET DC-NET. Dit project werd tijdens een vorige bijeenkomst van het 
Europeana Vlaanderen Overlegplatform reeds voorgesteld (zie: 
http://www.kunstenenerfgoed.be/ake/download/nl/3368696/file/v_europeanavloverleg_100
402.doc). 
 
Zowel onder het Belgische als het Hongaarse voorzitterschap zullen er conferenties in het 
kader van DC NET plaatsvinden. 
 
DC NET gaat in op de infrastructurele noden en hoe bestaande infrastructuren dit kunnen 
opvangen. Het doel van dit project is drieledig: 
• Samenbrengen van cultureel-erfgoedmensen en ICT-mensen. 
• Nagaan welke toegevoegde waarde (in het bijzonder via welke diensten) ICT kan 

bieden aan het onderzoek ivm cultureel erfgoed. 
• Het ontwikkelen van gemeenschappelijke onderzoeksprogramma’s door de betrokken 

ministeries en agentschappen. Het opstellen van een gezamenlijk ondersteund ‘joint 
plan of activities’ is één van de objectieven van het project. 

 
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 
• Verwelkoming door Belgische authoriteiten. 
• EU e-Infrastructure beleid door een verantwoordelijke van de Europese Commissie 
• EEF - The European e-Infrastructure Forum (networks, grids, HPC) 
• DC-NET project: 
  - Inleiding door de projectcoördinatie (Italiaanse ministerie van cultuur) 
  - WP2 (e-Infrastructure awareness) by the WP co-leader (BELSPO/STIS) 
• ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) – Social Sciences and 

Humanities (SSH) door Working Group Chair incl. informatie over de projecten 
DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) en CLARIN 
(Common Language Resources and Technology Infrastructure) 

• DRIVER2: Digital Repository Infrastructure Vision for European Research 
• Belgian e-Infrastructures (BELNET, BEGrid, VSC, CECI, etc) door een 

verantwoordelijke van BELNET 
• TextGrid: Virtual Research Environment for the Humanities (eScience methods in Arts 

and Humanities) (DE) 
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• EPOCH: European Network of excellence in Open Cultural Heritage, door een lid van 
de directie (KULeuven) 

• CHARISMA: Cultural Heritage Advanced Research Infrastructure, door een 
verantwoordelijke van het koninklijk instituut voor cultureel erfgoed 

• Conclusies, met een link naar werkpakket 3 (New Services) en werkpakket 6 (Joint 
Action Plan) 

 
5. CARARE 
  
CARARE is een best practice netwerk dat voor 36 maanden gesubsidieerd wordt op basis 
van het CIP¨ICT-PSP programma. Het project ging februari 2010 van start en heeft als 
doel archeologie en architectuur in Europeana binnen te brengen. Het project focust zich 
op inhoud en toepassingsvormen zoals de 3D-technologie. Naast 3D worden GIS en 
georeferenties in Europeana geïntroduceerd. Daniël Pletinckx is coördinator voor het 3D-
gedeelte binnen CARARE. 
 
Het projectconsortium bestaat uit 28 partners uit 20 landen (nationale 
erfgoedagentschappen, archeologische musea, onderzoeksinstellingen, …) en wil 2 miljoen 
objecten, 1 miljoen sites, gegeorefereerde inhoud en 2D, 3D en Virtual Reality formaten 
aanleveren. Hiervoor vertrekt men vanuit de inventarissen van monumenten en gebouwen 
(ook hedendaagse beelden) maar men wil ook 3D-voorstellingen (bijvoorbeeld het forum 
van Pompei, het theater van Paphos en de grote markt van Brussel) toevoegen. Daarnaast 
focust het project zich ook op virtuele reconstructies. 
  
Doelstellingen: 
• Het opzetten van een aggregatiedienst voor archeologie en architectuur. Op die manier 

worden de erfgoedlocaties voor de gebruikers van Europeana zichtbaar (voor 
conservatie, bescherming- en onderwijsdoelstellingen) doch ook voor andere vormen 
van toegepast gebruik (onderwijs, toerisme, …) . 

• Het helpen van erfgoedinstellingen om met Europeana compatibele standaarden te 
implementeren.  

• CARARE werkt via een eigen CIDOC CRM repository als tussenschakel tussen 
Europeana en de erfgoedinstellingen. Dit om (1) de rijke semantische informatie (tijd 
en ruimte) op een goede manier te beheren en (2) omdat de Europeana standaarden nog 
niet definitief bepaald zijn.  

 
De mapping van data gebeurt als volgt: (1) De leveranciers van inhoud mappen hun 
metadata naar een gestandaardiseerd schema. (2) Vervolgens wordt de metadata vanuit het 
eigen CIDOC Conceptual Reference Model naar Europeana gemapt.  
  
Het is belangrijk te definiëren wat men precies onder 3D verstaat. Momenteel is er immers 
al heel wat 3D-informatie in Europeana te vinden, bijvoorbeeld via SCRAN. Vaak gaat dit 
over beeld en films (quicktime), virtuele reconstructies en games maar dan enkel als 
vermelding. Een 3D model bestaat uit een virtuele reconstructie en digitalisering. Binnen 
de professionele wereld is er al veel 3D aanwezig. Om de gebruikerservaring te verbeteren 
is er echter nood aan virtual reality (met als belangrijke eigenschap ‘interactie’ (de 
gebruiker kan in de virtuele modellen rondlopen, men kan de link leggen tussen wat er nu 
nog is en wat er ooit was…))  
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Wat maakt 3D werkelijk interessant?  
• Monumenten en sites moeten kunnen worden ervaren.. 
• De evolutie van steden en landschappen kan aangegeven worden. 
• 3D kan een mix van echte sites en reconstructies bieden. Het project in Sagalassos is 

bijvoorbeeld een virtuele reconstructie op basis van restanten. 
• Virtuele restauratie is mogelijk. 
• De virtuele reconstructie van sites en landschappen eveneens. 
• Archeologie kan via virtuele reconstructie beter begrepen worden. 
 
Virtuele realiteit kan een toegevoegde waarde betekenen voor de algemene Europeana 
gebruiker en dit op het vlak van educatie, toerisme en de algemene exploratie van de 
Europese cultuur. 
De semantische technologie moet dit kunnen ondersteunen. 
 
Vele van deze projecten werken voor Europeana maar ook voor de professionele sector.  
 
Conclusie 
• 3D kan een belangrijke toevoeging bieden aan Europeana, 3D wordt daarbij als een 

verbindingspunt aanzien naar gelinkte informatie.  
• De creatie van 3D modellen wordt door het professionele gebruik aangedreven. 
• 3D modellen moeten naar Europeana objecten gemapt worden zodat ze algemeen 

gebruikt kunnen worden. Dit gaat zowel over de inhoud als de toegevoegde waarde. 
 
De Belgische partners zijn het Brusselse Gewest en Visual Dimension. Voor Nederland 
zijn dit Erfgoed Nederland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. CARARE staat 
eveneens open voor nieuwe partners. 
www.carare.eu  
  


