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1. Leuvens Integraal Archiveringssysteem (LIAS) 
 
Oorsprong 
 
Het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en 
Samenleving (KADOC) was al lang vragende partij om mee te denken over een systeem 
voor de ontsluiting van hun (kilometers lange) archieven. Eerder gebeurde dit op papier 
(via inventarissen) doch naar analogie met archieven had de organisatie de behoefte om 
met een archiefbeheerssysteem te werken. Er zijn echter grote verschillen tussen 
bibliotheken en archieven: boeken zijn ‘vlakker’ en bibliotheken zijn ‘oppervlakkiger’ 
georganiseerd. Context is dan weer belangrijk voor archieven dan voor bibliotheken. 
 
KADOC merkte ook op dat meer en meer archiefgevers bij hen komen aankloppen  met 
een harde schijf, of andere digitale dragers (mailbox, usb-stick, …). Deze situatie vroeg 
ook om nieuwe oplossingen. De link tussen een archiefbeheerssysteem en e-depot was snel 
gelegd. Daarnaast moest er ook een koppeling met andere systemen komen (oa. met het 
bibliotheeksysteem) en betoonden bepaalde museale collecties en onderwijs ook interesse 
in een dergelijk systeem. Sinds 2009 worden thesissen enkel nog elektronisch bewaard.  
Deze systemen mochten echter geen systemen op zichzelf zijn doch moeten geïntegreerd 
worden. 
 
LIAS werd opgezet door het algemeen beheer K.U.Leuven (alle logistieke, technische 
infrastructuur,  …), faculteit theologie, KADOC, universiteitsarchief en – bibliotheek, de 
directie ICTS en LIBIS. 
 
Configuratie en standaarden 
 
De LIAS- architectuur bestaat uit verschillende componenten: 
 
1. De repository laag  
 
Componenten: 
• ODIS: is een samenwerkingsverband van enkele privaatrechtelijke archieven in 

Vlaanderen. (AMVB, CVAa, universiteitsarchief Leuven, Evadoc, KADOC, Liberaal 
Archief, AMSAB-ISG en ADVN). ODIS is bedoeld als een authority-systeem voor 
personen. 
 

• Digitool: is een omgeving voor het bewaren van digitale objecten (tekst, beeld, audio, 
video) en doet dienst als beheerssysteem voor het digitaal archief. Het is eveneens 
bruikbaar als beeldbank. Digitool omvat de hele cyclus (ingest, beheer, ontsluiting en 
preservatie). Het is ook mogelijk om met samengestelde records te werken (via METS) 
en kan ook aan andere systemen gekoppeld worden.  
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De ‘data ingestie’ is gestroomlijnd via vooraf gedefinieerde modellen. De 
standaardisatie gebeurt op basis van de noden van organisaties.  Men creëerde een pre-
ingestmodule in SharePoint (wegens de vertrouwdheid met Windows).  
 
Het opladen van het archief  gebeurt in stappen: Conversie, extractie (van technische 
metadata), toevoeging van preservatie metadata, viruscheck en de aanmaak van een 
hashcode. Als resultaat worden er consultatiekopieën en archiefkopieën aangemaakt. In 
de verdere workflow kan metadata verrijkt worden en kunnen er links met ODIS gelegd 
worden.  
  
In digitool is een viewer mogelijk per pagina waardoor men er bijvoorbeeld een 
‘geOCRde’-pagina aan kan koppelen. Ook kunnen er streaming video en audio 
bestanden (zoals bijvoorbeeld de interviews met missionarissen die KADOC afgenomen 
heeft) getoond worden. 
 
Digitool werkt met persistent identifiers (persistent urls). 
 
Men wil een nieuw systeem toevoegen. Rosetta zal voor de verdere uitbreiding voor 
preservatie garant staan.  
 

• Scopearchiv: beschrijvende metadata van archieven ISAD-(G) 
• ALEPH: voor bibliografische beschrijvingen 
 
2. Boven dit alles bevindt zich een publiekslaag met ‘discovery- en delivery tools’. Alle 

systemen hadden een eigen OPAC, wat niet meer houdbaar was. Ter vervanging hiervan 
creëerde men met LIMO een nieuwe laag, een one-stop-shop die toegang geeft tot alle 
content die in onderliggende lagen aanwezig is.   

 
De huidige benadering van informatie is eerder traditioneel: je zoekt en het gevondene 
wordt aangeboden. Meer en meer externe vragen willen echter toegang tot de metadata 
om met de overeenkomstige informatie dingen te gaan doen in hun eigen interface (= 
‘harvesting’). Dit geldt bijvoorbeeld ondermeer voor Europeana. Deze functionaliteit 
wordt binnenkort operationeel. 
 
Een andere nieuwe trend bestaat uit het feit dat er vraag is naar een systeem dat op basis 
van een veelheid aan informatie een meer statische benadering kan bieden (= 
‘publishing’). Een auteur krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om op een flexibele en 
transparante manier informatie uit onderste lagen op te zoeken, er beeldmateriaal ea. aan 
te koppelen en dit virtueel aan te bieden op het web (vb. via een virtuele 
tentoonstelling).  

  
LIAS kan ook door andere geïnteresseerde organisaties (‘derden’) gebruikt worden.  
 
www.lias.be  
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2. Eclap, European Collected Library of Artistic Performance 
 

Eclap staat voor ‘European Collected Library of Artistic Performance’ en wil een online 
repertorium zijn voor de levende kunsten in Europa. Het project gaat in juli 2011 van start 
en wordt door de Europese Commissie voor drie jaar op basis van het CIP ICT-PSP 
programma gesubsidieerd. ECLAP wil de binnen dit het thema van de levende kunsten 
belangrijkste instellingen en archieven samenbrengen en oplossingen en tools aanleveren 
die de betreffende instellingen helpen om in de Europese informatieruimte aanwezig te zijn 
en de betreffende collecties op Europeana te publiceren.  
 
ECLAP wil instrumenten ontwikkelen voor : 
• Het opladen, onderzoeken, lezen, becommentariëren, verrijken en contextualiseren van 

alle inhoudstypes (video, tekst, fotografie, geluid, …) ; 
• Het creëren van discussiegroepen en –thema’s ; 
• Het uitbreiden van het netwerk ; 
• Het exploiteren van de andere diensten die voor de portaalsite ontwikkeld worden. 
 
De portaalsite richt zich op onderwijzers en studenten ivm levende kunsten maar ook op de 
praktijk bestaande uit artiesten en liefhebbers.  
 
ECLAP organiseert ook workshops en internationale conferenties en zal richtlijnen met 
goede praktijken publiceren. Goede praktijken worden verzameld op drie terreinen: 
• Onderwijs en onderzoek 
• Intellectuele eigendom 
• Tools om digitale bibliotheken op te zetten 

 
Het consortium van ECLAP brengt de voornaamste onderzoeksinstellingen, organisaties en 
universiteiten die met levende kunsten bezig zijn in Europa samen. Het consortium omvat 
twaalf landen en achttien partners die hun expertise en wetenschappelijke competenties 
inzetten om de doelstellingen van ECLAP te realiseren. Voor België neemt La Bellone aan 
ECLAP deel. De coördinatie is in handen van de Universiteit van Firenze (dept. 
informatiesystemen). De contactpersoon bij La Bellone is Célyne van Corven. 
 
Op 9 en 10 juni 2011 organiseert La Bellone in Brussel een workshop. 
 
http://www.eclap.eu 

 
3. Stand van zaken Europeana 
 
De huidige fase (Europeana v.1.0) loopt in juli 2011 af. Het nieuwe project Europeana 
v.2.0 zal de taken overnemen.  
 
Europeana v.1.0 bereikte de vooropgestelde indicatoren op het vlak van aantallen objecten, 
partners in het netwerk ea.  Het systeem is operationeel en de Donau-release is gepland.  
 
Een overzicht per werkpakket : 
• Werkpakket 1: Beleidsvorming/netwerk vormen. 
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Men formuleerde een aanpak van ‘white papers’ die een ‘Europeana-perspectief’ 
verspreiden. Een eerste white paper ging in op linked open data (LOD). Momenteel 
worden er twee nieuwe white papers voorbereid, één over de ‘European Information 
Space’ en één over ‘value proposition’ waarin een antwoord zal geboden worden op de 
vraag waarom zouden aggregatoren, providers, … in het netwerk van Europeana willen 
instappen. Er zullen ondermeer scenario’s in verband met waardes uitgewerkt worden.  

• Werkpakket 2: Het operationaliseren van verschillende aspecten (oa. businessplan) 
• Werkpakket 3: Dit werkpakket is meer technisch. Het werk is gedaan maar moet nog 

afgerond worden. Er wordt wel actief gesproken over meer openheid, ondermeer in het 
kader van het rapport van het New Renaissance-rapport van het Comité des Sages. Men 
wil ook partners en andere spelers meer bewust maken en Europeana meer positioneren 
ten aanzien van contentproviders en aggregatoren. De CCPA (council of content 
providers and aggregators) werd ondermeer met dit doel opgericht en zal hierbij in de 
toekomst een rol spelen. 

• Werkpakket 4: Dit werkpakket zorgt het operationaliseren van het activiteiten uit het 
derde werkpakket. De uitdaging bestaat erin om alle systemen volledig stabiel te maken 
en van een projectmatige tot een duurzame aanpak te komen. 
 

4. Evaluatie Europeana Conferentie 
 
De Europese projecten ATHENA en EuropeanaLocal organiseerden in samenwerking met 
het agentschap Kunsten en Erfgoed op 19 januari 2011 de conferentie ‘Europeana en de 
digitale ontsluiting van cultureel erfgoed’.   
 
De conferentie bouwde inhoudelijk verder op de conferentie op 16 december 2009. In 
tegenstelling tot eerder, toen de nadruk op de Europese projecten en Europeana lag, werd 
er deze keer bewust voor gekozen om dit overkoepelende verhaal niet meer in detail te 
brengen, afgezien van een praktische stand van zaken van de beide organiserende projecten 
(die de dag ook financieel mogelijk maakten). De keuze werd gemaakt om in te zoomen op 
de effecten die dergelijke Europese digitaliseringsprojecten in de cultureel-erfgoedsector 
teweeg brengen en deze organisaties zelf aan het woord te laten. 
 
De dag was volzet, er waren 140 genodigden aanwezig waarvan er 43 een 
evaluatieformulier bezorgden. 
 
Reacties 
 
Een aanzienlijk gedeelte van de opmerkingen gaat terug op de praktische kant van de dag, 
met name het gebrek aan wifi, koffiepauze in de ochtend, het feit dat de dag op een 
woensdag doorging ea. Deze aspecten werden echter ingegeven door de financiële 
mogelijkheden en de keuze om de betreffende ruimte in KMKG te nemen. 
 
Inhoudelijk werd de conferentie zeer geapprecieerd door de respondenten, het programma 
en de presentaties werden meestal ‘uitstekend’ of ‘goed’ beoordeeld. 
 
Het wegvallen van de presentatie over de erfgoedsite Tienen was jammer gezien dit tot 
gevolg had dat CollectiveAccess niet meer expliciet in beeld kwam, een aspect waar 
sommigen aanwezigen naar uitkeken.  
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Het afsluitende panelgesprek was zeker geslaagd, en bood ook ruimte voor discussie. Mede 
door de goede moderatie werden diverse onderwerpen behandeld. De vragen die vanuit het 
publiek gesteld werden, waren ook relevant. Op vele vragen is er echter vooralsnog geen 
sluitend antwoord te geven.  
 
Conclusies 
 
• De nood aan gelijkaardige initiatieven in de toekomst. 

 
Er is een blijvende nood aan dergelijke praktijkgerichte conferenties. EuropeanaLocal en 
ATHENA lopen in 2011 af maar vanuit de lopende Europese projecten (zoals Linked 
Heritage, DCA, …)  kan er in de toekomst samengewerkt worden om de resultaten van 
deze projecten en andere relevante onderwerpen in Vlaanderen aan een breed publiek voor 
te stellen.  
 
• Nood aan een uniform informatiekanaal 
Er is nood aan eenduidige en actuele informatie over (de vele facetten van) Europeana. In 
die zin is het uniform informatiekanaal dat naar aanleiding van de conferentie in 2009 
reeds gesuggereerd werd, noodzakelijk.  

 
• FAQ 
Gezien de digitaliseringsproblematiek, en Europeana, continu in ontwikkeling is, kunnen 
vele vragen nog niet eenduidig beantwoord worden. Wel kan de lijst die door moderator 
Eva Coudyzer voor het panelgesprek voorbereid werd als basis dienen om een duidelijke 
FAQ uit te werken. 
 
• De Belgische focus verstevigen 
In tegenstelling tot de editie in 2009 was deze keer de Franstalige Gemeenschap al meer 
aanwezig. Het feit dat het Musée Royal de Mariemont een presentatie gaf, zal hier zeker 
tot bijgedragen hebben. Gezien de Belgische entiteit voor Europa nog steeds de 
gesprekspartner is, en dus ook voor Europeana, moet de relatie met de andere 
gemeenschappen en het federale niveau behouden blijven, zo niet versterkt worden.   
  
De  tweede versie van META –het nieuwe tijdschrift van de VVBAD- bevat een uitvoerig 
verslag van deze conferentie: http://www.vvbad.be/files/Kroniek_Europeana.pdf  
 
 


