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1. Verslag van 6 juli 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. PartagePlus 

 

Partage is een project over art nouveau waarvan het projectvoorstel in 2010 voor het eerst 

werd uitgeschreven,  

 

Art Nouveau past als thema goed in Europeana. De stroming kende een korte bloeitijd 

(ruwweg van 1880-1905 met sporadische uitlopers) maar deze stijl kwam in verschillende 

variaties en motivaties naar voor. In Frankrijk en België wilde de bourgeoisie zich hiermee 

bijvoorbeeld onderscheiden, de Secession in Oostenrijk gaat over afscheiding en kende een 

politieke motivatie. Het begrip Jugendstil refereert dan weer naar een tijdschrift in 

Duitsland. Verder duiken er verwijzingen naar een moderne stijl en modernism op. Deze 

brede verspreiding maakt het een uitgesproken Europees project. 

 

Omdat Partage in 2010 niet geselecteerd werd, diende het consortium het voorstel in 2011 

opnieuw in als PartagePlus. Momenteel is de onderhandeling met de Europese Commissie 

lopende. De verschillend tussen de twee ingediende ‘versies’ hebben betrekking op het 

aantal partners en het feit dat het project sindsdien gegroeid is, het gaat ondermeer ook 

over digitale 3D objecten en er zijn ook privé partners bij betrokken. 

 

Naast de directe partners (waaronder veel Oost-Europese) zal PartagePlus ook 

samenwerken met netwerken zoals Réseau Art Nouveau Netwerk, coup de fouet, 3D-

coform, V-must, Carare en Dariah.  

 

Het project bestaat uit 5 werkpakketten, waarvan één voor ‘digitalisering’ (2D en 3D), de 

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) leidt dit werkpakket. 

 

PartagePlus zal een 2000-tal 3D objecten aan Europeana aanbieden. Deze beelden worden 

aangemaakt door een leverancier in scanningapparatuur, een partner in het project die 
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Europa rondreist en met een strakke planning objecten inscand. De beelden worden via 

PDF 3D-formaat getoond.  

 

Wat zijn de voordelen van 3D? 

- Digitale 3D objecten bevatten exacte informatie die relevant is voor preservatie, 

conversatie en restauratie. 

- 3D objecten kunnen in tentoonstellingen gebruikt worden. 

- En eveneens in online presentaties en gallerij toepassingen. 

- Digitale objecten verkleinen de nood aan transport en de manipulatie van de originelen. 

 

Daarnaast zijn er ook tal van commerciële toepassingen mogelijk, men kan bijvoorbeeld in 

3D printen, er zijn toeristische toepassingen, …  

 

In PartagePlus wordt alleen materiaal opgenomen dat afkomstig is auteurs die voor 1942 

zijn gestorven. Dit impliceert dat alle materiaal rechtenvrij is en er geen regelingen voor 

IPR getroffen dienden te worden, tenzij de partner de rechten bezit. 

 

PartagePlus start op 1 januari 2012, voor België nemen naast KMKG Designmuseum Gent 

en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) deel. 

 

Presentatie (Chris Vastenhoud) 

 

3. Europeana collections 1914-1918 

 

Het project ‘Europeana collections 1914-1918’ wordt door de Europese Commissie 

ondersteund op basis van het CIP ICT-PSP programma. Het is een initiatief van de 

Staatsbibliothek zu Berlin die tien nationale bibliotheken uit acht Europese landen bij dit 

project betrok. Het project startte in mei 2011 en heeft een doorlooptijd van 36 maanden. 

De projectpartners zullen meer dan 400 000 documenten uit hun collecties digitaliseren.  

 

Dit project ontstond naar aanleiding van nakende herinnering van de eerste wereldoorlog, 

een opportuniteit waarop ook de nationale bibliotheken wilden inspelen. Via dit project wil 

men documenten met betrekking tot individuele en collectieve ervaringen van de mensen 

tijdens de eerste wereldoorlog ontsluiten. 

 

Het projectconsortium wordt aangestuurd door Staatsbibliothek zu Berlin en bevat verder 

de nationale bibliotheken van Frankrijk (2), Italië (2), België, Engeland, Denemarken, 

Oostenrijk en Servië. Het Instituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU) en de Humboldt-

Universität zu Berlin  zijn als technische partners betrokken. 

 

http://prezi.com/iw22r_63wuzj/partage-plus/
mailto:c.vastenhoud@kmkg-mrah.be
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Er is een uitbreiding van het netwerk voorzien waarbij andere geheugeninstellingen 

betrokken zullen worden om zo meer relevante inhoud samen te ontsluiten. Deze 

uitbreiding kan echter niet op basis van projectmiddelen gebeuren. 

 

Het totaalbudget van ‘Europeana Collections 1914-1918’ bedraagt 5,4 miljoen euro 

(waarvan de helft door de Europese Commissie voorzien wordt), voor de KBR is een 

bedrag 413.200 euro voorzien (hierbij is dezelfde verdeelsleutel van toepassing). 

 

Binnen het project gebeurt de digitalisering intern. De projectpartners beschikken  zelf 

over boekscanners, microfilmscanners, flatbed scanners en camera’s. In de KBR gaat dit 

om een team van 6 projectmedewerkers waarvan er twee door dit project betaald worden. 

 

Wat wordt er gedigitaliseerd? Het corpus (400.000 items) wordt geselecteerd aan de hand 

van criteria die opgesteld werden door de projectpartners in samenwerking met specialisten 

in geschiedenis en kunstgeschiedenis. Er werd eveneens een online survey door Clio-

online uitgewerkt om de wensen en noden van de toekomstige gebruikers (wetenschappers 

en het breed geïnteresseerde publiek) in kaart te brengen en als input voor de 

selectiecriteria te gebruiken. De selectie is zeer divers en bevat boeken, kranten, 

tijdschriften, kaarten, jeugdliteratuur, affiches, pamfletten, propaganda, folders, munten en 

penningen, foto’s en kunstobjecten. 

 

De KBR zal 10.000 documenten digitaliseren, waaronder gedrukte werken, kranten, 

clandestiene en gecensureerde pers, enkele tijdschriften, mappen, prenten, affiches en 

muziekmateriaal (partituren, liedjesboeken).  

 

Het project bevat vier werkpakketten: 

 

1. Coördinatie en beheer van het project, beoordeling en controle. 

 

2. Coördinatie van de inhoud en de uitbreiding van het netwerk (leiding KBR) 

 

De selectie bevat niet enkel documenten met betrekking tot de militaire en politieke 

geschiedenis maar ook i.v.m. het dagelijks leven, sociale en culturele geschiedenis en 

artistieke en literaire productie. 

 

In verband met de selectiecriteria werd er reeds een document (‘guidelines to support the 

curators in their selection of items for Europeana collections 1914-1918’) ontwikkeld als 

richtlijn voor instellingen die ook rond de eerste wereldoorlog werken. Het is een 

vademecum voor conservatoren van collecties waarbij er een evenwicht gevonden moest 

worden tussen een groot aantal documenten en de meesterwerken. Dit was geen 

eenvoudige evenwichtoefening maar het document werd intussen door de Europese 

Commissie aanvaard.  

http://europeana-collections-1914-1918.eu/outcomes.htm
http://europeana-collections-1914-1918.eu/outcomes.htm
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Ook werd er reeds een gecoördineerde lijst van criteria voor selectie voorgesteld. 

 

Tegen het einde van december 2011 zal er met de uitbreiding van het netwerk begonnen 

worden. Er moet een brede dynamiek gecreërd worden gezien het projectconsortium 

immers niet uitgebreid kan worden (op middelen van het project). Vanaf November zullen 

nieuwe instellingen benaderd worden. Hiervoor wordt een vergelijkbare aanpak gehanteerd 

voor alle consortiumpartners. Op dat moment zal er ook meer duidelijkheid zijn over de 

selectie.  

 

3. Digitaliseren, full text creatie / OCR en aggregatie aan Europeana 

 

Via de geplande en gecoördineerde digitalisering zal ervoor gezorgd worden dan de 

digitale collecties in augustus 1924 online komen. Ook zullen bestaande workflows voor 

digitalisering in nationale bibliotheken uitgewerkt worden, en dit in samenwerking met 

TEL. 

 

4. Verspreiding en educatieve activiteiten 

 

Er is reeds een thematische website ontwikkeld: http://europeana-collections-1914-1918.eu 

 

In het kader van dit project is de problematiek van de auteursrechten (en meer bepaald de 

verweesde werken) zeer belangrijk. Men hoopt hiervoor samen met het ARROW-project 

oplossingen te zoeken. ‘Europeana Collections 1914-1918’ zal prioriteit geven aan die 

documenten die vrij van rechten zijn. 

  

Ook stellen zich vragen over de afbakening van de data. De oorlogsjaren zijn een prioriteit 

maar bepaalde documenten voor en na de oorlog zijn ook belangrijk. Het consortium zal 

hierover discussie voeren en een beslissing nemen. 

 

Frédéric Lemmers 

 

4. COST: European Cooperation in Science and Technology 

 

COST is een netwerk waarin onderzoekers uit de meest uiteenlopende domeinen elkaar 

vinden. 

 

COST ontstond in 1971 als eerste intergouvernementeel kader voor Onderzoek en 

ontwikkeling (het kaderprogramma werd pas in 1984 in het leven geroepen). 

COST heeft als missie het versterken van het Europees wetenschappelijk en technologisch 

onderzoek door het ondersteunen van de samenwerking en de interactie tussen de Europese 

onderzoekers. 

 

http://europeana-collections-1914-1918.eu/
mailto:frederic.lemmers@kbr.be
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COST financiert enkel de coördinatie van het onderzoeksnetwerk. Het onderzoek zelf dient 

via andere kanalen gefinancierd te worden. 

 

De karakteristieken van COST: 

- Er zijn geen prioriteiten gedefinieerd , het betreft een bottom up aanpak 

- Het is open voor de lidstaten. Als je een actie ziet die interssant is kan je je inschrijven. 

België neemt niet aan alle acties deel (enkel als er en vraag is van de onderzoekers). 

- Men beoogt de coördinatie van onderzoek door samenwerking in netwerken. 

- En dit in complementariteit met andere instrumenten. 

- En met een flexibele structuur. 

- En met een focus op multidisciplinaire samenwerking. 

- Er is aandacht voor jonge onderzoekers en gender. 

- Maar COST hanteert nog steeds een vrij academische benadering. 

 

Enkele cijfers: 

- Bij de oprichting in 1971 namen er 19 lidstaten (waaronder België) deel. Momenteel 

gaat dit over 36 lidstaten (plus 4). 

- Binnen COST lopen er ongeveer 270 lopende acties in 9 domeinen (plus Trans 

Domain). 

- Per actie betreft gaat het om een deelname van gemiddelde 20 landen. 

- Over de 270 lopende acties nemen 30.000 onderzoekers deel. 

- Voor de periode 2007-2013 beschikt COST over een budget van 250 miljoen 

(afkomstig uit het zevende kaderprogramma). 

 

Door de komst van het zevende kaderprogramma moest COST zich meer structureren. 

Vanaf 1 januari 2004 is het COST-bureau bij de European Science Foundation 

ondergebracht. COST is niet enkel beperkt tot Europa, en stimuleert wereldwijde 

samenwerking. 

 

Wat is een COST-actie? 

- Een COST actie is een netwerk van onderzoekspartners uit verschillende COST 

lidstaten (minimum 5) die samenwerken om workshops te organiseren, afspraken te 

maken, …  

- De acties lopen voor een termijn van 4 jaar en zijn gebaseerd op een werkprogramma. 

- Momenteel wordt een actie gefinancierd aan (gemiddeld) 75.000 euro per jaar maar 

wellicht wordt dit terug opgetrokken naar 100.000 euro per jaar. 

- Waar dient dit budget voor? 

 Het onderhoud van secretariaat en website 

 Het opzetten van netwerkactiviteiten (vergaderingen, conferenties, seminaries, 

workshops) 

 Het organiseren van andere activiteiten: 

 Wetenschappelijke zendingen van korte duur 
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 Training schools 

 Publicaties, disseminaties 

- COST biedt geen financiering voor het onderzoek zelf. 

 

Wat is de juridische basis? Een COST-actie kan starten als minstens 5 COST-lidstaten een 

Memorandum of Understanding ondertekend hebben (MoU is een soort van gentlemen’s 

agreement).  

 

Er zijn twee calls per jaar en het betreft een procedure in twee stappen. In eerste instantie 

dient men een korte tekst van een vijftal pagina’s in waarin men beschrijft wat men gaat 

doen. De preproposal wordt aan de hand van zes criteria (right of cost?, public utility, 

science, innovation, impact, networking, presentation) beoordeeld. Na een (positieve) 

evaluatie van het preproposal volgt de  full proposal. Als dit voorstel positief onthaald 

wordt kan de actie starten en een memorandum of understanding ondertekend worden. 

Deze procedure beslaat in de regel een negental maanden. Voor vragen over de procedure 

kan men terecht bij opencall@cost.eu.  

  

Er zijn verschillende COST acties actief, voor cultuur is er bijvoorbeeld ’ Investigating 

cultural sustainability’ (Vm. IS1007). 

 

Hoe wordt COST beheerd? De ministers, verantwoordelijk voor wetenschap en innovatie, 

vormen een ankerpunt. Hieronder is een comité van hoge ambtenaren actief (CSO). Het 

dagelijks beheer gebeurt via JAF. Verder zijn er 9 domeincomités(10)  actief  (10 als men 

Trans Domain meetelt) die instaan voor de evaluatie, implementatie en opvolging van de 

acties in hun domein (ICT, Materialen, Chemie,…). 

 

Hoe is België vertegenwoordigd bij COST? Belspo (Lieven van Daele) staat in voor de 

coördinatie op Belgisch niveau (CSO) en via CIS/COST worden de verschillende COST-

coördinatoren betrokken. Karel Goossens (EWI) neemt deze rol voor Vlaanderen op. In de 

toekomst zal het FWO ingeschakeld worden als nationaal contactpunt voor COST.  Het 

departement EWI voorziet ad-hoc in een financiële ondersteuning voor deelnemers van een 

actie die door de Vlaamse Gemeenschap afgevaardigd zijn en door omstandigheden niet 

door COST vergoed worden of voor de organisatie van een evenement  in Vlaanderen. Het 

is eerder uitzondering dat er vanuit Vlaanderen financiering is en dan nog onder 

voorwaarde dat er budget beschikbaar is. 

 

Hoe kan je de slaagkans verbeteren? 

- Vraag je af wat deze groep voor COST kan betekenen (en niet enkel wat COST voor 

jou kan betekenen). COST  vraagt immers maatschappelijke relevantie, state of the art 

visibiliteit, …. 

- Zorg ervoor dat het getrokken wordt door en met sterke participatie van academische 

partners. 

mailto:opencall@cost.eu
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- Toon aan dat je kennis hebt m.b.t. state of the art evoluties. 

- Werk een concreet idee uit m.b.t. de actie en de implementatie. 

- Betrek enkel partners met een excellente reputatie in het domein. 

 

Als België deelneemt aan een COST-actie is dat via een MoU. Bij deelname wordt België 

vertegenwoordigd in het management comité (MC) van de actie (2 effectief en 2 plvv pêr 

land) .  De deelnemers aan het MC worden door de lidstaat aangeduid.  Indien er nog geen 

vertegenwoordigers zijn aangeduid kan je het deelnameformulier in vullen en naar het 

COST secretariaat Vlaanderen te sturen (zie EWI website voor het formulier, in de 

toekomst FWO). 

 

Hoe kan je deelnemen aan lopende acties (MC of via WG)? Kijk in eerste instantie of 

België bij die al actie aangesloten is. Indien niet, contacteer dan COST secretariaat 

Vlaanderen  en vraag om deel te nemen via het ingevulde deelnameformulier. Indien 

België wel aangesloten is, richt je dan tot de voorzitter van die actie. Vervolgens is het aan 

de voorzitter om te kijken of je een toegevoegde waarde kan betekenen voor de actie. 

 

Meer informatie over COST 

http://www.cost.esf.org 

 

Specifieke vragen voor deelname vanuit Vlaanderen 

COST-secretariaat Vlaanderen 

e-mail: cost@ewi.vlaanderen.be 

URL: www.ewi-vlaanderen/cost 

tel:  02-553 58 60 

 

Presentatie (Karel Goossens) 

  

5. Varia 

 

 Data Exchange Agreements 

 

Zoals tijdens de bijeenkomst van 6 juli ter sprake gebracht, circuleren en nog heel wat 

vragen bij de nieuwe (en intussen door de Europeana Board aangenomen) versie van de 

Data Exchange Agreements. Om deze materie verder te bespreken, wordt er vanuit het 

Europeana Vlaanderen Overlegplatform en de Gebruikersgroep Auteursrecht en 

Samenleving een initiatief opgezet. Er wordt gedacht aan eenVlaams-Nederlands initiatief 

(in Nederland loopt het traject ‘digitale collectie Nederland in Europeana’) en Europeana 

heeft ook al laten horen dat in samenwerking met het Europeana bureau initiatieven per 

land kunnen opgezet worden. 

 

Indien interesse om hierover mee na te denken, gelieve contact op te nemen met Hans van 

der Linden.  

http://www.cost.esf.org/
mailto:cost@ewi.vlaanderen.be
http://www.ewi-vlaanderen/cost
http://europeanavlaanderen.wikispaces.com/file/view/Presentatie_COST_111018.ppt/268692578/Presentatie_COST_111018.ppt
mailto:karel.goossens@ewi.vlaanderen.be
http://europeanavlaanderen.wikispaces.com/file/view/v_europeanavloverleg_110706.pdf
http://digitalecollectie.nl/
mailto:hans.vanderlinden@cjsm.vlaanderen.be
mailto:hans.vanderlinden@cjsm.vlaanderen.be
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 Lancering European Cultural Commons 

 

Op 12 oktober vond er in het kader van het Europese voorzitterschap in Warschau een 

conferentie plaats waar het idee van de European Cultural Commons gelanceerd werd. De 

‘Commons’-gedachte is niet nieuw maar met dit raamwerk wil men de gedachte zoals die 

in de  Digital Agenda For Europe opgenomen is verder uitwerken. De bedoeling is om tot 

een gezamenlijke visie te komen over dit raamwerk dat de diversiteit van de digitale 

content zal aanleveren op een manier die tegemoet komt aan de noden en verwachtingen 

van de eindgebruikers.  

Tijdens deze bijeenkomst (presentaties) werd de Smithsonians Commons voorgesteld en 

werd dit concept via bepaalde invalshoeken bekeken op het vlak van barrières en 

oplossingen. Dit wordt verder opgenomen tijdens de volgende EU-voorzitterschappen 

(Denemarken, Cyprus, …) en zal ook aan bod komen op de plenaire CCPA-vergadering op 

6 december 2011 in Rotterdam.  

 

 

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/digital-agenda-communication-en.pdf
http://www.version1.europeana.eu/web/europeana-project/european-cultural-commons

