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Op deze bijeenkomst van het overlegplatform is Joris Pekel van het Europeana Office de centrale gast. Hij
geeft uitleg bij de recente evoluties in de context van Europeana zoals het ‘Europeana Publishing
Framework’ en aspecten van het businessplan 2016. Joris werkt nu 2,5 jaar voor Europeana en is
verantwoordelijk voor het aggregation team en de data partner services. Dit betreft voornamelijk de
communicatie met instellingen én aggregatoren die data aanleveren aan Europeana. Joris’ specifieke
expertise bevindt zich op het vlak van auteursrecht: Wat mag wel, wat mag niet, hoe licentieer je dit op
de beste manier?
De context: Europeana
Europeana ging acht jaar geleden van start als een initiatief van de Europese Unie met het idee om
iedereen toegang te geven tot het Europees erfgoed (om ervan gebruik van te maken, om te leren, voor
plezier, …). Initieel was Europeana opgevat als een aggregator die digitaal materiaal bundelt en ter
beschikking stelt.
Welke mijlpalen bereikte Europeana intussen?
- Inmiddels zijn er 3500 instellingen die hun collectie via Europeana online delen. Op de website vindt
je 45.000.000 (metadata)records.
- In 2012 werd de nieuwe Data Exchange Agreement (DEA) ingevoerd. Dit betekende dat metadata vrij
zijn van restricties (en dit door de adoptie van CC0 PD-waiver). De DEA zorgde ervoor dat alle
metadata gebruikt, gekopieerd, … kan worden door iedereen.
- Er werd aan een gestandaardiseerd datamodel gewerkt om verschillende collecties, objecten, … met
elkaar te laten communiceren. Tot en met vandaag de dag is men bezig met de transfer van de
Europeana Semantic Elements (ESE) naar het Europeana Data Model (EDM).
- Alle objecten in Europeana zijn intussen voorzien van een rechtenstatus waardoor de gebruikers
weten wat ze met dat materiaal kunnen doen. Dit was de grote campagne van 2014.
- In 2015 werd de strategie (tot 2020) opgemaakt. Deze strategie wordt jaarlijks via businessplannen
(vb. 2016) verder uitgewerkt. Deze visie is opgebouwd rond vier speerpunten:
- Create value for partners
Wat haal je als instelling uit een samenwerking met Europeana? Dit is veranderd en een essentieel
element geworden om een engagement te bestendigen. De eerste objecten kwamen Europeana via
de grote contentprojecten (Athena, Linked Heritage… ) binnen. In deze context kregen instellingen
middelen om collecties te digitaliseren. Deze aanpak had als nadeel dat er te veel naar de
aantallen gekeken werd omdat de projecten hun kwantitatieve targets moesten halen. Dit leidde
tot rommelige data wat de gebruikersgemak niet echt ten goede kwam.
Hier staat tegenover dat Europeana anno 2016 instellingen warm wil maken om deel te nemen
door hen ook iets aan te bieden. Dit wordt ook ingegeven door het feit dat dergelijke
(content)projecten momenteel niet meer mogelijk zijn in een EU-context. Deze aanpak biedt
mogelijkheden omdat Europeana daardoor met instellingen gaat samenwerken die om specifieke
redenen willen meedoen. Deze aanpak impliceert wellicht ook dat er vele instellingen zullen
afvallen.
- Improve data quality
Europeana wil ook de datakwaliteit verbeteren. Als leek is het lastig om de informatie te vinden
waar je naar op zoek bent. Europeana heeft niet de mogelijkheid om google-achtige
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zoekalgoritmes te implementeren en moet het derhalve hebben van de kwaliteit van de metadata
die door de instellingen aangeleverd wordt. De relatie met die instellingen is belangrijk omdat
daar winst te halen is inzake datakwaliteit.
Misschien is het goed om met kleinere datasets verder te gaan (van instellingen die goed
nagedacht hebben wat ze daarmee willen bereiken en hoe ze de meerwaarde van een
samenwerking met Europeana zien).
- Open the data
Europeana ondersteunt de redenering dat erfgoed van iedereen is (zeker als het uit publieke
instellingen komt) en dat iedereen daar toegang tot zou moeten hebben. Dit impliceert dat
digitaal materiaal door de instellingen zo open mogelijk aangeboden moet worden. Het is niet de
bedoeling dat door digitalisering nieuwe rechten gecreëerd worden. Europeana doet daar ook
onderzoek naar, o.a. i.s.m. Kennisland. Recent werd er bijvoorbeeld onderzocht of digitalisering
nieuwe rechten kan genereren. Hiervoor werden Europese wetgevingen gescreend. In Spanje en
Duitsland kan dit, in België niet.
- Strenghten the organization
Men wil van Europeana veel meer een ledenorganisatie maken waar iedereen meer zeggenschap
heeft in de beslissingen die genomen worden. De Europeana Council is hierin een goed
instrument. (Jef Malliet is lid van de Europeana Council)
Europeana Publishing Framework
Europeana wil graag de verbinder zijn tussen verschillende groepen: data providers, eindgebruikers,
creatieve industrie,
eNumerate (2014) gaf aan dat momenteel ongeveer 10% van het Europese erfgoed gedigitaliseerd is (het
gaat om 300 000 000 objecten (waarvan 50 miljoen objecten in Europeana)). Er zit heel veel materiaal in
Europeana dat voor een eindgebruiker niet nuttig is. Veel materiaal zal nooit naar boven komen omdat
de metadata te summier is, of omdat er te veel materiaal is om wegwijs uit te worden. Instellingen
moeten dus nadenken over wat te presenteren. En op welke manier.
Europeana beseft dat er te veel data is om op te nemen. Men wil kritischer gaan kijken wie Europeana
bereikt, wat de instellingen verwachten, wat er zinvol is. Een eerste stap hierin is het Publishing
Framework. Dit is een belangrijk element voor de verbetering van de datakwaliteit. Dit raamwerk is
opgebouwd rond het credo ‘the more you give, the more you get’. Het document focust op stilstaand
beeld maar in de annex zijn eveneens de voorwaarden opgenomen voor audiovisueel materiaal, 3D…
Een taskforce verbond verschillende partners die bekeken hoe men het materiaal in Europeana in
verschillende categorieën kon indelen:
- Europeana als zoekmachine
Een instelling wil mensen naar een collectie toe leiden.
Daarvoor is er nood aan metadata en aan thumbnail. Als return geldt dat de data beter vindbaar is,
dat je een idee hebt van de webtrafiek naar je pagina en dat je over relevante statistieken kan
beschikken. De tools om de webtrafiek in beeld te brengen wordt binnen een tweetal maanden

gelanceerd. Momenteel zijn er nog enkele kleine bugs.
bijna klaar, nog een klein aantal bugs. Dit wordt binnen twee maanden gelanceerd).
-

Europeana als showcase
Een instelling wil een collectie op Europeana vindbaar en zichtbaar maken.
Daarvoor is er nood aan metadata en een directe link naar het digitale bestand (object) op de server
van de instelling. Dit is interessant voor API-gebruikers omdat ze zo materiaal vanuit verschillende
bronnen samen kan brengen.
Europeana ontwikkelde thematische collecties waarvoor de Europeana database gefilterd getoond
wordt. Momenteel bestaan de collecties ‘kunstgeschiedenis’ en ‘muziek’. Het cureren van deze
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collecties is belangrijk. Voor muziek gebeurt dit door het Sounds-consortium, voor kunstgeschiedenis
wordt er vanaf februari 2016 iemand aangesteld die mensen vanuit het netwerk om zich zal
verzamelen.
-

Europeana als distributieplatform en als platform voor vrij hergebruik
Hiervoor is de auteursrechtelijke status van het werk belangrijk.
- Distributieplatform: via restrictieve CC-licenties wordt het mogelijk om enkel het origineel te laten
zien. Dit is het meest geschikt voor onderwijs.
- Vrij hergebruikplatform: Het gaat om publieke domein materiaal (licenties: CC0-SA, CC0) wat naar
alle derde platforms doorgestuurd kan worden. Europeana werkt nauw samen met Wikimedia.
Deze sectie doelt op industrieën waarmee de Europese Commissie samenwerking beoogt.
Europeana wil graag het materiaal zo vrij beschikbaar mogelijk maken. Hiervoor worden in de
projecten tal van pilots uitgewerkt. Het is immers zo dat de creatieve industrie maar ook de
gebruikers eisen hebben i.v.m. het materiaal.

Dit framework stelt Europeana in staat haar database in vier lagen op te delen. De ene categorie is
niet beter dan de andere maar het onderscheid geeft vooral richting in wat de instellingen willen
bereiken van/met de samenwerking met Europeana.
Het publishing framework is een structuur die de komende tijd nauwelijks zal veranderen.
De publishing guide zal wel veranderen.
Europeana Publishing Guide (nu versie 1.3)
Het Publishing Framework is de structuur, de Publishing Guide de technische leidraad om hiernaar toe te
werken. Deze richtlijnen beschrijven acht of negen verplichtte elementen. Als hieraan voldaan is, kan de
betreffende content in Europeana opgenomen worden.
Deze richtlijnen laten echter ook toe om een slecht doorzoekbare collectie toe te voegen. Europeana
accepteert dit wel, maar wil wel kijken (samen met het comité datakwaliteit) welke acties zinvol zijn om
de beschikbaarheid van data te verhogen. Dit zou meetbaar moeten zijn (en niet enkel handmatig). Het
comité datakwaliteit is net van start gegaan. Jef Malliet maakt er deel van uit. Dit comité zal op vaste
periodes kijken of de guidelines nog relevant zijn. Men zal niet snel datasets verwijderen.
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Het achterliggende idee is de vraag hoe Europeana de minimale voorwaarden omhoog kan krikken
teneinde de datakwaliteit te verhogen. Dit zal in eerste instantie toepasbaar zijn op de partners van het
DSI. Dit is een grote groep partners waaronder de Europeana Associatie, een aantal domeinaggregatoren
(TEL, Apex, AthenaPlus (als museumaggregator), HOPE, EuropeanaFashion, EU Screen, EuropeanaSounds
(op termijn)) en technische partners (beheerders van Mint bij NTUA), onderzoekspartijen (kennisland… ).
De nationale aggregatoren ontvangen geen middelen uit het DSI. Dit gaat terug op het idee van de
Europese Commissie dat die door hun eigen ministerie van cultuur ondersteund moeten worden. Het zijn
wel associated partners, op basis waarvan ze wel over een klein reisbudget beschikken.
Europeana website
De nieuwe Europeana website werd recent in bèta-versie gelanceerd. Enkele elementen:
-

Mediafile checker (ontwikkeld in Europeana Creative) volgt de link naar de website van de instelling
en stuurt vervolgens de technische informatie over het digitale object terug. Deze informatie kan de
gebruiker in zijn zoekopdracht gebruiken (bestandstype, kleur, grootte… ). Dit is ook bruikbaar voor de
thematische kanalen.

-

De Europeana website is gebouwd op de Europeana API.

-

Statistieken: het is voor elke participerende instelling mogelijk om via het dashboard volgende vragen
te beantwoorden: Hoeveel items bevinden zich in Europeana? Wat is de auteursrechtelijke status
ervan? Waar komen de mensen vandaan die het materiaal vinden?
Binnenkort zal het eveneens mogelijk zijn om voor deze aspecten een evolutie in tijd weer te geven
(via maandelijkse snapshots). En eens dat geïmplementeerd is worden er enquêtes gepland die zullen
peilen naar de verdere interesse en noden van de instellingen inzake bijkomende statistieken.
De statistieken maken het mogelijk om informatie te genereren op verschillende niveaus zoals
Europeana, landen, aggregaten en de individuele providers.
Je kan de eigen instelling vinden via Statistics.europeana.eu/data_providers. Het systeem is voor
iedereen beschikbaar en is vrij transparant. Je kan er ook zien dat er best wel vele collecties weinig
tot niet gebruikt worden. Momenteel zijn ruwe data niet beschikbaar maar de implementatie daarvan
wordt nog voorzien.
De vraag stelt zich hoe succes op het niveau van kwaliteit gemeten kan worden (door Europeana). De
Europese Commissie vindt dit een belangrijk gegeven en dit wordt momenteel binnen de DSI
bediscussieerd. Ideeën op dit vlak zijn welkom.

Aggregatie binnen Europeana
Het huidige aggregatiemodel werd zeven jaar geleden opgezet. Hierin bereidt een instelling de data voor,
stuurt deze naar een aggregator die op zijn beurt door Europeana geharvest wordt. Dit model werkte
goed maar heeft intussen zijn limiet bereikt. Nadelen zijn:
- Het is traag.
- Er zijn tussenstops die mensen impliceren (als er iets niet goed is voor opname, gaat de vraag terug,
…)
- Tijdens elke stap van harvesting treedt er wel een vorm van dataverlies op.
- Het is een model dat ervoor zorgt dat Europeana nooit de meest up-to-date versie zal tonen.
In zekere zin gaat dit ook in tegen hoe het internet werkt. Als je naar andere producten kijkt die toegang
geven tot grote hoeveelheden data (bv google) dan merk je dat die systemen ook geen data opslaan maar
wel indexeren (er moet niet steeds een persoon tussen zitten).
Als een gebruiker op zoek is naar data, dan maakt het niet veel uit waar de informatie zich bevindt.
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Wat Europeana in dit geval doet is de moeite die de instelling al gedaan heeft dupliceren.
Een interessant model kan een netwerk van nodes zijn met Europeana, grote aggregatoren en de
instellingen (indien ze technische middelen beschikken). Europeana kan dan toezien op standaarden. Als
instellingen daaraan voldoen, kunnen ze zich aanmelden en worden ze gecrawld door Europeana.
Als een instelling iets in haar digitale collectie verandert, moet dat in dat geval niet de hele weg afleggen.
Dit model staat momenteel in de kinderschoenen maar Europeana is op zoek naar handigere manieren
(met de aggregatoren) om data beschikbaar te maken.

In de marge hiervan wordt naar de verhouding met EuropeanaCloud gepeild. EuropeanaCloud is een
ambitieus project dat als resultaat de mogelijkheden van een cloudbased infrastructuur (WPAAS) zal
aangeven. WPAAS. Het zal geen werkend product afleveren.
Europeana is bezig om de infrastructuur te verbeteren en de instellingen ook tools geven om de data te
verbeteren zoals bv. de datachecker (die groen vinkt aan als data klaar zijn voor publicatie).
Focus van Europeana voor de nabije toekomst
-

Kwaliteit boven kwantiteit
In principe worden alle collecties (en instellingen) evenwaardig behandeld. Als er echter instellingen
zijn die bepaalde (deel)collectie belangrijk vinden en daarmee in de context van Europeana aan de
slag willen gaan, dan is het mogelijk dat er in een rechtstreekse relatie gewerkt wordt.

-

Contentstrategie
Europeana gaat actief op zoek naar content die ontbreekt maar zinvol zou zijn.

-

Meer effectieve infrastructuur zonder andere dingen te dupliceren
Cfr. het aggregatieverhaal.

Vragen en discussie
-

Hoe kan je als instelling deelnemen aan Europeana?
Als een instelling interesse betoont, kijkt Europeana wat de beste manier is om deel te nemen. Zijn er
thematische projecten of nationale aggregatoren waarbij aangesloten kan worden? Indien zo, dan
wordt er doorverwezen, indien niet, dan wordt er een andere mogelijkheid gezocht.
Nu kan aangeleverde data relatief snel online komen.

-

De bekendheid van Europeana bij het grote publiek is niet heel groot. Daar lees je in het businessplan
niet zo veel over. Hoe ziet Europeana dit?
Er waren goede activiteiten naast de site die zeker succesvol waren (bv. Pinterest… ) maar eens men
op de site kwam viel het wat tegen. De nieuwe zoekfaciliteiten zijn bedoeld om dit te verbeteren. Er is
ook onduidelijkheid over de ‘gebruikers’ van Europeana. Vroeger werd dit omschreven als ‘iedereen’
maar daar moeten keuzes in gemaakt worden. Misschien kunnen de ‘channels’ hier iets in betekenen.
Er wordt opgemerkt dat bepaalde doelgroepen extra data genereren. Voor het gebruik van
Europeana-data in een onderwijscontext is er een extra dimensie nodig die momenteel niet
opgeslagen wordt. Zijn dit geen zaken die een waardevolle toevoeging kunnen betekenen?
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Europeana is één van de vele nodes in het internet. Deelname zou op termijn ook interessant kunnen
zijn voor kleinere instellingen die een naamsbekendheid ontbreken, en dus niet noodzakelijk
gevonden worden.
-

Europeana geldt als een multikanaal voor publiceren. Momenteel mankeert er (op
labs.europeana.eu/data) een overzicht van wie er van de API (en dus de data) gebruik maakt.

-

Europeana280: public engagement campagne waarbij alle ministeries van cultuur betrokken zijn. Om
materiaal te laten gebruiken in de verschillende aspecten van de campagne moet het materiaal zo
open mogelijk zijn.
Er wordt veel publiek domein materiaal aangeleverd met een restrictieve licentie. Dit had Europeana
niet verwacht en daarover werd recent een communicatie gedaan. De aangeleverde data die door
Lukasweb gelicentieerd werd, vormt hierbij een probleem.
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