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Op vrijdag 29 november 2013 wordt in het 
Vlaams Parlement in Brussel de nieuwe  
ODIS-2-databank plechtig in werking gesteld. 
Dat is natuurlijk reden om te vieren. Maar de 
centrale partners van het ODIS-consortium 
willen die gelegenheid ook aangrijpen voor 
een reflectie over en een evaluatie van de 
functionaliteiten en de reikwijdte van het 
instrument. Bovenal beogen zij een discussie 
over de toekomstige rol van het apparaat in 
internationale wetenschappelijke program-
ma’s en cultureel-erfgoednetwerken. 

ODIS heeft tijdens de voorbije tien jaar in 
Vlaanderen duidelijk aangetoond hoe een 
eigentijds en multifunctioneel online-instru-
ment ondersteuning kan bieden aan uiteen-
lopende onderzoeks- en erfgoedinitiatieven. 
Door bruggen te bouwen stelt de databank 
wetenschappers en erfgoedorganisaties in 
staat om samen en wederkerig meerwaarde 
te creëren. Maar kan ODIS deze uitdaging 
ook op internationaal niveau aangaan? Heel 
verschillende vragen komen daarbij voor het 
voetlicht. Hoe kan het apparaat inspelen op 
de huidige en toekomstige noden van het 
onderzoek over het onderwerp? Hoe relevant 
is de huidige focus op de geschiedenis van 
de intermediaire structuren in de 19de en 20ste 
eeuw? Welke partners en netwerken kunnen 
voordeel halen uit het gebruik van het instru-
ment en hoe kan het worden afgestemd op 
hun noden? Op welke wijze kan ODIS een rol 
opnemen in de groeiende Europese onder-
zoeksinfrastructuur voor de humane weten-
schappen? 

We nodigen u vriendelijk uit om deel te ne-
men aan deze discussie en op die manier ook 
bij te dragen aan de toekomst van ODIS in een 
Europees samenwerkingsverband. 

On 29 November 2013, in the rooms 
of the Flemish Parliament, the re-
newed ODIS-2 database will be of-
ficially launched. This is of course 
reason for celebration in itself. But 
the leading partners of the ODIS 
consortium also want to grasp this 
opportunity to discuss and evalu-
ate the functionalities and scope of 
the instrument. Above all they hope 
to discuss the future role that it can 
play in both international scientific 
programmes and cultural heritage 
networks. 

During the last decade ODIS already 
demonstrated in Flanders that a 
modern and multifunctional online 
instrument can support very differ-
ent research and cultural heritage 
initiatives. By building bridges the 
database allows scholarly research-
ers and heritage institutions to col-
lectively produce reciprocal surplus 
value. But can ODIS also take up this 
challenge on an international level? 
Many different questions require 
circumspect reflection. How can 
the instrument answer present and 
anticipate on new research needs 
on the subject? How relevant is its 
present focus on the history of inter-
mediary structures in the 19th and 20th 
centuries? Which possible partners 
and networks could benefit from 
using the instrument and how can it 
be adapted to their specific needs? 
How can ODIS take up a role in the 
emerging European digital research 
infrastructure for the humanities? 

We cordially invite you to participate 
in this discussion and thus to contrib-
ute to the future of ODIS in a collabo-
rative European framework. 

Meer informatie over de nieuwe ODIS.
More information on the new ODIS.

http://www.odis.be/ned/inf/hercules.htm 
http://www.odis.be/eng/inf/hercules.htm


PROGRAMMA | PROGRAMME

9.30 Onthaal van de deelnemers | Registration of the participants

10.00 Welkom | Welcome
 prof. dr. Jan de Maeyer, voorzitter en afgevaardigd beheerder ODIS vzw | 
 chairman and managing director of ODIS

SESSIE 1 Voorzitter | Chair: prof. dr. Jan de Maeyer (KU Leuven / KADOC)
Voertaal: Nederlands | Main language: Dutch

10.30 Demonstratie en lancering van ODIS-2 | Demonstration and launch of ODIS-2
 Joris Colla & stephan pauls 

11.30 Rondetafel met enkele partners en gebruikers van ODIS | Round table with  
 some present ODIS partners and users
 Moderator: dr. peter heyrMan (KU Leuven / KADOC)

12.30 LUNCH

SESSIE 2 Voorzitter | Chair: prof. dr. Geert Van GoetheM (UGent / Amsab-ISG)
Voertaal: Engels | Main language: English

13.30 NISE, National movements & Intermediary Structures in Europe 
 prof. dr. Xosé Manoel núñez seiXas (Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) 
 München)

14.00 Encounters of European Elites in the 19th Century 
 prof. dr. thoMas Kroll (Historisches Institut, Friedrich-Schiller-Universität Jena)

KOFFIEPAUZE | COFFEE BREAK

14.45 TIC-Collaborative. A Virtual Research Environment for the study of 19th- 
 and early 20th- century international organisations and congresses 
 prof. dr. Christophe VerbruGGen (UGent)

15.15 Civitas. Forum of Archives and Research on Christian Democracy 
 prof.dr. hanns Küsters (Konrad-Adenauer-Stiftung) 

15.45 Discussie | Discussion

16.15 Slotwoord | Closing address
 prof. dr. ir. bart de Moor (Herculesstichting)

16.30 Receptie | Closing drink



REGISTRATIE

De deelname aan dit ‘lanceringsevent’ is gratis, maar we nodigen u graag uit om in 
te schrijven, uiterlijk maandag 25 november 2013.

Zend daartoe onderstaande informatie aan info@odis.be.

Naam: 

Instelling: 

Functie: 

zal aanwezig zijn bij de lancering van ODIS-2
voormiddagsessie
middagmaal
namiddagsessie
afsluitende drink 

moet zich verontschuldigen
maar wenst een deelnemersmap te ontvangen

REGISTRATION

Participation at this launch event is free, but we kindly invite you to register, no later 
than Monday 25 November 2013.

Please, send the following information to info@odis.be.

Name: 

Institution: 

Function: 

will be present at the launch event of ODIS-2
morning session
lunch
afternoon session 
closing drink 

will not be able to attend
but would like to receive the conference documents

mailto:info@odis.be
mailto:info@odis.be

