Vlaams filmerfgoed
in kaart
Een tussentijdse balans
van sectoroverschrijdende
filmregistratie
In beeld: een blik op het CINEMATEK-depot, © meemoo
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Inleiding
Reportages, documentaires, reisverslagen, amateurfilms… Het zijn waarschijnlijk
niet de eerste zaken waar je aan denkt als je ‘film’ hoort. Toch maakt dit type film,
net zo goed als bioscoopfilms, onderdeel uit van ons collectieve geheugen. Om het
culturele filmerfgoed bewaard in archieven, musea, erfgoedbibliotheken, kunstenorganisaties en overheidsinstellingen te redden, is een overkoepelend registratietraject opzetten en daarvoor het juiste partnerschap aangaan, van uitzonderlijk
belang.
In 2013 werd de staat van het Vlaamse audiovisuele erfgoed in zijn geheel uitgebreid
onderzocht. Hieruit kwamen verschillende pijnpunten naar boven. Specifiek voor
film was dit bijvoorbeeld een versnippering in het beheer van het filmerfgoed en
ongunstige bewaaromstandigheden, maar ook het gebrek aan specifieke aandacht
voor filmcollecties, een gebrek aan infrastructuur en aan inhoudelijke en technische
kennis. Deze situatie was het uitgangspunt voor een samenwerking die meemoo
aanging met het Koninklijk Belgisch Filmarchief
(ook bekend als CINEMATEK).
Sinds 2015 kiezen we samen voor een aanpak in vijf stappen, gaande van inventarisatie tot bewaring op lange termijn, waarbij we sectoroverschrijdend te werk gaan.
Dit doen we samen met CINEMATEK en 61 archieven, musea, kunstenorganisaties,
overheidsinstellingen en erfgoedbibliotheken. In 2022 bereikten we een mijlpaal: meer
dan 14.000 films, wat de bulk is van wat er zich in de archieven van contentpartners
bevindt, werden op inhoudelijk en technisch vlak nauwkeurig geregistreerd. Via deze
samenwerking kunnen we op een efficiënte en betaalbare manier de bewaring
en digitalisering van diverse en verspreide filmcollecties organiseren. Ze vormt een
solide basis voor verdere inspanningen rond bewaring en digitalisering. Ten slotte
biedt deze registratie de kans om op een statistische manier naar de filmcollecties te
kijken en resultaten te presenteren.
In het eerste hoofdstuk nemen we je mee naar hoe het in 2013 gesteld was met het
audiovisuele erfgoed in Vlaanderen. Na deze contextinformatie zoomen we in op de
samenwerking tussen CINEMATEK en meemoo. Na een woordje over de digitaliseringsaanpak en hoe we het hergebruik van het gearchiveerde materiaal stimuleren
duiken we in het vierde hoofdstuk in de cijfers - wat bevindt er zich in al die depots en
archieven? Tot slot blikken we vooruit naar
de toekomst.
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1 - Hoe het allemaal begonnen is
Het Vlaams audiovisueel erfgoed geïnventariseerd
Hoe kan je een prachtige filmcollectie goed conserveren, als je niet weet in welke
toestand ze zich bevindt? Hoe kan je beletten dat ze verloren gaat, als je niet weet
onder welke bedreigingen ze te lijden heeft? Hoe kan je zo’n collectie, die zowat
alle aspecten van het maatschappelijk leven in Vlaanderen in de twintigste eeuw op
unieke wijze documenteert, toegankelijk maken voor het publiek, als je niet precies
weet wat erin zit?

Globale inventaris opgemaakt
In 2012 werd het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) opgericht, dat sinds februari
2020 door het leven gaat als meemoo. Tot meemoo’s taken behoort onder andere het
toegankelijk maken en het duurzaam bewaren van het Vlaams audiovisueel erfgoed
door het te digitaliseren. Om dat te kunnen doen, werden in 2013 de audiovisuele
collecties van een afgebakende groep van partners in kaart gebracht: bij cultureelerfgoedorganisaties zoals archieven, musea en erfgoedbibliotheken, maar ook bij
de Vlaamse omroepen (de publieke omroep VRT, de commerciële omroepen en de
regionale). Het resultaat was een globale inventaris van het audiovisuele erfgoed in
Vlaanderen, opgemaakt door meemoo (als VIAA en PACKED) in samenwerking met
FARO. Op basis van deze inventaris werden grootschalige digitaliseringsprojecten
voor audio- en videodragers opgestart.

Wat film specifiek maakt?
Voor film - bewegend beeld vastgelegd op pellicule - lagen de zaken echter anders.
Uit de inventaris bleek dat collectiebeherende cultureelerfgoedorganisaties en
omroepen aanzienlijke filmcollecties bewaarden. Deze allemaal meteen digitaliseren
lag niet voor de hand. Film digitaliseren is bijzonder duur - tot wel 100 keer zo duur
als het digitaliseren van sommige videoformaten. Bovendien was er - anders dan
bij audio en video - internationaal geen consensus over hoe je film het best digitaliseert. Toch was de urgentie groot. Dit vroeg om een speciale aanpak, gebaseerd op
een grondig onderzoek naar de aantallen, de verspreiding en de toestand van het
filmerfgoed.

Een grondig onderzoek
In opdracht van meemoo voerden Noortje en Verbeke Rony Vissers1 (in dienst van
PACKED, het Vlaams expertisecentrum voor digitaal erfgoed en ook één van de
voorlopers van meemoo) in oktober 2013 een onderzoek naar de toestand van het
filmerfgoed in Vlaanderen. In hun conclusies focusten ze op het belang van digitalisering van het filmerfgoed met oog op preservering en het toegankelijk maken van
het materiaal.
1 - Verbeke , N., & Vissers, R. (2013). Plan van aanpak voor de digitalisering van filmmateriaal in het kader
van VIAA. Brussel: Packed vzw.
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Ze wezen op de uitdagingen bij het bewaren van de films en stelden de kwestie van
selectie en prioritering bij het digitaliseren scherp, verwijzend naar de technische
keuzes die daarbij gemaakt moesten worden. Het rapport van Vissers en Verbeke
schetste duidelijk de toestand van het filmerfgoed in Vlaanderen en legde ook de
basis voor een concreet plan van aanpak voor de analoge conservering en digitalisering ervan.
Verbeke en Vissers schatten het totaal aantal bewaarde filmbobijnen in op circa
74.000, verspreid over zo’n 25 van de 40 collectiebeherende organisaties die op
dat moment contentpartners van meemoo waren. De VRT was de enige omroep
in Vlaanderen die over een filmcollectie beschikte, ingeschat op ongeveer 66.000
filmbobijnen, of zo’n 89% van de totale hoeveelheid. Voor alle overige cultureelerfgoedorganisaties werd het aantal bobijnen ingeschat op zo’n 8000. Het formaat
van zo’n 75% van de films zouden 16mm zijn, 17% 8mm en Super 8. In het algemeen
moesten we de cijfers wel met voorzichtigheid benaderen, aangezien het om ruwe
schattingen ging.

De toestand van het filmerfgoed in 2013
Verbeke en Vissers gaven in hun rapport niet enkel inschattingen over aantallen mee.
Ze legden ook een aantal pijnpunten bloot rond de toestand van het filmerfgoed,
met het oog op het formuleren van een aanpak ervan in samenwerking met de
partners.

Ongunstige bewaaromstandigheden
De meeste van de bevraagde cultureelerfgoedorganisaties gaven aan dat ze niet
beschikten over goede opslagomstandigheden voor filmmateriaal. Niet enkel waren
de temperatuur en luchtvochtigheid onaangepast, ze schommelden ook veel. Ook
slechte verpakkingsmaterialen droegen in belangrijke mate bij tot de snelle achteruitgang van het materiaal. Hier en daar lagen erg brandbare nitraatfilms zelfs tussen
andere erfgoedmaterialen opgeslagen.

Nood aan kennis en expertise
Hoewel een deel van de bevraagde cultureelerfgoedorganisatie al filmmateriaal in
bewaring had gegeven bij het Koninklijk Belgisch Filmarchief, werd het filmerfgoed
erg verspreid bewaard. Voor geen enkele cultureelerfgoedorganisatie was filmarchivering een kernactiviteit. De filmbobijnen werden meestal niet apart bewaard,
maar in de nabijheid van archiefmaterialen die er qua onderwerp bij aanleunden.
De meeste organisaties hadden weinig specifieke kennis, middelen of infrastructuur
om filmmateriaal te bekijken, registreren of herverpakken. Ook wat de collecties zelf
betrof, was de kennis beperkt. Bij het inschatten van aantallen en technische kenmerken zat er vaak niets anders op dan beredeneerd te gissen.
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Weinig zicht op de inhoud
Onder andere door een gebrek aan infrastructuur om de films te bekijken,
was er meestal maar een beperkt zicht op de inhoud ervan. Voor de meeste
organisaties was het dan ook onmogelijk om de eigen collectie inhoudelijk te
waarderen, laat staan om daar conclusies aan vast te knopen over bijkomende
conservatie-inspanningen of mogelijke afstoting.

Wijdverbreid azijnsyndroom
Verbeke en Vissers vroegen de collectiebeheerders ook om steekproefsgewijs de
verslechtering van de acetaat-gebaseerde film te meten, omdat op de VRT na
geen enkele organisatie dit soort metingen systematisch uitvoerde. Uit extrapolaties van de staalnames bleek dat niet minder dan 60% van de acetaatfilms in
de cultureelerfgoedsector was aangetast met het azijnsyndroom2, waarvan 9%
voorbij het autokatalytisch punt. We moeten daarbij opmerken dat de films zich
in veel gevallen al in slechte staat bevonden op het moment van verwerving
door de cultureelerfgoedinstellingen. Daarnaast werden aangetaste films maar
zelden apart van de niet-aangetaste bewaard. Gezien de besmettelijkheid van
het azijnsyndroom was dit nochtans wel wenselijk.

2 - Het azijnsyndroom komt voor bij acetaatfilms. Het is een aftakelingsfenomeen waarbij de
acetaatonderlaag van de film begint te ontbinden. Kenmerken hiervan zijn: krullen, krimpen, barsten
van de film of een sterke azijngeur. Hoewel alle acetaatfilms aantasting kunnen oplopen, zijn goede
bewaaromstandigheden een belangrijke factor. Slechte ventilatie of verpakking, sterke variatie in
luchtvochtigheid en schommelende temperaturen kunnen de zuurtegraad van de film doen stijgen.
Eenmaal het verval is ingezet, is het autokatalytisch, wat betekent dat de snelheid van de aantasting
toeneemt naarmate de reactie vordert.
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2 - Een aanpak van samenwerking
Gebaseerd op de pijnpunten die we in het vorige hoofdstuk hebben besproken
en op een aanbeveling uit het rapport van Verbeke en Vissers, gingen we voor de
filmcollecties van de cultureelerfgoedorganisaties3 op zoek naar een geschikte partner. Die vonden we in CINEMATEK, het Koninklijk Belgisch Filmarchief. Zij
hebben jarenlange ervaring in de langetermijnbewaring, registratie, restauratie,
conservering en ontsluiting van het Belgisch filmerfgoed. Meemoo en het Belgisch
Filmarchief ondertekenden in 2015 hun eerste samenwerkingsovereenkomst rond
de deponering, registratie en conservering van de films bewaard bij meemoo’s
contentpartners.

In beeld: registratoren David Gruwez en Bobbie Noe van CINEMATEK aan het werk,
© meemoo

De bewaaromstandigheden van de films moesten snel worden verbeterd om zo de
toename van het azijnsyndroom te vertragen. Daarnaast was preventieve conservatie voor veel films noodzakelijk. Een overzicht van de technische kenmerken zou
meemoo ook beter toelaten om digitaliseringsaanbestedingen uit te schrijven. Ten
slotte moesten de contentpartners de mogelijkheid krijgen om te beslissen welke
films uit hun collectie het bewaren en later eventueel het digitaliseren waard waren.
Een inhoudelijk overzicht zou hen niet alleen toelaten deze beslissing te nemen op
basis van hun eigen collectiebeleid, maar het zou ook vergelijkingen mogelijk maken
tussen de collecties onderling, en met die van de CINEMATEK. Het registratie- en
conservatieproces verloopt sindsdien volgens een vast stappenplan.

3 - De openbare omroep VRT bezit ook een grote filmcollectie maar aangezien zij zelf over de expertise,
de apparatuur en de geschikte opslagfaciliteiten beschikken, werd afgesproken dat zij hun registratieproject zelf opnieuw zouden opstarten met de steun van meemoo. In 2021 werd dit project afgerond met
een totaal van 53.221 geregistreerde films. Het verval kan dan niet meer gestopt worden of onaangedaan gemaakt worden, het kan enkel vertraagd worden door een aanpassing van de bewaaromstandigheden.
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1. Inventarisatie
Aan elke contentpartner wordt gevraagd om het aantal audiovisuele dragers per
dragertype op te lijsten. Voor film wordt met name gevraagd naar het formaat en
aantal bobijnen per film. In eerste instantie werden deze doorgegeven via mail.
Vanaf 2021 heeft meemoo de Inventaristool in gebruik, waarlangs elke organisatie
zijn gegevens zelf op eender welk moment kan aanpassen.

2. Transport
We contacteren iedere contentpartner die aangeeft film in de collectie te hebben,
om de films over te brengen naar CINEMATEK in Brussel. De ophaling van de films
gebeurt door meemoo. Onze contentpartners voorzien een collectienummer en
verpakken de films voor transport.

3. Registratie
Meemoo heeft in het najaar van 2013 een database (AMS, Archive Management
System) laten ontwikkelen voor de registratie van de te digitaliseren dragers en hun
logistieke opvolging. De registratoren bij CINEMATEK beschrijven de films inhoudelijk en technisch in deze tool. De beschrijvende en technische metadata laten toe
verschillende versies of kopieën van dezelfde film te identificeren. Ze wordt ook
gebruikt door de registratoren van CINEMATEK om een inhoudelijk advies te geven
in de vorm van een score op vijf punten. De contentpartners kunnen de metadata en
het advies als leidraad gebruiken in hun oordeel of een bepaalde film het digitaliseren waard is.

4. Preventieve conservering
Elke film wordt door CINEMATEK geregistreerd, bekeken op de visietafel en gespoeld.
Zo worden de belangrijkste conserveringsproblemen snel duidelijk. Naast registreren
en beschrijven voert CINEMATEK ook een aantal conserverende handelingen uit.
De films krijgen een aan- en uitloopstrook- als die ontbreken, de kern of de spoel
wordt vervangen als dat nodig is en elke film krijgt een nieuw, ventilerend filmblik.
In sommige gevallen is reparatie van gebroken lassen noodzakelijk. Als er papieren
met aan de film gerelateerde informatie in de oude filmblikken zitten, worden er
foto’s van gemaakt en worden de oude filmblikken ingescand. Deze informatie wordt
daarna duurzaam digitaal bewaard samen met de gedigitaliseerde film.
Als de contentpartner dat wenst, krijgt hij de oude blikken terug, maar in de meeste
gevallen hebben ze een lage erfgoedwaarde en worden ze vernietigd. Voor de
acetaatfilms wordt een pH-meting4 uitgevoerd. Nitraatfilms worden overgebracht
naar een brandveilige opslagplaats buiten Brussel.

4 - Dit is een meting van de zuurtegraad van een film. Hiermee wordt de verslechtering van
acetaatgebaseerde film en de mate van azijnaantasting ingeschat.
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5. Bewaring van de analoge film op langere termijn
Goede bewaaromstandigheden hebben een grote invloed op film en kunnen de
levensduur ervan verlengen. Bij slechte bewaaromstandigheden, bijvoorbeeld door
een slechte verpakking, een te hoge luchtvochtigheid of schommelende temperaturen, kunnen problemen als het azijnsyndroom ontstaan. Het advies van meemoo is
om de films bij CINEMATEK in bewaring te geven, tenminste totdat ze gedigitaliseerd
zijn. Na digitalisering kan een contentpartner kiezen om de films bij CINEMATEK in
langdurige bewaring te geven. Dit is aangewezen als een contentpartner niet over
geschikte opslagruimte of -omstandigheden beschikt.

In beeld: de opslagruimte bij CINEMATEK, © CINEMATEK, foto door Bea Borgers
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3 - Digitalisering en de stap naar
hergebruik
Aangezien de digitalisering van film een dure en complexe aangelegenheid is,
kunnen niet alle filmbobijnen tegelijk worden gedigitaliseerd. Daarom is er een
prioritering nodig. Het voornaamste criterium is de staat van het materiaal. Sinds
2015 zet meemoo grootschalige digitaliseringsprojecten op waarbij de meest
bedreigde films worden gedigitaliseerd. Voor acetaatfilms komt dit neer op een
zuurtegraad van 5,0 en lager. Beseffend dat de pH-waarde op zich niet altijd alles
zegt over de toestand van de film op een bepaald moment (ook acetaatfilms met
een hoge pH-waarde kunnen in slechte staat verkeren), heeft deze combinatie van
de pH-waarde met kennis over de bewaaromstandigheden wel een interessante
voorspellende waarde over hoe de toestand van de film zal evolueren.

Naast projecten voor met azijnsyndroom bedreigde film zijn er ook
aparte projecten gestart voor nitraatfilms en voor de digitalisering van
de filmcollectie van de Witte Paters, de enige audiovisuele collectie op
de Vlaamse topstukkenlijst.

In beeld: foto van pater Devroe aan het werk met zijn camera, collectie van de
Witte Paters, KADOC-KU Leuven
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Meemoo doet beroep op filmdigitaliseringsbedrijven voor de digitalisering van
films. In deze projecten worden ad hoc batches van te digitaliseren films samengesteld. Hierbij geldt het principe van de meest aangetaste films eerst. Tegen eind
2023 hebben we als doel om alle gekende aangetaste films te digitaliseren die de
betrokken contentpartners als te digitaliseren hebben aangemerkt. Hoewel er nog
jarenlang nieuwe hoeveelheden bedreigde film zullen worden geregistreerd en
gedigitaliseerd, maakt deze aanpak het mogelijk om vanaf 2024 in te zetten op de
digitalisering van niet-bedreigde films.
Het duurzaam bewaren van de digitale bestanden is één stap, maar het hergebruik
van de digitaliseringsresultaten is net zo belangrijk. Dit doen we via het ondersteunen
van contentpartners, door het toegankelijk maken van de digitaliseringsresultaten via
de eigen meemoo-kanalen en door kennis te delen met derden zodat die zelf aan
de slag kunnen. Contentpartners kunnen bijvoorbeeld al zoeken doorheen elkaars
collectie via het platform Catalogus Pro. Ze vinden er snel en gemakkelijk gedigitaliseerde films, en bekijken ze in een beveiligde omgeving, maar kunnen daarnaast
ook contact opnemen met elkaar om collectiebeheer en eventueel hergebruik af te
stemmen.
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4 - Resultaten en inzichten:
een samenvatting
Binnen de samenwerking met CINEMATEK werden er de afgelopen jaren duizenden
films zowel technisch als inhoudelijk beschreven. Een unieke kans om de registratie
cijfermatig in beeld te brengen. Deze analyse is gebaseerd op een dataset opgevraagd op 24 april 2022. Op dat moment waren 14.060 films volledig geregistreerd.

Organisaties met film
Er werden films geregistreerd van 61 verschillende contentpartners uit vijf
verschillende sectoren (26 archieven, 22 musea, 2 erfgoedbibliotheken, 3
overheidsinstellingen en 8 kunstenorganisaties). De verdeling?
• Met 9307 stuks hebben de archieven de meeste films geregistreerd,
namelijk 66% van het totaal.
• De museumsector volgt met 4.189 stuks of 29% van het totaal.
• De overige 5% van de films zijn afkomstig van erfgoedbibliotheken, overheidsinstellingen en kunstenorganisaties.
archieven

66%
29%

musea
kunstenorganisaties

2%

overheidsinstellingen

2%

erfgoedbibliotheken

0,32%

infografiek: films gedigitaliseerd per sector

Productiedatum
De productiedatum vertelt ons iets over de ouderdom van het filmmateriaal, al
was het niet altijd mogelijk om de productiedatum te achterhalen: slechts 8.126
van de 14.060 films hebben een productiedatum. Van 42% van de geregistreerde
films kennen we dus (nog) geen datum. De archief- en collectiemedewerkers van
de 61 organisaties gaan na digitalisering aan de slag om deze bijna 6000 films te
dateren op basis van hun inhoud en/of archiefcontext. Verder kan uit de gegevens het
volgende worden opgemaakt:
• In totaal werden 97 verschillende jaartallen geregistreerd.
• De oudste films dateren van 1908, de jongste van 2013.
• De meeste films komen uit de periode van 1951 tot 1985. Het gaat hierbij om
6120 films ofwel 75% van de films met een productiedatum.
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• Er is een piek in 1953. Dit is te verklaren door één contentpartner die een grote
collectie films ontving uit dat jaar.
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Filmdrager
Eén van de belangrijkste factoren bij de conservatie van films is de filmdrager5:
het materiaal waarop de filmbeelden zijn vastgelegd. We identificeerden drie
types filmdragers in Vlaanderen. Nitraatfilm is de oudste. Alle films geproduceerd
tussen 1889 en 1920 zijn met grote zekerheid nitraatfilms. De nitraatfilm heeft
een hoge ontvlambaarheid en is onderhevig aan chemische ontbinding. Beide
eigenschappen hebben eraan bijgedragen dat er wereldwijd weinig nitraatfilms
bewaard zijn gebleven. CINEMATEK registreerde 392 nitraatfilms. Dit is 3% van het
totaal.
Acetaatfilm of safety film kwam in gebruik als veiliger alternatief voor nitraatfilm.
De drager werd beschikbaar vanaf 1920 maar verving pas in 1952 definitief de
nitraatfilm. Ook acetaatfilm is gevoelig voor de chemische ontbinding, het azijnsyndroom. Het grootste deel van de geregistreerde films zijn acetaatfilms, zo’n 13.618
stuks, goed voor 97% van het totaal.

3%

97%

nitraat &
polyester

acetaat

5 - De structuur van een film is dezelfde bij alle types film en bestaat uit twee primaire lagen,
die allebei onderhevig zijn aan ontbinding:
• De transparante basis, de dikkere laag, biedt ondersteuning.
• De emulsie, dunne laag, levert de fotogevoelige materialen in de gelatinebinder.
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Een meer recent ontwikkelde filmdrager is polyesterfilm. Aanvankelijk werd
polyesterfilm alleen in de fotografie gebruikt, maar omwille van zijn flexibiliteit, stabiliteit en sterkte werd polyesterfilm in de jaren 1980 een populaire filmdrager. Toch
werden er slechts een 50-tal polyesterfilms geregistreerd bij de 61 Vlaamse organisaties. Dit heeft er ook mee te maken dat er vanaf de jaren 80 een afname is van het
aantal geproduceerde films (zie productiedatum), wat mede te verklaren valt door
de opkomst van het medium video, dat langzaamaan film verving.

Filmformaat of gauge
Gestuwd door technologische innovatie en het bedienen van verschillende soorten
gebruik hebben filmfabrikanten sinds de jaren 1890 tientallen filmformaten geproduceerd. Het filmformaat, ook wel gauge genoemd, verwijst naar de breedte van de
film. De meest voorkomende filmformaten bij meemoo’s contentpartners zijn 35mm,
16mm, 9,5mm en 8mm. Wat cijfermateriaal:
9,5mm
Super 8

2%
10%

35mm

14%

8mm

14%

16mm

60%

• 35mm is hét filmformaat bij uitstek voor langspeelfilms. Door het grote
beeldoppervlak kan het een hoge beeldkwaliteit bieden, toch werden er slechts
1926 films opgetekend, goed voor 14%.
• Het meest gebruikte filmformaat bij contentpartners is 16mm met 8300 films of
59% van het totaal. De 16mm film werd op de markt gebracht als goedkoper
alternatief voor 35mm. Dit formaat kon worden gebruikt in lichtere camera’s
en dat maakte het interessant voor professionals, die ook reportages buiten de
studio konden maken. Met name in de televisiewereld is 16mm nagenoeg altijd
en overal het standaardformaat geweest.
• 8mm is geproduceerd voor amateurgebruik en werd gepresenteerd als
goedkoop alternatief voor 16mm. Er werden 1938 films in 8mm opgetekend of
14% van het totaal.
• Super 8 is ook een 8mm-formaat, dit formaat heeft kleinere perforaties en
daardoor een beeldoppervlak dat tot 50% groter was. Ook dit formaat was
bedoeld voor de amateurfilmer. Goed voor 11% of 1475 stuks.
• Het vijfde meest geregistreerde formaat is 9,5mm, dit formaat werd in 1922 op
de markt gebracht door het Franse Pathé. Het maakt gebruik van 35mm film
die in drie stroken van 9,5mm wordt gesneden. Met 304 films maakt 9,5mm
slechts 2% uit van het totaal.
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• Naast deze vijf meest voorkomende formaten vonden we ook exotischere
formaten terug. Deze representeren minder dan 1% van het totaal en zijn de
volgende: 2x166, Super 16, ¼ inch (aparte magnetische geluidsband zonder
beeld) en 17,5mm.

Geluid
Geluidsfilm kwam vanaf de jaren twintig op de markt, maar kende in België pas in
1930 zijn doorbraak. Geluidsfilm bestaat zowel op nitraat-, acetaat- als op polyesterfilm. Uit de gegevens blijkt dat geluid aanwezig is in 5488 films of 39% van het totaal.
Er zijn ook 838 films (6%) waarvan alleen een geluidsbobijn aanwezig is, maar geen
begeleidende beeldbobijn. Daarnaast zijn er 6987 films of 50%, waarvan er een
beeldbobijn is en waarvan hoogstwaarschijnlijk een geluidsbobijn bestond, maar die
niet aanwezig is. De kleinste groep tenslotte zijn de stille films, die 747 of 5% van het
totaal aantal films uitmaken. Voor 55% van de films is er dus geen geluid aanwezig.
Het hergebruik vormt bij stille film een uitdaging. Zo kan een reportage of interview
zonder geluid moeilijk te volgen zijn.
In principe werd het geluidsmateriaal op twee manieren bij de film bewaard: op
dezelfde bobijn of op een aparte geluidsbobijn. Elk van de twee kan nog eens
onderverdeeld worden in twee geluidsopnametechnieken: optisch 61% (sepopt 9% en
comopt 52%) of magnetisch 39% (sepmag 31% en commag 8%) 7.

beeld
zonder geluid

beeld
met geluid

5%

39%

geluid
zonder beeld

6%

50%

beeld
(geluidsbobijn
kwijtgespeeld)

6 - Dit weinig voorkomende formaat is een 32mm film die langs twee kanten belicht wordt en die nog
niet in twee werd gesneden tot 16mm. We registreerden dit formaattype slechts bij 62 films, allemaal uit
de collectie van Amsab-ISG.
7 - Optisch geluid werd gebruikt van 1930 tot 1950. Dit geluid kon op de filmstrook zelf worden
aangebracht (comopt) of op een apart negatief (sepopt). De optische klanksporen worden vanaf
de jaren 1950 stilaan vervangen door magnetische stroken die op de pellicule werden aangebracht
(commag). De geluidskwaliteit verbeterde omdat men ook stereo en surround sound kon capteren. In
sommige gevallen werd de magnetische strook op een aparte filmdrager geplaatst (sepmag).
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Kleur of zwart-wit
Van alle geregistreerde films zijn 49% kleurenfilms, terwijl 40% zwart-wit films zijn.
4% bestaat zowel uit fragmenten in zwart-wit en fragmenten in kleur. Van 7%, 951
films, is het niet duidelijk of het zwart-wit of kleurenfilms zijn: dit werd bij registratie
niet aangeduid.
Kleurenfilms8 zijn gevoelig voor kleurverandering. De chemische reactie die de
kleurstoffen in een kleurenfilm aantasten wordt uitgelokt door warmte, vochtigheid
en slechte luchtkwaliteit. Goede bewaaromstandigheden kunnen kleurveranderingen
echter wel vertragen.

onbekend

gemengd
7%

40%

4%

49%

zwart-wit

kleur

Bedreigde film
Sinds 2015 tot eind 2023 focust meemoo in zijn digitaliseringsprojecten op het veiligstellen van bedreigde films. In het bijzonder gaat het hier over bedreigde nitraatfilm
en films aangetast door het azijnsyndroom.

1. Bedreigde nitraatfilm
Nitraatfilms zijn de oudste films die wereldwijd in archieven worden bewaard. Het is
een kwestie van tijd voor deze films voorgoed vergaan. In 2022 worden 85 nitraatfilms gedigitaliseerd. In scope zijn de films die nog nooit eerder veiliggesteld zijn,
hetzij via digitalisering of via een kopie op acetaat- of polyesterfilm. Er zijn vijftien
contentpartners betrokken bij het project. De digitaliseringspartner is R3store Studios
uit Londen.

8 - De eerste kleurenfilms dateren van 1895, en werden met de hand ingekleurd. Vanaf de jaren 1910
ging men over op film tinting, een proces waarbij delen van de film of de volledige film in een kleurbad
gelegd werden. Een andere gangbare methode die gelijktijdig met tinting ontstond was toning, waarbij
de donkere kleuren van de film via een chemisch proces omgezet werden naar kleur. Een echte
doorbraak van de kleurenfilm op grote schaal komt er pas in de jaren 1930.
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2. Aangetaste acetaatfilm
Net zoals nitraatfilm kent acetaatfilm stabiliteitsproblemen. Uit de metingen door de
registratoren van CINEMATEK bleek dat maar liefst 79% van de 13.618 acetaatfilms is
aangetast met azijnsyndroom. Van deze 79% is 8% voorbij het autokatalytisch punt.
De cijfers zijn dus nog erger dan de inschattingen uit het rapport van Verbeke en
Vissers (60% aangetast, 9% voorbij autokatalytisch punt).

Afbeelding: film aangetast door het azijnsyndroom, © meemoo

2954

3361

47%
gedigitaliseerd

53%
nog te digitaliseren

infografiek: aangetaste acetaatfilms
geselecteerd voor digitalisering

Films die bedreigd zijn met azijnsyndroom krijgen prioriteit wat betreft hun digitalisering. Door de prioritering van meest aangetaste films bij digitalisering zijn alle door
de contentpartners geselecteerde films voorbij autokatalytisch punt inmiddels gedigitaliseerd. Terwijl de registratie voortgaat, kunnen er uiteraard wel nieuwe films in dit
stadium worden gevonden. De contentpartners kozen ervoor om 40% van de films
voorbij autokatalytisch punt niet te digitaliseren. De afgelopen jaren werden al 2.954
aangetaste films gedigitaliseerd.
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Genres
Tijdens de registratie heeft CINEMATEK ook een genre aan de films toegekend. Deze
toekenning is altijd subjectief en deels artificieel (denk aan films die onder verschillende genres gecatalogeerd kunnen worden), maar vertelt ons wel iets over de overeenkomsten in inhoud en onderwerp.
• Er zijn 145 verschillende genres geregistreerd. Vaak werd één film bij verschillende genres ingedeeld. Zo zijn er 13.610 films met ten minste één genre en zo’n
5158 films met ten minste twee genres. In totaal werden er 20.085 genrelabels
toegekend of gemiddeld zo’n 1,4 per film.
• Opmerkelijk is dat drie genres samen ongeveer 50% van de films vertegenwoordigen. ‘Reportage’ werd het vaakst toegekend en representeert 23%. Op
de tweede en derde plaats volgen ‘amateurfilm’ met 16% en ‘documentaire’
met 10%.
• Van 145 geregistreerde genres zijn er bepaalde genres die complementair zijn.
Zo is het genre ‘amateurfilm’ vaak genoemd in combinatie met ‘reisverslag’
(de zogenaamde travelogue), ‘familiefilm’ of ‘kinderfilm’. Een ander vaak
voorkomende combinatie is ‘erotiek’ met ‘pornografie’. In sommige omstandigheden is het ook moeilijk om het verschil tussen de genres te bepalen, dit is
bijvoorbeeld het geval bij ‘religieus drama’, ‘religie’ en ‘religieuze film’.
• Het valt op dat er weinig speelfilms aanwezig zijn in de filmcollecties bij
contentpartners. Het genre speelfilm werd slechts vier keer toegekend.9
• Ten slotte zijn er 42 genres die maar eenmaal voorkomen. Voorbeelden
hiervan zijn: ‘labotest’, ‘piratenfilm’, ‘kerstfilm’, ‘circus’, ‘variété’ enzoverder.

1
reportage

2
amateuropname

3
documentaire

9 - Hoewel meemoo weinig speelfilms inventariseert, focust CINEMATEK in zijn collectievorming op films
uit de Belgische cinematografische geschiedenis. De Belgische collecties bevatten zowel historische
beelden die de geschiedenis van België weergeven als films en documentaires van Belgische cineasten.
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Conclusies en uitdagingen
voor de toekomst
In april 2022 telden we iets meer dan 14.000 volledig geregistreerde films van 61
contentpartners. Een mijlpaal om trots om te zijn, en het resultaat van een mooie
samenwerking tussen contentpartners, CINEMATEK en meemoo. Deze samenwerking is de hoeksteen van onze brede benadering voor het in kaart brengen van de
filmcollecties (registratie), het stabiliseren van de toestand (conservatie en deponering) en het opmaken van een structureel digitaliseringsplan, met als eerste
focus de meest bedreigde films.

Meer aangetaste films dan eerder ingeschat
Hoe we tot deze aanpak zijn gekomen? In 2013 voerde meemoo een onderzoek
uit naar de situatie van het audiovisueel erfgoed in Vlaanderen. Hieruit haalden ze
enkele pijnpunten en voorstellen aan om concreet aan de slag te gaan, voor audiovisueel erfgoed in het algemeen maar ook specifiek voor film. Waar er in 2013 een
inschatting van zo’n 60% films gemaakt werd die te lijden hebben aan het azijnsyndroom, bleek uit de registratie dat zo’n 79% van de films hiervan in enige mate te
lijden hebben. De mate van azijnaantasting is dus nog ernstiger dan eerst ingeschat.
Zo’n 8% zit boven het autokatalytisch punt, dat als laatste alarmsignaal voor deze
films beschouwd mag worden.

Registratie loopt door
Na acht jaar registreren werd er al een massa aan films geregistreerd en werden
ook de eerste batches aangetaste film gedigitaliseerd. Een ideaal moment om een
tussentijdse balans op te maken, maar allesbehalve het eindpunt voor filmregistratie.
Veel contentpartners van meemoo verwerven nog steeds films, de filmregistratie
gaat dus nog verder, zowel voor aangetast als niet-aangetast materiaal. Er staan
nog tenminste 2.000 te registreren films op onze radar, en we verwachten dat dit
aantal in de komende jaren nog zal aangroeien, zij het steeds langzamer.
Een belangrijke opmerking is dat deze benadering weliswaar een heel groot deel
van de filmcollecties in Vlaanderen dekt, maar dat ze niet volledig is. Een aantal
collecties, met name van particulieren en private ondernemingen, vallen niet binnen
scope. Toch kan men zeker zeggen dat Vlaanderen stilaan meester wordt over zijn
filmerfgoed beheerd door omroepen, archieven, bibliotheken, musea, overheidsorganisaties en kunstenorganisaties. Ook internationaal bekeken gaat het om een
unieke verwezenlijking.

19

Plannen voor digitalisering en ontsluiting
Het technische en inhoudelijke overzicht dat we nu hebben, biedt een uniek en uiterst
waardevol werkinstrument om toekomstige digitaliseringsplannen op te baseren.
Enerzijds kunnen we inspelen op de meest dringende noden voor de aangetaste
film (dat we voorrang geven aan deze films, ligt voor de hand), anderzijds laat het
toe dat we de budgettaire inspanningen kunnen spreiden door de digitalisering van
niet-bedreigde films uit te stellen, zonder dat hun toestand snel achteruitgaat.
Sinds 2015 zetten we al digitaliseringsprojecten op voor de meest bedreigde films,
en voor specifieke projecten zoals de collectie van de Witte Paters. Tegen eind 2023
willen we alle gekende, aangetaste films waarvan de contentpartners aangeven dat
ze deze gedigitaliseerd willen hebben, gedigitaliseerd hebben. Voor de niet-aangetaste films worden binnenkort instrumenten ontwikkeld die moeten toelaten
inhoudelijke accenten te leggen in wat eerst wordt gedigitaliseerd. Daarnaast wordt
ook nagedacht over een uitwisselingsprocedure waarmee contentpartners films die
niet in hun collectieplan passen en die nog niet gedigitaliseerd zijn, kunnen doorgeven aan collega’s. De films kunnen namelijk wel interessant zijn om te digitaliseren
binnen de collectie van een andere contentpartner.
Dankzij het brede technische overzicht dat de filmregistratie biedt, kunnen al deze
plannen uiterst efficiënt worden vormgegeven. Op die manier kan ook de basis
worden gelegd voor raadpleging en hergebruik van deze collecties, door een breed
scala aan doelgroepen.
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