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Cinema Rural Filmdatabank

Bewegend beeld van landbouw, voeding en 

landelijk leven in kaart brengen en ontsluiten 

op nationaal en internationaal niveau
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1. Filmdatabank in CollectiveAccess

• Registratie- en collectiemanagementsysteem CAG

• Uitgebreide beschrijvende en technische 

informatie (metadata) op twee niveaus:

1. Films (frbr: manifestatie)

• Inhoud, productie en context

2. Filmkopieën (frbr: item)

• Bewaarplaats, collectie en eigenaar

• Fysieke beschrijving

2. Publieke filmdatabank op www.cagnet.be

• Publieke informatie over landbouwfilms in 

belangrijke collecties in België

• Beschrijving van films en filmkopieën

• Doorzoekbaar en filterbaar

• Full text

• Datum, regisseur, genre, onderwerp …

• Bekijken van embedded films

• Gebruik van URI’s voor duurzaam documenteren en 

delen
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Films (frbr: manifestation)

Beschrijvende informatie over:

• Inhoud

• Productie

• Context
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Filmcopies (frbr: item)

Praktische en  and technische informatie over: 

• Bewaarinstelling, collectie en eigenaar

• Fysieke beschrijving
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2. Publieke filmdatabank op www.cagnet.be

• Publieke informatie over landbouwfilms in 

belangrijke collecties in België

• Beschrijving van films en filmkopieën

• Doorzoekbaar en filterbaar

• Full text

• Datum, regisseur, genre, onderwerp …

• Bekijken van embedded films

• Gebruik van URI’s voor duurzaam documenteren en 

delen (VB https://data.cagnet.be/F000473)
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Uitwisseling | Datamodel | EBUCORE
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Onderzoek OSLO 
implementatie: 
Use case en 
gebruikers-ervaringen

Opnames van een interview van Constant Boon met Addeke 
Boerma, directeur-generaal van het FAO. ca. 1967-1969. 
KADOC - KU Leuven, Collectie Boerenbond.
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Workshops

1) Definiëren use case

2) Modelleren datamodel filmdatabank als graph

3) Modelleren van CAG pattern naar OSLO

4) Serialiseren van OSLO naar JSON LD



OSLO in de praktijk. Use case voor de toepassing 
van OSLO binnen de Cinema Rural Filmdatabank

1) Verbinding databases Cinema Rural - VRT - MEEMOO (HetArchief) - CINEMATEK - 
KADOC (- ERHFA Bern) 

• beter collectiebeheer, beter vindbare collecties binnen de instellingen
• betere vindbaarheid op online portalen
• toeleiding van de ene organisatie naar de andere

2) Onderzoek faciliteren (digital humanities, landbouw- en filmhistorici):
• verbanden leggen tussen personen, onderwerpen, plaatsen
• nieuwe perspectieven op de dataset creëren > nieuwe classificaties toekennen
• documenteren van (veranderende) percepties door verschillende doelgroepen
• evolutie van landschap, landschapsparken, landbouwpraktijken,...
• studie naar/binnen filmgeschiedenis

3) Hergebruik bevorderen
• VB Vlaams Virtueel Museum

1. Use cases definiëren
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Eigen datamodel modelleren als 
graph in eigen vocabularium

2. Modelleren eigen datamodel

Filmnumber ebucore:identifier/dc:identifier

{Film)-[wordt geidentificeerd door]-(Identificatienummer)-[heeft 
waarde]-(string) F000001
{Film)-[wordt geidentificeerd door]-(Identificatienummer)-[heeft 
type]-(Concept)-[heeft naam]-(string) Object identificationcode

Filmnumber Domain {Film)-[wordt geidentificeerd door]-(Identificatienummer)-[toegekend 
door]-(Actor)-[heeft naam]-(string) Centrum Agrarische Geschiedenis

Display Title

ebucore:title@typeLabel="preferred
_label"/dc:title {Film)-[heeft als weergavetitel]-(titel)-[heeft waarde]-(string) Frischer Wind In Streudorf
ebucore:title@typeLabel="preferred
_label"

{Film)-[heeft als weergavetitel]-(titel)-[heeft type]-(Concept)-[heeft 
naam]-(string) Display title

Display Title Language
ebucore:title@typeLabel="preferred
_label"/dc:title@xml:lang {Film)-[heeft als weergavetitel]-(titel)-[heeft taal]-(string) DE

Main Title

ebucore:title@typeLabel="Main 
Title"/dc:title {Film)-[heeft als titel]-(titel)-[heeft waarde]-(string) Frischer Wind In Streudorf
ebucore:title@typeLabel="Main 
Title" {Film)-[heeft als titel]-(titel)[heeft type]-(Concept)-[heeft naam]-(string) Main title

MainTitle Language
ebucore:title@typeLabel="Main 
Title"/dc:title@xml:lang {Film)-[heeft als titel]-(titel)-[heeft taal]-(string) DE
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3. Modelleren CAG naar OSLO

OSLO pattern CAG pattern Voorbeeld
Gebruik ronde haakjes voor het beschrijven van de OSLO entiteiten. 
Gebruik rechte haakjes voor het beschrijven van OSLO 
eigenschappen.

(ZelfstandigeExpressie)-[identificator]-(Identificator)-(identificat
or)-[GetypeerdeString] 

{Film)-[wordt geidentificeerd 
door]-(Identificatienummer)-[heeft waarde]-(string) F000001

(ZelfstandigeExpressie)-[identificator]-(Identificator)-[type]-(Typ
e Entiteit)-[skos:prefLabel]-(TaalString)

{Film)-[wordt geidentificeerd 
door]-(Identificatienummer)-[heeft type]-(Concept)-[heeft 
naam]-(string) Object identificationcode

(ZelfstandigeExpressie)-[identificator]-(Identificator)-[toegeken
d door]-(Agent)-[naam]-(TaalString)

{Film)-[wordt geidentificeerd 
door]-(Identificatienummer)-[toegekend 
door]-(Actor)-[heeft naam]-(string)

Centrum Agrarische 
Geschiedenis

(ZelfstandigeExpressie)-[titel]-(TaalObject)-[inhoud]-(String)
{Film)-[heeft als weergavetitel]-(titel)-[heeft 
waarde]-(string) Frischer Wind In Streudorf

(ZelfstandigeExpressie)-[titel]-(TaalObject)-[type]-(Type 
Entiteit)-[skos:prefLabel]-(TaalString)

{Film)-[heeft als weergavetitel]-(titel)-[heeft 
type]-(Concept)-[heeft naam]-(string) Display title

(ZelfstandigeExpressie)-[titel]-(TaalObject)-(taal)-[Taalcode] {Film)-[heeft als weergavetitel]-(titel)-[heeft taal]-(string) DE

(ZelfstandigeExpressie)-[titel]-(TaalObject)-[inhoud]-(String) {Film)-[heeft als titel]-(titel)-[heeft waarde]-(string) Frischer Wind In Streudorf
(ZelfstandigeExpressie)-[titel]-(TaalObject)-[type]-(Type 
Entiteit)-[skos:prefLabel]-(TaalString)

{Film)-[heeft als titel]-(titel)[heeft type]-(Concept)-[heeft 
naam]-(string) Main title

(ZelfstandigeExpressie)-[titel]-(TaalObject)-(taal)-[Taalcode] {Film)-[heeft als titel]-(titel)-[heeft taal]-(string) DE

https://data.vlaanderen.be/standaar
den/kandidaat-standaard/applicatie
profielen-cultureel-erfgoed.html
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3. Modelleren CAG naar OSLO

Right Statement
Krijgen we niet gemodelleerd

(Film)-[is onderworpen aan]-(Recht)-[is 
geclassificeerd als]-(Concept)-[heeft naam]-(string) in copyright

Krijgen we niet gemodelleerd
(Film)-[is onderworpen aan]-(Recht)-[is 
geclassificeerd als]-(Concept)-[heeft type]-(Type)

rightsstatem
ent

Rights Holder Person Family 
Name

Krijgen we niet gemodelleerd
(Film)-[is onderworpen aan]-(Recht)-[is 
rechthebbende]-(Agent)-[heeft familienaam]-(string) Nackaerts

Rights Holder Person First 
Name

Krijgen we niet gemodelleerd
(Film)-[is onderworpen aan]-(Recht)-[is 
rechthebbende]-(Agent)-[heeft voornaam]-(string) Hein

Rights Holder Organisation 
Name

Krijgen we niet gemodelleerd
(Film)-[is onderworpen aan]-(Recht)-[is 
rechthebbende]-(Agent)-[heeft naam]-(string) Boerenbond

Krijgen we niet gemodelleerd
(Film)-[is onderworpen aan]-(Recht)-[is 
rechthebbende]-(Agent)-[heeft type]-(string)

rechthebben
de

Attribution
Krijgen we niet gemodelleerd

(Film)-[is onderworpen aan]-(Recht)-[wordt 
beschreven door]-(tekst)

Hein 
Nackaerts

Krijgen we niet gemodelleerd

(Film)-[is onderworpen aan]-(Recht)-[wordt 
beschreven door]-(tekst)-[heeft type]-(Concept)-[heeft 
naam]-(string)

Naamsverm
elding

Genre

(ZelfstandigeExpressie)-[classificatie]-(Classificatie)-[toegekende 
type]-(Type Entiteit)- ?

{Film)-[heeft als classificatie]-(Concept)-[heeft 
naam]-(String)

Public 
Information 
Film

(ZelfstandigeExpressie)-[classificatie]-(Classificatie)-[toegekende 
type]-(Type Entiteit)- ?

{Film)-[heeft als classificatie]-(Concept)-[heeft 
taal]-(string) EN

(ZelfstandigeExpressie)-[classificatie]-(Classificatie)-[toegekende 
type]-(Type Entiteit)- ?

{Film)-[heeft als classificatie]-(Concept)-[heeft 
type]-(Concept)-[heeft naam]-(string) Genre

(ZelfstandigeExpressie)-[classificatie]-(Classificatie)-[identificator]-(Identificator)
{Film)-[heeft als classificatie]-(Concept)-[heeft 
identificatiecode]-[Identificatiecode]

Public 
Information 
Film

(ZelfstandigeExpressie)-[classificatie]-(Classificatie)-?
{Film)-[heeft als classificatie]-(Concept)-[heeft 
bron]-[Agent]-[heeft naam]-(String) CAG

Geographical Focus (ZelfstandigeExpressie)-[stelt voor]-(Locatie)-[naam]-(TaalString)
{Film)-[heeft als geografische locatie]-(geografische 
locatie)-[heeft waarde]-(string) Leuven

(ZelfstandigeExpressie)-[stelt voor]-(Locatie)-[taal]-(TaalCode)
{Film)-[heeft als geografische locatie]-(geografische 
locatie)-[heeft taal]-(string) EN

(ZelfstandigeExpressie)-[stelt voor]-(Locatie)-[skos:prefLabel]-(TaalString)
{Film)-[heeft als geografische locatie]-(geografische 
locatie)-[heeft type]-(concept)-[heeft naam]-(string)

Geografisch
e locatie

Subject

{Film)-[heeft als classificatie]-(Concept)-[heeft 
naam]-(String) Agriculture
{Film)-[heeft als classificatie]-(Concept)[heeft 
taal]-(string) EN

(ZelfstandigeExpressie)-[classificatie]-(Classificatie)-[toegekende 
type]-(Type Entiteit)- ?

{Film)-[heeft als classificatie]-(Concept)[heeft 
type]-(Concept)-[heeft naam]-(string) Subject

(ZelfstandigeExpressie)-[classificatie]-(Classificatie)-[identificator]-(Identificator)
{Film)-[heeft als classificatie]-(Concept)-[heeft 
identificatiecode]-[Identificatiecode] Agriculture

{Film)-[heeft als classificatie]-(Concept)-[heeft 
bron]-[Agent]-[heeft naam]-(String) CAG
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4. Serialiseren OSLO naar JSON LD
https://json-ld.org/playground/
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4. Serialiseren OSLO naar JSON LD

Identifi
cation

Filmnu
mber

ebucor
e:identi
fier/dc:i
dentifie
r

(ZelfstandigeExpressie)-[identificator]-
(Identificator)-(identificator)-[Getypeer
deString] 

{Film)-[wordt 
geidentificeerd 
door]-(Identificatienu
mmer)-[heeft 
waarde]-(string)

F000001 {
@context:"https://data.cagnet.be/doc/osloapplicati
eprofiel/context/cinema-rural.jsonld",
"@type":"ZelfstandigeExpressie",
"identificator":{
"@type":"Identificator",
"identificator":{
"@type":"GetypeerdeString",
"@value":"F000001"},
"type":{
"@type":"TypeEntiteit",
"skos:prefLabel":{
"@type":"TaalString",
"@value":"Object identificatiecode",
"@language":"nl"}
},
"toegekend door":{
"@type":"Agent",
"naam":{
"@type":"TaalString",
"@value":"Centrum Agrarische Geschiedenis",
"@language":"nl"}
} 
}
}

(ZelfstandigeExpressie)-[identificator]-
(Identificator)-[type]-(Type 
Entiteit)-[skos:prefLabel]-(TaalString)

{Film)-[wordt 
geidentificeerd 
door]-(Identificatienu
mmer)-[heeft 
type]-(Concept)-[he
eft naam]-(string)

Object 
identifica
tioncode

Filmnu
mber 
Domai
n

(ZelfstandigeExpressie)-[identificator]-
(Identificator)-[toegekend 
door]-(Agent)-[naam]-(TaalString)

{Film)-[wordt 
geidentificeerd 
door]-(Identificatienu
mmer)-[toegekend 
door]-(Actor)-[heeft 
naam]-(string)

Centrum 
Agrarisc
he 
Geschie
denis

eleme
nt

veld EBUC
ORE 
XML

OSLO pattern CAG pattern Voorbee
ld

Opmerki
ngen

JSON-LD sample

https://json-ld.org/playground/
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4. Serialiseren OSLO naar JSON LD
elemen
t

veld EBUCO
RE 
XML

OSLO pattern CAG pattern Voorbeel
d

Opmerkin
gen

JSON-LD sample

Director 
Family 
Name

ebucore
:creator/
ebucore
:contact
Details/
ebucore
:familyN
ame

(ZelfstandigeExpressie)-[creatie]-(Creatie
)-[activiteit]-(Rol)-[agent]-(Persoon)-[heeft 
achternaam]-(TaalString)

{Film)-[is geregiseerd 
door]-(Event)-[is 
regisseur]-(Agent)-[he
eft 
familienaam]-(string) Borel

{
"@context":"https://data.cagnet.be/doc/osloapplicatiepr
ofiel/context/cinema-rural.jsonld",
"@type":"ZelfstandigeExpressie",
"creatie":{
"@type":"Creatie",
"activiteit":{
"@type":"Rol",
"agent":{
"@type":"Persoon",
"heeft achternaam":{
"@type":"Taalstring",
"@value":"Borel",
"@language":"nl"},
"heeft voornaam":{
"@type":"Taalstring",
"@value":"Victor",
"@language":"nl"}},
"rol":{
"@type":"Type Rol",
"skos:prefLabel":{
"@type":"Taalstring",
"@value":"director",
"@language":"en"}
}
}
}

}

Director 
First 
Name

ebucore
:creator/
ebucore
:contact
Details/
ebucore
:givenN
ame

(ZelfstandigeExpressie)-[creatie]-(Creatie
)-[activiteit]-(Rol)-[agent]-(Persoon)-[heeft 
voornaam]-(TaalString)

{Film)-[is geregiseerd 
door]-(Event)-[is 
regisseur]-(Agent)-[he
eft voornaam]-(string) Victor

Director 
Role

ebucore
:creator/
ebucore
:role="di
rector"

(ZelfstandigeExpressie)-[creatie]-(Creatie
)-[activiteit]-(Rol)-[rol]-(Type 
Rol)-[skos:prefLabel]-(TaalString)

{Film)-[is geregiseerd 
door]-(Event)-[is 
uitgevoerd 
door]-(Agent)-[heeft 
rol]-(string)-[heeft als 
classificatie]-(Concept
)-[heeft naam]-(String) director
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{
  "@type":"ZelfstandigeExpressie",
  "identificator":{

"@type":"Identificator",
  …},

  "titel":{
      "@type":"Taalobject",
        …},
  "creatie":{
      "@type":"Creatie",
        …},
  "drager":{
      "@type":"Mensgemaakt Object",
      "identificator":{
      "@type":"Identificator",
        …},
      "beheerder":{
      "@type":"Agent",
        …},
      "isOnderdeelVan":{
      "@type":"GecureerdeCollectie",
      "titel":{
      "@type":"TaalString",
        …},
      "curator":{
      "@type":"Agent",
        …},
      "eigenaar":{
      "@type":"Agent",
        …}
        }
    }
}

4. Serialiseren OSLO naar JSON LD
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4. Serialiseren OSLO naar JSON LD
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Verwachte resultaten
• strategie
• dataprofiel met de volledige 

datamodellering
• beschrijvingsmodel CAG
• EBUCORE xml
• beschrijvingsmodel VRT
• CAG pattern
• OSLO pattern

• architectuurplaatje hoe je een LD 
endpoint gaat maken

• architectuurplaatje hoe we data als 
uitwisselformaat kunnen gebruiken

• alle 470 afleveringen in json ld 
omgezet

Ervaringen

Voorlopige resultaten
✔ strategie
✔ dataprofiel met de datamodellering 

voor:
✔ beschrijvingsmodel CAG
✔ EBUCORE xml
✔ CAG pattern
✔ OSLO pattern: deels

✔ architectuurplaatje LD endpoint
✔ architectuurplaatje data als 

uitwisselformaat 
✔ Voorbeeld filmrecord deels in json ld 

omgezet

Goed inzicht in eigen datamodel
Verankering kennis en toepassing 
diverse modelleringen
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Hindernissen: Stijle 
leercurve

mapping voorbeeld

CAG:
(Film)-[wordt geidentificeerd door]-(Identificatienummer)-[heeft waarde]-(string) F000001
(Film)-[wordt geidentificeerd door]-(Identificatienummer)-[heeft type]-(Concept)-[heeft naam]-(string) Object identificationcode

OSLO:
(ZelfstandigeExpressie)-[identificator]-(Identificator)-[identificator]-(GetypeerdeString) F000001
(ZelfstandigeExpressie)-[identificator]-(Identificator)-[type]-(Type Entiteit)-[skos:prefLabel]-(TaalString) Object identificationcode
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Hindernissen: Onvolledige documentatie applicatieprofielen
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Hindernissen: Verschillende mogelijkheden voor omzetten in 
JSON-LD

CAG Identificatienummer CoGhent Identificatienummer
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Effectieve use cases

1) EBUCORE ipv OSLO als verbindend datamodel op nationaal en 
internationaal vlak voor Cinema Rural - VRT – Meemoo (HetArchief) - 
CINEMATEK – KADOC (-ERHFA Bern)

2) Mogelijkheden van OSLO modellering binnen (film)databank als 
belangrijke kennis voor de toekomst: wordt verder gezet

3) Eigen traject als voorbeeld voor partners binnen het project en extern

4) Onderzoek faciliteren en hergebruik bevorderen
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OSLO implementatie:
Technische voorwaarden

Winterlandbouwschool Bastenaken 1939. Centrum Agrarische 
Geschiedenis (CAG)
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What does the box say? - Native export formaten
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What does the box say? - json, does that count?
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Json-look-a-like

{ 
"name": "Barack Obama", 
"givenName": "Barack", 
"familyName": "Obama", 
"jobTitle": "44th President US“

}

json

{ 
"@context": "http://schema.org",
"name": "Barack Obama", 
"givenName": "Barack", 
"familyName": "Obama", 
"jobTitle": "44th President US" 

}

json-ld
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Json-look-a-like

[
    { 
        "http://schema.org/familyName": 
[{"@value": "Obama"}],
        "http://schema.org/givenName": 
[{"@value": "Barack"}],
        "http://schema.org/jobTitle": [{"@value": 
"44th President US"}], 
        "http://schema.org/name": [{"@value": 
"Barack Obama"}] 
    } 
]

Json-ld

{ 
    "@context": [
            "http://schema.org",
            { "image": { "@id": "schema:image", "@type": "@id"} },
            {"gender": {"@id": "schema:gender", "@type": "@vocab"}
    ],
    "id": "http://www.wikidata.org/entity/Q76", 
    "type": "Person", 
    "name": "Barack Obama", 
    "givenName": "Barack", 
    "familyName": "Obama", 
    "jobTitle": "44th President US", 
    “gender”: “Male",
    "spouse": {
            "id": "http://www.wikidata.org/entity/Q13133", 
            "type": "Person", 
            "name": "Michelle Obama", 
            "spouse": "http://www.wikidata.org/entity/Q76",
            “gender”: " Female",
              ….
    },
    "image": 
"https://commons.wikimedia.org/wiki/File:President_Barack_Obama.jpg"
}

json-ld

http://www.wikidata.org/entity/Q76
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CollectiveAccess – export options

1. Simple API

2. JSON API

3. OAI API

4. GraphQL API

5. Export/print API

6. Custom API
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1. Simple API – simple not simple

JSON output
• Endpoints configureerbaar via config file

• Authenticatie (basic auth)
• Item specifiek en basic Search functionaliteit
• Config file in ‘eigen’ formaat, json-not-json (IDE, tools)
• In theorie: copy/paste json-ld template, in praktijk NOT

✔ Voordeel:
✔ zeer eenvoudig

✔ Nadeel: 
✔ Geneste Json, geen json-ld
✔ zeer eenvoudig
✔ zeer mens-onvriendelijk (automatisatie workflow)
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1. Simple API – simple not simple



OSLO in de praktijk. Use case voor de toepassing 
van OSLO binnen de Cinema Rural Filmdatabank

2. JSON API - REST-ish API

JSON output
• Niet configureerbaar

• Alle beschikbare informatie as-is
• Authenticatie (basic auth)
• CRUD, extra afscherming
• Item specifiek en basic Search functionaliteit
• Achterdeur: display template 

✔ Voordeel:
✔ relatief eenvoudig

✔ Nadeel: 
✔ Geen configuratie (tenzij via template)
✔ Geneste json, geen json-ld
✔ Beperkte gerelateerde info
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3. OAI API - OAI provider/harvester protocol

XML output
• Configureerbaar via exportmapping (xslx)

• Redelijk flexibel (xsd-loos)
• Geen authenticatie
• Item en List functionaliteit

✔ Voordeel:
✔ Meeste ervaring
✔ Meteen ‘publiek’

✔ Nadeel: 
✔ XML, geen json-ld
✔ Vast aan OAI protocol (redemption token paginatie,…)
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4. GraphQL API - Graph Query Language

JSON output
• Configureerbaar via graph queries

• Zowel vraag als antwoord
• JWT authenticatie
• Item en Search functionaliteit

✔ Voordeel:
✔ Zeer specifieke bevraging

✔ Nadeel: 
✔ json, geen json-ld
✔ Veel complexere bevragingen
✔ Geen template achterdeur
✔ Nog in ontwikkeling
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5. Export/Print API – print it

“Display” output
• Configureerbaar via displays met display templates

• Resultatenlijst rendering
• Item en Search functionaliteit (cave: result=1)

✔ Voordeel:
✔ Zeer flexibele bevraging
✔ Zeer toegankelijk via UI
✔ Semantics for the web (single block markup)

✔ Nadeel: 
✔ Geen json-ld (momenteel zelfs geen export format)
✔ Ingebakken in backend, geen publieke endpoint
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6. Custom API

DIY
• Data gestructureerd in databank

• from scratch
• Adhv framework

• Volledig in eigen beheer

✔ Voordeel:
✔ “Alles kan”
✔ Kan json-ld

✔ Nadeel: 
✔ “Alles zelf”
✔ Gevaar voor overdimensie
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6. Custom API – re-invent the wheel

FIX-IT
• Json naar json-ld

• Simple api : strip jsonLD attribuut
• JSON api : strip display attribuut
• GraphQL api : context, mapping, ..

• Context
• naamgeving

• XML naar json-ld
• XSL transformaties

• Display
• Export formaat (printer) toevoegen
• Publiek endpoint toevoegen

• application/ld-json
• Authenticatie?

• Extend CA (uri, mappings, output,..)
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BBB – buy a bigger box

Native JSON-ld ?
• Triple store
• SparQL endpoint
• LDES
• …

• Voordeel:
• Native json-ld

• Nadeel:
• niet talrijk
• Data migratie
• Data syncing
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Omeka S – export options - architecture
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Omeka S – export options

JSON-LD output
• Niet configureerbaar

• Alle beschikbare informatie as-is
• CRUD
• Item specifiek en basic Search functionaliteit

✔ Voordeel:
✔ Json-ld
✔ relatief eenvoudig
✔ Bevraging van toegankelijke data 

✔ Nadeel: 
✔ Geen configuratie 
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Omeka S – export options - example
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Meer informatie

• https://cagnet.be/page/cinema-rural-filmdatabank   

• https://cagnet.be/page/boeren-op-de-buis 

• Documentatie op GITHUB en CEST: 

○ https://github.com/libis/CinemaRural 

○ https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:CAG:_Cinema_Rural._Registratie

_en_ontsluiting_van_bewegend_beeld_van_landbouw_en_landelijk_leven

Contact
Diantha Osseweijer | diantha.osseweijer@cagnet.be 
Valérie Adriaens | valerie.adriaens@libis.kuleuven.be 
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