
BEWEGEND BEELD, GETUIGE VAN EEN
COLLECTIEF VERLEDEN
Het antwoord op deze en vele andere vragen

wordt geboden door Bewegend Geheugen,

een gids naar audiovisuele bronnen over

Vlaanderen. Het boek kwam tot stand naar

aanleiding van ‘Licht op een Collectief

Verleden’ (2000-2003), een grootschalig

filmhistorisch onderzoeksproject van de

Universiteit Gent en het Koninklijk

Filmarchief.2 Gedurende deze vier jaar werd

een zeer groot deel van de non-fiction

filmverzameling van het Koninklijk Film-

archief inhoudelijk ontsloten.

Tegelijkertijd werd er een succesvolle publieke

oproep gelanceerd, die erop gericht was

beeldmateriaal in andere vindplaatsen op te

sporen. In een derde fase werd wetenschappelijk

onderzoek naar enkele markante filmmakers,

-organisaties en -reeksen uitgevoerd. Via een

aantal publieksvertoningen (filmmusea,

festivals, televisieprogramma’s) werden de

onderzoeksresultaten op

grote schaal gevalori-

seerd. Publicaties in nationale

en internationale academische tijdschriften

stonden ten slotte garant voor een

wetenschappelijke valorisatie. Met de

publicatie van Bewegend Geheugen, waarmee

‘Licht op een Collectief Verleden’ werd

afgesloten, wordt een tussenweg beoogd.

Enerzijds wil het boek wetenschappelijk

onderzoek naar film stimuleren, anderzijds wil

het als laagdrempelige publicatie ook buiten

de academische wereld verspreiding vinden.

Anders dan in Frankrijk, Groot-Brittannië en

Nederland bestond er in België tot dusver

geen gids naar audiovisuele bronnen.

Bewegend Geheugen vult deze leemte aan en

biedt een overzicht van de belangrijkste

vindplaatsen van audiovisueel materiaal in en

over Vlaanderen. In deze gids ligt de nadruk

voornamelijk op non-fiction materiaal, maar

toch is de reikwijdte van het boek breder. Zo

vindt men er net zo goed verwijzingen

naar de op 35 mm pellicule gedraaide

documentaires van Oostendenaar Henri Storck

als naar op digitale formaten geregistreerde

nieuwerwetse docudrama’s. Elk van beide

vormt op zijn manier een even waardevolle

historische bron. ‘Today is tomorrow’s history’

geldt natuurlijk ook voor bewegend beeld.

Reality soaps als ‘Het leven zoals het is:

OCMW’ zullen voor latere generaties dezelfde

historische waarde hebben die we vandaag

toekennen aan de beelden die Francis Martin

in 1927 in de Brusselse volkswijken draaide.

DE BEWARING VAN AUDIOVISUEEL
ERFGOED: OPKOMST VAN FILM- EN
TELEVISIEARCHIEVEN
Aan het einde van de 19e eeuw legden vele

uitvinders zich toe op het ontwikkelen van

technieken die toelieten bewegende beelden

te produceren en projecteren. Dat deze

ontwikkelingen ook in België op de voet werden

gevolgd, blijkt uit het onderzoek van Guido

Convents.3 Zo vertoonden de broers Auguste

en Louis Lumière hun films in België voor ze

op 28 december 1895 in Parijs een eerste

publieke, betalende voorstelling organiseerden.

Het is die laatste datum die veelal als de

geboortedag van het filmmedium aanvaard

wordt. Ruim twee jaar na die beroemde
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BEWEGEND GEHEUGEN
Vindplaatsen Vlaams audiovisueel

erfgoed in kaart gebracht

De openbare omroep vierde in 2003 haar 50e verjaardag. En dat hebben

we geweten.‘Het abc van de VRT’,‘Niet te wissen’,‘De leukste eeuw’,‘Grand

Cru’, ‘Zap’, een driedelige televisiegeschiedenis door ‘Histories’,

nieuwe afleveringen van ‘De Pré Historie’,… De VRT herontdekte

het eigen beeldarchief, produceerde een lange reeks gelegen-

heidsprogramma’s en programmeerde allerlei heruitzendingen.

De programma’s waren zo succesvol dat VRT-strategen besloten

ook na het feestjaar meer archiefmateriaal op de kijker los te

laten.Wie niet genoeg krijgt van filmpjes uit de oude doos kan

intussen ook beeldfragmenten downloaden van het internet

of zijn videocollectie verrijken met DVD-compilaties als ‘Dat

was het nieuws’. Als kijker krijgt men de indruk dat 50 jaar

televisiegeschiedenis, en daarmee ook beelden van 50 jaar

maatschappijgeschiedenis, in ieders bereik ligt. Maar hoe

toegankelijk zijn de collecties van het VRT-Beeldarchief in

werkelijkheid? Kan men die archieven als particulier

probleemloos consulteren? Vindt men daar alle sinds 1953

uitgezonden programma’s terug? En waar vindt men beelden

van vóór het televisietijdperk?

[ Roel Vande Winkel &

Daniel Biltereyst1 ]



vertoning, in maart 1898, publi-

ceerde de in Parijs wonende

cameraman Boleslaw Matuszewski

een pamflet dat hem in de annalen

van de filmgeschiedenis katapul-

teerde. Onder de titel Une nouvelle

source de l’histoire hield

Matuszewski een warm pleidooi

voor de bewaring van films door

belangrijke bewaarinstellingen

zoals de Franse Bibliothèque

Nationale. Matuszewski dacht hier-

bij onder andere aan de beelden

die hij zelf draaide bij het bezoek

van de Franse president aan Sint-

Petersburg. Zijn pamflet is

beroemd geworden omdat het

voor het eerst pleitte voor de

oprichting van een filmarchief. Het

was ook zowat de eerste tekst

waarin het cultuurhistorische

belang van het filmmedium werd

erkend. Filmproducenten en -ver-

delers waren zich vaak minder

goed bewust van de waarde die

hun films op langere termijn

konden hebben. Vaak zagen ze er

nauwlettend op toe dat hun films na

verloop van tijd volledig vernietigd

werden. Om deze handelswijze te

begrijpen moeten we het perspectief

van de 21e-eeuwse onderzoeker

even verlaten en ons in de toenmalige

commerciële logica verplaatsen.

Filmproducenten en -verdelers

zagen de titels die ze verdeelden als econo-

mische producten: handelswaar met een

beperkte houdbaarheidsdatum. Van een

nieuwe film werden een aantal kopieën of

prints gemaakt en in omloop gebracht. Zodra

deze titel niet meer voor vertoning in

aanmerking kwam, werd het nutteloos en

zelfs gevaarlijk geacht deze kopieën nog

langer te bewaren. Hiervoor waren twee

grote redenen. Enerzijds dienden de films te

worden opgeslagen in een magazijn of andere

bewaarplaats, wat niet alleen geld kostte,

maar wat door de brandbaarheid van nitraat-

film ook gevaarlijk was. Anderzijds bestond

de mogelijkheid dat oneerlijke concurrenten

probeerden een van deze kopieën te verwerven,

te dupliceren en vervolgens zonder toelating

voor eigen rekening te exploiteren.

Vanzelfsprekend waren er ook personen en

bedrijven die het wel belangrijk vonden

minimum één kopie (of beter nog: het

origineel negatief ) van hun films te bewaren.

In sommige gevallen werd deze houding

consequent aangehouden. Disney en

Gaumont zijn mooie voorbeelden van bedrijven

die hier tot op de dag van vandaag de vruchten

van plukken. Anderen gaven na verloop van

tijd de strijd toch op. Er zijn talloze voorbeelden

van kleine en grote firma’s die hun archief na

verloop van tijd onbruikbaar achtten. In 1929-

1930 versterkte deze tendens door de

opkomst van de geluidsfilm. Stille films – die

doorgaans met muzikale of andere begelei-

ding vertoond werden – leken voorgoed

waardeloos te zijn geworden.Wereldwijd gingen

maatschappijen die tot dan toe hun back

catalogue bewaard hadden,tot de vernietiging

van hun archief over. Het positieve effect van

deze destructieve golf was echter dat het

aanleiding gaf tot een tegenreactie. Het is

geen toeval dat het ontstaan van vele film-

archieven in de jaren dertig van de vorige

eeuw gesitueerd kan worden.

In haar boek over de geschiedenis van de

internationale filmarchiefbeweging wijst

Penelope Houston er echter op dat het ontstaan

van filmarchieven niet enkel met

het verdwijnen van de stille film in

verband gebracht kan worden.4 De

context waarin de eerste film-

archieven tot stand kwamen, is

zelfs heel divers. Zo ontstond het

Zweedse filmarchief uit een privé-

collectie terwijl zijn Duitse tegen-

hanger werd gecreëerd door de

nationaal-socialistische overheid.

FIAF, de internationale federatie

van filmarchieven die haar zetel in

Brussel heeft en waarin Jacques

Ledoux (stichter van het Belgisch

Koninklijk Filmarchief) als secretaris

jarenlang een leidende rol speelde,

telt momenteel meer dan 120

leden uit meer dan 60 landen.

Van meet af aan werden film-

archieven met veel argwaan

bekeken door de industrie. Dit gold

in het bijzonder voor instellingen

die niet met overheidssteun

opgericht waren, maar uit privé-

collecties voortsproten. Het wan-

trouwen of de vijandigheid die

filmproducenten tegenover film-

archieven koesterden, moet

opnieuw vanuit de toenmalige

commerciële logica worden begre-

pen.Wie een filmcollectie opbouwde,

deed dit vooral in de eerste

decennia van de filmgeschiedenis

vaak in de semi-illegaliteit, bijvoor-

beeld door het opkopen van film-

bobijnen die eigenlijk moesten worden

vernietigd.Wie films verzamelde en bewaarde,

had, zolang daarover geen andersluidende

overeenkomst bestond, bovendien niet het

recht die films te vertonen of op een andere

manier te exploiteren. Producenten vreesden

dat dit juist wel zou gebeuren en dat archieven

hun films niet enkel verzamelden om ze te

bewaren, maar om ze voor illegale vertoningen

aan te wenden. Dit wederzijdse wantrouwen

tussen filmarchieven en -industrie is histo-

risch gegroeid en ook vandaag nog niet

volledig verdwenen. Dat de meeste film-

archieven niet bereid zijn buitenstaanders

een directe en volledige toegang tot de eigen

collectie te verschaffen, moet in deze context

gesitueerd worden. Anderzijds kan niet

worden ontkend dat de verhouding tussen

de archieven en de industrie de laatste

decennia veel verbeterd is. Door de jaren

heen zijn filmproducenten in toenemende

mate gaan beseffen dat,mits er goede afspraken

over de toegankelijkheid van de archief-
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AUDIOVISUEEL ERFGOED

De Belgische acteur-regisseur Francis Martin draaide in 1927 Ca c’est Bruxelles,
een stille film gebaseerd op een boek van Frans Dons. Naast geacteerde scènes en
testopnames waarin de filmploeg in beeld komt, levert dit ook mooie registraties
van Brussel in de late jaren 1920 op. Bron: Koninklijk Filmarchief 



collectie worden gemaakt, men veel baat

heeft bij een samenwerking. Door met film-

archieven samen te werken, zag de industrie

een deel van haar archief bewaard zonder

daar zelf noemenswaardig in te moeten

investeren. Dat producenten het bewaren

van hun eigen producties in toenemende

mate belangrijk begonnen te vinden, was

onder meer te wijten aan een aantal techno-

logische vernieuwingen, die met zich

meebrachten dat films ook buiten de

bioscoopzaal aan de man konden worden

gebracht. Met het begin van de televisie

ontstond een vraag naar oude films die tot op

de dag van vandaag niet geluwd is. Met de

opkomst van de video werd een aanvullende

markt gecreëerd. Naast recente titels bleek

ook de videoverkoop en -verhuur

van klassiekers

zeer rendabel.

Een soortgelijke

trend doet zich

momenteel voor

dankzij de DVD.

Voor het digitali-

seren van films wil

men immers zo

goed mogelijk be-

waarde kopieën

terugvinden. Om de

DVD te voorzien van

de nodige extra’s, die

een belangrijke stimu-

lans voor de verkoop vormen, is de industrie

plots uitermate geïnteresseerd in materiaal

waar vroeger enkel archieven belangstelling

voor hadden: screentests van acteurs, jour-

naalbeelden van filmpremières, alternatieve

opnames van bepaalde scènes, originele

bioscooptrailers, … Filmarchieven groeiden

voor de industrie zo van als ‘piraten’ gewan-

trouwde schemerorganisaties uit tot belang-

rijke partners. De waardering die de filmin-

dustrie momenteel voor de archiefwereld

koestert, leidt echter niet noodzakelijk tot

een grote financiële injectie. Archieven

worden vaak aangezocht materiaal aan te

leveren, maar delen zelden of nooit in de

opbrengsten, hoe sterk hun werk er ook toe

bijdroeg dat de films in kwestie überhaupt

bewaard zijn gebleven.

De geschiedenis van de televisiearchieven is

natuurlijk recenter dan die van filmarchieven.

In de beginjaren van de televisie bracht men

nog geen avondvullende programma’s, maar

korte uitzendingen. Vaak werd er live uitge-

zonden zonder dat het eindresultaat op een

of andere manier werd vastgelegd. In België

gold dit bijvoorbeeld zowel voor de nieuws-

uitzendingen als voor het live geacteerde

feuilleton ‘Schipper naast Mathilde’. Bij vele

instellingen groeide na verloop van tijd het

besef dat men een eigen archief moest

creëren. Deze professionalisering deed de

behoefte aan het uitwisselen van ervaringen

groeien, wat op zijn beurt de nood aan een

internationaal overlegorgaan schiep.

Momenteel telt FIAT, de overkoepelende

organisatie van televisiearchieven, 180 leden

uit meer dan 70 landen en vormt ze een

tegenpool van FIAF. Hoewel televisiearchieven

ook materiaal bewaren

dat ze niet zelf hebben

geproduceerd - films of

buitenlandse program-

ma’s die ooit aangekocht en uitgezonden

werden - ligt de nadruk vooral op het

conserveren van eigen producties. Deze

worden nadrukkelijk bewaard met het oog

op hergebruik voor eigen producties of

verkoop aan andere televisiestations. Deze

houding impliceert dat televisiearchieven

niet iedereen vrije toegang tot hun collecties

verlenen. Bij vele televisiearchieven, en dit

geldt ook voor het VRT-Beeldarchief, groeit

het bewustzijn omtrent de algemene cultuur-

historische waarde van het eigen archief,

evenals de bereidheid dit archief toegankelijker

te maken voor de buitenwereld. Aangezien

het hier een algemene dienstverlening

betreft die veel tijd en geld opslorpt, wordt

daar een vraag om meer financiële middelen

aan gekoppeld. Buitenlandse experimenten

in Frankrijk tonen aan dat dit idee toegejuicht

moet worden, maar enorme financiële

implicaties heeft.

ONDERZOEK NAAR AUDIOVISUEEL ERF-
GOED: VALKUILEN EN HINDERPALEN
We hebben al verwezen naar Une nouvelle

source de l’histoire, het pamflet waarmee

Boleslaw Matuszewski in 1898 op het

historisch belang van film wees en voor de

oprichting van archieven pleitte. Hoewel

Matuszewski’s tekst van een groot inzicht in

het cultuurhistorische belang van film

getuigde, gaf het tegelijkertijd blijk van een

nogal naïeve houding ten opzichte van het

medium. Matuszewski roemde film immers

als een ‘eerlijke en onfeilbare ooggetuige’ en

stelde dat alles wat de camera registreerde

‘absolute waarheid’ was. Het tegendeel is

natuurlijk waar. Non-fiction film is vaak

moeilijk ‘leesbaar’

omdat het

paradoxaal is in zijn informatiegehalte.

Men gaat er, zoals Matuszewski, te snel van uit

dat de camera de werkelijkheid registreert.

Toch zijn film- en televisiebeelden vaak ver

verwijderd van de objectieve werkelijkheid.

Er is bijvoorbeeld altijd selectie, montage en

manipulatie door de film-/beeldmaker(s).

Ook indien het gefilmde gebeuren niet werd

geënsceneerd en indien de gefilmde personen

zich niet door de aanwezigheid van een

camera lieten beïnvloeden, biedt het beeld

geen volledige weergave van het gebeuren.

Alleen al het standpunt en de instelling (b.v.

in- of uitzoomen) van de camera leidt tot een

vertekening van het gefilmde gebeuren.

Filmhistoricus Martin Loiperdinger, die als

adviseur en producent van documentaires

kennis van zaken heeft, spreekt in dit verband

van een ‘enscenering in de camera’.5 Hij voegt

eraan toe dat iedereen met interesse voor

deze problematiek zelf wat ervaring inzake

filmproductie zou moeten opdoen. Enkel

door zelf een documentaire te maken, beseft

men ten volle hoeveel keuzes er gemaakt

moeten worden en hoe sterk de drang is om

het publiek te entertainen, bijvoorbeeld door

het inlassen van muziek, achtergrondgeluiden,

afwisselende shots, … Anderzijds mogen de

beperkingen van film als historische bron niet

worden overdreven. Historische non-fiction

film is zeker geen hermetisch geheel, dat

Bewegend geheugen
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enkel door ‘ingewijden’betreden mag worden.

In principe dient men op film dezelfde

elementaire historische kritiek toe te passen

die men ook bij het gebruik van andere bron-

nen hanteert. Met film dienen we op dezelfde

manier om te gaan en ons af te vragen wie

waarom en hoe een bepaald verhaal vertelt.

Het camerastandpunt, de montage, het

gebruik van muziek, de teneur van de com-

mentaarstem, de identiteit van de regisseur

of producent, …: het zijn allemaal elementen

die zoveel mogelijk

in rekening

moeten worden gebracht.

De academische wereld erkent de cultuur-

historische en politiek-ideologische betekenis

van beeldbronnen sinds decennia, maar toch

heerst ook hier enige terughoudendheid. Een

mogelijke verklaring hiervoor ligt in de

moeilijke toegankelijkheid van beeldbronnen

in vergelijking met geschreven documenten.

Voor de meeste onderzoekers zijn audiovisuele

bronnen niet erg gebruiksvriendelijk. Men

weet niet waar bepaalde beelden al dan niet

kunnen worden teruggevonden, men stoot

op problemen in verband met de wisselende

toegankelijkheid van archiefcollecties, ziet de

bomen niet meer tussen het bos van de

verschillende beeldformaten,… Bewegend

Geheugen pretendeert geenszins een sluitend

antwoord op al deze problemen te bieden,

maar hoopt de taak van beginnende – en meer

ervaren – onderzoekers wel te vereenvoudigen.

EEN GIDS NAAR AUDIOVISUELE BRONNEN
Bewegend Geheugen richt zich niet alleen tot

de academische sector en het professionele

erfgoedveld, maar hoopt een zo ruim moge-

lijk doelpubliek te bereiken, van cinefielen en

amateur-historici tot studenten en andere

onderzoekers.

Het boek bestaat uit twee delen: een algemene

inleiding en een repertorium van vindplaatsen.

In het eerste hoofdstuk van de inleiding gaat

de gids in op een aantal thema’s die belangrijk

zijn voor iedereen met interesse voor historisch

beeldmateriaal. De auteurs behandelen

onder meer de internationale groei van film-

en televisiearchieven, de groeiende weten-

schappelijke belang-

stelling voor

bewegend beeld

en de

voordelen en gevaren van

film als historische bron.Wie oud beeldmateriaal

wil bekijken of fragmenten wil (her)gebruiken

voor een tentoonstelling of hedendaagse

productie, heeft niet alleen nood aan een

dergelijke theoretische inleiding, maar dient

ook een minieme technische bagage te

verwerven. Bernard De Witte, sinds tientallen

jaren verbonden aan het VRT-Beeldarchief,

stelt de lezer in het tweede hoofdstuk de

meest courante beelddragers- en formaten

voor. Hij verklaart het verschil tussen pakweg

35 mm film, Super 8 pellicule, analoge U-

Matic tape, digitale Betacam, DVD+R en DVD-R

en illustreert dit alles met vele kleurillustraties.

Ook moeilijkheden omtrent de bewaring van

de verschillende film- en videosoorten

komen aan bod. In het derde en laatste

inleidende hoofdstuk gaan juriste Katrien Van

der Perre en communicatiewetenschapper

Ann Leysen in op auteursrechterlijke

beperkingen waar men al dan niet rekening

mee moet houden bij het bewaren, kopiëren

of hergebruiken van historisch beeldmateriaal.

Het tweede en grootste deel van Bewegend

Geheugen bestaat uit een geannoteerde lijst

van vindplaatsen, gaande van grote film- en

andere beeldarchieven tot kleine particuliere

collecties. Het repertorium verwijst naar bijna

honderd grote en kleine collecties in binnen-

en buitenland. Wie historisch beeldmateriaal

over Vlaanderen zoekt, mag niet uit het oog

verliezen dat – naast Franstalig Belgische –

ook buitenlandse instellingen voor onze

regio belangrijke beeldcollecties herbergen.

Door zijn centrale ligging en de aanwezig-

heid van grote internationale instellingen

was België vaak het forum

van interna-

tionale poli-

t i e k - e c o n o -

mische, diplo-

matieke, militaire

en andere mani-

festaties. Voorts

was de Belgische

markt bijzonder

lucratief voor bui-

tenlandse filmjour-

naals of ‘actualitei-

ten’, zoals de in bio-

scopen vertoonde

nieuwsfilms werden

genoemd. Sinds het einde van de jaren 1900

waren heel wat buitenlandse filmjournaals te

zien in Belgische bioscopen, waaronder

Franse leveranciers zoals ‘Eclair’, ‘Eclipse’,

‘Gaumont’ en ‘Pathé’. Ze werden in de jaren

1920 aangevuld met Britse en Amerikaanse

journaals zoals ‘Fox-Movietone’. Heel wat van

deze bedrijven rekruteerden Belgische came-

ralui, die instonden voor binnenlandse

nieuwsitems. Af en toe probeerden plaatse-

lijke filmers een integraal Belgisch of Vlaams

filmjournaal uit de grond te stampen. Zo

trachtte Clemens De Landtsheer, secretaris en

propagandist van het IJzerbedevaartcomité,

via zijn Flandria Film eigen journaals

(‘Vlaamsche Gebeurtenissen’) in het reguliere

bioscoopcircuit te krijgen. Het duurde echter

AUDIOVISUEEL ERFGOED

1 Dit beeld komt uit een anoniem non-fiction filmpje met als titel Anvers,dat vermoedelijk
uit het einde van de jaren 1920 dateert en dat de Antwerpse binnenstad, ter hoogte van
de Nationale Bank, toont. Bron: Koninklijk Filmarchief

2 Deze foto komt uit een ongedateerde non-fiction film getiteld Flanders. In beeld zien
we enkele oldtimers op de markt van Brugge met de Halletoren op de achtergrond.
Vermoedelijk dateert de film van voor 1928. Bron: Koninklijk Filmarchief 

3 Op 15 juni 1924 organiseerde men in Antwerpen de ‘Dag van het Wezenbloempje’.
Overal in de stad kon men vergeet-mij-nietjes kopen ten voordele van het Nationaal
Werk der Oorlogswezen. In het stadspark werd een heus bloemencorso georganiseerd.

De analogie met de ‘Dag van de vermiste kinderen’ (Child Focus) is opvallend. Bron:
Koninklijk Filmarchief en Stadsarchief Antwerpen 

4 Winter in ‘t Land - IJsfeesten te Temsche (circa 1934) is een kort maar opvallend
poëtisch stukje film van Clemens De Landtsheer. Het maakte vermoedelijk deel uit van
Winter in ‘t land, een documentaire die blijkbaar verloren ging. © VRT-Beeldarchief 

5 Deze foto komt uit Le Mariage du Prince Léopold et de la Princesse Astrid (1926), een
anonieme compilatie van actualiteitsbeelden, uitgebracht naar aanleiding van het
huwelijk van de Belgische kroonprins Leopold met de Zweedse prinses Astrid. Bron:
Koninklijk Filmarchief 
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tot na de Tweede Wereldoorlog voor onze

contreien met ‘Belgavox’ een volwaardig

nationaal filmjournaal kregen. De monopolie-

positie die buitenlandse journaalproducenten

decennialang bekleedden, verklaart waarom

het beeldarchief van grote voormalige

journaalproducenten een schat aan Vlaams

non-fiction materiaal bevatten. Dankzij

moderne technologieën zijn deze beelden

soms toegankelijker dan vele lokale collecties.

De website van ‘British Pathé’ biedt bijvoor-

beeld honderden Belgische onderwerpen

aan, die on line kunnen worden bekeken, van

het visjesdrinken in Geraardsbergen (1933)

tot de bevrijding van Antwerpen (1945). Het

laatste voorbeeld geeft trouwens een tweede

verklaring voor de grote aanwezigheid van

Belgische onderwerpen in buitenlandse

archieven.‘Dankzij’ de wereldoorlogen bevatten

het Britse Imperial War Museum en het Duitse

Bundesarchiv-Filmarchiv bijvoorbeeld veel

beelddocumenten over de militaire campag-

nes van 1914-1918 en 1940-1944.

Naast deze belangrijke buitenlandse vind-

plaatsen is er ook binnen de landsgrenzen

veel interessant beeldmateriaal over

Vlaanderen en Brussel te vinden. Hierbij

denken we in de eerste plaats aan de grote

collecties van het Koninklijk Filmarchief. Deze

Brusselse instelling wordt internationaal

gerekend tot de belangrijke filmarchieven ter

wereld, naast die van Berlijn, Parijs, Moskou en

New York. Het Koninklijk Filmarchief bezit een

verzameling van meer dan 100.000 filmtitels,

waaronder een zeer mooie staalkaart van de

nationale en internationale langspeelfilm. In

deze verzameling zitten ook wat interessante

afzonderlijke collecties non-fiction film-

materiaal over Vlaanderen.

Een ander cruciaal archief is

uiteraard het VRT-Beeldarchief. Dit

archief kan niet alleen terugvallen

op eigen producties, maar wist ook

door aankopen van externe (parti-

culiere) collecties aan belang te

winnen. Een belangrijke aanwinst in

dit opzicht is bijvoorbeeld het oeuv-

re van de documentairemaker

André Cauvin of stukken uit het

archief van de eerder vermelde De

Landtsheer. Naast deze grote beeldcollecties

mogen we zeker het archief van Belgavox

niet vergeten. Ook de filmdienst van de

Belgische landmacht bezit een waardevolle

collectie, die teruggaat tot de Eerste

Wereldoorlog. Voorts kan men voor relevante

collecties ook terecht in het Fonds Henri Storck en

het Vlaams Filmmuseum en -archief.

Naast deze volwaardige film- en televisie-

archieven, waar de bewaring van bewegend

beeld centraal staat, telt Vlaanderen vele tien-

tallen andere instellingen die naast papieren

archivalia en andere documenten ook film-

collecties bewaren. Bewegend Geheugen

slaagt er voor het eerst in om deze bonte

– soms verrassende – reeks archieven en

vindplaatsen in kaart te brengen. Belangrijke

instellingen zijn hier natuurlijk het Amsab te

Gent, dat interessant materiaal herbergt over

de arbeidersbeweging, alsook het ADVN en

de stadsarchieven van Antwerpen en Gent.

Een andere belangrijke vindplaats is het

Kadoc te Leuven, waar een deel van de

belangrijke Belgische collectie koloniale cinema

en missiefilms wordt bewaard. Deze laatste

films treft men ook aan in de collecties van

het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Naast deze rijke verzamelingen geeft

Bewegend Geheugen een handig overzicht

van minder bekende collecties, waaronder

bedrijfsarchieven en andere kleinere

particuliere collecties.

Bewegend Geheugen is een belangrijke stap in

het ontsluiten van het audiovisueel erfgoed

in Vlaanderen. Maar het naslagwerk wil

tevens een nieuw begin inluiden. In

Vlaanderen biedt het op stapel staande erf-

goeddecreet, de daarin voorziene oprichting

van meer erfgoedconvenants en de subsidië-

ring van diverse cultureel-erfgoedprojecten,

een uitgelezen kans om ons audiovisueel

cultureel erfgoed zo goed mogelijk in kaart te

brengen, wetenschappelijk te onderzoeken

en publieksgericht te valoriseren. Bewegend

Geheugen kan daarbij als introductie fungeren. ■

Bewegend geheugen
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Naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling te
Brussel werd in 1958 het ‘Expobrood’ gelanceerd, met
op de broodzak de kenmerkende vijfpuntige ster. Dit
beeld komt uit het reclamefilmpje ‘Smakelijk’ van de
firma Audicon Film. Bron: Koninklijk Filmarchief 


