
Inhoudelijk verslag: fase van digitalisering  

         1.      ARGOS anno 2021 

In de zomermaanden van 2020 verkreeg ARGOS van de Vlaamse Overheid 
eenmalig uitstel van een jaar met betrekking tot de digitalisering van gevonden 
werken in het onderzoeksproject “Kunstenaarsfilm en –video in België tijdens de 
jaren 1970”. In overleg met de administratie van Cultureel Erfgoed Vlaanderen 
werd beslist dat deze digitalisering in de derde fase kon uitgevoerd worden. De 
eerste reden hiervoor was de pandemie en de daarop volgende nationale 
lockdown die op 18 maart 2020 voor het eerst werd afgekondigd. Dit maakte het 
onmogelijk om in contact te staan met de verschillende labo’s en/of betrokken 
kunstenaars en sleutelfiguren. Een andere reden was de waterschade waaronder 
het instituut, waaronder het archief, te leden kreeg tijdens het weekend van 15 
en 16 augustus 2020. 

Na deze gebeurtenissen volgden nog een aantal elementen die de vooruitgang 
van het project belemmerden. Vooreerst verhinderde de tweede golf van de 
pandemie in het najaar van 2020 opnieuw de uitwisseling van tapes en 
communicatie met de verschillende betrokken kunstenaars en instellingen. 
Daarna viel onze collectieverantwoordelijke Sofie Ruysseveldt uit door ziekte half 
november 2020. In mei 2021 besloot zij haar ontslag in te dienen. Haar 
afwezigheid bemoeilijkte de technische opvolging van de digitalisering en dus 
werd besloten om te zoeken naar een tijdelijke vervanger.  

Via partners als MeeMoo en LIMA (Amsterdam) verkregen we het contact van 
Katia Rossini. We besloten haar aan te stellen als tijdelijke vervanger van Sofie 
Ruysseveldt. In het kader van haar opleiding aan de Universiteit van Amsterdam 
‘Preservation and Presentation of the Moving Image’ zocht zij een casestudy, 
waarvoor het project geschikt bleek. (Zie ook: https://gsh.uva.nl/content/dual-
masters/preservation-and-presentation-of-the-moving-image-heritage-
studies/preservation-presentation-of-the-moving-image.html ) Op basis van deze 
opleiding en haar jarenlange ervaring in de Belgische én internationale film- en 
videowereld, leek het ARGOS de ideale opportuniteit om Katia Rossini te 
engageren voor het project. Zij stond voor deze casestudy onder supervisie van 
Annet Dekker, assistent professor Media Studies en coördinator van Archival and 
Information Studies. Bovendien staat de opleiding - via coördinator Floris 
Paalman -  in contact met EYE Filmmuseum, een extra troef in deze fase van het 
onderzoek.  

De aanstelling van Katia Rossini heeft een aantal consequenties. Hoewel we 
uiteraard voortbouwen op de resultaten van de eerste fase, de vooraf 
omschreven doelstellingen en beoogde resultaten, impliceert de kijk van een 
andere persoon in dezelfde positie toch een andere aanpak van het project. 
Bovendien betekent het vertrek van collectiemanager Sofie Ruysseveldt ook dat 
de manier waarop de collectiewerking de volgende maanden vorm krijgt, aan 
verandering onderhevig is. Zo start er op 1 november 2021 een nieuw hoofd van 
collecties die de taak krijgt om de werking te reviseren en aan te passen aan de 
veranderde archiveringscontext.  

 



Dat stelt ons momenteel voor de fundamentele vraag op welke manier het 
onderzoek kan worden ingebed binnen de bredere (collectie)werking van ARGOS. 
Het is een vraag waarvan we ons ten volle bewust zijn, en die we volop 
meenemen in de komende maanden, waarin de ontsluiting van de 
onderzoeksresultaten op de agenda staat.  

2.     Voorbereiding digitalisering en selectie van de werken  

Na Katia Rossini’s aanstelling, trokken zij en onderzoekscoördinator (/research 
curator) Dagmar Dirkx naar Object Care (het voormalige Helicon), waar het gehele 
ARGOS-archief wordt bewaard in afwachting van de terugkeer naar de 
gerestaureerde lokalen. Object care is een faciliteit voor archiefopslag na 
calamiteiten, zoals waterschade, gelokaliseerd in Dendermonde. Na de 
waterschade zorgden zij voor de juiste behandeling van de materialen en de 
eerste schadebeperking. Eenmaal de werken opgeslagen in hun faciliteiten, 
zorgde Object Care voor een correcte opvolging van de beschadigde materialen. 
Een eerste inspectie van de materialen van het onderzoeksproject (door Katia 
Rossini) toonde relatief weinig sporen van schade. Om deze specifieke materialen 
beter te kunnen opvolgen, opteerden we bij een tweede bezoek ervoor om de 
werken van het onderzoeksproject tijdelijk terug naar ARGOS te verhuizen. Daar 
wees een grondigere analyse uit dat de schade - algemeen gezien - slechts 
beperkt is. 

Uit de lijst van de ‘missing works’ destilleerden we de teruggevonden werken 
waarvoor we de rechten konden klaren met de kunstenaars en/of 
rechthebbenden. Deze lijst (zie annex 2) deelden we op in ‘Video’ en ‘Film’, zodat 
ze naar de juiste labo’s kon gestuurd worden voor een offerte. De lijsten met alle 
te digitaliseren werken bevat per werk de volgende informatie: 

• Titel 
• Naam kunstenaar 
• Productiejaar 
• Formaat (U-Matic/Open Reel/Super 8…) 
• Systeem (PAL/NTSC…)  
• Geluid (ja/nee) 
• Duur 
• Opmerkingen: hierin werd aangegeven of er eventueel schade werd 

vastgesteld 

Een aantal keren werd schade vastgesteld, zoals een beperkte maar geen 
schadelijke hoeveelheid aan schimmel. Enkele tapes zijn ook slecht 
teruggespoeld, en bij sommige films was er zelfs geen filmspoel aanwezig. Dit is 
zeker niet optimaal voor een goede bewaring van de werken. We vervingen dan 
ook deze werken met een nieuwe spoel. De uiteindelijk gekozen laboratoria 
verkregen de lijst met opmerkingen, zodoende dat zij de digitalisering ten volle 
konden voorbereiden.  

Nog voor de waterschade van augustus 2020, selecteerde voormalig 
collectiebeheerder Sofie Ruysseveldt het materiaal met de hoogst mogelijke 
kwaliteit met het oog op digitalisering. Omdat er van sommige originelen 
(masters) verschillende generaties kopieën bestaan, was het noodzakelijk om 
deze met elkaar te vergelijken. Deze issue van het vooraf bekijken van de 
gevonden werken, is een groot pijnpunt gebleken tijdens deze fase. Eerst en 



vooral zijn we er ons van bewust dat zo’n ‘preview’ van originele materialen 
zoveel mogelijk dient te worden vermeden. Immers kan het zijn dat het afspelen 
ervan een verdere beschadiging van het origineel in de hand werkt. Daarnaast 
liep ook de afspeelapparatuur van ARGOS schade op tijdens de calamiteit van 
augustus 2020. Dat zorgde ervoor dat we gedwongen werden om sommige U-
Matic videocassettes elders te bekijken. G.S.A.R.A. was zo vriendelijk om ons 
gebruik te laten maken van hun apparatuur om zo de ongeïdentificeerde werken 
te kunnen bekijken. Ook voor de enorme hoeveelheid aan Super 8-films van Guy 
Schraenen was het noodzakelijk om de vele kopieën met elkaar te 
vergelijken.  Gezien deze werken ooit al naar DVD - zij het op een slechte manier 
- werden getransfereerd, konden we hen met elkaar vergelijken. We maakten 
eveneens gebruik van een Super 8-viewer van Cinema Nova.  

Een heel aantal werken die opdoken in de originele ‘missing works’-lijst, zijn 
uiteindelijk niet gedigitaliseerd. Hiervoor zijn een aantal redenen: 

a. Niet teruggevonden 

Zoals te verwachten viel, zijn een heel aantal werken uit de ‘missing works’ 
simpelweg niet teruggevonden. Ondanks uitgebreid onderzoek was het 
niet mogelijk om alle werken te lokaliseren. Van andere werken vernamen 
we van de kunstenaars, betrokken personen of sleutelfiguren dat deze 
waren beschadigd en/of weggegooid. Een voorbeeld is het oeuvre van 
Alain D’Hooghe. Deze enigmatische figuur uit de Luikse scene van de jaren 
zeventig, stierf op jonge leeftijd na een turbulent leven en een periode in 
de gevangenis. Volgens onder meer Jacques Charlier en Charles François 
zouden zijn 16mm-films zijn weggegooid door zijn familie na zijn overlijden. 
Enkel de film “A l’art de l’avant-garde BAR” zou zich in CINEMATEK 
bevinden, maar het is onmogelijk om de rechthebbenden/zijn familie te 
traceren. Een ander voorbeeld is “EXPRMNTL 5 - Knokke”  of “TV 
Buddha”, registraties door de Groupe Vidéo INSAS. De archivaris van 
INSAS zelf heeft hier meermaals naar gezocht en de betrokken 
kunstenaars gecontacteerd, echter zonder succes.  

b. Niet in aanmerking 

Een heel aantal werken kwamen ook niet in aanmerking voor het project. 
Na onderzoek bleek dat sommige titels verwezen niet naar geregistreerde 
opnames, maar op open circuit videomateriaal, dat dus ter plekke ‘live’ 
werd getoond. Een aantal voorbeelden zijn terug te voeren op het 
evenement “Propositions d’artistes pour un circuit fermé de télévision” in 
de Luikse galerie Yellow Now in 1971. Een voorbeeld is Robert De Boeck 
met zijn “Il est parfois nécessaire de faire écran à la caméra” (1971) of 
Barlice International (schuilnaam van Jacques Piraprez) met zijn “Essai de 
lisibilité selon la mise au point de l'objectif de la caméra” (1971). We 
slaagden er wel in om de papieren voorstellen van dit evenement te 
digitaliseren, zodat ook deze informatie bewaard wordt voor de toekomst 
(zie rapport fase 1) Deze tapes duiden op een zekere paradox binnen het 
onderzoek, namelijk dat ook veel van de bewaarde tapes uit de 1970s 
initieel niet bedoeld waren om te ‘bewaren’. Deze paradox zal verder 
worden uitgespit in de volgende fase van het onderzoek. 



Van sommige werken blijft het onduidelijk of ze echt bestonden. Een goed 
voorbeeld is het werk van Jean Schwind of kortweg SCHWIND. Hij was 
een ‘appropriation artist’ en vervaardigde dus geen werken zelf, maar 
maakte zich werken van andere kunstenaars eigen. Tot op heden is niet 
bekend welke films dit precies waren en of Schwind al dan niet toch zelf 
Super 8-films heeft vervaardigd. 

Een aantal andere werken zijn interessant, maar vallen in zekere zin buiten 
de scope van het project, zoals een aantal animatiefilms of werken die 
enkel binnen een cinema-context werden vertoond als die van Ludo Mich 
of puur documentair van aard zijn, zoals Georges Maillien “Un été à Sény 
77” of documentaires over kunstenaars zoals die van Marc Ghens over 
“Pol Mara”. In haar onderzoeksrapport voor de Universiteit van Amsterdam 
- die in ARGOS voor inzage beschikbaar is - wijst Katia Rossini terecht op 
de nog te weinig onderzochte relatie tussen video en experimentele film 
in het onderzoek. De thesis over EXMPRNTL in Knokke van Liesbeth 
Duvekot komt hier enigszins aan tegemoet, maar we kunnen dit zeker nog 
verder uitpluizen.  

c. Rechtenissues 

Het grootste probleem waar we tot nu toe voor gesteld werden, is de 
kwestie van auteursrechten. Een heel aantal belangrijke werken bevinden 
zich immers niet in bezit van de kunstenaars in kwestie. Zo zijn er 
bijvoorbeeld een aantal werken van Leo Copers  (waaronder “Soleil/Sun” 
uit 1972 of “Mona Lisa, Mona Leo” uit 1974-1975) die zich in een 
privécollectie bevinden, maar waarvan de collectioneurs hun medewerking 
weigeren te verlenen. Een ander probleem is de toenemende populariteit 
van experimentele film- en videomakers in het galeriecircuit. Na een 
stormloop op onder meer de Amerikaans-Britse experimentele filmmakers, 
merken we dat ook in België deze trend leeft. Experimentele film- en 
videomakers worden plots ‘(her)ontdekt’ en tekenen contracten met 
galeries. Daar worden de films of video’s in kwestie behandeld als 
‘objecten’, maar dit betekent niet noodzakelijk dat ze ook op een goede 
manier gepreserveerd, gepresenteerd en - indien al het geval - 
gedigitaliseerd worden. Een voorbeeld zijn de werken van Jacques Lizène, 
waaronder “Vie, Camp de travail” uit 1975. We merken een enorme 
terughoudendheid op vanuit de galeries om de films aan ons mee te 
geven, ondanks dat ons conserveringscontract niet dwingt om de films in 
ons archief te bewaren. Er bestaan veel misverstanden betreffende de rol 
van ARGOS: men dient een duidelijk onderscheid te maken tussen de 
archiverings- en distributierol van de organisatie. Een 
conserveringscontract geeft géén recht op distributie, dat geldt enkel 
voor het distributiecontract. De kunstenaar kan dus ook nog diens galerie 
de distributie laten verzorgen als het conserveringscontract is 
ondertekend. Dit contract dient enkel de faciliterende rol van ARGOS als 
expertisecentrum in digitalisering en conservering van kunstenaarsfilm en 
-video.  

Ook bij kunstenaars wiens video’s of films niet door een galerie worden 
gepresenteerd, bestaat er vaak een wantrouwen ten opzichte van deze 
niet-commerciële aanpak. Een verwarring over de functies van 
conservering en distributie is daarvan wellicht de oorzaak. We zijn ons als 



organisatie sterk bewust van deze problematiek, en trekken via dit project 
daar eens te meer de lessen uit. We zullen dan ook meer inzetten heldere 
communicatie die het onderscheid tussen deze commerciële en niet-
commerciële belangen verduidelijkt. Een andere factor is de waterschade. 
Na deze calamiteit lichtten we alle kunstenaars van zowel onze collectie 
als betrokken bij het onderzoeksproject in. Sommigen waren - 
logischerwijs - twijfelachtig om alsnog in het project betrokken te worden. 
We hebben een aantal van hen toch kunnen overtuigen om mee verder te 
gaan.  

Ten slotte vonden we een aantal werken terug, maar hebben we de 
zoektocht naar de rechthebbenden moeten stopzetten, omdat de sporen 
dood liepen of omdat het simpelweg aan tijd ontbrak om dit verder door 
te zetten. (zie ook puntje a.) Een voorbeeld hiervan is het werk van Guy 
Mees, wiens familie we pas de laatste week wisten te bereiken. Er zijn ook 
kunstenaars die weigerden om deel uit te maken van het project. Een 
aantal voorbeelden zijn Hugo Heyrman, de erfgenamen van Mass Moving 
of Maurice Roquet.  

3.     Digitalisering 

a. Film  

Na de selectie van de werken en de samenstelling van de inventarissen ‘Film’ en 
‘Video’, werden verschillende laboratoria voor digitalisering gecontacteerd. Voor 
‘Film’ hadden we een verkennend gesprek met Peliskan. (Meer info: 
https://www.peliskan.be/index.php/nl/ )Zij zijn een in Brussels gebaseerde vzw 
die recentelijk hun eigen labo voor digitalisering van Super 8 hebben opgezet. Ze 
bezitten een 2K-scanner, die helaas nogal verouderd is. Om met een recente 2K-
scanner, of zelfs een 4K-scanner, te werken, zou Peliskan hebben moeten 
samenwerken met Filmfabriek. (Meer info: https://filmfabriek.nl/ )Het Nederlandse 
bedrijf is momenteel bezig om - onder leiding van Laurent Tinzer - een satelliet 
op te richten in Brussel. Peliskan heeft een akkoord met Filmfabriek om gebruik 
te maken van hun apparatuur.  

We waren erg gecharmeerd door de meer artisanale behandeling van 
digitalisering waarvoor Peliskan staat. Het collectief wordt grotendeels door 
kunstenaars geleid, die elk ook een grote passie en affiniteit met experimentele 
film en video vertonen. Tegelijkertijd betekent hun recente opstart dat er weinig 
referentiemateriaal voorhanden is. Voor de grootorde van dit onderzoeksproject, 
leek ons dat een riskante keuze. De kwaliteit van de service is immers moeilijk te 
verifiëren. We opteerden dus om niet met Peliskan samen te werken, maar sluiten 
niet uit dat dit in de toekomst - voor meer kleinschalige projecten - kan 
gebeuren.  

Via het netwerk dat Katia Rossini uitbouwde, sprak ze met Frank Bruinsma, de 
manager van het Super8 Reversal Lab. Een logische keuze was volgens Bruinsma 
om te werken met een professioneel filmlab als Haghefilm, maar helaas was dit 
lab in volle verhuis. Het neemt heel wat tijd in beslag om de machines af te 
breken en terug op te bouwen. Gezien de krappe timing van het project, 
moesten we ook deze optie schrappen.  



Bruinsma verwees ons echter ook door naar Onno Petersen. (Meer info: 
http://www.onnopetersen.com/ ) Petersen bouwde in Amsterdam een stevige 
reputatie uit. Hij werkt al acht jaar aan verschillende digitaliseringsprojecten in 
formaten Super 8, 9,5mm en 16mm. Samenwerkingspartners zijn onder meer de 
Amsterdamse stadsarchieven en EYE Filmmuseum. Collectiespecialist Simona 
Monizza van EYE raadde ons eveneens aan om met hem samen te werken. Via 
verschillende referenties werden we gerustgesteld dat Petersen de geknipte 
persoon is voor de job. Op 12 augustus trok Katia Rossini naar Amsterdam met 
de betreffende films in kwestie. (Zie lijst) Momenteel wachten we nog op de 
previews van Onno Petersen, die de films al heeft schoongemaakt en 
geïnspecteerd.  

Zoals u nog in het vorige rapport kon lezen, werden acht 16mm-films al 
gedigitaliseerd door CINEMATEK. Het gaat hier over het werk van Yves De Smet, 
Leo Copers, Fred Vandaele en Ludo Mich. U vindt een overzicht van deze films in 
annex 2.  

	  

Figure	  1:	  Still	  uit	  "Kraantje"	  van	  Leo	  Copers 

b. Video 

Nog voordat we Katia Rossini engageerden, schreven we ook naar LIMA in 
Amsterdam om hulp te vragen bij een tijdelijke vervanger voor Sofie Ruysseveldt. 
Zij stelden (net als Rony Vissers van MeeMoo) voor om de Universiteit van 
Amsterdam te contacteren, maar eveneens om de video’s door hen te laten 
digitaliseren. LIMA is een organisatie wiens missie zeer gelijkaardig is aan die van 
ARGOS, namelijk preservering, onderzoek en distributie van audiovisuele kunst. 
Het verschil is dat LIMA dus sommige digitalisering ook op zich neemt. (Zie ook: 
https://www.li-ma.nl/lima/ )We waren via Skype in gesprek met Gaby Weijers, die 
ons uitlegde hoe zij de verschillende U-Matics in house kon laten digitaliseren. 
Voor de Open Reels beschikt LIMA echter niet over de geschikte apparatuur. Dit 
gedeelte hadden zij dus moeten uitbesteden. Dit is een gelijkaardige situatie aan 
Peliskan - Filmfabriek (zie hierboven.)  



In België waren we in contact met MEMNON, met wie we ook al verschillende 
samenwerkingen deden. Helaas was de hoeveelheid aan werken niet voldoende: 
zij nemen enkel grotere hoeveelheden aan - de zogenaamde 
‘massadigitalisering.’  

Tegelijk contacteerden we ook VECTRACOM. In het verleden werkte ARGOS al 
regelmatig samen met dit bedrijf uit Parijs. Verschillende gesprekken later, 
beslisten we om met hen in zee te gaan. Dit omwille van de vlotheid van een 
aantal redenen. Allereerst was er een enorm vlotte communicatie tussen Katia 
Rossini en VECTRACOM. Die vlotheid kwam de beperkte tijdsspanne die ons nog 
restte. Bovendien beschikt VECTRACOM in house over 1) de juiste apparatuur. 
Hun apparatuur wordt regelmatig aangepast aan de nieuwe, heersende normen 
binnen de evolutie van digitalisering. Daarnaast werken verschillende experten en 
technici binnen het bedrijf die enorm veel voeling hebben met de experimentele 
werken die we wilden digitaliseren. Referenties van verschillende 
partnerinstellingen zoals het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel 
(van wie we eveneens een aantal tapes digitaliseren) en BELSPO of CINEMATEK, 
bevestigden onze keuze. Hoewel we, wederom, erg gecharmeerd zijn door de 
werking van LIMA, besloten we met VECTRACOM verder te gaan omwille van de 
grootte van het onderzoeksproject alsook de tijdsdruk. (Meer info: 
https://www.vectracom.fr/en/ )  

Op 9 september kwam VECTRACOM met een speciaal transport de tapes 
ophalen. Net als bij Onno Petersen wachten we nog op de previews. We zullen 
als ARGOS zelf instaan voor de correcte nazorg van zowel video als film. In 
Annex 1 kan u alvast de aanzet lezen voor de eerste casestudy omtrent de 
digitalisering van de Sony Open Reels van Stefan De Jaeger. (Annex 1) 

 
4. Opdeling verschillende fases 

Gedurende het gehele onderzoeksproject is gebleken dat de opdeling in de drie 
verschillende fases uiteindelijk zeer moeilijk houdbaar is. Hoewel we in grote 
lijnen wel de vooropgestelde doelstellingen per fase kunnen nastreven, zijn er 
toch zaken die zowel uit in de verschillende fases terugkomen. Een aantal 
voorbeelden: 

• Het rechtenonderzoek sleepte (zie boven) dikwijls véél langer aan dan 
voordien vermoed. Dat maakt dat we dit ook nog in de fase van 
digitalisering hebben moeten verder zetten en tot op vandaag zijn er nog 
een aantal werken voor de welke dit nog steeds niet gelukt is.  

• Met de komst van Katia Rossini werd er geopteerd voor een enigszins 
andere aanpak van digitalisering. De werken werden niet langer enkel 
gedigitaliseerd in functie van preservering, maar er wordt ook rekening 
gehouden met hun mogelijke presentatie. Dat maakt dat de fase van 
digitalisering en fase van presentatie en ontsluiting van de 
onderzoeksresultaten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is om 
die reden dat we ook contact opnamen met ANDEC, een bedrijf in Berlijn 
dat als enige ter wereld nog positieve filmstock van Super 8 en 16mm 
aanbiedt. Tijdens de digitalisering groeide het besef dat het belangrijk kon 
zijn om nieuwe, extra kopieën van de Super 8-films te maken, zodanig 
deze extra te kunnen bewaren én te kunnen presenteren. We voorzien 
een per Super 8 twee nieuwe Super 8 films om deze als dusdanig ook te 



kunnen tonen in hun originele vertoningswijze. Zoals te lezen valt in de 
aanzet voor de casestudies, die we zullen delen met verschillende 
culturele en erfgoedinstellingen doorheen Brussel en Vlaanderen (alsook 
internationaal), hebben we een aantal werken gedigitaliseerd met het oog 
op hun presentatie. Hieronder vallen onder meer de Super 8-films van 
Bernard Queeckers en de Sony Open Reel Video’s van Stefan De Jaeger. 
Zie ook annex 1.  

 
 

 
5. Presentatie en ontsluiting  

Voor het vervolg van het onderzoek waren we al in 2020 in gesprek met een 
aantal mogelijke partners. Omwille van tijdsgebrek in de fase van digitalisering 
(waterschade, covid-19…) hebben we deze gesprekken nog niet kunnen 
heropstarten. We doen dit zodra dit rapport is ingediend, en zijn ook in contact 
gebleven met de partners voor de volgende fase. Zo hadden we op 17 september 
een gesprek met Wouter Hessels van RITCS, die hun cinemazaal en faciliteiten 
openstellen voor een symposium. We blijven ook in contact met M HKA en 
CINEMATEK voor een samenwerking rondom programmatie en ontsluiting van de 
onderzoeksresultaten. We werkten tegelijk aan de eerste conceptualiseringen van 
de expositie alsook de catalogus. Het is prioriteit om hier zo snel mogelijk mee te 
starten wanneer het rapport is afgerond. 



	  

Figure	  2:	  still	  uit	  "Yes	  and	  no"	  van	  Yves	  De	  Smet 

 
 
6. Resultaten  

Het onderzoeksproject 'Kunstenaarsfilm en -video in België tijdens de jaren 
zeventig' stelde zich de volgende doelstellingen: 

1. Het opvullen van lacunes in de algemene nationale kunstgeschiedenis wat 
betreft kunstenaarsfilm en -video in de jaren 1970. (onderzoeksfase) 

2. Het aanvullen en corrigeren van de klassieke kunsthistorische canon, 
vanuit perspectieven die in de Belgische kunstgeschiedschrijving van de 
periode zo goed als afwezig zijn (bv. onderbelichte vrouwelijke 
kunstenaarsfilm en -video, relatie met andere media, als televise, 
performance, experimentele cinema...) (onderzoeksfase) 

3. Een exhaustieve inventaris die een overzicht biedt van de kunstenaars en 
kunstwerken van de Belgische kunstenaarsfilm en -video uit de jaren 1970 
(onderzoeksfase) 

4.  Het op een duurzame manier digital iseren, restaureren, 
archiveren en preserveren van de sleutelwerken van de 
Belgische kunstenaarsfi lm en -video in de jaren 1970 om het 
verl ies van dit audiovisueel erfgoed te voorkomen en een 
optimale instal latiewijze in de toekomst na te streven 
(digital iseringsfase) 

5. De ontsluiting van de sleutelwerken van de Belgische kunstenaarsfilm en -
video in de jaren 1970 naar zowel een gespecialiseerd publiek uit de 
kunsten- en erfgoedsector als het brede publiek (ontsluitingsfase) 

Voor deze tweede fase, zijn we grotendeels geslaagd in de opzet van doelstelling 
4. Hierbij valt de kanttekening te maken dat de werken momenteel 
gedigitaliseerd worden. Hun staat is geïnspecteerd, en we zullen op deze manier 
een totaal van 83 items weten te bewaren. De inspectie van de gedigitaliseerde 
werken en hun nazorg zal ARGOS op zich nemen. Bij deze 83 werken gaat het 



om 36 video's en 47 films. De verdeling van de formats van gevonden werken is 
als volgt: 

• 5 U-Matics 
• 28 Sony Open Reels 
• 47 Super 8 films 
• 12 16mm films  

De werken werden geselecteerd op basis van hun relevantie binnen de context 
van de jaren 1970 in België. We verifieerden hun relevantie aan de hand van het 
onderzoek, waarbij we ons baseerden op informatie uit de interviews met 
betrokken kunstenaars en sleutelfiguren; uitgebreid archief- en 
literatuuronderzoek en de presentatie van deze werken op relevante 
evenementen, zoals bijvoorbeeld. 'Foto + Film. + Video' in galerie Elsa Von 
Honolulu in Gent (1975), Artists Video Tapes in het Paleis voor Schone 
Kunsten(1975) of in het ICC te Antwerpen. Noot: op sommige tapes staan 
meerdere werken (compilatietapes), op sommige films ook. Anderzijds zijn er 
meerdere tapes die samen één werk vormen. Dat verklaart de discrepantie 
tussen het aantal formaten en de elementen die we als 'werk' beschouwen.  

 
We stellen de volgende opmerkelijke conclusies vast: 

• Het valt op dat het klaren van de rechten van de werken allesbehalve 
evident is. Enerzijds valt dit te wijten aan de moeilijke bereikbaarheid van 
de betrokken sleutelfiguren, die vaak omwille van hun leeftijd geen e-mail 
of gsm-nummer bezitten. Soms valt ook de familie moeilijk te identificeren. 
Een complex spel van belanghebbenden zoals musea (bijv. KMSKB); 
galeriehouders, collectioneurs en kunstenaars maakte dit klaren vaak tot 
een kluwen waarin enorm veel tijd kroop die we hadden kunnen steken in 
het identificeren van andere werken.  

• Veel werken die we tegenkwamen in de opgestelde inventaris zijn nog 
voor het onderzoeksproject van start ging, verloren gegaan. Dit toont 
eens te meer de noodzaak van het project aan.  

• We vonden beduidend meer filmmateriaal terug (Super 8 en 16mm) dan 
voordien verwacht. We vinden hier een verklaring in het feit dat veel 
kunstenaars en/of organisaties zich nog geen Portapak konden 
aanschaffen. We zien hier een verschil naarmate de gevonden films van 
latere datum zijn, wanneer er meer U-Matics en Sony Open Reels 
opduiken. Daarentegen was Super 8, zeker aan het begin van de jaren 
zeventig, zowat in elke gespecialiseerde fotowinkel te koop, en hadden 
vele kunstenaars of sleutelfiguren een camera in hun bezit. Dat maakte 
het aan het begin van de jaren zeventig een aanlokkelijker alternatief voor 
experiment dan het veelal dure (en dan nog complexe) videomateriaal.  

• De opdeling tussen de verschillende fases van het onderzoeksproject 
blijkt moeilijker houdbaar naarmate de fase van digitalisering eindigde en 
de fase van ontsluiting van start gaat. Immers - en onder extra impuls van 
Katia Rossini (zie verslag) - besloten we de digitalisering veel meer in 
functie van de ontsluiting, nl. presentatie en collectie te richten.  

 
 
 



 
Annex 1: case study Stefan De Jaeger 

Casestudy : Stefan De Jaeger 

Inleiding: 

Stefan De Jaeger is een multidisciplinaire kunstenaar die zijn carrière startte in 
de jaren 1970. Hij is vooral bekend voor zijn schilder- en fotografiewerk. In de 
jaren 1970 verkende hij het medium video in een aantal installaties, waaronder 
“Vidéo-graphiti” (1978) of “Balance de Narcisse” (1979). Deze fragmentarische 
wijze van werken trekt hij later door naar de grootschalige 'montages' van foto's 
genomen met een Polaroid camera, in een benadering die deed denken aan zijn 
werk in de schilderkunst. Zijn werk wordt onder meer vermeld in het tijdschrift 
+/-0, in een artikel “Stefan De Jaeger. Video pièces” door Pierre Sterckx en in 
“De videokunst in België. Dertig jaar pionierskunst.” door Michel Baudson in 
“Kunst in België na 1975” door Flor Bex en anderen. 

	  

Figure	  3:	  polaroidmontage	  Stefan	  De	  Jaeger 

Inspectie 

Stefan De Jaeger overhandigde ons een doos met vijftien ½ inch, EIAJ, V60H, 
open reel videobanden van omstreeks 1978. Deze hoge densiteit magnetische 
banden werden gemaakt door de fabrikant Sony en moesten worden afgespeeld 
op een 'helical scan' videotape recorder. De banden zaten in hun originele plastic 
dozen en na een standaardinspectie met het blote oog leken zij in goede staat. 

De dozen waren slecht geëtiketteerd en een lang interview met Stefan De Jaeger 
hielp niet bij het identificeren van de specifieke inhoud van de tapes, noch van 
de lengte, aangezien de kunstenaar ze al lang niet meer bekeken had. De 
precieze identificatie van de inhoud kon alleen mogelijk zijn door de banden met 
de juiste apparatuur te bekijken. Helaas zijn helical scan spelers uiterst zeldzaam 
geworden en is het moeilijk er een te vinden die in perfecte staat verkeert. Om 



deze reden zijn wij er niet in geslaagd de video's te bekijken alvorens ze naar het 
laboratorium te sturen om te worden gedigitaliseerd. 

Keuze van het digitaliseringsinstituut 

Er zijn niet veel laboratoria die gespecialiseerd zijn in de digitalisering en 
restauratie van alle verschillende videoformaten die op de markt zijn gebracht. 
Het is bijzonder moeilijk om een faciliteit te vinden die videobanden met open 
spoelen kan verwerken. Wij hebben gekozen voor Vectracom, een laboratorium in 
de buurt van Parijs, dat regelmatig samenwerkt met belangrijke instellingen als de 
Belgische Koninklijke Cinémathèque, de Franse Cinémathèque, het CNC 
(Frankrijk). Zij hebben ons gedetailleerde informatie en een persoonlijke 
begeleiding verstrekt. Regelmatige uitwisselingen met gespecialiseerde technici 
zijn van primordiaal belang gebleken in het kader van dit project. De kennis van 
het soort inhoud van het videomateriaal - in ons geval van een experimenteel 
genre - is ook een aspect geweest waarmee wij rekening hebben gehouden. 

De digitaliseringsworkflow 

De technici hebben eerst een nauwgezette visuele inspectie van de banden 
uitgevoerd alvorens ze in een schoonmaakmachine te plaatsen en hebben 
bevestigd dat de banden van buitenaf in goede staat leken te zijn en geen 
tekenen van schimmel of oxidatie vertoonden. Toen echter eenmaal met de 
reinigingsfase werd begonnen, bleken de tapes gedeeltelijk kleverig te zijn en last 
te hebben van het "sticky shed"-syndroom. De reden zou kunnen zijn dat de 
tapes niet goed waren opgeslagen, maar het blijkt ook dat Sony open reel tapes 
uit de V60H, V62 en V30H Helical Scan series bijzonder gevoelig zijn voor 
problemen, die vaak bestaan uit het afgeven van zowel het bindmiddel als de 
rugcoating. De technici van Vectracom besloten daarom over te gaan tot een 
herstelproces, bestaande uit het "bakken" van de tapes gedurende 2-3 dagen. 
Deze operatie kan alleen worden uitgevoerd door professionele technici, met 
behulp van een uiterst nauwkeurige oven. Dit is een tijdelijke oplossing die het 
mogelijk maakt een videoband af te spelen. Na enkele maanden zal de band 
echter een stadium bereiken waarin het niet meer mogelijk is hem opnieuw af te 
spelen. Na het bakproces zijn de banden schoongemaakt en pas daarna konden 
de technici beginnen met de digitaliseringsfase. 

De digitaliseringsprocedure is moeizaam en tijdrovend geweest omdat de 
scanner telkens stopte wanneer hij een fout op de band ontdekte. Dit betekende 
dat de banden niet via een geautomatiseerd systeem konden worden 
gedigitaliseerd en dat een technicus bij de machine moest blijven staan. Een 
extra bewerking bestond er vervolgens in de verschillende segmenten van de 
gedigitaliseerde banden te bewerken. De technici sturen ons MPEG4-
previewbestanden, zodat wij ons ervan kunnen vergewissen dat een vloeiende 
continuïteit is gewaarborgd. Aan het einde van de digitaliseringsworkflow zal een 
volledige kwaliteitscontrole moeten worden uitgevoerd. 

Na het digitaliseringsproces zal Vectracom ons twee verschillende soorten 
bestanden bezorgen. Wij ontvangen ongecomprimeerde V210 AVI bestanden 
voor archiveringsdoeleinden, opgeslagen op zowel HDD drives als LTO 8 tapes. 
Om veiligheidsredenen zal één kopie van de LTO tapes bij Vectracom worden 
bewaard voor een periode van 2 jaar. Wij zullen ook MP4 toegangsbestanden 
krijgen, voor distributiedoeleinden, die wij op HDD drives zullen ontvangen. 



Annex 2:  

Lijst films: 

 
TAP

E 
NUM
BER 

TITLE OF 
THE WORK 

NAME 
ARTIST 

YEAR 
OF 

PRODU
CTION 

FOR
MAT 

SOU
ND? 

LENG
TH 

REMARK
S 

1 

Nothing 
indicated on 

work 

De Gobert, 
Paul 1974 

Super 
8 - 

Colou
r? No 

appro
x. 12' 

Grey box. 
Probably 

"Souvenirs 
d'une 

peintre à 
Bruges".  

2 

Nothing 
indicated on 

work 

De Gobert, 
Paul 

1974-
1975 

Super 
8 - 

Colou
r? No 

appro
x. 3' 

Yellow 
box. 

Possibly 
"Un jour en 
montagne"

? 
According 
to Paul De 

Gobert: 
"Paul De 
Gobert 

1949(Mais
on 

Alligator)" 
but this 
doesn't 

correspon
d with the 
indicated 

length 
(15'). To 

vision. 
Already 
done by 

CINEMATE
K? 

3 
(Aach

en 
1A) 

Vol de la terre 
allemande 

(jeter en 
Belgique) Francis, Filip 

14/5-
30/5/197

6 

Super 
8 - 

Colou
r No 

appro
x.6' 

Actie 
Grens 
Aken.  

3 
(Aach Antwerp '77 

Francis, Filip 1977 Super 
8- 

No 
appro

Actie 
Grens 



en 1B) Aachen 77 Colou
r 

x. 3' Aken? 

3 
(Aach

en 
1C) Aachen 78 Francis, Filip 1978? 

Super 
8- 

Colou
r No 

appro
x. 3' 

Actie 
Grens 

Aken?  

4 

Boksmatch - 
blokjes Aachen 

75 Francis, Filip 1975 

Super 
8 - 

Colou
r No 

appro
x. 7' 

Boksmatch 
vd eeuw 

75 - climax 
for 

Tumbling 
Woodblock

s (Aken)  

5 Sur la queue 
d'une souris 

Incolle, Philippe 1975 Super 
8 - 

Colou
r 

No appro
x. 30' 

Also on 
film: 

"Maison/G
uillères I II 

II Foot 
Tram 

Aiguilé 
soleil 

int/ext. "  

6 Oeil - dessin 
animé - 

déplacements 
- flou-net-
lancements 

Incolle, Philippe 1977-
1978 

Super 
8 - 

Colou
r 

No appro
x.15-

20' 

Lots of 
splices 

7 Miroirs - 
Citronniers 

Incolle, Philippe 1974? Super 
8- 

Colou
r 

No appro
x. 30' 

A. 
Cluysenaar 
1060 BRX 

8 ? Incolle, Philippe 1978? Super 
8-

Colou
r 

No appro
x.30' 

? 

9 Zonder titel 
(trap 2) 

Mees, Guy 1970 16mm 
- 

Black 
and 

white 

No appro
x. 1' 

Transpara
nt film, 1 

min is 
covered 

10 Guy-Lily-Lotte' 
(?) / 

Mees, Guy 1969? 16mm 
- 

No appro The film is 
damaged 



Portretten? Black 
and 

white 

x. 3' and is not 
on a core! 

Kopie 
T891 To 

vision 

11 Guy-Lily-Lotte' 
(?) / 

Portretten? 

Mees, Guy 1969? 16mm 
- 

Black 
and 

white 

No appro
x. 3' 

Kopie 
T841 To 

vision 

12 ? (Water te 
water?) 

Mees, Guy 1970? 16mm 
- 

Black 
and 

white 

No appro
x. ?? 

The film 
has a 

damaged 
sprocket + 

holes! To 
vision 

13 Carré Queeckers, 
Bernard 

Juni 1975 Super 
8 - 

Colou
r 

No appro
x. 3' 

tape = ok 

14 Hexagone 1 Queeckers, 
Bernard 

juni 1976 Super 
8- 

Colou
r 

No appro
x. 3' 

tape = ok 

15 Hexagone 2 Queeckers, 
Bernard 

juni 1976 Super 
8-

Colou
r 

No appro
x. 10' 

tape = ok 

16 Hexagone 3 Queeckers, 
Bernard 

juni 1976 Super 
8-

Colou
r 

No appro
x. 3' 

tape = ok 

17 Hexagone 4 Queeckers, 
Bernard 

juni 1976 Super 
8-

Colou
r 

No appro
x.3' 

tape = ok 

18 Piétonnier/Per
mutations 

Queeckers, 
Bernard 

nov/dec 
1975 

Super 
8-

Colou
r 

No appro
x. 9' 

tape = ok 



19 Soleil/10H Queeckers, 
Bernard 

octobre 
1975 

Super
8-

Colou
r 

No appro
x.10' 

tape = ok 

20 Rattrapages Queeckers, 
Bernard 

Septemb
er 1975 

Super
8-

Colou
r 

No appro
x.6' 

tape = ok 

21 Tourbillons Queeckers, 
Bernard 

janvier 
mars juin 

1976 

Super
8-

Colou
r 

No appro
x. 8' 

tape = 
ok/long 

lead 

22 Vibrations 1 Queeckers, 
Bernard 

mai 1975 Super
8-

Colou
r 

No appro
x. 3' 

tape=ok 

23 Vibrations 2 Queeckers, 
Bernard 

juin 1975 Super
8-

Colou
r 

No appro
x.4' 

tape=ok 

24 Vibrations 3 Queeckers, 
Bernard 

aout 
1975 

Super
8-

Colou
r 

No appro
x.9' 

tape=ok 

25 Vibrations 4 Queeckers, 
Bernard 

octobre 
1975 

Super
8-

Colou
r 

No appro
x.3' 

tape=ok 

26 Ornithologie 1 
(1A) 

Schraenen, 
Guy & Bal, 

Edouard 

1974 Super 
8-

Colou
r 

No appro
x.13' 

tape=ok 

27 Ornithologie 1 
((or 2?) (1B) 

Schraenen, 
Guy & Bal, 

Edouard 

1974 Super 
8-

Black 
and 

white 

Yes appro
x.12' 

tape=ok 

28 Ornithologie 2 
+ Middelheim 

(1B) 

Schraenen, 
Guy & Bal, 

Edouard 

1974 Super 
8-

Black 
and 

Yes appro
x.17' + 
appro

copy 
(credits), 
tape=ok 



white 
(+colo

ur?) 

x. 10' 

29 Ornithologie 1e 
fois (1C) 

Schraenen, 
Guy & Bal, 

Edouard 

1974 Super 
8-

Black 
and 

white 

No appro
x.25' 

18im/sec / 
copie 

MB?/credi
ts 

30 Ornithologie 
(1D) 

Schraenen, 
Guy & Bal, 

Edouard 

1974 Super
8-

Black 
and 

white 

Yes appro
x. 13-

15' 

18im/sec/c
redits 

31 Ornithologie Schraenen, 
Guy & Bal, 

Edouard 

1974 Super 
8-

Colou
r 

Yes appro
x. 3-5' 

no other 
indications 

32 Middelheim Schraenen, 
Guy & Bal, 

Edouard 

1974? Super
8-

Colou
r 

No appro
x. 3-4' 

UAJ 52105 

33 Middelheim Schraenen, 
Guy & Bal, 

Edouard 

1974? Super 
8-

Colou
r 

No appro
x. 3-4' 

no other 
indications 

34 Encoconnage 
(1A) 

Schraenen, 
Guy  

1975 Super
8-

Colou
r 

Yes appro
x.28' 

18im/sec 

35 Encoconnage 
(1B) 

Schraenen, 
Guy  

1975 Super 
8-

Black 
and 
whit 

No appro
x; 8' 

18im/sec 

36 Still Life Schraenen, 
Guy 

1979 Super
8-

Colou
r 

No appro
x.4' 

oiseaux 
femme (?) 

37 45 
revolutiones 

Schraenen, 
Guy  

1977 Super 
8-

Colou

No appro
x.4' 

Record/se
e re-

enactment 



pro minuto r in 2015 for 
sound 

38 Beaubourg 
dernier musée 

(1A) 

Schraenen, 
Guy (work by 
Brion Gysin) 

1976 Super 
8-

Colou
r 

No appro
x. 15' 

18im/sec 
(part of 

coll. 
Archive for 

Small 
Press & 

Communic
ations en 

AXE 3 
Antwerp) 

AGFA 

39 Beaubourg 
dernier musée 

(1B) 

Schraenen, 
Guy (work by 
Brion Gysin) 

1976 Super 
8-

Colou
r 

No appro
x. 14' 

4 copies 
sans 

génerique 

40 Beaubourg 
dernier musée 

+ footage of 
Paris 

Schraenen, 
Guy (work by 
Brion Gysin) 

1976 Super
8-

Colou
r 

No appro
x.14' + 
appro

x.6' 

AXE 3 
ORIGINAL 

BRION 

41 Paris Quais Schraenen, 
Guy 

1975(?) Super
8-

Colou
r 

No appro
x. 7' 

2369 (?) 

42 Films by 
Degottex 

(Ligne continu) 
- F. Dufrène (3 

minutes en 
vitesse) - B. 

Gysin 
(Beaubourg 

dernier musée) 

Schraenen Guy 
(works by 

Degottex/Dufr
éne)Gysin) 

1975-76 Super
8 - 

Colou
r 

No appro
x. 10' 

18im/sec 

43 Middelheim 
20/21.8.1974 

Schraenen, 
Guy & Bal, 

Edouard 

1974 Super
8-

Colou
r 

No appro
x.5' 

plastic 
déciné (?) 

44 Degottex 
original 

Schraenen, 
Guy (work by 

Degottex) 

1975 Super
8-

Color 

No appro
x.5' 

/ 



45 Générique 
AXE 3 

Schraenen, 
Guy 

1976 Super
8-

Black 
and 

white 

No appro
x.5' 

Générique 
Dufrène 

46 Degottex Axe 
1 OU 

Génerique 
Brion Gysin 

Schraenen, 
Guy 

1975-
1976 

Super
8-

Black 
and 

white 

No appro
x.5' 

? 

47 Déchet 
ornithologie 

Schraenen, 
Guy 

1974(?) Super
8-

Black 
and 

white 

No appro
x. 20' 

/ 

48 Galgenweek + 
Middelheim 

Schraenen, 
Guy 

1974? Super 
8-

Black 
and 

white 

No appro
x.15-

20' 

/ 

49 Encounter Schraenen, 
Guy 

1981 Super
8-

Colou
r 

Yes appro
x.15-

20' 

24im/sec 

        

        

        

        

 
Lijst video’s: 

 
NAME 
ARTIST 

YEAR OF 
PRODUCTION FORMAT SYSTEM LENGTH REMARKS 

Bigot, Gary 1979 U-Matic PAL 15' / 

Bigot, Gary 1978 U-Matic PAL 30' / 

Bigot, Gary 1979 U-Matic PAL 
 

Check with 
version n° 1 

De Jaeger, 
Stefan 1978 

Sony V-
60H - 
High PAL ? 

State of the tape: 
not super well 
rewinded 



Density 

De Jaeger, 
Stefan 1978 

Sony V-
60H - 
High 
Density PAL 3' 

State of the tape: 
not super well 
rewinded 

De Jaeger, 
Stefan 1978 

Sony V-
60H - 
High 
Density PAL 3' 

State of the tape: 
not super well 
rewinded 

De Jaeger, 
Stefan 1978 

Sony V-
60H - 
High 
Density PAL 3' 

State of the tape: 
not super well 
rewinded 

De Jaeger, 
Stefan 1978 

Sony V-
60H - 
High 
Density PAL 3' 

State of the tape: 
not super well 
rewinded 

De Jaeger, 
Stefan 1978 

Sony V-
60H - 
High 
Density PAL 3' 

State of the tape: 
not super well 
rewinded 

De Jaeger, 
Stefan 1978 

Sony V-
60H - 
High 
Density PAL 5' 

State of the tape: 
not super well 
rewinded 

De Jaeger, 
Stefan 1978 

Sony V-
60H - 
High 
Density PAL 5' 

State of the tape: 
not super well 
rewinded 

De Jaeger, 
Stefan 1978 

Sony V-
60H - 
High 
Density PAL 5' 

State of the tape: 
not super well 
rewinded 

De Jaeger, 
Stefan 1978 

Sony V-
60H - 
High 
Density PAL 5' 

State of the tape: 
not super well 
rewinded 

De Jaeger, 
Stefan 

? Sony V-
60H - 
High 
Density PAL ? 

State of the tape: 
not super well 
rewinded 

De Jaeger, 
Stefan 

1978 Sony V-
60H - 
High 
Density PAL ? 

State of the tape: 
not super well 
rewinded 



De Jaeger, 
Stefan 

? Sony V-
60H - 
High 
Density PAL ? 

State of the tape: 
not super well 
rewinded 

De Jaeger, 
Stefan 

? Sony V-
60H - 
High 
Density PAL ? 

State of the tape: 
not super well 
rewinded 

De Jaeger, 
Stefan 

? Sony V-
60H - 
High 
Density PAL ? 

State of the tape: 
not super well 
rewinded 

Van De Pitte, 
Eric 1979 U-Matic PAL 15' 

State of the tape: 
very tiny bits of 
mould on the box 
of the tape, tape 
itself seems fine 

Van Es, 
Hubert 1974 

Sony 1/2 
open reel 
video PAL 

TC: 0-
199 

State of the tape: 
state = OK but 
not well rewinded 

Van Es, 
Hubert 1975 

Sony 1/2 
open reel 
video PAL 

TC: 200-
273 

State of the tape: 
state = OK but 
not well rewinded 

Van Es, 
Hubert 1975 

Sony 1/2 
open reel 
video PAL 

TC: 274 - 
? 

State of the tape: 
state = OK but 
not well rewinded 

Van Es, 
Hubert 1975 

Sony 1/2 
open reel 
video PAL 

TC to be 
checked 

State of the tape: 
state = OK but 
not well rewinded 

Van Es, 
Hubert 1975 

Sony 1/2 
open reel 
video PAL 

TC to be 
checked 

State of the tape: 
state = OK but 
not well rewinded 

Van Es, 
Hubert 1974 

Sony 1/2 
open reel 
video PAL 

TC to be 
checked 

State of the tape: 
state = OK but 
not well rewinded 

Nyst, 
Jacques 
Louis 1975 

Sony 1/2 
open reel 
video PAL 

TC to be 
checked 

State of the tape: 
state = OK but 
not well rewinded 

Van Es, 
Hubert 1975 

Sony 1/2 
open reel 
video - V-
62 PAL 

TC to be 
checked 

State of the tape: 
state = OK but 
not well rewinded 

Francis, Filip 1975 (?) 

Sony 1/2 
open reel 
video - V-
62 PAL 

TC to be 
checked 

State of the tape: 
state = OK but 
not well rewinded 



Van Es, 
Hubert 1974 

Sony 1/2 
open reel 
video - V-
60E PAL 

TC to be 
checked 

State of the tape: 
state = OK but 
not well rewinded 

Lennep, 
Jacques 1975 

Sony 1/2 
open reel 
video - V-
62 PAL 

TC: 135-
412 

State of the tape: 
state = OK but 
not well rewinded 

Lennep, 
Jacques 1975 

Sony 1/2 
open reel 
video - V-
62 PAL 

TC: 135-
412 

State of the tape: 
state = OK but 
not well rewinded 

Lennep, 
Jacques 1975 

Sony 1/2 
open reel 
video - V-
62 PAL 

TC: 135-
412 

State of the tape: 
state = OK but 
not well rewinded 

Van Es, 
Hubert 1975 

Sony 1/2 
open reel 
video - V-
62 PAL TC: 518 

State of the tape: 
state = OK but 
not well rewinded 

Van Es, 
Hubert 1975 

Sony 1/2 
open reel 
video - V-
62 PAL TC: 518 

State of the tape: 
state = OK but 
not well rewinded 

Vandergeten, 
Patrick 1979 

Sony 1/2 
Open Reel 
(V-60H) PAL 

2"26': TC: 
000-094 

Probably the 
master tape - 
sound needs to 
be audible but 
not too much - 
just present + 
already baked (?)/ 
digitised by Frank 
Tytgat, Arnout 
NV, Veemarkt 43 
8500 Kortrijk: 
056 211 789 

Vandergeten, 
Patrick 1979 

Sony 1/2 
Open Reel 
(V-60H) PAL 

5"20: TC: 
000-198 

Probably the 
master tape + 
already baked (?) 
/ digitised by 
Frank Tytgat, 
Arnout NV, 
Veemarkt 43 
8500 Kortrijk: 
056 211 789 



Vandergeten, 
Patrick 1979 

Sony 1/2 
Open Reel 
(V-60H) PAL 

TC to be 
checked 

Probably montage 
version + already 
baked (?) / 
digitised by Frank 
Tytgat, Arnout 
NV, Veemarkt 43 
8500 Kortrijk: 
056 211 789 

Vandergeten, 
Patrick 1979 

Sony 1/2 
Open Reel 
(V-60H) PAL 

TC to be 
checked 

Probably montage 
version + already 
baked (?) / 
digitised by Frank 
Tytgat, Arnout 
NV, Veemarkt 43 
8500 Kortrijk: 
056 211 790 

Vandergeten, 
Patrick 1981 

Sony 1/2 
Open Reel 
(V-60H) PAL 

TC to be 
checked 

Probably montage 
version + already 
baked (?) / 
digitised by Frank 
Tytgat, Arnout 
NV, Veemarkt 43 
8500 Kortrijk: 
056 211 791 

Vandergeten, 
Patrick ? 

Sony 1/2 
Open Reel 
(V-60H) PAL 

TC to be 
checked 

Probably montage 
version + already 
baked (?) / 
digitised by Frank 
Tytgat, Arnout 
NV, Veemarkt 43 
8500 Kortrijk: 
056 211 792 

Vandergeten, 
Patrick ? 

Sony U-
Matic 
KCA30 PAL 

TC: 1'35-
6'09 Copy of originals 

Vandergeten, 
Patrick 1979 

Sony U-
Matic 
KCA31 PAL 

TC:6'57-
9'51 Copy of originals 

Vandergeten, 
Patrick 1979 

Sony U-
Matic 
KCA32 PAL 

TC: 
12'46-
19'30 Copy of originals 

Vandergeten, 
Patrick 1981 

Sony U-
Matic 
KCA33 PAL 

TC: 19'30 
-22' Copy of originals 

      

      Courtois, 
Pierre 1974 

INV 
44804 PAL 

TC to be 
checked 

 



KMSKB 

Evrard, 
Jacques 1974 

INV 
44804 
KMSKB PAL 

TC to be 
checked 

 

Lennep, 
Jacques 1974 

INV 
44804 
KMSKB PAL 

TC to be 
checked 

 

Lennep, 
Jacques 1974 

INV 
44804 
KMSKB PAL 

TC to be 
checked 

  
Annex 3: CINEMATEK  

Deze digitaliseringen werden reeds vermeld in het vorige rapport. Hier nog eens 
de uitgebreide rapportering daarvan.  

 

Rapport CINEMATEK:  

Technische beschrijving van het digitaliseringstraject die de 16mm films in het 
kader van het project “Kunstenaarsfilms in de jaren 1970 in België” doorlopen 
hebben. Alle digitalisatiewerkzaamheden werden uitgevoerd in het eigen Digilab 
van Cinematek. 

Verschillende stappen: 

1. De filmelementen werden grondig nagezien, hersteld waar nodig en ultrasoon 
gereinigd alvorens gedigitaliseerd te worden. Met uitzondering van de film met 
COMMAG geluid daar het magnetisch klankspoor niet bestendig is tegen het 
solvent dat gebruikt wordt voor de ultrasone reiniging. 

2. De pellicule werd gescand in 2K resolutie op de Northlight 2 Filmscanner. De 
output van deze scanner zijn DPX files die uiterst geschikt zijn voor digitale 



restauraties. In het huidige project waren geen digitale restauraties voorzien, 
maar kan in een later stadium uitgevoerd worden. 

3. De color grading werd uitgevoerd op een Resolve workstation waarna outputs 
in verschillende resoluties werden aangemaakt voor zowel Cinematek als Argos. 
Elke file werd voorzien van een pancarte met titelvermelding. 2K DPX files en 
WAV als archiefbestand die bewaard worden bij CINEMATEK. 

o Image: DPX in 2K, linear Bitdepth: 10bit, Color space: X’Y’Z’ 

o Sound: uncompressed wav files, synched and in separate channels 

ProRes-HQ mezzanine bestanden die bewaard worden bij ARGOS en CINEMATEK 

o 1920x1080 resolution with square pixels 

o 422HQ Apple ProRes format 

o 1.37:1 pilar box (original theatrical ratio) aspect ratio 

o 24fps 

o Including audio tracks in Mono Final Mix (LR) 

MP4-H264 low res bestanden die bewaard worden bij ARGOS en CINEMATEK 

o 1024x576 resolution with square pixels 

o MP4-H264 format with burned in watermark and TC on screen 

o 1.37:1 pilar box (original theatrical ratio) aspect ratio 

o Including audio tracks in Mono Final Mix (LR) 

4. Alle digitale files worden dubbel opgeslagen op LTO8 tapes (off-line). De 
pellicule blijft bewaard in de gekoelde kluizen van CINEMATEK. 

 


