
“VOOR VERDERE 
DIGITALISERING 
VAN HET ‘OUDE’ 
ARCHIEF WERKEN 
WE SAMEN MET 
HET VLAAMS 
INSTITUUT VOOR 
ARCHIVERING.”

Christine fetweis en jan Vanregemorter

De openbare omroep beschikt 
over een zeer rijk en kostbaar 
archief. De dienst Documentatie & 
Archieven zorgt ervoor dat recent 
audiovisueel materiaal, digitaal 
geproduceerd, meteen wordt 
beschreven en digitaal wordt 
opgeslagen. Analoog beeld- en 
geluidsmateriaal dat gedurende 
vele jaren zorgvuldig is bewaard 
op oude dragers, wordt stap voor 
stap gedigitaliseerd zodat het 
voor altijd bewaard blijft en snel-
ler toegankelijker is. Vanwege de 
grote omvang van het VRT-archief 
is de digitalisering een werk dat 
vele jaren zal duren.

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die in? 
Onze afdeling D(ocumentatie) & A(rchieven) 
staat in voor het conserveren, ontsluiten en 
opnieuw ter beschikkingstellen van VRT-
producties en externe content, d.i. geschreven 
pers en commerciële muziek. Wij stellen hier 
ons eigen archief voor. Dat is uniek en herbergt 
dagelijkse VRT radio-, televisie- en muziek-
producties. D&A is opgezet voor programma-
makers maar de audiovisuele collectie is ook 
belangrijk voor het collectieve geheugen. Wij 
archiveren dit erfgoed voor eigen gebruik en 
stellen het beschikbaar voor externen.

Hoe zou je jullie archiefcollectie omschrijven? 
Onze audiovisuele collectie is omvangrijk: in 
totaal 400.000 uren televisie, 145.000 uren 
radio, 40.000 analoge concert- en studio-
opnames, duizenden digitale muziekopnames. 
Intussen zijn meer dan 200.000 uren audio-
visueel materiaal gedigitaliseerd. Om dit alles 
goed te kunnen beheren is het VRT-archief 
opgedeeld in subafdelingen. Het Beeld- en 
Woordarchief archiveert televisie- en radio-
materiaal. De Audiotheek legt muziekopna-
mes en geluiden vast in een digitaal muziek-
beheersysteem, een centrale databank waarin 
programmamakers opnames kunnen opzoe-
ken, beluisteren en exporteren naar hun Play-
out systemen. 

Welke ambities willen jullie nog graag verwe-
zenlijken? 
In 2015 stappen Beeld en Woord over naar 
een Media Asset Management System. Nu zit-
ten metadata en audiovisuele essence elk in 
een eigen systeem. Dit brengen we samen in 

één nieuw MAM-systeem. Daarin kan je het 
gekozen audio- of videofragment met één klik 
beluisteren of bekijken. Om een grote hoeveel-
heid audiomateriaal van metadata te voorzien 
experimenteren we met ‘speech-to-text’. De 
resultaten zijn nog niet perfect, maar best wel 
bruikbaar. Voor verdere digitalisering van het 

‘oude’ archief werken we samen met het Vlaams 
Instituut voor Archivering. Het VIAA zal het 
audiovisueel VRT-materiaal ontsluiten naar een 
breder publiek (onderwijs – wetenschappelijk 
onderzoek – bibliotheken).

Wat maakt jullie team zo uniek?
Ondanks de groeiende cultureel-maatschappe-
lijke relevantie blijft D&A vooral een produc-
tiearchief. Metadatering en annotatie moeten 
aan hoge eisen van radio- en televisiemakers 
voldoen. We hebben heel wat expertise opge-
bouwd, elk deelarchief is specialist binnen 
zijn vakgebied. In 2008 werden de archieven 
samengevoegd, een uitgelezen kans voor kruis-
bestuiving: verworven kennis delen en eenvor-
miger werken met respect voor ieders eigen 
kwaliteiten. 

Welke achtergrond hebben de teamleden? 
Dit varieert. Elk deelarchief zoekt specialisten 
binnen zijn vakgebied. Bij de Audiotheek zijn 
de archivarissen musicologen en muzikanten en 
superviseren klanktechnici de technische flows 
van het digitale muziekbeheersysteem. Ook bij 
Beeld en Woord vinden we een mix van com-
petenties, mensen met een archiveringsachter-
grond naast mensen die in productie hebben 
gestaan en een goed overzicht hebben van wat 
door de jaren heen werd geproduceerd. 
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> zie ook p. 48
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