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Scope

• Audiovisuele collecties van Industriemuseum (861 items) en Huis van 
Alijn (2584 items)
• Gedigitaliseerde analoog materiaal: audiocassettes, 8 mm, super8, VHS-

cassettes, U-matic, open reel
• Digital born materiaal: interviews, geluidsopnames, videoproducties

• Verdiepende registratie en datacleaning in Adlib



Scope

• Doorstroom naar MAM voor duurzame bewaring en ontsluiting
• Procedure voor registratie van AV-materiaal



Inhoud collecties

• Industriemuseum
• Interviews nav project ‘Hun werk, hun leven: Getuigenissen uit de Gentse 

textielwereld 1950-2010’
• Bedrijfs- en instructiefilms van UCO
• Interviews nav expo’s (vroeger en nu)



Inhoud collecties

• Huis van Alijn
• Familiefilms
• Interviews met schenkers van familiefilms
• Interviews nav expo’s
• Audio-opnames nav expo’s
• Dialectfragmenten
• Videoproducties



Verloop van het project

• Al invulinstructies en expertise aanwezig -> direct aan de slag met 
registratie
• Doorheen het project: evaluatie en bijsturing
• Doorstroom naar MAM ihkv ontsluiting



Verloop van het project

• Auteursrecht kwam snel naar de voorgrond
• Geïnterviewden kiezen om interview te laten afnemen
• Herziening van gebruiksovereenkomsten
• In stroomversnelling door Coghentproject (onderzoek en opstellen van 

stappenplan voor het klaren van rechten)

• Noodzakelijk vooronderzoek



Vooronderzoek

• Basis opzoekingswerk naar good practices rond AV-materiaal
• Beperkt gebruik van externe autoriteiten voor thesaurus
• Instelling-specifieke termen
• Stroomlijning door Coghentproject

• Naar inhoud van het materiaal
• bij Industriemuseum nodig door inzet op mondelinge geschiedenis van bij 

start van het museum
• Contextinformatie soms verloren



Resultaten 

• Verdiepende registratie van 455 assets voor Industriemuseum en 
2158 assets voor Huis van Alijn
• Afgewerkte invulinstructies voor intern gebruik per huis en per 

deelcollectie
• Industriemuseum: audio en video
• Huis van Alijn: analoge audio, analoge video, digitale audio en digitale video
• Publicatie op Project CEST

• Visie rond registratie van digital born materiaal



Resultaten

• Dataprofiel audiovisuele werken obv invulinstructies op Project CEST
• Samenvoeging van de vier fiches van Huis van Alijn

• Thesaurus mondelinge geschiedenis voor toekomstige interviews
• Aanvullen met thematische termen





Ervaringen

• Diepgaandere zoektocht naar good practices en externe autoriteiten
• Niet te lang stilstaan bij vooronderzoek en op voorhand vastleggen 

van richtlijnen -> gaandeweg proces bij te sturen
• Keuzes durven maken
• Planning en doel regelmatig herevalueren



Vragen?
marthe.dedoncker@stad.gent


