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I.

Inleiding

Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) werd opgericht in december 2012. De eerste stap was het
in kaart brengen van het aandeel audiovisueel materiaal in de collecties van een afgebakende kring
partners. Dit waren de cultureel erfgoedinstellingen die gesubsidieerd worden binnen het Vlaams
cultureel-erfgoeddecreet, de regionale omroepen en de openbare omroep. VIAA heeft daarop in 2013
samen met FARO en PACKED een globale inventaris opgemaakt van audiovisueel materiaal dat aanwezig
was, door de inventarislijsten, ingevuld door de instellingen zelf, te verzamelen. Op basis van deze
cijfers is beslist om te starten met een eerste Digitaliseringsgolf van 2 videoformaten (Betacam SP en Umatic) en 2 audioformaten (kwartduims audiotape en compact audiocassette).
In 2014 hebben VIAA en PACKED een tweede kring partners bevraagd: de stadsarchieven van de
centrumsteden en de cultureel erfgoedinstellingen die erkend zijn binnen het Vlaams cultureelerfgoeddecreet. Tegelijkertijd bereidde VIAA haar tweede Digitaliseringsgolf voor met 6
dragerformaten: VCR, open reel video, Betamax, Audio CD-r, wasrol en draadspoel.

Fig. 1: VCR-speler (N1500) en -cassette1

1

https://simple.wikipedia.org/wiki/Videocassette_recorder#/media/File:VCR-N1500_White_Background.jpg
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Bij de aanbestedingsprocedure kwam Sonim Production als beste uit de bus voor de digitalisering van
de VCR. Deze Service Provider (SP) stond ook in voor de digitalisering van de audiocassette en de
kwartduims audiotape voor VIAA.
Bij de aanvang van het digitaliseringsproject werd uitgegaan van bepaalde cijfers en voorspellingen wat
betreft scope, timing en budget. Deze cijfers waren vaak gebaseerd op schattingen omwille van het
onbreken van absolute cijfers bij de Content Partners (CP). Tijdens het verloop van het project werd
duidelijk dat de vooropgestelde cijfers qua aantal te digitaliseren dragers lichtjes zouden stijgen, maar
vooral de toestand van de VCR-cassettes bleek slechter dan verwacht.
Het project krijgt mogelijk later nog een uitbreiding. Bij de Content Partners van VIAA kunnen immers
nog steeds VCR-cassettes binnenkomen. Daarnaast heeft VIAA vanaf het najaar van 2016 zijn groep van
Content Partners ook uitgebreid en deze nieuwe partners kunnen op hun beurt nog over VCR-cassettes
beschikken. De VCR-cassettes die op die manier nog aangemeld worden, kunnen gebundeld worden in
één of meerdere extra batches.
In dit rapport vindt u een bondige samenvatting van VIAA’s project van VCR-cassettes, grotendeels
gebaseerd op gegevens uit de registratie door de CP’s en de digitalisering door de SP uit het
registratiesysteem AMS, maar ook gestoeld op eigen ervaringen. We hebben ervoor geopteerd om in
deze fase niet de CP’s noch de SP uitgebreid te bevragen naar hun ervaringen bij dit traject, maar we
houden dit voor een latere en meer globale evaluatie van Digitaliseringsgolf 2. Hier zal u dus enkel
vaststellingen en vergelijkingen terugvinden van de registratie- en de digitaliseringgegevens, gekoppeld
aan de bevindingen van VIAA zelf.
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II. Start van het project
2.1

Scope

De scope van het project werd op 30.08.2014 als volgt vastgelegd:





We digitaliseren 572 VCR-cassettes naar MXF-JPEG2000
Aangezien de duurtijd van de VCR-cassettes door de Content Partners in de
inventarisatietabellen meestal niet opgegeven werd, werd er uitgegaan van een gemiddelde van
0,7 uur per cassette, dus in totaal ongeveer 400 uur. In de tender zelf werd dit veiligheidshalve
omgezet naar ca. 500 cassettes, goed voor 400 uur of 0,8u per cassette.
Van 8 Content Partners uit de cultureel erfgoedsector:
o AMSAB
o ARGOS
o KADOC
o Letterenhuis
o Liberaal archief
o M HKA
o Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL)
o SMAK

2.2

Timing

Als timing voor het project werd het volgende voorstel uitgewerkt:
 Registratie van 1 november 2014 tot 1 maart 2015
 Digitalisering van 20 januari tot 30 juni 2015
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III. Resultaten van het project
3.1

Scope

Er werden door Sonim in totaal 603 VCR-cassettes verwerkt. Dat is slechts 31 cassettes meer dan
oorspronkelijk werd ingeschat.
Uiteindelijk konden of moesten 232 (38,5%) van de VCR-cassettes niet gedigitaliseerd worden om
verschillende redenen (zie verder Hoofdstuk V.). Van 371 VCR-cassettes kregen we een digitale file
terug.
In de tender schatten we een gemiddelde van 0,7 uur of 40 minuten in per VCR, dat kwam op een
geschatte 400 uur gedigitaliseerde VCR (toen we nog uitgingen van 572 cassettes).
De 603 geregistreerde VCR-cassettes vertegenwoordigen volgens de registratie in het totaal 622 uur, of
1,03u per cassette. Uiteindelijk is er 246 uur gedigitaliseerd, die afwijking ligt aan het grote aantal nietdigitaliseerbare cassettes omwille van zeer diverse redenen.
De gedigitaliseerde VCR-cassettes waren uiteindelijk afkomstig van 13 Content Partners: 12 uit de
cultureel erfgoedsector en 1 omroep (VRT). Dat zijn er 5 meer dan in de tender stond ingeschreven, en
ligt aan het feit dat VIAA gedurende de opstart van het project een nieuwe samenwerking is aangegaan
met een aantal nieuwe partners, sommige van deze nieuwe CP’s hadden ook VCR cassettes in hun
collectie.
Vermits er nà de start van het project ook een omroep bij betrokken werd, moest een deel van de
cassettes naar een ander archiefmasterformaat worden gedigitaliseerd: MXF-D10, hierbij ging het
slechts om 14 cassettes.

3.2

Timing

De effectieve registratie liep van 13 november 2014 tot 21 september 2016. De eerste VCR werd
geregistreerd door SMAK, de laatste werd geregistreerd door VRT.
De digitalisering van de VCR-cassettes liep van 30 maart 2016 tot 25 november 2016.
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IV. Resultaten van de registratie
4.1

Het registratieproces

Om de registratie zo vlot mogelijk te laten verlopen, voorzag VIAA een gedetailleerde handleiding voor
de Content Partners. Hierin stonden onder andere de verschillende kenmerken van een VCR-cassette
beschreven, alsook een toelichting bij alle velden die in te vullen waren in AMS. Er werd ook aan de
registratoren ter plaatse een opleiding gegeven door een VIAA-medewerker.
Als er al metadata voorhanden was uit het collectiebeheersysteem van de CP, dan werd deze
geïmporteerd in AMS door een VIAA medewerker.

4.2

De metadata van de registratie

Tijdens de voorbereiding en de registratie werd metadata verzameld in het registratiesysteem AMS. Dit
registratiesysteem werd op maat ontwikkeld voor VIAA door het Amerikaanse AVPreserve. De metadata
die nodig was voor de digitalisering en het transport werd zelf ingegeven door de Content Partners.
Voor het bepalen van de velden die moesten worden ingevuld door de Content Partner in het
registratieformulier, werd uitgegaan van de volgende drie criteria:
1) Het veld is nuttig voor de logistieke opvolging (doorheen het volledige traject van de drager)
of het is nuttig voor de SP in het uitvoeren van de digitalisering.
2) De inhoud van het veld is met enige zekerheid aan te leveren. Het heeft geen zin een veld
aan te leveren waarvan de inhoud zo onbetrouwbaar is dat het de SP niet helpt.
3) De inhoud van het veld invullen is technisch en qua timing haalbaar voor de CP. Anders kost
dit hem te veel tijd, zeker als men de deadline van de registratie wil halen.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen na afloop van het project.
Zowel van de registratie door de Content Partner als van de digitalisering door de Service Provider.
Er werd door alle Content Partners samen gedurende 22 werkdagen geregistreerd, en er waren 13
registratoren aan het werk.
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Fig. 2: het invulformulier voor de registratie van VCR-cassettes in AMS

10
VIAA: Digitaliseringsgolf 2
VCR - Eindrapport v.1.1 - PUBLIEK
April 2017

4.2.1 Batches
De VCR-cassettes werden door VIAA verzameld in 3 aparte batches, en werden o.a. verdeeld per
outputformaat:



589 cassettes naar MXF-JPEG2000 (cultureel erfgoedinstellingen)
14 cassettes naar MXF-D10 (omroep)

De VCR-cassettes van één CP in een batch noemt VIAA een shipment of verzending. In één batch
kunnen dus verschillende shipments of verzendingen zitten, en dus ook verschillende CP’s betrokken
zijn.
De gemiddelde grootte van een batch was 417 VCR-cassettes. De transporten zijn als volgt in cijfers
samen te vatten:

Batches

3

Shipments/verzendingen
Verpakkingsdozen

13
83

Transportbakken

21

Fig. 3: aantallen batches, shipments, verpakkingsdozen en transportbakken in het project

4.2.2 Materiaal
Voor de verpakking en het transport van de VCR-cassettes werden dozen op maat gemaakt en werden
barcodes voorgedrukt. Deze barcodes werden telkens in tweevoud gemaakt, eentje voor op de cassette
zelf, en eentje voor op de dragerdoos. Op die manier bleef de relatie tussen de drager en dragerdoos
steeds duidelijk.
Ook de verpakkingsdozen werden voorzien van een barcode zodat er in elke stap van het proces snel
nagegaan kon worden in welke doos een drager zich bevond.

4.2.2.1

Barcodes
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Er werden in totaal:




1206 barcodes voor de dragers (603 x2) gebruikt. Oorspronkelijk werden er 1380 (690 x2)
besteld, dat is ruim 12% te veel en heeft te maken met het feit dat er altijd ca. 10% te veel
barcodes worden besteld voor onverwachte extra aantallen.
83 barcodes voor de dozen gebruikt. Oorspronkelijk werden er 97 besteld. Dat is ruim 14% te
veel om dezelfde reden als hierboven vermeld.

4.2.2.2

Verpakkingsdozen

Er werden in totaal:


83 verpakkingsdozen gebruikt. Sinds Golf 2 werken we met een doostype systeem waarbij
verschillende audio- en videoformaten in dezelfde dozen passen. Hieronder staat het overzicht
van de verschillende doostypes. Doostype 6 is enkel geschikt voor het verpakken van de VCRcassettes, omwille van de specifieke vierkante vorm van de cassettes.

Type nummer

Dragerformaat

Doostype 1

Betacam (SP) (groot)
Digital Betacam (groot)
U-matic
½” open reel video (groot)
Audiocassettes

Doostype 2
Doostype 3
Doostype 4

¼” audiotape
1” open reel video

Doostype 5

Audio-CD-r
½” open reel vieo (klein)

Doostype 6
Doostype 7

VCR
Betamax
Digital Betacam (klein)
Betacam (SP) (klein)

Fig. 4: de verschillende doostypes die van toepassing zijn op de dragertypes uit Golf 1, 2 en 3

4.2.3 Content Partners
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Er werden VCR-cassettes
digitaliseringproject.

van

13

verschillende

Content

Partners

geregistreerd

in

dit

400
350

341

300
250
200
150
101
100

71

50

21

15

14

14

11

5

4

3

2

1

0

Fig. 5: de aantallen van de verschillende Content Partners in aflopende volgorde
KADOC heeft met 341 het grootste aantal voor digitalisering aangeboden VCR-cassettes (dit is zo’n 56%),
Stadsarchief Kortrijk bezit met 1 stuk het kleinste aantal.

4.2.4 Merk
Tijdens de registratie werden 5 verschillende merken opgegeven: Philips, Scotch, BASF, Agfa en Grundig.
Het meest voorkomende merk was Philips (60% van het totaal), wat niet verwonderlijk is aangezien dit
merk de VCR-cassette heeft uitgevonden.
De opties ‘Andere’ en ‘Onbekend’ werden zeer weinig aangeduid, respectievelijk 19 en 1 keer.
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Philips

364

Scotch

128

BASF

62

Agfa

25

Andere

19

Grundig

4

Onbekend

1
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Fig. 6: de geregistreerde merken van de VCR-cassettes

4.2.5 Datum
Om de ouderdom van de VCR-cassettes in te schatten, werd naar de ‘productiedatum’ gevraagd van de
inhoud. Doordat de productiedatum van de VCR-cassettes soms moeilijk te achterhalen is, vroegen we
om de dichtstbij liggende datum in te geven, hetgeen meestal de datum van opname was.
In totaal werden er 17 verschillende jaartallen genoteerd. 392 VCR-cassettes of 65% kregen een
onbekende waarde voor het jaartal (xxxx).
Van de 211 resterende VCR-cassettes (35%) dateren de oudste uit 1968. VCR werd pas door Philips
geïntroduceerd in 1972, dus de inhoud is mogelijk een kopie van wat op een andere drager was
opgenomen. De jongste cassettes dateren uit 1983.
De meeste van de gedateerde VCR-cassettes komen uit het jaar 1978 (30 stuks).
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35
30
25
20
15
10
5
0
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Fig. 7: de geregistreerde productiedatum van de inhoud van de VCR-cassettes per jaar

Deze statistiek heeft ook een inhoudelijke waarde en geeft dus een eerste indicatie in verband met de
annotatie, als basis voor de toekomstige ontsluiting. Van ongeveer twee derde van de opnames
afkomstig van de VCR-cassettes is er zelfs geen jaar bekend en zullen archivarissen en
collectiebeheerders dus volledig moeten trachten te dateren op basis van de inhoud en/of hun
archiefcontext.
Slechts 107 cassettes, of 18%, werden tot op de dag gedateerd.

4.2.6 Duur
Er werd aan de CP’s gevraagd om de duurtijd van de cassettes mee te geven. De betrachting was om
elke VCR-cassette van begin tot einde te digitaliseren, dus het was van belang voor de Service Provider
om te weten hoeveel uur men per batch kon verwachten.
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250
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50
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0:30:00

0:45:00

1:00:00

2:00:00

2:10:00

2:30:00

Fig. 8: de meest geregistreerde duurtijden (> 20) van de VCR-cassettes
De kortst aangegeven duurtijd was 00:08:45, de langste 60:00:00. Dit laatste was waarschijnlijk een
vergissing van de CP, die 60 minuten wou aangeven, want een VCR cassette waarop 60 uur kan
opgenomen worden, bestaat niet. De duurtijd die het meest werd aangeduid is 00:30:00 (196 keer).



De gemiddelde duurtijd van de VCR-cassettes volgens de registratie is 01:01:57
De totale duurtijd van de VCR-cassettes volgens de registratie is 622:32:45

4.2.7 Deterioratiefenomenen
Er werd aan de Content Partners gevraagd om in AMS aan te geven of er bepaalde
deterioratiefenomenen voorkwamen bij de VCR-cassettes. Ze konden kiezen uit een vaste lijst:







Gebroken tape
Schimmelvorming
Sticky shed2
Vreemde geur
Andere
Geen

Er werden in totaal 5 VCR-cassettes met deterioratiefenomenen aangeduid tijdens de registratie: 4 met
schimmelvorming en 1 met ‘Andere’ problemen. Bij de optie ‘Andere’ kon de CP een opmerking
achterlaten en bleek het probleem dat de tape ‘niet automatisch stopt bij het terugspoelen’. Dit wijst er
op dat de CP in kwestie de tape heeft proberen af te spelen, of dat deze opmerking op de tape stond
geschreven.

2

Sticky Shed Syndrome of SSS is een reactie van de binderlaag op magnetische tape wanneer deze blootgesteld is aan vocht of
temperatuurschommelingen waardoor de tape kleverig wordt, moeilijk tot niet af te spelen, of begint af te schilferen.
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Geen
Schimmelvorming
Andere

598
4
1

Van de 4 cassettes die schimmelvorming vertoonden volgens de CP, konden er 2 effectief niet
gedigitaliseerd worden.
De overige 598 VCR-cassettes hadden volgens de Content Partners geen zichtbare
deterioratiefenomenen. Voor zover de Content Partners dit konden vaststellen, waren de VCR-cassettes
dus in vrij goede staat.

4.2.8 Bewaard door een andere VIAA-Content Partner
Er werd aan de Content Partners ook gevraagd of zij weet hadden van kopies of originelen die bij andere
partners van VIAA bewaard zouden kunnen worden. In 5 gevallen werd deze vraag positief beantwoord.
Deze andere partner was in alle gevallen VRT.

4.2.9 Gerelateerde documenten in de dragerdoos?
Dit aanvinkvakje werd toegevoegd als hulpmiddel voor de Content Partner die tijdens het registreren
belangrijke documentatie over de drager aantreft in de dragerdoos. VIAA vraagt om deze documentatie
uit de doos te halen, omdat het risico bestaat dat het tijdens de digitalisering verloren zou gaan. De CP
kan hier dan ook aanduiden of er documentatie in de doos zat, zodat die achteraf opnieuw herenigd kan
worden met de drager.
Dit vakje werd slechts 1 keer aangevinkt.
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V. Resultaten van de digitalisering
Er werd van de Service Provider gevraagd om bepaalde informatie over de VCR-cassettes te verzamelen
voor, tijdens en na de digitalisering. Deze gegevens worden hieronder geanalyseerd.

5.1

Het digitaliseringsproces

Elke drager werd bij aankomst onderworpen aan een kwantitatieve analyse (om te controleren of alle
cassettes die verwacht werden, er ook effectief waren) en een kwalitatieve analyse. Bij deze
kwalitatieve analyse werd door de Service Provider bekeken in welke fysieke toestand de drager zich
bevond en welke behandeling(en) deze eventueel moest krijgen. Daarbij werd de drager ingedeeld in
één van deze 5 categorieën:
Categorie
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Categorie 4
Categorie 5

Aanpak
cassette is zonder behandeling klaar voor digitalisering.
cassette moet worden behandeld via een droge reiniging en mechanische herstellingen
(eerste graad).
cassette moet gebakdroogd worden, gevolgd door een semi-automatische
reinigingsbehandeling met isopropanol of door een manuele herstellingsinterventie
(tweede graad).
cassette moet een grondige, individuele en soms volledig manuele herstelling ondergaan
(derde graad).
cassette is verloren. De collectiebeheerder wordt (via VIAA) gecontacteerd om te
evalueren wat er met de cassette dient te gebeuren.
Fig. 9: categorisering naar deterioratie en overeenkomstige
digitaliseringshandelingen voor VCR-cassettes

Afhankelijk van de categorie waarin een drager zich bevond, kwam die in een andere fase van het
proces terecht. Eenmaal de cassette alle noodzakelijke behandelingen heeft ondergaan, kwam hij in de
voorbereidingsfase van de digitalisering: een eerste test met de uitleesmachine ter plaatse. Op dat
moment werden technische instellingen zoals de audio- en videoniveaus, opname in kleur of zwart-wit,
de opnamestandaard (PAL, SECAM, NTSC) etc. juist afgesteld. Dit gebeurde in een origineel VCR N1500
of N1700 uitleestoestel, waarmee ook de digitalisering zelf gebeurde. Hierna was de cassette klaar voor
de eigenlijke digitalisering.
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Op basis van de eerste bevindingen van Sonim bleken er echter meer cassettes te behoren tot de
categorieën 3, 4 en 5, dan tot categorie 1 of 2. De toestand van de VCR-cassettes bleek dus een stuk
problematischer te zijn dan oorspronkelijk ingeschat.
Er werden daarom nieuwe afspraken gemaakt over de te volgen procedure:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Niet-problematische cassettes werden uitgesorteerd en meteen gedigitaliseerd.
Bij alle problematische cassettes werd de schelp opengeschroefd.
De tapespoelen werden uit de schelp gehaald en indien nodig werd de band hersteld.
De banden werden tweemaal omgespoeld op een speciaal daarvoor gebouwde omspoeltafel
(zonder leeskop), om ze los te maken en enigszins te verluchten.
Indien nodig werden de tapes gebakdroogd, dit wil zeggen dat ze langzaam opgewarmd werden
in een speciale oven tot ongeveer 50°C, en enkele uren op deze temperatuur gehouden. Dit
ontvochtigt de band en zorgt ervoor ze tijdelijk weer afspeelbaar wordt.
De tapespoelen werden daarna in een speciaal klaargemaakte open behuizing van Sonim
geplaatst.3 In deze behuizing waren ‘vensters’ gemaakt; dit liet toe om een eventueel
mechanisch probleem snel te kunnen analyseren en eventueel herstellen.
Vervolgens werd deze cassette in real time gedigitaliseerd, met één openstaande machine. Eén
technicus focuste op één cassette tegelijk. Er is dus geen parallellisatie geweest.
Naderhand werd de tape opnieuw in de oorspronkelijke behuizing geplaatst en bij de Content
Partner teruggeleverd.

Daarnaast hield Sonim in een lijst de conclusies van de kwalitatieve analyse bij en welke de voorgestelde
behandeling was, zodat VIAA naar de betrokken CP kon gaan om te laten evalueren of het de moeite
waard was om door te gaan met de behandeling en de digitalisering of niet.
In totaal werden er in deze lijst 262 (43,5%) cassettes geëvalueerd, waarvan er uiteindelijk slechts 22
het advies kregen van de CP om door te gaan met de digitalisering omwille van de waardevolle content.
Op die manier werden dus 240 cassettes van de 603 geregistreerde cassettes uit het project gehaald (zie
verder 7.3).

3

Zogenaamde ‘tapetransplantatie’ of ‘rehousing’ is een bekende techniek bij het digitaliseren van audiovisuele
cassetteformaten. Onder meer bij audiocassettes levert dit meestal zeer goede resultaten op. Zie bijvoorbeeld: GALLEGOS, C.
“And the survey says… OK, but the data says!” In: IASA Journal 38 (2012,1), p. 25.

19
VIAA: Digitaliseringsgolf 2
VCR - Eindrapport v.1.1 - PUBLIEK
April 2017

5.2

De metadata van de digitalisering

De service provider verzamelde tijdens de digitalisering o.a. metadata over de duur van digitale file, de
behandelingen die werden uitgevoerd maar ook informatie over de gebruikte apparatuur, de datum
waarop bepaalde acties worden uitgevoerd, etc.

5.2.1 Duur
Tijdens de digitalisering zelf werd de duur van de VCR-cassettes opgemeten. In de regel werd de hele
cassette, voor zover mogelijk, van begin tot einde gedigitaliseerd. De kortste file was 00:03:35; de
langste 02:31:49. Rekening houdend met het feit dat er slechts 371 van de 603 geregistreerde cassettes
werden gedigitaliseerd, geeft dit de volgende resultaten:



De totale duurtijd van alle gedigitaliseerde VCR-cassettes is 246:40:22
De gemiddelde duurtijd van de gedigitaliseerde VCR-cassettes is 00:39:54

5.2.2 Behandelingen
Alle cassettes ondergingen voor de digitalisering een inspectie. Omwille van de ouderdom en de
mechanische eigenheid van de VCR-cassette, zijn er zeer veel deterioratiefenomenen opgedoken en was
het grootste deel van de aangeleverde cassettes in slechte staat. Elke cassette heeft dus een zeer
grondige inspectie ondergaan, op basis van onderstaande stappen:
Op vraag van VIAA werd informatie over behandelingen zoals herstellen, kuisen en bakdrogen
bijgehouden door Sonim in de metadata.





Herstellen: 358 cassettes (96% van de gedigitaliseerde cassettes) hebben een herstelling
ondergaan. De drie meest voorkomende problemen waren gebroken tape, vervanging van de
behuizing en oxidatie op de metalen rollers.
Kuisen: er werden 366 cassettes gekuist (98% van de gedigitaliseerde cassettes).
Bakdrogen: er werden 4 cassettes (1% van de gedigitaliseerde cassettes) gebakdroogd.

Sonim hield ook informatie bij over de fenomenen op de tape zelf. Alle vermelde fenomenen kwamen
meer dan één keer voor, waardoor 1 tape verschillende fenomenen kon vertonen.
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Fig. 10: de fenomenen zoals beschreven door Sonim die meer dan 10 keer voorkomen
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VI. Logistiek en verpakking
6.1

Transport

VIAA verwacht dat de SP het transport verzorgt van de dragers heen en terug waarbij de kartonnen
dozen met dragers worden geplaatst in plastieken transportbakken, die voorzien worden door de SP.
Normaliter haalt de SP alle dragers op bij de verschillende CP’s die in 1 batch zitten. Vermits het echter
over verschillende CP’s ging met soms kleine aantallen heeft VIAA een handje toegestoken bij de
transporten.
Achteraf gezien heeft VIAA, bij kleine projecten als dit, het werken met transportbakken voorzien door
de SP, als minder positief ervaren, omwille van:



De extra transporten van lege bakken (heen en terug)
Geen controle over de kwaliteit van de bakken

VIAA overweegt om bij toekomstige projecten eigen transportbakken te voorzien.

6.2

Verpakking en barcodering

Voor de VCR-cassettes werd een doos op maat gemaakt. Bij het kiezen van de maat werd verder
rekening gehouden met:




De grootte en het gewicht van de VCR-cassettes zelf
De maat van de transportbakken waarin de dozen werden geplaatst tijdens transporten
Eventueel hergebruik van bestaande doostypes uit de eerste digitaliseringsgolf

De doos had volgende afmetingen:
Type nummer
Doostype 6

Afmetingen (hxbxl in mm)
140 x 160 x 380

Dragerformaat
VCR

Aantal cassettes per doos
16

Er werden telkens twee identieke barcodes geplakt: één op de drager zelf en één op de dragerdoos. Ook
op de verpakkingsdoos werd een barcode geplakt en geregistreerd in AMS, om steeds te kunnen
terugvinden waar een drager zich bevindt. Het gebruik van de barcodes is zeer efficiënt gebleken: er is
geen enkele drager verloren gegaan.
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VII. Conclusies en lessons learned
7.1

Registratie vs. digitalisering

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de registratie met de resultaten na de digitalisering vergeleken
voor de voorkomende metadatavelden.

7.1.1 Merk
Het meest voorkomende merk was Philips (364 keer aangeduid), die de VCR-cassette indertijd op de
markt heeft gebracht. Slechts 20 cassettes hadden een ‘Onbekend’ of ‘Ander’ merk. Dat wil zeggen dat
het merk steeds duidelijk op de drager of de dragerdoos werd vermeld. We kunnen hier ook uit
concluderen dat de vaste lijst met merken die VIAA in AMS aanbiedt, voldoende opties gaf om het merk
van de VCR-cassette aan te duiden.

7.1.2 Datum
De VCR werd in 1972 op de markt gebracht door Philips, het was het eerste succesvolle formaat dat zich
richtte op home recording. In 1979 bracht Philips echter een nieuw videoformaat (Video2000) op markt
die de VCR overbodig maakte. De VCR verdween echter niet zomaar van de markt, en dat geeft de
datumgrafiek in 4.2.5 ook mooi weer. Vanaf 1972 gaat de grafiek gestaag naar omhoog om in 1983 te
eindigen. Helaas kon een groot deel (65%) van de cassettes niet gedateerd worden door de CP’s.

23
VIAA: Digitaliseringsgolf 2
VCR - Eindrapport v.1.1 - PUBLIEK
April 2017

7.1.3 Duur
Uit de digitalisering bleek dat het aantal geregistreerde dragers 20% hoger lag dan het in de tender
ingeschatte aantal. De facto zijn er echter heel wat VCR-cassettes minder gedigitaliseerd dan in de
tender opgegeven. Dit is voor een heel groot stuk te wijten aan het terugtrekken, in overleg met de
content partners, van VCR-cassettes die zwaar beschadigd waren en waarvan de inhoud de meerkosten
voor de digitalisering niet verantwoordden.
Of de duurtijd van de cassettes door de CP’s correct werd ingeschat, kunnen we moeilijk bepalen. De
gemiddelde geregistreerde duurtijd ligt ongeveer 38 minuten hoger dan de gemiddelde gedigitaliseerde
duurtijd per cassette. In het totaal leidt dit zelfs tot een geregistreerde duur die 461 uur hoger ligt dan
de totale gedigitaliseerde duur. Hier speelt het feit dat veel cassettes niet of slechts gedeeltelijk konden
of moesten gedigitaliseerd worden uiteraard een zeer grote rol. Van de 232 niet gedigitaliseerde
cassettes kennen we logischerwijze de werkelijke duurtijd niet.

aantal dragers
absoluut

percentueel tov.
opgegeven in de
tender

Tender

500

Registratie
Digitalisering,
excl. nietgedigitaliseerde
dragers

duurtijd (in uren)

gem. duurtijd per drager
(in uren)

absoluut

percentueel tov.
opgegeven in de
tender

absoluut

percentueel tov.
opgegeven in de tender

100,00%

400

100,00%

0,80

100,00%

603

120,60%

622

155,50%

1,03

128,94%

371

74,20%

246

61,50%

0,66

82,89%

Fig. 11: vergelijking tussen de aantallen en duurtijden zoals opgegeven in de tender,
zoals geregistreerd door de CP’s en zoals bleek uit de digitalisering zelf
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Fig. 12: grafische voorstelling van cijfers uit figuur 11

7.1.4 Deterioratiefenomenen
Er werden in totaal 5 VCR-cassettes met deterioratiefenomenen aangeduid tijdens de registratie: 4 met
schimmelvorming en 1 met ‘Andere’ problemen. Bij de optie ‘Andere’ kon de CP een opmerking
achterlaten en bleek het probleem dat de tape ‘niet automatisch stopt bij het terugspoelen’.
Van de 4 cassettes die schimmelvorming vertoonden volgens de CP, konden er 2 effectief niet
gedigitaliseerd worden.
Tijdens de inspectie en de voorbereiding voor digitalisering bleek echter dat een groot aantal cassettes
in slechtere toestand was dan ingeschat werd door de CP. De problemen deden zich voor aan de
binnenkant van de cassette (roest van de metalen delen, beschadigde tape, etc.), wat de CP aan de
buitenkant niet of moeilijk kan vaststellen.
Wat de digitalisering zelf betreft, kunnen we slechts conclusies trekken op basis van de 371 dragers
waarvan tenminste een deel in aanmerking kwam voor digitaliseren. Voor deze cassettes is ook een
diepgaande mechanisch analyse bijgehouden. Gezien dit relatief kleine aantal, moeten we wel
voorzichtig zijn bij het vaststellen van een relatie tussen de deterioratiefenomenen enerzijds en een
aantal andere parameters anderzijds, met name de ouderdom van de cassette, het merk en de duurtijd.
De meest voorkomende mechanische defecten van de VCR-cassettes waren:





Gebroken tape: 21 gevallen of 5,66% van alle gedigitaliseerde cassettes
Roest op de (as van de) taperollers: 148 gevallen of 39,89% van alle gedigitaliseerde cassettes
Roest op de tape-geleider: 196 of 52,83% van alle gedigitaliseerde cassettes
Andere mechanische problemen: 4 gevallen of 1,07% van alle gedigitaliseerde cassettes
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Deze mechanische problemen leidden er in 345 van de 371 gevallen (93%) toe dat de tape in een
nieuwe huls gestoken moest worden om hem enigszins vlot te kunnen afspelen.

Fig. 13: een opengemaakte VCR-cassette met verwijderde tape, waarbij de mechanisch meest
gevoelige punten zijn aangeduid: de tape-rollers met metalen assen onderaan, die bij het roesten
blokkeren en bovenaan de in dit geval verroeste tape-geleider. De tape wordt voor digitalisering
overgeplaatst in een schelp in betere conditie, maar de verroeste tape-geleider heeft vaak bij eerdere
afspeelpogingen roest en krassen op de tape zelf achtergelaten, met alle gevolgen vandien voor de
beeldkwaliteit in het eindresultaat.

7.1.4.1 Relatie deterioratiefenomenen – ouderdom
Als we kijken naar de relatieve frequentie van bepaalde mechanische deterioratiefenomenen,
afgemeten aan hun ouderdom, dan kunnen we geen duidelijk verband vaststellen (zie ook Fig. 14):


Gebroken tape: deze komen te zelden voor om een objectief verband te kunnen leggen met de
ouderdom van de cassettes.

26
VIAA: Digitaliseringsgolf 2
VCR - Eindrapport v.1.1 - PUBLIEK
April 2017




Roest op de (as van de) taperollers: 147 gevallen of 39,62% van alle gedigitaliseerde cassettes,
37 gevallen of 28,24% van de 131 gedigitaliseerde en gedateerde dragers.
Roest op de tape-ontvanger: 173 of 46,63% van alle gedigitaliseerde cassettes, 41 gevallen of
31,30% van de 131 gedigitaliseerde en gedateerde dragers.
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Fig. 14: percentuele verhouding van de dragers met verroeste onderdelen ten opzichte van hun
leeftijd en ten opzichte van het totaal aantal gedigitaliseerde en gedateerde dragers
Uit eerder onderzoek met andere dragertypes4 bleek dat tapes doorgaans mechanisch fragieler worden
met de leeftijd. Wat de mechanische problemen van VCR-cassettes betreft, kunnen we dit verband dus
niet duidelijk vaststellen. We moeten echter voorzichtig zijn:




Slechts van een derde (34%) van alle VCR-cassettes is er een indicatie van de leeftijd bekend. Dit
cijfer weerspiegelt zich ook bij de cassettes die gedigitaliseerd konden worden: daar is slechts
35% van de VCR-cassettes gedateerd.
De zwaarst getroffen cassettes zijn vaak niet gedigitaliseerd, omdat in overleg met de Content
Partners hun inhoud niet de investering van een dure reparatie waard werd geacht.

De mechanische problemen leidden ook tot problemen met de tape zelf, zoals roestsporen en krassen
op de tape. Soms kan dit (deels) verholpen worden door de tape schoon te maken. Voor zo goed als alle
gedigitaliseerde cassettes was cleaning noodzakelijk. De tijdens de digitalisering vastgestelde
deterioratiefenomenen van het videosignaal kunnen nagekeken worden in Fig. 10. Het heeft geen zin
deze af te meten tegen de ouderdom van de drager, want bij zo goed als alle cassettes (97,57%) werden
eerder

4

Dit werd al in 2007 bevestigd binnen het PrestoSpace-onderzoek. Zie Addis, M., Veres, G. (e.a.) (2007) Knowledge database
and report on tape condition. Deliverable 6.2 of the PrestoSpace project. Parijs: CNRS.
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lichte (bv. drops) tot zeer ernstige (bv. loss of tracking) vormen van signaalverlies vastgesteld.

7.1.4.2 Relatie merk – deterioratiefenomenen
Gezien bij zo goed als alle dragers vormen van signaalverlies werd vastgesteld (zie hierboven) en
gebroken tapes te zelden voorkwamen om statistisch relevant te zijn, focussen we hier op de relatie
tussen het merk van de drager en het voorkomen van roest op de taperollers en –ontvangers. Hieruit
blijkt duidelijk dat Philips-cassettes oververtegenwoordigd zijn en dus vatbaarder voor roest. BASF en
Scotch zijn relatief ondervertegenwoordigd. Vermits de verschillende merken ongeveer in gelijke mate
vertegenwoordigd waren bij de verschillende content partners, staat dit verband los van de
opslagplaatsen.
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70,00%
60,00%
50,00%

alle gedigitaliseerde dragers

40,00%
gedigitaliseerde dragers met roest
op taperollers of -ontvangers

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Andere

Grundig

Scotch

Philips
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Agfa

Fig. 15: relatieve vertegenwoordiging van de verschillende merken in het geheel van de
gedigitaliseerde dragers en binnen de groep van dragers met verroeste taperollers of –ontvangers

7.1.4.3 Relatie deterioratiefenomenen - duur
Gebroken tapes kwamen te zelden voor om statistisch relevant te zijn. Er is ook geen enkele aanwijzing
dat er een verband zou zijn tussen de duur van de cassette en het voorkomen van roest op de
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onderdelen van de cassette. Een relatie tussen de duur van de cassette en het videosignaalverlies zou
theoretisch mogelijk zijn, maar bij de VCR-cassettes is dat signaalverlies zo alomtegenwoordig, dat het
geen relevant verband zou opleveren.

7.1.5 Overige velden


Gerelateerde documenten in de dragerdoos?

Slechts 1 keer werd deze checkbox aangevinkt. Er werd dus maar in 1 geval documenten teruggevonden
in de dragerdoos. Een VCR doos heeft weinig ruimte binnenin om nog documenten in te bewaren.


Bewaard bij een andere VIAA partner?

Dit veld werd ook zeer weinig aangeduid, meer bepaald 5 keer, en dit was in alle gevallen VRT. Deze
checkbox werd toegevoegd, zodat men hierop in het archiefsysteem kan filteren om eventuele dubbels
eruit te halen. Het moet nog blijken of deze filter effectief zal gebruikt worden. Toch is dit gegeven ook
op een andere manier interessant:






Het biedt de aangeduide Content Partner (VRT) de kans om in deze collecties op zoek te gaan
naar eventuele archiefstukken die zij zelf niet meer hebben.
Het biedt de oorspronkelijke partner de kans om deze stukken eventueel over te dragen aan de
VRT, of indien het om dubbels gaat, te schrappen uit hun eigen collectie.
Het biedt VIAA de kans om dubbels in kaart te brengen en hierrond een procedure te
ontwikkelen.
Oorspronkelijk dragernummer

Dit vrije veld werd voorzien zodat de CP hier het inventarisnummer van de drager kon invullen, zoals
gekend binnen de organisatie. Op die manier is er altijd een link tussen de VIAA-nummering (PID, i.e.
unieke nummering automatisch toegekend aan het record in AMS, en de barcode) en het
inventarisnummer van de CP. VIAA heeft steeds aangemoedigd om in het geval er nog geen
oorspronkelijk dragernummer bestond bij de CP, deze gelegenheid aan te grijpen om dit aan te brengen.
Dit veld werd in 352 gevallen ingevuld (58%), en werd dus relatief nuttig bevonden door zowel de CP als
VIAA.


Standplaats drager
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Dit vrije veld werd toegevoegd in de registratie zodat de CP na de digitalisering de dragers makkelijk en
snel terug kan plaatsen in het archief. Dit veld werd in 66 gevallen (11%) ingevuld. Aangezien het geen
verplicht veld was en slechts een minimale inspanning vraagt van de CP om het in te vullen, kunnen we
de aanwezigheid van dit veld als positief evalueren.

7.2

Algemeen

Het niet correct weergegeven van bepaalde gegevens tijdens de registratie kunnen we op twee
manieren verklaren.
Enerzijds kan VIAA er niet van uitgaan dat elke registrator dezelfde technische kennis heeft wat betreft
het identificeren en het inspecteren van audiovisueel materiaal. Om de registrator bij te staan heeft
VIAA echter wel een zeer gedetailleerde handleiding bijgeleverd (zowel op papier als digitaal), waarin de
meeste kenmerken van de VCR staan uitgelegd en hoe deze te herkennen. We kunnen niet achterhalen
of deze handleiding effectief gebruikt werd tijdens de registratie.
Hoewel de digitaliseringsprojecten van VIAA een grote hulp zijn voor de Content Partners om de
digitaliseringachterstanden in te halen, mogen we anderzijds ook niet vergeten dat de registratie,
barcodering en verpakking van de dragers moet gerealiseerd worden naast hun dagelijkse werk. Voor
Content Partners met grote hoeveelheden dragers is dit een groot deel extra werk dat erbij komt. Beide
zaken kunnen dus worden aangehaald als reden waarom de registratie niet altijd even grondig
gebeurde.

7.2.1 Evaluatie van de scope
Van de kant van VIAA waren er enkele veranderingen in de scope, de timing en het budget. Wat de
scope betreft: het aantal VCR-cassettes was redelijk correct ingeschat door de CP’s. Weliswaar waren er
slechts 500 cassettes opgegeven in de aanbesteding en 603 geregistreerd, maar VIAA voorziet hierin ook
steeds een kleine veiligheidsmarge, waarbij het eenvoudiger is het aantal te verhogen dan te verlagen.
Van de 603 geregistreerde dragers werden er uiteindelijk 371 dragers gedigitaliseerd, 232 dus niet:



202 omdat de CP’s ze teruggetrokken hadden voor digitalisering,
30 omdat ze ondigitaliseerbaar waren.

De CP’s zelf hadden eigenlijk van 239 dragers aangegeven dat ze niet gedigitaliseerd moesten worden:
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202 dragers digitaliseerde SONIM daadwerkelijk niet,
37 dragers digitaliseerde SONIM wel, hoewel dat eigenlijk niet hoefde.

De CP’s boden dus 364 VCR-cassettes aan voor digitalisering (603 geregistreerde, min 239
teruggetrokken VCR-cassettes). Daarvan waren er 30 niet-digitaliseerbaar. Er is dus sprake van een
drop-out van 12,55% op dragerniveau bij de dragers die aangeboden waren voor digitalisering.
Daar moet bij worden opgemerkt, dat de 239 cassettes die de content partners terugtrokken, door de
service provider waren aangemerkt als zeer fragiel en/of arbeidsintensief om te digitaliseren. Omwille
van de kosten die dit zou meebrengen, besliste VIAA uitzonderlijk om de inhoud van de drager als
criterium mee te nemen. Voor de 232 (zie hierboven) niet gedigitaliseerde dragers geldt dus ofwel:



Dat ze niet gedigitaliseerd konden worden omdat ze te ver gedegradeerd waren (30 of 4,97%
van de 603 oorspronkelijk aangemelde).
Dat de prijs van de digitalisering te hoog zou liggen in vergelijking met hun inhoud (202 of
33,49% van de 603 oorspronkelijk aangemelde).

371 dragers (61% van alle geregistreerde dragers) werden wel gedigitaliseerd, maar vaak lukte dit zelfs
niet volledig. Het is moeilijk te zeggen hoeveel content er op die dragers verloren is gegaan, omdat we
weliswaar de lengte van het bestand kennen, maar niet hoe lang de drager eigenlijk had moeten duren,
als hij volledig gedigitaliseerd had kunnen worden. Hoewel niet absoluut berekenbaar, geeft het
volgende cijfer toch een indicatie: bij 260 van de 371 dragers (70%) was de duurtijd van het bestand
lager dan de geregistreerde duurtijd.
Hoewel het totale verlies aan inhoud moeilijk te berekenen is, kunnen we op de totale inhoud van alle
VCR-cassettes makkelijk spreken van een verlies boven de 50%. Bij zo’n 5% gaat het om de inhoud van
cassettes waarvan niets kon gedigitaliseerd worden. Voor 34% gaat het om inhoud van cassettes
waarvan de digitalisering prohibitief duur zou geweest zijn in vergelijking tot de inhoud. Voor
tenminste 10% en mogelijk veel meer gaat het om verloren gegane inhoud van cassettes die maar ten
dele gedigitaliseerd zijn kunnen worden. Daarnaast werd vastgesteld dat zo goed als alle
gedigitaliseerde cassettes (97%) aan tenminste één vorm van videosignaalverlies leden. Gezien deze
ongezien hoge cijfers kunnen we zonder risico stellen dat de digitalisering voor het dragertype VCRcassettes te laat is gekomen.
In de komende jaren verwacht VIAA niet zo veel VCR-cassettes meer tegen te komen in de collecties van
onze partners. Als dit wel gebeurt, is er alle reden toe om ze snel te digitaliseren.

7.2.2 Evaluatie van de timing
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De digitalisering van de VCR-cassettes was oorspronkelijk ingepland in de eerste helft van 2015.
Uiteindelijk heeft de digitalisering plaatsgevonden van einde maart tot einde november 2016. Het
uitstel was te wijten aan de volgende redenen:






Na een eerste aanbestedingsprocedure vertoonden de ingezonden offertes bijzonder veel
onduidelijkheden inzake technische specificaties en opgegeven prijzen. VIAA heeft daarom
besloten de aanbesteding terug te trekken en opnieuw aan te besteden via een
onderhandelingsprocedure. Dit heeft een gevoelige vertraging veroorzaakt bij het aanduiden
van een Service Provider.
Bij de uitvoering van de taak stelde de Service Provider al snel vast dat de VCR-cassettes in zeer
slechte staat waren. Daarom moest er opnieuw worden onderhandeld over de technische
werkwijze en de bijbehorende vergoedingen, wat de uitvoering opnieuw vertraagde.
De uiteindelijke digitaliseringswerkzaamheden zelf waren begroot op 6 maanden en kwamen
uiteindelijk op 8 maanden uit. Het aantal te digitaliseren cassettes was weliswaar lager dan
voorzien, maar de slechte staat van de dragers zorgde opnieuw voor vertraging.

