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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 cultureelerfgoeddecreet, 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 U-matic) 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: Betamax-cassette
Bij de aanbestedingsprocedure kwam het Nederlandse Picturae als beste uit de bus voor de digitalisering
van de Betamax. Deze Service Provider stond ook in voor de digitalisering van de audio cd-r voor VIAA, en
werd ondertussen ook geselecteerd voor de digitalisering van de VHS-cassettes.
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
ontbreken 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 zouden wijzigen.
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Het project krijgt mogelijk later nog een uitbreiding. Bij de Content Partners van VIAA kunnen immers nog
steeds Betamax-cassettes binnenkomen. Daarnaast voorziet VIAA ook om vanaf najaar 2016 zijn groep
van Content Partners uit te breiden, die op hun beurt nog over Betamax-cassettes kunnen beschikken. De
Betamax-cassettes die op die manier nog aangemeld worden, kunnen gebundeld worden in één of
meerdere extra batches, die later gedigitaliseerd kunnen worden door dezelfde Service Provider (SP),
Picturae.
In dit rapport vindt u een bondige samenvatting van VIAA’s project van Betamax-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 noch 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 digitaliseringsgegevens, 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 846 Betamax-cassettes:
o 521 naar MXF-JPEG2000 voor de CP’s uit de cultureel-erfgoedsector
o 325 naar MXF-D10 voor de CP uit omroepsector
Aangezien de duurtijd van de Betamax-cassettes door de Content Partners in de
inventarisatietabellen meestal niet opgegeven werd, werd er in de tender uitgegaan van een
gemiddelde van 1,5 uur per cassette, dus in totaal ongeveer 1269 uur.
Van 9 Content Partners uit de cultureel-erfgoedsector, en 1 omroep.
o ADVN
o AMSAB
o ARGOS
o KC Antwerpen
o Letterenhuis
o Liberaal archief
o M HKA
o Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL)
o UGent
o VRT

2.2

Timing

Als timing voor het project werd het volgende voorstel uitgewerkt:
 Registratie van 1 november 2014 tot 11 maart 2015
 Digitalisering van 20 januari tot 31 december 2015
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III. Resultaten van het project
3.1

Scope

Er werden door Picturae in totaal 834 Betamax-cassettes verwerkt. Dat is slechts 12 cassettes minder dan
oorspronkelijk werd ingeschat, wat een goede inschatting was van de CP’s.
Uiteindelijk konden 30 Betamax-cassettes niet gedigitaliseerd worden om verschillende redenen (zie
verder). Van 804 Betamax-cassettes kregen we een digitale file terug.
In de tender gingen we uit van een gemiddelde van 01:30:00 of 1,5 uur per Betamax, dat kwam op een
geschatte 1269 uur gedigitaliseerde Betamax (toen we nog uitgingen van 846 cassettes).
De 834 geregistreerde Betamax-cassettes vertegenwoordigen volgens de registratie in het totaal 1715
uur. In het totaal is er 1392,5 uur gedigitaliseerd, dit ligt niet zo ver af van het geschatte aantal in de
tender, maar wijkt wel zo’n 20% af van het totale aantal uur dat werd geregistreerd door de Content
Partners.
De gedigitaliseerde Betamax-cassettes waren uiteindelijk afkomstig van 9 Content Partners uit de
cultureel-erfgoedsector en 1 omroep. Dit gegeven is niet gewijzigd ten opzichte van de tender.

3.2

Timing

De effectieve registratie liep van 20 oktober 2014 tot 20 april 2015, precies zes maanden dus. De eerste
Betamax werd geregistreerd door ADVN, de laatste werd geregistreerd door AMSAB. De digitalisering van
de Betamax-cassettes liep van 5 mei 2015 tot 17 juli 2015.
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IV. Overzicht resultaten registratie en
digitalisering
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.
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.

Fig. 2: het invulformulier voor de registratie van Betamax-cassettes in AMS.
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4.1

Resultaten van de registratie

Er werd door alle Content Partners samen gedurende 23 werkdagen geregistreerd, hierbij waren 10
registratoren aan het werk.
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 Betamax 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.

4.1.1 Batches
De Betamax-cassettes werden door VIAA verzameld in 2 aparte batches en werden verdeeld per
outputformaat:



514 cassettes naar MXF-JPEG2000 (cultureel-erfgoedinstellingen)
320 cassettes naar MXF-D10 (VRT)

De Betamax-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 beide batches werden op hetzelfde moment getransporteerd naar Picturae. Dit omwille van de grote
afstand tussen Vlaanderen en Amsterdam, waar de digitaliseringsinfrastructuur zich bevond.
De gemiddelde grootte van een batch was 417 Betamax-cassettes. Het transport is als volgt in cijfers
samen te vatten:

Batches

2

Shipments/verzendingen

10

Verpakkingsdozen

99

Transportbakken

50

Fig. 3: Aantal batches, shipments, verpakkingsdozen en transportbakken in het project.
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4.1.2 Materiaal
Voor de verpakking en het transport van de Betamax-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. Er werden in totaal:






1668 barcodes voor de dragers (834 x 2) gebruikt. Oorspronkelijk werden er 2070 besteld, dat is
ongeveer 20% te veel en is te wijten aan het feit dat VRT heeft beslist om uiteindelijk zijn eigen
barcodes te hergebruiken i.p.v. de VIAA-barcodes. Dat bespaarde hen heel veel extra plakwerk.
99 barcodes voor de dozen gebruikt. Oorspronkelijk werden er 88 besteld. We hebben er dus in
de loop van het project moeten bijprinten, voornamelijk voor VRT: bijna al hun cassettes zaten in
VHS dozen die niet juist pasten in de aangeleverde verpakkingsdozen, vandaar geraakten er
telkens minder cassettes in 1 doos omdat men ze liggend i.p.v. rechtopstaand plaatste.
99 verpakkingsdozen werden 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 7 is geschikt voor het verpakken van de
Betamax-cassettes, maar ook voor de kleine Betacam-formaten.
Type nummer
Doostype 1

Dragerformaat
Betacam (SP) (groot)
Digital Betacam (groot)

Doostype 2

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

Doostype 3
Doostype 4

¼” audiotape
1” open reel video

Doostype 5

Audio-CD-r
½” open reel vieo (klein)
VCR

Doostype 6
Doostype 7

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.
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4.1.3 Content Partners
Er werden Betamax-cassettes van 10 verschillende Content Partners geregistreerd in dit
digitaliseringsproject.
350
320
300
250
200

187
160

150
100
67

67

50
18

8

5

1

1

0

Fig. 5: de aantallen van de verschillende Content Partners in aflopende volgorde.

VRT heeft met 320 het grootste aantal Betamax-cassettes. PBL en Ugent, beiden met 1 stuk, bezitten het
kleinste aantal.

4.1.4 Merk
Tijdens de registratie werden 10 verschillende merken opgegeven. Van 3 merken (PDM, Philips en TDK)
waren er minder dan 10 Betamax-cassettes. De 2 meest voorkomende merken (BASF en Sony)
representeren 65% van het totaal aantal. De opties ‘Andere’ en ‘Onbekend’ werden weinig aangeduid,
respectievelijk 14 en 21 keer.
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BASF

277

Sony

267

Fuji

80

Scotch

56

3M

53

Agfa

36

Onbekend

21

Maxell

21

Andere

14

PDM

4

Philips

3

TDK

2
0

50

100

150

200

250

300

Fig. 6: de 6 meest voorkomende merken van Betamax-cassettes.

4.1.5 Datum
Om de ouderdom van de Betamax-cassettes in te schatten, werd naar de ‘productiedatum’ van de inhoud
gevraagd. Doordat de productiedatum van de Betamax-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 19 verschillende jaartallen genoteerd. 219 Betamax-cassettes of 26% kregen een onbekende
waarde voor het jaartal (xxxx).
Van de 615 resterende Betamax-cassettes dateren de jongste uit 1990, de oudste uit 1974. Betamax werd
pas gelanceerd in mei 1975, dus de inhoud is waarschijnlijk een kopie van wat op een andere drager was
opgenomen.
De meeste van de gedateerde Betamax-cassettes dateren uit het jaar 1986: 280 stuks of 34% van het
totaal. Dit heeft voornamelijk te maken met de VRT-cassettes. Grosso modo en met uitzondering van het
jaar 1986, komt de het jaartal mooi overeen met de periode waarin Betamax als opnamemedium op de
consumentenmarkt populair was.
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Bij de Betamax-cassettes van de VRT gaat het om de allereerste exemplaren van de collectie
‘compliancy recording’ (1986-2005, de wettelijk verplichte permanente opname van het antennesignaal
van televisiezenders, om indien nodig te kunnen antwoorden op bezwaren van kijkers, die worden
ingediend gebruik makend van het ‘recht van antwoord’). Vanaf 1987 schakelde de VRT voor deze
opnames over op VHS-cassettes.

300

280

250
219
200

150

100
60
50

34
22
1

1

4

2

4

4

33

68

42

8

23

14

15

0

Fig. 7: de geregistreerde productiedatum van de inhoud van de Betamax-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 één derde van de opnames afkomstig
van de Betamax-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.




Jaar, maand en dag onbekend: 219 stuks of 26% van het totaal
Enkel jaar en maand bekend: 11 stuks of 1%
Enkel jaar bekend: 47 stuks of 6% van het totaal

Dit betekent dat 557 Betamax-cassettes (67%) tot op de dag gedateerd zijn.

9
VIAA: Digitaliseringsgolf 2
Betamax - Eindrapport v.2.0
April 2016

4.1.6 Duur & Tape label
Om de duurtijd van de Betamax-cassettes te achterhalen, werd naar het tape label gevraagd. Het tape
label is te vinden op de dragerdoos en start standaard met de letter L gevolgd door een liggend streepje
en 3 cijfers (vb. L-125). De speelduur werd dan automatisch ingevuld in het veldje ernaast.
Het tape label verwijst naar de lengte (L) van de fysieke tape in voet, en stijgt daarom evenredig met
de duurtijd. Dus hoe langer de tape, hoe langer de opname kon zijn.

Tape label

Duurtijd

L-125

0:32:00

L-165
L-250
L-370
L-500
L-750
L-830

0:43:00
1:05:00
1:36:00
2:10:00
3:15:00
3:36:00

Fig. 8: de tape labels en hun bijbehorende duurtijd
waaruit de CP kon kiezen tijdens de registratie.
De CP’s hadden ook de mogelijkheid om ‘Onbekend’ aan te duiden en dan konden ze de duurtijd manueel
invullen.
De kortst aangegeven duurtijd was 00:32:00, de langste 03:36:00. De duurtijd die het meest werd
aangeduid is 03:15:00 (283 keer).



De gemiddelde duurtijd van de geregistreerde Betamax-cassettes is 02:03:24
De totale duurtijd van alle geregistreerde Betamax-cassettes is 1715:13:00

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




Gebroken tape
Schimmelvorming
Sticky shed
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Vreemde geur
Andere
Geen

Er werden in totaal 12 Betamax-cassettes met deterioratiefenomenen aangeduid tijdens de registratie: 8
met schimmelvorming en 4 met ‘Andere’ problemen. Bij de 4 ‘Andere’ bleek het probleem dat de
dragerdoos ontbrak, wat VIAA niet echt beschouwt als een deterioratiefenomeen.
De overige 822 Betamax-cassettes hadden volgens de Content Partners geen zichtbare
deterioratiefenomenen. Voor zover de Content Partners dit konden vaststellen, waren de Betamaxcassettes dus in vrij goede staat.
Schimmelvor
ming

Andere

Geen

Fig. 9: de deterioratiefenomenen zoals aangeduid door de Content Partners in de registratie.

4.1.8 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 178 gevallen of 21% werd deze vraag positief
beantwoord. Deze partner was in alle gevallen VRT.
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4.2

Resultaten van de digitalisering

Het digitaliseringsproces van de Betamax cassettes wordt hieronder kort toegelicht. Van de Service
Provider werd daarnaast gevraagd om bepaalde informatie over de Betamax-cassettes te verzamelen
voor, tijdens en na de digitalisering. Deze gegevens worden hieronder geanalyseerd.

4.2.1 Het digitaliseringsproces

Fig. 10: het manual production process bij Picturae, schematisch voorgesteld.
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4.2.1.1

Sessievoorbereiding

Picturae gebruikte een in huis ontwikkeld opvolgingssysteem die het het volledige digitaliseringsproces
ondersteunde en het mogelijk maakte alle onderdelen en handelingen van het proces vast te leggen. Voor
elke nieuwe collectie kunnen nieuwe eisen gelden en andere parameters ingesteld worden. Op dit
systeem werden de registratiemetadata geïmporteerd. Na invoer en controle werden er taaklijsten voor
de operators gegenereerd.
Tijdens het proces werden regelmatig zogenaamde healthchecks uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de
videotaperecorders (VTR’s) een basis onderhoud ondergingen om na te gaan of alle onderdelen nog
correct draaien en om de VTR schoon te maken. Die kan namelijk vervuild geraken doordat er vuile tapes
in worden afgespeeld, waardoor bepaalde onderdelen kunnen blokkeren.
Er werd ook gebruik gemaakt van een referentietape om de Betamax-machines regelmatig te testen op
juiste werking.
Met een analysetoestel werd het videosignaal dat uit de Betamax-machines komt gemeten op meerdere
testsignalen. Met een meettoestel werd de kwaliteit van de audio gemeten.
Tijdens de voorbereiding werd de metadata met de bevindingen van de registratoren door de operators
in de workflowtool van Picturae ingebracht. Elke videocassette werd visueel gecontroleerd en
geïnspecteerd om het risico op vastlopen van de band te verkleinen. Dit kan veroorzaakt worden door
loszittende etiketten, een gebroken aanloopstrook, verkleving van de tape, …
Elke band werd heen en weer gespoeld en gelijktijdig gereinigd.
Het resultaat van de inspectie van de drager en het eventuele herstelwerk dat werd uitgevoerd, werd per
tape bijgehouden in de workflow manager.

4.2.1.2

Ingest

De video-ingesttechnicus startte zijn proces altijd met het inscannen van de barcode op de originele band
en raadpleegde vervolgens de database of de band bijzondere aandacht nodig had. Vervolgens werd de
barcode van de gebruikte VTR ingescand. Op die manier is achteraf altijd vast te stellen op welke VTR een
bepaalde band of serie banden is afgespeeld. Deze metadata werd verzameld in de xml die per drager
werd aangeleverd door VIAA bij de start van een nieuwe batch.

13
VIAA: Digitaliseringsgolf 2
Betamax - Eindrapport v.2.0
April 2016

De band werd vervolgens in de VTR ingevoerd en enkele minuten afgespeeld. Gedurende deze minuten
werd de machine ingeregeld door de video-technicus en werd controle gedaan van de videolevels op de
feitelijke beeldinhoud.
Vervolgens werd de band teruggespoeld en begon het vastleggen- en dus digitaliseren - van het beeld en
geluid.
Tijdens het digitaliseringsproces vond er een visuele controle van het beeld plaats. Bij afspeelproblemen
werd gekeken of de band op een andere machine beter afspeelde. In de standaard workflow werd de
band op maximaal twee andere machines afgespeeld. Als de kwaliteit dan nog steeds ontoereikend was,
dan werd de band apart gelegd en werd VIAA op de hoogte gehouden.

4.2.1.3 Kwaliteitscontrole
Als onderdeel van de kwaliteitscontrole voerde Picturae systematisch steekproeven uit op de digitale
kopieën. Van één op de tien cassettes werd het digitale bestand uitgebreid (manueel) gecontroleerd op
visuele en auditieve fouten, begin- en eindpunt en lipsync. Bij twijfel over de kwaliteit van de kopie kon
de operator besluiten de originele videoband te raadplegen, om na te gaan of het probleem reeds
aanwezig was op de origenele opname of ontstond tijdens de digitalisering.
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4.2.2 Duur
Tijdens de digitalisering zelf werd de duur van de Betamax-cassettes opgemeten. In de regel werd de hele
cassette van begin tot einde gedigitaliseerd. De kortste file was 00:03:15; de langste 04:03:48.



De gemiddelde duurtijd van de gedigitaliseerde Betamax-cassettes is 01:43:55
De totale duurtijd van alle gedigitaliseerde Betamax-cassettes is 1392:27:16

4.2.3 Behandelingen
Volgens de metadata die we ontvingen van Picturae, werden er 11 cassettes gekuist en 3 cassettes
gebakdroogd. Deze 14 cassettes konden na de behandeling met succes gedigitaliseerd worden.
Hoewel in de offerte werd aangegeven dat 100% van de cassettes zou gekuist worden (bij het op- en
afspoelen), werd in de metadata aangegeven dat dit maar bij 11 cassettes het geval was. Het is mogelijk
dat dit enkel werd aangegeven in de metadata als de cassettes een tweede keer werd gekuist.
Er konden 30 cassettes niet gedigitaliseerd worden omwille van verschillende redenen (combinaties zijn
mogelijk). Bij zes gefaalde digitalisaties werd geen reden gegeven:
Digitization_note
Incomplete program
Low RF (radio frequency)
No video (no recording)
Noisy picture
Video tracking issue
Videotape dubbing error

Times mentioned
7
2
1
2
14
6

Fig. 11: deterioratiefenomenen in beeld zoals vastgesteld tijdens de digitalisering.
Bij alle 30 cassettes werden door de CP’s geen deterioratiefenomen geregistreerd. Van de 14 cassettes
die behandeld werden, werden eveneens door de CP’s geen deterioratiefenomen aangeduid. Volgens de
rapportage van Picturae ging het over fenomenen die door de registratoren ook niet direct visueel konden
worden vastgesteld.
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V. Conclusies en Lessons Learned
5.1

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 Picturae echter transport
doet van en naar Amsterdam, en dus niet zoveel plaatsen op 1 dag kan aandoen, is met VIAA
overeengekomen dat VIAA zelf de dozen op 2 centrale locaties verzamelde per batch. Dit betekende extra
werk en verantwoordelijkheid voor VIAA, en was een tegemoetkoming van VIAA aan de SP.
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 kiest ervoor om in toekomstige projecten eigen transportbakken te voorzien.

5.2

Verpakking en barcodering

Voor de Betamax-cassettes werd een doos op maat gemaakt. Deze doos is ook geschikt voor de kleine
Betacam-formaten (Betacam SP, Oxide en Digital Betacam). Bij het kiezen van de maat werd verder
rekening gehouden met:




de grootte en het gewicht van de Betamax-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 7

Afmetingen (hxbxl in mm)
175 x 115 x 420

Dragerformaat
Betamax

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
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terugvinden waar een drager zich bevindt. Het gebruik van de barcodes is zeer efficiënt gebleken, er is
geen enkele drager verloren gegaan.

5.3

Registratie en digitalisering

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.

5.3.1 Merk
BASF en Sony vertegenwoordigen samen meer dan de helft van alle cassettes. Sony heeft de Betamax
cassette op de markt gebracht, dus in die zin is het logisch dat dit merk zo goed vertegenwoordigd is.

5.3.2 Datum
De Betamax werd in 1975 op de markt gebracht, en brak door in Europa in 1978. Daar was die een tiental
jaar, tot 1988, populair tot VHS het overnam. In de registratie zien we dit mooi terug, waarbij de oudste
geregistreerde cassette dateert van 1974 (wat vermoedelijk een foutje is, of een kopie van een andere
drager, vermits de Betamax toen nog niet bestond) en de jongste van 1990, met een duidelijke piek in
1986 (zie ook 4.1.5).
Een vierde van de cassettes kon door de CP’s niet gedateerd worden (xxxx), wat een redelijk hoog aantal
is, vergeleken met andere dragertypes.
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5.3.3 Duur
De duurtijd van de cassettes werd door de CP’s lichtjes verkeerd ingeschat. De gemiddelde geregistreerde
duurtijd wijkt 20 minuten af van de gemiddelde gedigitaliseerde duurtijd, en het totaal aan geregistreerde
uur ligt 323 uur hoger dan de totale gedigitaliseerde duur. Hoewel er duidelijke instructies werden
gegeven over het invullen van het tape label dat meestal op de dragerdoos en soms op de drager zelf
wordt vermeld, kunnen er uiteraard altijd foutjes gebeuren, bijvoorbeeld een drager die in een verkeerde
doos zit en dus een andere tapelabel kan hebben dan vermeld op de doos. De duurtijd is bijna altijd een
inschatting langs de kant van de CP’s.
Uit de digitalisering bleek dat het aantal dragers (dat gedigitaliseerd kon worden) weliswaar iets lager lag
dan het in de tender ingeschatte aantal. Anderzijds: zowel in totale duurtijd als in gemiddelde duurtijd per
drager, was de werkelijke duurtijd die uit de digitalisering bleek, hoger dan ingeschat in de tender, en
lager dan ingeschat in de registratie.
aantal dragers

duurtijd (in uren)

gem. duurtijd per drager
(in uren)

absoluut

percentueel tov.
opgegeven in de
tender

absoluut

percentueel tov.
opgegeven in de
tender

absoluut

percentueel tov.
opgegeven in de
tender

Tender

846

100%

1269

100%

1,50

100%

Registratie

834

99%

1715

135%

2,05

137%

Digitalisering, excl. nietgedigitaliseerde dragers

804

95%

1392

110%

1,73

115%

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

5.3.4 Deterioratiefenomenen
Er werden 8 cassettes met schimmelvorming aangemeld door de CP’s, maar geen van deze 8 onderging
volgens de metadata een behandeling. Aangezien 100% van de cassettes gekuist zou worden door
Picturae, is de schimmel waarschijnlijk verwijderd tijdens het kuisen. Er werden wel (volgens de metadata)
11 cassettes gekuist en 3 cassettes gebakdroogd. Van deze 11 waren er 8 Sony-cassettes, wat een
gevoelige oververtegenwoordiging is.
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Alle 14 cassettes konden na de behandeling met succes gedigitaliseerd worden. Over het algemeen leken
de Betamax-cassettes dus in relatief goede fysieke staat. Uit de opmerkingen die Picturae zelf noteerde
tijdens het digitaliseren, bleek echter wel het volgende:







646 cassettes (77,45%) konden zonder bijzondere opmerkingen gedigitaliseerd worden. Vooral
de cassettes van 3M, Agfa, Maxell en Scotch scoorden relatief gezien goed.
De BASF-cassettes, meestal van de VRT, scoorden slecht. Slechts 121 van de 277 BASF-cassettes
(43,68%) kon zonder verdere opmerkingen gedigitaliseerd worden. Bij de 30 cassettes die
uiteindelijk niet gedigitaliseerd konden worden, waren er 16 (53,33%) BASF-cassettes van de VRT.
Het vaakst gesignaleerde problem waren video tracking issues. De videospeler kan de
verschillende sporen op de band niet meer goed identificeren, wat doorgaans wijst op een
langzaam verdwijnend videosignaal. 130 cassettes (15,59%) hadden hier last van. Het ging hierbij
vooral om BASF-cassettes van de VRT.
‘Low RF’, een laag radiofrequentiesignaal, is een ander symptoom van een langzaam
achteruitgaande kwaliteit van het signaal en dus van deterioratie van de drager. Dit was het geval
bij 75 cassettes (8,99%). Ook hier waren de BASF-cassettes van de VRT zwaar
oververtegenwoordigd.

Signal durations

All carriers

Carriers digitized with no reported quality issue

4:19:12
4:04:48
3:50:24
3:36:00
3:21:36
3:07:12
2:52:48
2:38:24
2:24:00
2:09:36
1:55:12
1:40:48
1:26:24
1:12:00
0:57:36
0:43:12
0:28:48
0:14:24
0:00:00
0

100

200

300

400

500

600

700

800

carrier ID's

Fig. 13: alle dragers (rode lijn) naast elkaar geplot volgens oplopende duurtijd, vergeleken met de
dragers die zonder problemen gedigitaliseerd konden worden (groene lijn). De tapes die problemen
veroorzaakten, hebben een langere duur, met een opvallend breekpunt rond 1u 12min.
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De dragers die problemen veroorzaakten tijdens de digitalisering, waren vaker van het merk BASF en
ze waren zeer vaak afkomstig uit de VRT-collectie. Maar dit verklaart niet alles, er is een duidelijk
verband tussen de lengte van het signaal en hoe vaak er problemen opduiken tijdens de digitalisering.
Voor langere tapes werd er dunner materiaal gebruikt, en voor een langere duurtijd is de densiteit van
de data op de tape groter. Deze twee factoren maken de drager vatbaarder voor signaalverlies dat zich
op verschillende manieren kan uiten. De vakliteratuur1 bevestigt dit.
Na navraag i.v.m. de deterioratiefenomenen en het ontbreken van bepaalde metadata, heeft Picturae
aangeboden de onvolledige metadata opnieuw te leveren – zo hebben ze bijvoorbeeld wel alle Betamax
cassettes gereinigd i.t.t. wat we in de metadata terugvinden - en nogmaals onderzoek te doen naar de
Betamax tapes die niet konden worden gedigitaliseerd.

5.3.5 Overige velden


Gerelateerde documenten in de dragerdoos?

In 85 gevallen (10%) werd deze checkbox aangevinkt. Dit lijkt weinig, maar voor de Content Partners is
het wel interessant snel te kunnen zien bij welke Betamax-cassettes er papieren documenten zaten, zodat
ze indien gewenst snel weer bij elkaar gebracht kunnen worden na de digitalisering.



Bewaard bij een andere VIAA partner?

Dit veld werd in 21% van de gevallen aangeduid. 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:




1

Het biedt de meest 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.

Thiébaut, B., Vilmont, L.B. & Lavédrine, B. (2005) Report on video and audio tape deterioration mechanisms and
considerations about implementation of a collection condition assessment method. Deliverables 6.1 and 6.2 of the
PrestoSpace project. Paris: CNRS.
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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 te doen.
Dit veld werd in 789 gevallen ingevuld (95%), en werd dus nuttig bevonden door zowel de CP als door
VIAA.


Standplaats drager

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 143 gevallen (17%) 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.

5.4

Algemeen

Het niet correct weergegeven van bepaalde gegevens tijdens de registratie kunnen we op 2 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 Betamax staan uitgelegd en hoe deze te herkennen. We kunnen niet
achterhalen of deze handleiding effectief gebruikt werd.
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 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.
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Van de kant van VIAA waren er enkele veranderingen in de scope, de timing en het budget. Hoewel ze
uiteraard niet voorzien waren, waren ze ook niet echt verrassend te noemen. Al bij al vielen deze
wijzigingen voor dit project zeer goed mee:



Het aantal Betamax-cassettes was redelijk correct ingeschat door de CP’s,
De vooropgestelde timing werd goed aangehouden.

In maart 2016 heeft Sony officieel het einde van de productie van Betamax-cassettes aangekondigd, na
bijna 41 jaar van continue productie, terwijl de productie van Betamax recorders al gestopt is in 2002.
We kunnen dit formaattype dus beschouwen als obsoleet of verouderd, en dit digitaliseringsproject is
dus alles behalve te vroeg gekomen.
We verwachten de komende jaren nog weinig extra Betamax-cassettes tegen te komen in de collecties
van onze partners.

We danken alle Content Partners voor hun inzet en flexibiliteit om dit project samen met VIAA tot een
goed einde te brengen.

