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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 groep
partners. Dit waren de cultureel erfgoedinstellingen die gesubsidieerd worden binnen het Vlaams
cultureel erfgoeddecreet, de regionale omroepen en de openbare omroep. VIAA heeft daarop 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 digitalisatie golf van 2 videoformaten (Betacam SP en U-matic) en 2
audioformaten (kwartduims audiotape en compact audiocassette).
Bij de aanbestedingsprocedure kwam het Brusselse digitalisatielabo SONIM Production als beste uit de
bus voor de digitalisering van de compact audiocassettes. In dit digitaliseringsproject waren enkel
partners uit de Culturele Erfgoedsector betrokken, VIAA’s partners uit de omroepsector hadden geen nog
niet gedigitaliseerde audiocassettes in hun bezit.
Het digitalisatieproject van de compact audiocassettes werd als eerste afgerond in 2015. Bij de aanvang
van het digitalisatieproject 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. Tijdens het verloop van het project werd duidelijk dat de
vooropgestelde cijfers qua aantal te digitaliseren dragers overschreden zouden worden. Dit kwam niet
alleen door het feit dat onze partners nog steeds nieuw materiaal verwierven, maar ook omdat er vaak
geen exacte inventariscijfers bestonden. Ook voor de Content Providers (CP) was dit dus een manier om
hun collectie beter te leren kennen.
Het project krijgt mogelijk later nog één of meerdere latere uitbreidingen. Bij de Content Providers van
VIAA kunnen immers nog steeds audiocassettes binnenkomen. Daarnaast voorziet VIAA ook om in de
toekomst zijn groep van Content Providers uit te breiden, die op hun beurt nog over audiocassettes
kunnen beschikken. De audiocassettes die op die manier nog aangemeld worden, kunnen gebundeld
worden in één of meerdere extra batches, die later nog gedigitaliseerd kunnen worden door dezelfde
Service Provider (SP), SONIM Production.
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In dit rapport vindt u een bondige samenvatting van VIAA’s digitaliseringsproject van compact
audiocassettes, gebaseerd op gegevens uit de registratie door de CP en de digitalisatie door de SP uit het
registratiesysteem AMS. 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 Digitalisatiegolf 1. Hier zal u dus enkel vaststellingen en vergelijkingen terugvinden van de
registratie- en de digitalisatiegegevens, 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 begin juni 2013 als volgt vastgelegd:





We digitaliseren 7500 audiocassettes naar LPCM, .wav, 16bit, 48 kHz
Aangezien de duurtijd van de cassettes door de Content Providers in de inventarisatietabellen
meestal niet opgegeven werd, werd er uitgegaan van een gemiddelde van 01:00:00 per
audiocassette, dus in totaal 7500 uur.
Van 20 content providers uit de cultureel erfgoedsector:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ADVN
AMSAB-ISG
Archief en Museum voor het Vlaams
leven te Brussel (AMVB)
In Flanders Fields
KADOC
Kasteel van Gaasbeek
Koninklijk Conservatorium
Antwerpen
Letterenhuis
Liberaal Archief
M HKA

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2.2 Timing
Als timing voor het project werd het volgende voorstel uitgewerkt:
 Registratie van 01 december 2013 tot 01 juni 2014.
 Digitalisatie van 14 januari 2014 tot 01 september 2014.

MAS
Museum over Industrie, Arbeid en
Textiel (MIAT)
Middelheim museum
Museum voor Schone Kunsten
(Gent)
Mu.ZEE
Museum Dr. Guislain
Provinciale Bibliotheek Limburg
SMAK
Sportimonium
UGent (verschillende subCP’s)
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III. Resultaten van het project
3.1 Scope
Er werden door Sonim in totaal 11.054 cassettes gedigitaliseerd. Dat is 32% meer dan oorspronkelijk werd
ingeschat. Deze audiocassettes vertegenwoordigen in het totaal 15 666 uur, dat is meer dan 50% boven
hetgeen er oorspronkelijk werd ingeschat.
Doordat Sonim alle informatie die verzameld werd tijdens de digitalisering op vraag van VIAA bijhield,
weten we nu dat de gemiddelde duurtijd van een cassette 01:25:06 is. Dit is dus ook iets meer dan de
ingeschatte 01:00:00. De gedigitaliseerde audiocassettes waren afkomstig van 20 Content Providers uit
de cultureel erfgoedsector. Dit gegeven is onveranderd gebleven tegenover de oorspronkelijke scope.
Hoewel het aantal content providers gelijk bleef, zijn er 32% meer cassettes gedigitaliseerd dan
oorspronkelijk ingeschat. Elke cassette duurde ook zo’n 40% langer dan oorspronkelijk ingeschat.
Daardoor is er, in duurtijd uitgedrukt, meer dan 50% extra gedigitaliseerd dan oorspronkelijk werd
ingeschat.

3.2 Timing
De effectieve registratie liep van 9 december 2013 tot 26 september 2014. De eerste cassette werd
geregistreerd door AMSAB-ISG, de laatste cassette werd geregistreerd door Letterenhuis. De digitalisering
van deze audiocassettes liep van 17 januari 2014 tot 25 februari 2015. Dit is enkele maanden langer dan
in de originele scope voorzien, maar dit is gemakkelijk te verantwoorden in het licht van de grotere
aantallen.
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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 transport werd zelf ingegeven door de Content Providers.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen na afloop van het project. Zowel
van de registratie door de Content Provider als van de digitalisering door de Service Provider.

Fig. 1: het invulformulier voor de registratie van audiocassettes in AMS
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4.1 Resultaten van de registratie
Er werd door alle CP’s samen gedurende 100 werkdagen geregistreerd, en er waren 18 registratoren aan
het werk.
Er werden 5220 cassettes of 47% manueel geregistreerd door de Content Providers, de rest (5534) werd
in bulk geïmporteerd in AMS door VIAA-medewerkers. Er werd in totaal op 100 dagen manueel
geregistreerd, d.w.z. dat er gemiddeld 52,2 cassettes per dag manueel werden ingevoerd in AMS.
Op 24/02/2014 werden de meeste cassettes geregistreerd nl. 191, op 18/04/2014 werd het minst aantal
cassettes geregistreerd, nl. 1. Hierbij moet opgemerkt worden dat de meeste registratoren niet de hele
dag aan de registratie van audiocassettes werkten.
Om de registratie zo vlot mogelijk te laten verlopen, voorzag VIAA een gedetailleerde handleiding voor de
Content Providers. Hierin stonden onder andere de verschillende kenmerken van een audiocassette
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 audiocassettes werden door VIAA verzameld in verschillende batches om telkens dezelfde
hoeveelheden te kunnen aanbieden aan de Service Provider. De audiocassettes van één Content
Provider in een batch noemt VIAA een shipment of verzending. In één batch kunnen dus verschillende
shipments of verzendingen zitten.

De eerste batch vertrok op 14 januari 2014, de laatste batch op 3 oktober 2014. De gemiddelde grootte
van een batch was 1105,4 cassettes. De kleinste batch was de eerste (test)batch met 317 cassettes, de
grootste batch was de laatste met 2373 cassettes. De transporten zijn als volgt in cijfers samen te vatten:
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Batches

10

Shipments/verzendingen

33

Verpakkingsdozen

147

Transportbakken

+/- 40

Fig. 2: Aantallen batches, shipments, verpakkingsdozen en transportbakken in het project

4.1.2 Materiaal
Voor de verpakking en het transport van de audiocassettes werden dozen op maat gemaakt en werden
barcodes voorgedrukt. Deze barcodes werden telkens in tweevoud gemaakt, eentje voor op de
audiocassette zelf, en eentje voor op het doosje van de audiocassette. Op die manier bleef de relatie
tussen de audiocassette en zijn doosje 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:





22 108 barcodes voor de dragers (11.054 x 2) gebruikt. Oorspronkelijk werden er 23 470 besteld
(2% te veel).
147 barcodes voor de dozen gebruikt. Oorspronkelijk werden er 580 besteld (75% te veel). Dit is
deels te verklaren doordat er op voorhand werd ingecalculeerd dat niet alle dozen volledig gevuld
zouden zijn, en er dus verschillende dozen met slechts een klein aantal cassettes zouden worden
getransporteerd.
154 verpakkingsdozen werden in eerste instantie besteld, met in het achterhoofd dat een
bijbestelling zich wellicht zou opdringen (zie reden hierboven). Dit was echter niet het geval.

Er werd door de CP’s ca. 1320 meter plakband gebruikt om de dozen dicht te plakken.
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4.1.3 Content Providers
Er werden audiocassettes van 20 verschillende Content Providers geregistreerd in dit digitalisatieproject.
Enkel KADOC werkte niet rechtstreeks in AMS. Hun records werden via de MINT-toepassing in AMS
geïmporteerd door een medewerker van VIAA.

3782

4000
3500
3000
2500

2092

2000
1500

1308

1256

KCA

UGENT

1000
500
0
AMSAB

KADOC

Fig. 3: de top-4 Content Providers met de meeste cassettes (>1000 stuks)

AMSAB, KADOC, KCA en UGent vertegenwoordigen samen 8438 cassettes of 76% van het totaal aantal
audiocassettes. KADOC heeft met 3782 het grootste aantal cassettes; het Museum voor Schone Kunsten
(Gent) het kleinste aantal met slechts 1 cassette.

4.1.4 Merk
Tijdens de registratie werden 18 verschillende merken opgegeven. Van zes merken waren er minder dan
vijf cassettes. De meest voorkomende merken representeren 98,5% (10.897 stuks) van het totaal aantal
audiocassettes. Hierin zitten ook de opties ‘Andere’ en ‘Onbekend’, die respectievelijk 8% en 28,5% van
het totaal aantal cassettes vertegenwoordigen. Als we ‘Andere’ en ‘Onbekend’ eruit halen, komen we tot
onderstaande grafiek, waar BASF met 1901 erbovenuit steekt als meest voorkomende merk, kort
opgevolgd door Maxell.
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TDK

1207

Sony

738

Scotch

219

Philips

398

Maxell

1755

BASF

1901

Agfa

654

0

500

1000

1500

2000

Fig. 4: de 7 meest voorkomende merken van audiocassettes (>200 stuks)

4.1.5 Datum
Om de ouderdom van de cassettes in te schatten, werd naar de ‘productiedatum’ gevraagd van de inhoud.
Doordat de productiedatum van de audiocassette bijna onmogelijk te achterhalen is, vroegen we om de
dichtstbij liggende datum in te geven, hetgeen meestal de datum van opname was. In totaal werden er
57 verschillende jaartallen genoteerd. 3503 cassettes of 32% kregen een onbekende waarde voor het
jaartal (xxxx).
Van de 7551 resterende audiocassettes dateert de jongste uit 2011. Er zijn ook 23 cassettes aangemeld
met een datum die voor het op de markt komen van de cassette zelf ligt (september 1963). Dit heeft
meestal te maken met de oudere inhoud. De cassette bevat dus een kopie van de inhoud van een andere
drager. Hoe vaak en bij welke gevallen dit gebeurd is, is moeilijk te schatten. Daarom is het ook moeilijk
te zeggen welke de oudste cassette is. In ieder geval zijn er audiocassettes aangetroffen die op basis van
het type kunnen gedateerd worden aan het einde van de jaren zestig. De meeste cassettes dateren uit
het jaar 1995: 612, of 5,5% van het totaal aantal audiocassettes.
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0

Fig. 5: de geregistreerde productiedatum van de inhoud van de audiocassettes 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 audiocassettes is er zelfs geen jaar bekend en zullen archivarissen dus volledig moeten trachten te
dateren op basis van de inhoud en/of hun archiefcontext.





Jaar, maand en dag onbekend: 3445 stuks of 31% van het totaal aantal audiocassettes
Enkel jaar bekend: 4617 stuks of 42% van het totaal aantal audiocassettes
Enkel jaar en maand bekend: 227 stuks of 2% van het totaal aantal audiocassettes
Dag en maand bekend, maar jaar onbekend: 58 stuks of minder dan 1 % van het totaal aantal
audiocassettes

Dit betekent dat slechts 2585 audiocassettes (24%) tot op de dag gedateerd zijn.

4.1.6 Duur
Bij 10.598 audiocassettes op een totaal van 11.054, oftewel 96%, werden volgende duurtijden aangeduid,
waarvan 1 uur en 1,5 uur duidelijk de uitschieters zijn. In het totaal zou er volgens de registratie iets meer
dan 12.921u te digitaliseren geweest zijn. Als we kijken naar de cijfers die wij terugkregen van de Service
Provider, zien we dat dit 15.666 uur was. Er werden dus enkele onnauwkeurigheden gemaakt in de
registratie of de aanduiding van de duurtijd door de CP was gebaseerd op een schatting.
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4000
3000
2000
1000

369

294

193

0:00:00
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0
1:00:00

1:30:00

2:00:00

Fig. 6: de geregistreerde duurtijd van de audiocassettes

4.1.7 Deterioratiefenomenen
Er werd aan de Content Providers gevraagd om in AMS aan te geven indien er bepaalde
deterioratiefenomenen voorkwamen bij de audiocassettes. Ze konden kiezen uit een vaste lijst:








Gebroken tape
Schimmelvorming
Sticky shed syndrome (SSS, dit 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, zie ook fig. 10)
Vreemde geur
Andere
Geen

De laatste optie (Geen) stond steeds standaard geselecteerd, het was ook mogelijk om meer dan 1 optie
te selecteren.
Er werden in totaal slechts 35 cassettes met deterioratiefenomenen aangeduid tijdens de registratie:




5 met gebroken tape
2 met schimmelvorming
27 met andere problemen (niet gespecificeerd)
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Dit lijkt een laag aantal, maar is op zich niet verwonderlijk aangezien bij een audiocassette de magnetische
band zit ingekapseld in de cassette, en dus moeilijk zichtbaar is. Het is daarom soms onmogelijk om met
het blote oog deterioratieproblemen waar te nemen.

4.1.8 Bewaard door een andere VIAA-Content Provider
Er werd aan de Content Providers ook gevraagd of zij weet hadden van kopies of originelen die bij andere
partners van VIAA bewaard zouden kunnen worden. In 254 gevallen of 2% werd deze vraag positief
beantwoord, deze partner was in alle gevallen VRT.

4.1.9 IEC-Type
De chemische samenstelling van de magnetische tape in een audiocassette werd doorheen de jaren
enkele malen veranderd. Om de spelers toe te laten een onderscheid te maken tussen deze verschillende
types van audiocassettes, werden op de audiocassette verschillende inkepingen gemaakt, of werd het
zgn. IEC type aangeduid met een romeins cijfer op het omhulsel van de audiocassette. Er zijn in totaal 4
verschillede IEC types geproduceerd, waarvan type 3 erg zeldzaam is. Aangezien dit waardevolle
informatie is voor de Service Provider, vroeg VIAA aan de Content Parters om deze informatie te noteren.
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Fig. 7: schema zoals weergegeven in de registratie handleiding voor de CP’s.
Type I en II zijn de meest voorkomende IEC-types, aangeduid door de CP: samen goed voor 72%. De
overige 28% van de cassettes had een onbekend IEC-type. Hoewel het IEC-type niet altijd even makkelijk
vast te stellen is, is het een belangrijk gegeven bij de digitalisatie. 28% onbekende IEC-types is dan ook
een zeer groot aantal, aangezien VIAA in de registratiehandleiding een duidelijk schema meegaf om de
verschillende types te herkennen (zie fig. 7 hierboven)

Onbekend
28%
I
42%

II
30%

Fig. 8: de geregistreerde IEC-types van de audiocassettes
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4.1.10 Ruisonderdrukking
De ruisonderdrukking was slechts in 97 gevallen bekend (minder dan 1%). Dolby B komt het meest voor
met 79 registraties. De overige 10957 cassettes hadden een onbekende ruisonderdrukking.
De gebruikte ruisonderdrukking is eveneens belangrijke informatie voor de Service Provider. Het moet
echter al op de audiocassette of het inlegblaadje in het doosje aangegeven zijn welke ruisonderdrukking
gebruikt werd, anders is het op het zicht bijna onmogelijk vast te stellen. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat dit door de Content Providers niet vaak ingevuld kon worden.
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4.2 Resultaten van de digitalisering
Er werd van de Service Provider gevraagd om bepaalde informatie over de cassettes te verzamelen voor,
tijdens en na de digitalisering. Deze gegevens worden hieronder geanalyseerd.

4.2.1 Duur
Tijdens de digitalisering zelf werd de duur van de cassettes opgemeten. In de regel werd de hele
audiocassette van begin tot einde gedigitaliseerd. Hoewel op de cassette meestal ‘60’ of ‘90’ staat
aangeduid, is er vaak een extra marge aanwezig van 6 minuten. Zoals al bleek uit de registratie (4.1.6.),
zijn cassettes van 1 uur en 1,5 uur het meest voorkomend.
6483
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4000

3213

3000

98

131

37

67

166

30 - 36 min

36 - 45 min

45 - 48 min

48 - 60 min

1000

<30 min

2000
537

314

Fig. 9: de duurtijd van de audiocassettes zoals vastgesteld tijdens de digitalisatie
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0
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4.2.2 Deterioratiefenomenen
Het aantal deterioratiefenomenen vastgesteld door de Service Provider is af te leiden uit het aantal
herstellingen die zijn uitgevoerd. Hierbij moet worden opgemerkt dat SONIM er in overleg met VIAA voor
gekozen heeft om alle cassettes voor de digitalisatie gedurende enkele dagen met geopend doosje in een
opslagruimte op kamertemperatuur, maar zonder speciale klimaatregeling te leggen. De cassettes
werden op die manier lichtjes verlucht. Zo werd de kans op kleverige tapes (sticky shed syndrome, SSS, zie
hierboven) en daarmee op mechanische problemen tijdens het digitaliseren verkleind.
In totaal heeft SONIM 74 herstellingen uitgevoerd (0,6%). Hierbij werden globaal genomen drie
vaststellingen gedaan:





gebroken tape: deze werd terug aan elkaar gezet met speciale montageklevers.
mechanische problemen, zoals een vastzittende tape of wielkern: meestal werden deze opgelost
door de tape los te halen, door de schelp (dit is het omhulsel of de behuizing van de cassette)
eerst los te schroeven, of (uitzonderlijk) open te breken als de schelp gelijmd was.
probleem met de schelp (bv. omwille van een verduurd geleidingskussen): hierbij werd meestal
de volledige schelp vervangen.

Buiten het herstellen van gebroken tape gebeurden alle herstellingen in overleg met de Content
Providers. Bakdrogen (i.e. het dehydrateren van de magnetische band door gedurende enkele uren de
cassette te verhitten tot 50 à 60°C om bv. sticky shed syndrome tegen te gaan) is voor zover gerapporteerd
door de Service Provider, slechts éénmaal toegepast. In totaal bleken 18 cassettes niet te digitaliseren; 3
daarvan waren geen audiocassettes en werden dus verkeerdelijk meegegeven door de Content Providers.
Van de 11.054 audiocassettes konden er dus slechts 15 niet gedigitaliseerd worden.
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Fig. 10: opengeschroefde audiocassette, zwaar aangetast door het Sticky Shed Syndrome (SSS), een
subvariant van het Sticky Binder Syndrome (SBS). Vermoedelijk door te vochtige opslag heeft zich een
chemische reactie voorgedaan waarbij de bindlaag tussen de tape zelf en de metaalpartikels
oververzadigd geraakt (hydrolyse). Hierdoor komt de metaalpartikellaag los van de plastic onderlaag in
de vorm van schilfers. Deze zet zich ook vast op de leeskoppen, waardoor de tape ontspoort en verstrikt
geraakt in het loopwerk van de speler. Bij deze cassette werd het te zwaar beschadigde gedeelte
weggeknipt en de tape werd vervolgens gebakdroogd. Het overgebleven gedeelte kon nog
gedigitaliseerd worden.

4.2.3 Opnamesnelheid
Een normale audiocassette heeft een opnamesnelheid van 4,75 cm/s. Er werden echter 24 of minder dan
1% cassettes aangetroffen die een snelheid hebben van 9,5 cm/s. Dit is een normaal percentage,
aangezien er maar enkele toestel-cassettecombinaties op de markt zijn geweest, die audiocassettes op
9,5 cm/s konden opnemen en afspelen.
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4.2.4 IEC-type
De Service Provider duidde eveneens het IEC-type aan. Type II blijft hetzelfde aantal als bij de registratie
(zie 4.1.9.), rond de 30 %. Type I is echter meer vertegenwoordigd dan aangegeven door de Content
Provider: ca. 60 % t.o.v. 42 % bij de registratie.
Onbekend
9%

II
31%
I
60%

Fig. 11: de IEC-types van de audiocassettes zoals vastgesteld tijdens de digitalisatie
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V. Interne verbanden
In dit hoofdstuk worden enkele vergelijkingen gedaan om mogelijke verbanden te kunnen ontdekken
tussen de kenmerken van een audiocassette en de mogelijke preservatieproblemen.

5.1 Herstelling vs. merk
De herstellingen die gedaan werden door de SP worden hieronder vergeleken met het merk van de
cassette waarop de herstelling is uitgevoerd:


Vooral het merk Scotch geeft problemen als we kijken naar de verschillende soorten herstellingen
die zijn toegepast. Het ging relatief gezien om 5,4% of meer dan 1/20 van de Scotch-cassettes.
BASF heeft in absolute termen de meeste gebroken tapes. Dit gegeven moeten we wel nuanceren
aangezien BASF ook de meeste cassettes vertegenwoordigt in het totaal aantal. Relatief gezien
was 0,47% van de BASF-tapes gebroken. Enkel bij Agfa lag dit percentage nog hoger (0,61%).
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3
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2
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1
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Fig. 12: vergelijking tussen de herstellingen gedaan door de SP en de betrokken merken aangegeven
door de CP.
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5.2 Deterioratiefenomen vs. merk
De Content Providers konden zelf ook aangeven als ze bepaalede preservatieproblemen vaststelden. Dit
gebeurde echter slechts heel weinig.
Hoewel cassettes van het merk Scotch en BASF de meeste herstellingen nodig hadden (zie Fig. 12), zijn ze
hier weinig (BASF) tot niet vertegenwoordigd (Scotch). Sony geeft de meeste gebroken tapes en Maxell
heeft in totaal de meest vastgestelde deterioratiefenomenen. Deze gegevens komen dus niet overeen
met de grafiek in 5.1.
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Andere
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Andere,Geen

4

Gebroken tape

4
3

3

Schimmelvorming

3
2

2

2

2
1

1

1

11

1
0

Fig. 13: vergelijking tussen de deterioratiofenomen en de betrokken merken aangegeven door de CP.
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5.3 Herstelling vs. datum
De meeste herstellingen werden uitgevoerd op cassettes met een onbekende ouderdom. Hieruit kunnen
we niets afleiden. De overige pieken bevinden zich in 1979 waarin de meeste schelpen moesten worden
vervangen (‘new case’), 1982, 1983 en 1995 zijn de jaartallen met in absolute cijfers de meeste gebroken
tapes. Dit laatste cijfer moet wel worden genuanceerd, gezien het grootste aantal cassettes uit het jaar
1995 komt, en dus een vertekend beeld geeft in vergelijking met de rest. De meeste mechanische
problemen komen dan weer voor in 1998. Als we de onbekende ouderdom buiten beschouwing laten en
vervolgens alle preservatieproblemen samen nemen, blijkt 1982 het meest problematische jaar te zijn in
absolute termen (5 dragers). Dit komt neer op ongeveer 1/70 dragers uit dat jaar.
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Fig. 14: vergelijking tussen de herstellingen gedaan door de SP en de ouderdom (jaartal) aangegeven
door de CP.
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5.4 Deterioratiefenomen vs. datum
Als we dan de deterioratiefenomenen bekijken die aangeven worden door de CP en de ouderdom van de
cassettes, zien we weer een heel andere vergelijking. De meeste deterioratiefenomenen (‘Andere’)
komen voor in 1987 en het onbekende jaartal (xxxx). 1988 geeft de meeste verscheidenheid aan
deterioratiefenomenen, hoewel op deze tapes geen herstellingen zijn uitgevoerd. Dit jaar geeft ook het
meeste schimmelvorming.

8

9

De meeste gebroken tapes in het jaar 1998, en als men dit vergelijkt met de grafiek in 5.3 dan wordt
zichtbaar dat in datzelfde jaar relatief veel mechanische problemen werden vastgesteld.

5
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Fig. 15: vergelijking tussen de deterioratiefenomen en de ouderdom (jaartal) aangegeven door de CP.
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5.5 Deterioratiefenomen vs. herstellingen

53

Er werden 67 herstellingen uitgevoerd op tapes die volgens de CP’s geen deterioratiefenomenen
vertoonden. Uit onderstaande tabel kunnen we afleiden dat de CP’s de deterioratiefenomen moeilijk
konden inschatten. Vooral gebroken tape kon de CP moeilijk vaststellen.

broken tape
Divided in two tapes
mechanical problem
new case

ANDERE

GEBROKEN TAPE

1

1

1

1

3

5

7

tape damaged/ 10 minutes missing

GEEN

Fig. 16: vergelijking tussen de herstellingen gedaan door de SP en de deterioratiefenomenen
aangegeven door de CP.
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VI. Conclusies en Lessons Learned
6.1 Verpakking en Barcodering
Er werden dozen op maat gemaakt voor het verpakken van de audiocassettes. Bij het kiezen van de maat
werd rekening gehouden met:



de grootte en het gewicht van de cassettes zelf
de maat van de transportbakken waarin de dozen werden geplaatst tijdens transporten

De dozen kregen volgende afmetingen: 75 (h) x 335 (b) x 485 (l) mm. Hierin kunnen, naargelang het merk
van de audiocassettes, gemiddeld 72 cassettes worden verzameld (sommige merken gebruikten dunnere
of dikkere cassettedoosjes).

Fig. 17: de doos voor het transport van de audiocassettes

De doos lijkt op een grote pizzadoos, en als de doos helemaal gevuld is, maakt het gewicht van de
cassettes dat de doos een beetje doorbuigt. In feite is de oppervlakte van de doos iets te groot voor het
aantal audiocassettes dat erin verpakt dient te worden naar gewicht toe. We kunnen concluderen dat er
in de toekomst of een steviger soort kartonen moet gebruikt worden zodat er geen risico bestaat op
scheuren, of de oppervlakte van de doos kleiner gemaakt dient te worden.
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Fig. 18: instructie uit de handleiding voor het kleven van de barcodes op de cassettes en doosjes

In het begin waren de barcodelabels te groot voor de beperkte oppervlakte op de audiocassette om labels
te plakken. De registratoren hebben soms de barcodelabels op andere plekken gekleefd dan de plek die
werd meegegeven in de handleiding om informatie aanwezig op de cassette (zoals inventarisnummers)
niet te overplakken. Hierbij overkleefde men soms over de ‘detection holes’ (zie fig. 19). Dit gaf echter
problemen tijdens de digitalisering aangezien de deze gaatjes vrij moeten zijn om de cassette te kunnen
lezen.

Fig. 19: audiocassette waarbij de VIAA-barcode op de detection holes gekleefd is.
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Een meer grondige testing van verpakkingsmateriaal voor de start van het project had deze problemen
ten dele kunnen voorkomen. Het was echter ook niet te voorspellen waar er precies allemaal al bestaande
klevers op de cassettes zouden zitten.
Ook de bestelling van extra materiaal door de CP’s (voornamelijk dozen en barcodes) verliep in het begin
weinig gestructureerd. In de loop van het project werd daarvoor een bestelformulier aangemaakt op de
online supportpagina waarmee de CP’s extra materiaal kunnen bijbestellen op een gestructureerde
manier. Op die manier kan VIAA op een overzichtelijke manier de bijbestellingen bijhouden en
behandelen.
Het gebruik van de barcodes is zeer efficiënt gebleken, er is geen enkele drager verloren gegaan. Naast
enkele problemen met betrekking tot de kleine oppervlakte voor het plaatsen van de barcodes op de
cassettes, is VIAA zeer tevreden met de keuze voor het werken met de barcodes.

6.2 Registratie en digitalisatie
Voor het bepalen van de velden die moesten worden ingevuld door de Content Provider 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 digitalisatie.
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.
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6.1.1 Merk
Bij dit veld werd in bijna 1/3 van de gevallen ‘Onbekend’ ingevuld. Dit is echter voor 4/5 toe te schrijven
aan één bepaalde CP. Hun records zijn afkomstig uit hun eigen database waarin het gegeven ‘merk’ niet
was opgenomen. Vermelding van het merk is relevant om bijvoorbeeld te relateren aan
deterioratiefenomenen en herstellingen, om te achterhalen of een bepaald merk bepaalde problemen
geeft zodat hier op geanticipeerd kan worden door de SP.

6.1.2 Datum
Bij maar liefst 31% van de audiocassettes is tijdens de registratie door de CP geen (productie)datum
opgegeven. Toch blijft het nuttig dit gegeven te registeren, bijvoorbeeld om te relateren aan de
deterioratiofenomenen en de herstellingen, om te achterhalen of een bepaald productiejaar bepaalde
problemen geeft zodat hier op geanticipeerd kan worden door de SP.

6.1.3 Duur
Het is opvallend dat uit de registratie een totale duur van 12 921 uur naar voren kwam (of gemiddeld
1u10min per cassette), terwijl de werkelijke duurtijd op 15 666 uur uitkwam (of gemiddeld 1u25min per
cassette). De totale geregistreerde duur is dus maar ca. 82% van de totale gedigitaliseerde duur. Voor een
deel wordt dit wel verklaard door de marge die op elke cassette aanwezig is (ca. 6 minuten), maar zeker
niet volledig. Daarnaast werd in 369 gevallen de duurtijd als 00:00:00 aangegeven door de CP, wat de rest
kan verklaren. Verder is het opvallend dat er tijdens de registratie was aangegeven dat er meer
audiocassettes zouden zijn van 60 minuten dan van 90 minuten (zie Fig. 6). Uit de digitalisatie blijkt het
tegendeel (zie Fig. 9).

6.1.4 IEC-type
Hoewel het IEC-type niet altijd even makkelijk vast te stellen is, is het een belangrijk gegeven bij de
digitalisatie. Het wijst immers op de samenstelling van de metaallaag van de audiocassette en daarmee
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naar mogelijk verval en een goede afspeeltechniek. Het aantal ‘onbekende’ IEC-types (28%) is dan ook
zeer groot (zie Fig. 8). Tijdens de digitalisatie heeft SONIM deze onbekende IEC-types met zo’n 90%
kunnen verminderen (zie Fig. 11). Dit lijkt erop te wijzen dat de registratoren niet altijd even ver zijn
gegaan in het correct nagaan van dit gegeven, ondanks de gedetailleerde toelichting in de door VIAA
voorziene registratiehandleiding.

6.1.5 Deterioratiefenomenen
De Service Provider heeft ongeveer dubbel zo vaak een herstelling moeten uitvoeren, als dat er in de
registratie een deterioratiefenomeen was vastgesteld. Toch heeft het noteren hiervan de SP geholpen om
alvast die cassettes die een zichtbaar probleem hadden, apart te behandelen.

6.1.6 Ruisonderdrukking
Dit werd slechts in 97 gevallen (of minder dan 1%) aangegeven als gekend, wat bijzonder weinig is. Zoals
hoger reeds werd aangegeven, moest de gebruikte ruisonderdrukking al genoteerd worden op de cassette
of het vouwblaadje in het doosje, hetgeen natuurlijk niet altijd gebeurde, waardoor het een moeilijk
gegeven is om in te vullen door de CP. VIAA kan hieruit concluderen dat dit veld niet voldoet aan criterium
2 (zoals hierboven vermeld), want het veld is niet met zekerheid aan te leveren door de CP. Toch is het
belangrijk om met dit gegeven tijdens de digitalisatie rekening te houden, en daarom heeft VIAA op basis
van criterium 1 beslist om dit veld te houden.

6.1.7 Overige velden
Er werden in AMS ook nog enkele overige velden voorzien die werden toegevoegd op vraag van de
Content Providers:


Gerelateerde documenten in de dragerdoos?

Deze checkbox werd toegevoegd zodat de CP kon aangeven of er zich losse documenten met al of niet
interessante metadata in de dragerdoos bevonden. Er werd gevraagd deze documenten er uit te halen en
apart te houden, aangezien het risico bestond dat deze zouden verloren geraken tijdens het
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digitalisatieproces (herhaaldelijk open en dicht doen van de dragerdoos). Na de digitalisering konden doos
en documenten dan opnieuw herenigd worden.
Slechts in 129 gevallen (1%) werd deze checkbox aangevinkt. Dit lijkt weinig, maar voor de content
providers is het wel interessant snel te kunnen zien bij welke cassettes er papieren documenten zaten,
zodat ze indien gewenst snel weer bij elkaar gebracht kunnen worden na de digitalisatie.


Bewaard bij een andere VIAA partner?

Ook dit veld werd slechts in 2% 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:
-



Het biedt de meest aangeduide Content Provider (VRT) de kans om in deze collecties op zoek te
gaan naar eventuele archiefstukken die zij zelf niet meer hebben.
Het biedt de oorspronkelijke Content Provider de kans om deze stukken eventueel over te dragen
aan de VRT, of indien het om dubbels gaat, te schrappen uit hun eigen collectie.
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
inventarisnmmer 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 10.552 gevallen (95%) ingevuld, en werd dus nuttig bevonden door de CP en 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 3751 gevallen (34%) ingevuld. Aangezien het geen
verplicht veld was en slechts een minimale inspanning vraagt van de CP om het in te vullen, kunnen we
aanwezigheid van dit veld als positief evalueren.
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6.3

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 audiocassette 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 Providers om de
digitalisatieachterstanden 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 Providers 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.
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. Wat betreft de scope had
VIAA geen enkel zicht op de correctheid van de tijdens de inventarisatie opgegeven aantallen. Doordat
het aantal audiocassettes 32% hoger lag dan oorspronkelijk ingeschat, moest ook met de timing
geschoven worden en zijn we iets langer bezig geweest dan voorzien. Het wijzigen van de aantallen blijkt
nagenoeg onvermijdelijk om verschillende redenen:




Bij het opmaken van de inventaris door de Content Providers bij de start van het project, werden
in sommige gevallen schattingen meegegeven omdat men niet altijd over exacte cijfers beschikte.
Archieven en musea deden nieuwe verwervingen gedurende het project, waardoor er meer
audiocassettes konden worden meegegeven dan oorspronkelijk werd aangegeven.
VIAA vertrouwt op de collectiekennis van de Content Providers en heeft niet de middelen om bij
elke partners de aantallen te gaan controleren. Wijzigingen aan aantallen wordt dus bij elk project
ingecalculeerd.
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Ook de gemiddelde duurtijd per cassette werd met 1u per audiocassette vrij zwaar onderschat. Als basis
voor deze schatting werd het digitalisatieproject van het VRT-archief uit 2011-2012 gebruikt, waarin de
gemiddelde duurtijd van zo’n 7300 audiocassettes 1,1u was. Dat in dit VIAA-project de gemiddelde duur
een stuk hoger lag, heeft misschien te maken het feit dat het in een radio-archief meestal gaat over
radioprogramma’s die vaak 1u duren. Een andere mogelijke reden is dat er voor allerlei getuigenissen,
waarvan de neerslag vaak in de culturele erfgoed-archieven zit opgeslagen, vaak langere types
audiocassettes werden gebruikt.
Tot slot kunnen we concluderen dat dit digitalisatieproject op alle vlakken een leerproces is geweest voor
zowel VIAA als de Content Providers, maar dat het positief geëvalueerd kan worden.
VIAA wil dan ook de betrokken Content Providers bedanken voor hun inzet en flexibileit tijdens het
project.

