
Alle dragers op maat 
gepreserveerd

Archiveren voor dummies: Digitaliseren



Van chaos naar maatwerk
Identificeren (wat er is)

Categoriseren (soorten ‘dragers’)

Inspecteren (de materiële staat)

(Gevaarlijke situaties) isoleren

Prioriteren (op basis van urgentie)

Waarderen door te viewen* 
(alleen waar dat kan !!!)



Informatieobjecten
(Of “drager”)

Bijvoorbeeld:

VHS tape Betacam

Umatic Minidisc

8mm film CD-rom

USB stick DVD

Harde Schijf SD-kaart

Post-it Dia



Degradatie
Kleurverschuivingen (kleurverlies)

(Actieve) schimmel

Azijnsyndroom (verzuring)

Sticky Shed Syndrome

Vingerafdrukken

Krassen

Nitraat

etc.



In onbruik geraakte dragers
Afspeelapparatuur schaars, dit verhoogt de uitdaging én urgentie



Fysieke Opslag
Scheiden van de verzuurde dragers

Zo koel mogelijk bewaren

Buiten de invloed van licht

Zuurvrij papier / hoezen

Let op de zwaartekracht

Glazen dragers op stabiele plekken



Materiële Prioriteiten
Dragers die het meeste schade (kunnen) veroorzaken aan de andere dragers

Dragers die het snelste informatie gaan (of kunnen) verliezen door kwetsbaarheden

Dragers die zeldzame afspeelapparatuur nodig hebben



Preserveringsniveaus
Substitutie-niveau Authentieke en integere representatie

Leesbaarheid / Zichtbaarheid Goed genoeg om de informatie mee te krijgen (mediatheek)

Snapshot Een ruwe indicatie van wat er kan zijn



Preserveren naar verschijningsvorm

Analoge dragers

Upscalen of niet?
SD formaat (720 pixels)

Zwart-wit in kleur opnemen

Negatieven / Afdrukken

Drukvorm of computerbestand

“Progressive scan”          vs            “Interlaced”



Compressie vs Uncompressed

Overwegingen

Uncompressed is grote data, maar compleet en onaangetast

Compressie is steeds kleinere data, maar licht vervormd

ProRes 422 HQ (en hoger) is veelbelovend



Digitale Opslag
Dataschijven kennen bitrot

Serverruimte/Cloud, van wie & waar?

Handelen/migreren bij technologische ontwikkelingen

Financieel duurzaam vooruitkijken



Doe-het-zelf

Of uitbesteden?



Voorbereidingen bij uitbesteden

Bewegend beeld moet bijna altijd ‘real-time’ worden gedigitaliseerd (zorg voor een goede indicatie)

Bedenk waar je de scans/digitale bestanden uiteindelijk duurzaam gaat plaatsen

Denk na over ompakken / omspoelen

Kijk goed of er geen afwijkende dragers bijzitten (veel tape-soorten lijken op elkaar)

Vermijd overbodige upscaling en restauratie

Kies een duurzaam bestandsformaat dat past bij het doel van deze digitalisering


