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Cinema en cd-rom 

Presentaties av-archiv 
Door Frank van der Maden en Ton Goeman 

Aansluitend aan de algemene ledenvergadering van 
de KVAN, stond op 14 april jt. de multimedia shut
tle in de nieuwe vleugel van het Zeeuws Archief in 
het teken van av-archivering. De sectie Audiovisuele 
Archieven (sectie AVA) verzorgde enkele presenta
ties. De aanwezige KVAN-Ieden kregen informatie 
over deze sectie, de werkgroep NORAA (Nationaal 
Overleg van Regionale AV-archieven), en over enke
Ie concrete activiteiten op het terrein van av-archi
vering. In dit artikel, zij het enigszins aangepast, de 
bijdragen aan deze dag van Frank Van der Maden 
en Ton Goeman, zodat ook de afwezige KVAN-Ieden 
er alsnog een graantje van kunnen meepikken. 

Cinema Brabantia: 'zien, doet laten zien' 

Toen het Brabants Film Archief de mogelijkheid 
zag om middels een regionale tv-zender te zoe
ken naar nog onbekend filmmateriaal van de 
provincie Noord-Brabant, greep zij deze medio 
1997 direct aan. 
Uitgaande van de gedachte 'zien, doet laten 
zien' liet het BFA in de seizoenen 1997-1998 en 
1998-1999 wekelijks via Omroep Brabant TV 
oude films en filmfragmenten van Noord
Brabant zien in het programma Cinema 
Brabantia. Het BFA deed een oproep aan de kij
kers om hun films te melden bij het BFA. Dit 
bleef niet zonder resultaat. Naar aanleiding van 
de in totaal 76 afleveringen van Cinema 
Brabantia, en een aantal herhalingen, kwamen 
er in de periode september 1997 - oktober 1999 
bij het BFA enkele honderden telefonische reac
ties binnen. Een groot aantal daarvan leidde 
naar filmmateriaal waar tot dan toe verder niets 
over bekend was. 

Ware goudmijn 
Het bleek minder eenvoudig een tv-pro

gl'alllma te maken met oud filmmateriaal dan op 
lwl ~'t'l'st(' HI'ziehl l('ek. Dit gold vooral voor de 

opnamen gemaakt door iemand die het filmen 
als hobby beoefende en daarbij vaak niet verder 
kwam dan het maken en (laten) ontwikkelen 
van het materiaal. 
Voor de speurende onderzoeker is dit soort films 
een ware goudmijn, want elk saai en oninteres
sant fragment kan gevolgd worden door een 
boeiend en curieus item. Daarbij zijn veel van 
deze filmopnamen niet voorzien van verklaren
de teksten of gesproken commentaar. Wat er te 
zien is, waar het zich afspeelt en op welk 
moment, is vaak niet duidelijk. En juist dat is 
van wezenlijk belang voor plaatsing en beoorde

ling van dit materiaal. 
Toch hebben juist deze 'familie
films' een geheel eigen betekenis 
als historische bron. Aangezien 
bij dit soort films nauwelijks spra
ke is van montage, bevatten zij 
opnamen die bij een professione
Ie productie tijdens de montage 
gesneuveld zouden zijn. 
Bovendien kent de maker de ge
filmde gebeurtenis/situatie door
gaans door en door en hebben de 
aanwezigen een minder formele 
relatie tot de camera, waardoor zij 
zich vrijer en spontaner gedragen 
dan bij officiele/(semi-)professio
nele opnamen het geval is. 

Daarbij zijn veel familiefilms niet voorzien van 
geluid en bestaan deze zgn. stomme films me est
al alleen uit bewegend beeld (zwart-wit/kleur). 

Studiogasten 
Het gebrek aan tekst en uitleg betekent extra 

voorbereiding voor de verwerking van dit mate
riaal voor een tv-programma, zowel technisch 
(dupliceren en monteren), als vooral ook inhou
delijk. In Cinema Brabantia is dit probleem in eer
ste instantie opgelost door de geselecteerde beel
den van commentaar te voorzien door een of 
meer studiogasten: mensen, die direct of indirect 
bij de productie van de filmbeelden of de gefilm
de gebeurtenis betrokken waren. Zo werd de film 
Uit het rijk der duisternis van commentaar voor
zien door een blinde man, die als leerling op het 
blindeninstituut verbleef in de tijd dat deze film 
gemaakt werd (begin jaren '50). 
Regionale en lokale omroepen zijn een uitkomst 
om historisch filmmateriaal aan te bieden aan 
een breed publiek. Hierdoor kunnen archief
diensten nieuwe publieksgroepen bereiken. Er 
worden echter aan zowel de archiefdiensten als 
aan de omroepen wei eisen gesteld om dit soort 
materiaal op een goede en efficH~nte manier te 
verwerken tot een aantrekkelijk programma. 
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Wat de archiefdiensten betreft 
gaat het om omsluiting, raad
pleegfaciliteiten (apparatuur en 
kopieen), en dienstverlening. 
En de omroepen en de produc
tiemaatschappijen op hun 
beurt, dienen voor de ontwik
keling de benodigde budget
ten uit te trekken. Al te 
gemakkelijk gaat men er nog 
van uit dat historisch film
materiaal gratis en voor niets 
beschikbaar is. Maar zoals 
bekend: voor niets gaat de 
zon op en ... onder. 

Binnenkort sta?t depresentatie van de filmda
tabank van hetBrabants Film Archief op het 
programma. Vanaf dat moment, naar verwach
ting eind200o, zijn aile 76 afleveringen van 
Cinema Brabantia via internet te bekijken. (Voor 
nad.ereinformatie zie: cwis.kub.nl/-dbi/bfaD 

Van .grammofoon naar cd-rom: 
De digitalisering van bandopnamen 

Het Meertens Instituut doet onderzoek op 
het terrein van de Nederlandse taal en cultuur. 
Het heeft twee onderzoeksafdelingen, een op 
het terrein van de Nederlandse regionale en 
sociale taalvariatie (sociolingulstiek en sociodia
lectologie) en een op het terrein van gebruiken, 
verhalen, lied, feesten en rituelen (etnologie). 
De laatste jaren omvat het onderzoek ook nieu
we taalvarianten en gebruiken uit onze multi
culturele samenleving. Het instituut beheert 
grote wetenschappelijke dataverzamelingen in 
de vorm van indexen op data en op literatuur, 
bibliografieen, schriftelijke enquetes van 1931 
tot heden. . 
Op het gebied van geluidsopnamen heeft het 
instituut grammofoonopnamen gemaakt vanaf 
de jaren dertig en bandopnamen vanaf J:\et 
begin van de jaren vijftig. Het betreft hier z~wel 
gestuurde als spontane spraak. De etnologische 
opnamen omvatten interviews over het agrari
sche bedrijf, broodbakken en broodgebruik, 
vleesconservering, volksverhalen en liederen 
(o.a. de opnamen voor het radioprogramma 
Onder de Groene Linde). De taalopnamen bevat
ten de reacties op vragenlijsten, maar ook veel 
spontane taal in kleine groepen, waarin heel wat 
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Cinema Brabantia: ook al aan de orde in het themanummer 

'Woorden in beeld en geluid',Archievenblad augustus 1998. 

aspecten van het leven in Nederland aan de orde 
komen die we als 'oral history' kunnen aandui
den. Een deel van de opnames is getranscri
beerd; de taalkundige opnames zijn bovendien 
vaak zeer gedetailleerd, in fonetisch schrift, met 
het oog op de uitspraak. 

Straatje of stroatsien 
De bandopnamen staan in directe relatie tot 

lopend onderzoek, en een deel ervan heeft afge
leide producten in de vorm van databanken 
opgeleverd waardoor het materiaal beter 
geschikt is voor wetenschappelijk onderzoek. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor een grote dialect
databank van meer dan 1.040.000 records van 
opnamen uit 365 plaatsen in Nederland en 189 
in Belgie. Die databank geeft informatie over uit
spraak (bijv. zachte g of harde g, huis of hoes), 
woorduitgangen (ik loopen, straatje of straotsien) 
en zinsbouw (ik weet niet of hij het terugbrengt of ik 
weet niet as of dat ie het terugbrengt). Momenteel 
is er een nieuw opnameproject dat speciaal 
gewijd is aan de variaties in de zinsbouw. 

De etnologische opnamen hebben onder meer 
geleid tot de Liederenbank en de Verhalenbank, 
De Liederenbank omvat meer dan zoo.noo 
records en de Verhalenbank heeft er Im~er dan 
10.000. De Liederenbank bevat het begin van Iwt 
lied, een aanduiding van de wijs, de vel'smaill l'll 

de titel. De Verhalenbank bevat vet'\w\e!1 ell 
informatie over de context waat'in <ll'Z(' wl'It'll! 
zijn. De verhalenbank bevat ook molit'l'IH' '[11'\11111 

legends'. Ze is in verbanci tnt,t 1Hllemsrwltldllkt' 
aspecten uitsluitend [lllt'l'II I'HHdplt't'gIHHIl'. t It'l 
onderzoek dat met dez~~ dillahunt,en WIlI'd\ 
gedaan, heeft al tot wlp pllilllratl\'s g\'k'I<I, 
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De Liederenbanl< omvat 
meer dan 200.000 records 
en de Verhalenbanl< heeft 

er meer dan 10.000 
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Conservering 
De collectie grammofoon- en band

opnamen speelt dus een cruciale rol bin
nen het onderzoek. Voor de nabije toe
komst valt zeUs een grotere rol te ver
wachten naarmate de mogelijkheden tot 
digitalisering zullen toenemen. De 
geluidscollectie groeit nog steeds en 
omvat momenteel een totale speelduur 
van 4000 uur. Ze wordt bewaard in een 
speciale, geklimatiseerde ruimte. 

Sanden 
Cassettes 
Platen 

De geluidscollectie groeit nog steeds en omvat momen

teel een totale speelduur van 4000 uur. 

Ondanks de optimale bewaaromstandig
heden zijn er toch problemen met dit 
materiaal. Het eerste probleem is van 
fysische aard. Bepaalde typen band en 
zijn versneld onderhevig aan degradatie. 
Vit (kunnen we achteraf zeggen) mis
plaatste zuinigheidsoverwegingen, is bij
voorbeeld in het verleden voor dunnere 
bandtypen van mindere kwaliteit geko
zen. De problemen die zich momenteel 
bij het beheer voardoen zijn: overspraak 
('doordrukken van geluid', gelukkig zel
den) en loslaten van de magnetische laag 
door chemische process en waaraan de 
drager is blootgesteld. 

nee 
nee 
nee/ja dun 
ja sticky-shed syndroo!n 

De bandtypen die het instituut gebruikte leverden soms 

problemen op. 

Bandtranscriptie, hoewel het materiaal 
goed toegankelijk maakt, is geen defini
tief alternatief voor geluidsmateriaal. Het 
geluid bevat informatie die met toekom
stige technieken welliellt anders, en 
beter, voor onderzock \Ol'gankclljk is. 
Daarolll is ('('11 grootSc/H'l'PS COIlSefVl'-

, 
ringsproject noodzakelijk. De prioriteit 
ligt bij de bandopnamen vanwege de 
conserveringsproblematiek en omdat dit 
materiaal beter aansluit bij het huidige 
onderzoek van het instituut. 
Het tweede probleem is dat van de toe
gankelijk van het materiaal. Het is zeer 
goed gecatalogiseerd, maar de toegangs
tijd is bij gegevens op tape te lang. Het 
intensieve gebruik bij het transcriberen 
doet de werkkopie geen goed, zodat 
regelmatig een nieuwe kopie gemaakt 
moet worden van de masterband die we 
eigenlijk lOveel mogelijk willen ontzien. 
Binnen een onderzoeksinstelling als het 
Meertens Instituut is de noodzaak tot 
conservering geen voldoende voorwaar
de om investeringen in die richting te 
doen. Er zal altijd een duidelijke relatie 
moeten zijn met lop end, of op korte ter
mijn te entameren, onderzoek. 

Snelle toegankelijkheid 
Er is gekozen voor digitalisering van 

de opnamen op CD-Rom. Daarvoor zijn 
een aantal redenen van conserveringsaard 
en van geschiktheid voor onderzoek. Ten 
eerste hebben proeven betreffende de 
duurzaamheid van deze drager, uitgewe
zen dat deze langduriger zal zijn dan die 
van bandmateriaal. Ten tweede zullen de 
gegevens, eenmaal gedigitaliseerd, veel 
sneller en dus met minder investeringen, 
in de toekomst kunnen migreren naar 
andere media als de technische ontwikke
lingen of de kwaliteit van de drager dat 
noodzakelijk maken. Ten derde is pas door 
digitalisering het materiaal veel sneller 
toegankelijk voor de interne en externe 
onderzoeker; en dat zal alleen maar sneller 
worden. Ten vierde is door digitalisering 
het materiaal direct op een totaal andere 
manier te gebruiken. Het kan bijvoorbeeld 
zeer snel in een fonetisch analysepro
gramma ingelezen worden, en is daarbin
nen ook weer zeer snel toegankelijk. 
Bovendien kan het dan pas zinvol verrijkt 
worden met allerlei taalkundige codes 
voor bijvoorbeeld woordsoorten en uit
spraak. Opslag op DVD wortH pas ovcrwo
gen zo gauw daar een wereldwllde stall
daard voor beschikbaar Is. 

Digitalisering vonr lilt snort olltil'rl'.OI!ks" 
dm'lt'll v('rl'lst l'PIl groot opIOSSt'IHI Vl'/'-
1l1Ogl'11. Ilt,\ Iwtl'k('llt dilt W\' OilS llilIlWl!

IIjks retiucllp 111 de Inforlllatll' vall het 
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oorspronkelijke signaal kunnen permit
teren. Er kan dus nauwelijks gecompri
meerd worden. 
Vergaande comprimering is weI prettig 
voor beschikbaarstelling op het internet, 
maar voar, bijvoorbeeld, fonetisch onder
zoek leidt zo'n comprimering tot essen
tieel informatieverlies. In de praktijk bete
kent dit dat er wordt weggeschreven in 
AIFF (16 bits) formaat. Dit is te vergelijken 
met WAY-files. Een dergelijke keus he eft 
gevolgen voor de beschikbaarheid via het 
internet - natuurlijk kunnen als lekkerma
ker op het web weI een paar gecompri
meerde voorbeelden aangeboden worden. 
Wat nu nog niet mogelijk is, kan hopelijk 
met streaming en een veel grotere band
breedte in de niet al te verre toekomst wel
licht weI gerealiseerd worden. 

Bakken op 65° 
Het project heeft betrekking op de 

mastertapes. Werkkopieen worden alleen 
gebruikt als hun kwaliteit beter blijkt dan 
het origin eel, of als het origin eel is lOek
geraakt. Banden die aangetast zijn wor
den eerst, voor de digitalisering, geduren
de 4 a 6 uur 'gebakken' in een laboratori
umoven bij een temperatuur van 54° -
65°. Zo krijgt het magnetisch materiaal 
weer voldoende hechting aan de drager. 
Het project wordt uitgevoerd in een 
Macintosh omgeving, waarbij parallel 
gewerkt wordt in twee geluidsstudio's, 
met ieder een grote externe harddisk. 
Hierbij wordt het programma Protools 
gebruikt. Uitsturing vindt plaats tot 0 dB 
om clippings (geluidspieken) te vermij
den. Er vindt slechts montage plaats met 
fade in / fade out om de toekomstige 
gebruiker deze plotselinge geluidspieken 
te besparen. 
Vervolgens vindt batchverwerking plaats 
via het interne netwerk nanr een derdc 
studio. Danr vindt ook het branden van 
de CD-Roms en hun ctikcttcrlng plaats. 
Op tlat momcnt word! vall de gelegcn
held gl'llfllik gemaakt om dc speclduur 
L'1l OWl'lgl~ tccllllisclw gcgewl1S van de 
bet l'l'ffl'IHk' OPIHlI)H.', oJ) t l' nemcn In een 
databallk. J)CZl' Is gekoppcld aan een 
ft'l't/S Iwstaande databank met metadata 
OWl' lIl' <l<lfd van dl' opnamc, datum, 
plaats vall opnilme, gegevens van de 
spfekl'fS ell dl' veldwerkers (privacy-gege
Vl'ns afgeschcrmd) cn gegevens betref
I'ellde de gcbrllikte apparatuur. 

archievenblad 
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Factoren 
De prioriteiten bij het digitaliseren worden 
door een aantalfactorenbepaald, namelijk: 
A. Bandmateriaal (fysieke problemen 

t.o.v. ander materiaal) 
B. Chronologisch (ouder materiaal 

eerst) 
C. Onderzoeksgestuurd(lopend 

onderzoek hoogt de prioriteit op) 

A en B dienen het conserveringsdoel. Het 
onderzoeksdoel C heeft zoals gezegd vooral 
baat bij een snellere toegangstijd, meer details 
en betere manipuleerbaarheid. De koppeling 
aan concreet lopend onderzoek uit het onder
zoeksplan leidt tot eerdere digitalisering en 
beschikbaarheid. 

Uitvoering 
In de peri ode september 1999 -
februari 2000 zijn reeds 521 banden op 624 
CD-Roms gezet. De bedoeling is in de komen
de 2 jaar het restant aan te pakken. Oat 
gebeurt met extra financiering door de koepel~ 
organisatie KNAW en met externe medefinan
ciering door NWO. Inmiddels, een aantal maan
den verder, staan er al1052 opnames op 1209 
CD-Roms. 

Beschikbaarstelling 
Beschikbaarstelling is mogelijkvoor onder
zoeks- en onderwijsdoeleinden, als CD-Rom, 
CD Audio, en via Analoge media. Dit gebeurt 
op aanvraag en tegen vergoeding. Het is de 
bedoeling via de website materiaal vanaf een 
server aan te bieden: - helaas voorlopig stevig 
gecomprimeerd. 

Kruiwagen of schoefkoor 
Ter illustratie van de mogelijkheden die de 

digitalisering voor het onderzoek biedt, wordt 
een voorbeeld gegeven van fonetische analyse
mogelijkheden. 
De spraakanalyse werd uitgevoerd met het pro
gramma PRAAT dat zowel AIFF als WAY files 
inleest. Een programma als PRAAT biedt ook 
hulp bij het bij fonetisch transcriberen dat ver
richt is voor een groot dialectproject dat 
momenteel in uitvoering is. Gedemonstreerd 
werden de Walcherense uitspraak van 'l1ll'I\'I': 
merelaar, en de Twentse vall 'krulwagt'll' I'll 

'merel': resp. sc/lOcfkoot l'll Sl'/t'/lIIA, 
In figllllr I is It' li('1\ Wil:ll' til' ('III'lltil' III 11i'1 
spraakslgllilill gl'((lIHI'IlIIl'Vld III, 1i,1I /11/1 til' 

rei 

Figuur I: de ultspraak van 'merel' als mere/aar in West-Souburg: 

mElR'la r 

horizon tale banden, Dit is bij de verschillende 
klanken anders en kan bovendien verschillen 
naar positie, zoals bij de twee r's in merelaar. 
Bovendien valt de tijdsduur van de afzonderlijke 
klanken anders uit. De slot-r is langer dan de 
midden-r, en de eerste e is korter dan de aa. 

Een tweede voorbeeld laat zien dat heel nauw
keurige transcriptie het beeld wat wij van de uit
spraak van onze landgenoten hebben, kan 
retoucheren. Deze fonetische transcriptie van 
bijvoorbeeld de /g/ in 'geven' over het hele 
Nederlandse taalgebied, laat zien dat de zachte 
/g/ niet uitsluitend beneden de grote rivieren 
voorkomt zoals vaak gedacht wordt. Het komt 
ook voor ver naar het noorden: niet aIleen op de 
Veluwe en in Utrecht, maar ook in de 
Achterhoek, oostelijk Twente en in Groningen. 
Beide laatste gebieden blijken hun voortzetting 
in Duitsland te hebben. 

Meer informatie over andere 
projecten en plannen van het instituut op: 
www.meertens.knaw.nl en 
www.ned.univie.ac.at/ned-tk/digitaal-09.htm, de site 
van het wetenschappelijke tijdschrift 'Nederlandse 
Taalkunde': rubriek 'Digitaal', 'Nederlandse 
Taalkunde 2, 2000'. 

Informatie ovor do s(~ctle \'ill do wll,v WIlIHO[! !l 

kun! iHlnslultflll Oil: www.kvlln.nt 
Fpn (!)Wl1lplrlill Vim dll (11'fl!l~l 
IUllHhrlrll viii lin' IHIII1'1iI Vi~1J dl} titl 

Vrll! htll Ai! illlwt'l\hhHi 'Wwllt/;,n III htlt,ld 
~jlllilld', rHlllll'jlll~ i'JVH, ~lfI'!! 
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