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Beeld en Geluid slaat iconisch fragment EK’88
op in DNA

Ruud Gullit, zijn teamgenoten en de Nederlandse supporters vieren het winnen van het EK
1988 op de grachten van Amsterdam. Bron: NOS Sport.
In het kader van de wereldwijde UNESCO Audiovisueel Erfgoeddag zet Beeld en Geluid een
nieuwe stap in audiovisuele archivering. In samenwerking met Twist Bioscience, een innovator
in DNA-synthese, bewaart het instituut als eerste Europese archief een iconisch fragment van
de Nederlandse audiovisuele geschiedenis in zowel het oudste als state-of-the-art
opslagmedium: DNA. Het gaat om de feestelijke beelden van NOS Sport na de gewonnen EK
finale van 1988. Deze zijn voor de komende 10.000 jaar veilig opgeslagen in een capsule. De
vaartocht over de Amsterdamse grachten met aanvoerder Ruud Gullit werd een iconisch
mediamoment waarin Nederland massaal de overwinning van Oranje vierde.
State-of-the-art opslagmedium

Digitale opslag technologie heeft geleid tot ongekende mogelijkheden voor toegang tot en
analyse van audiovisuele collecties. Dit digitale archief heeft echter constante zorg nodig. DNA
biedt een alternatief voor langdurige, passieve opslag van enorme hoeveelheden digitale
informatie. DNA kan vijf bioscoopfilms opslaan op het volume van een korrel zout. Ook biedt
het een extreem stabiele opslagmethode voor langer dan 10.000 jaar en een nieuwe kopie
maken gaat eenvoudig door een biologisch proces.
“De komende jaren werken we eraan de kosten voor het schrijven van DNA voor digitale opslag
significant te laten dalen, waardoor het op grote schaal toepasbaar wordt,” zegt Emily Leproust,
CEO en co-founder van Twist Bioscience.
‘DNA-opslag onderstreept het belang van het langdurig en duurzaam bewaren van onze
collectie,’ aldus Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur Beeld en Geluid. ‘Door als early
adapter deze technologie te omarmen zorgen we ervoor dat Beeld en Geluid blijft opereren op
het snijvlak van technologie en zoveel mogelijk zorg besteedt aan ons nationale audiovisuele
erfgoed.’
De voordelen van DNA-opslag uitgelegd door Twist Bioscience (Engelstalig):
https://youtu.be/yAQHMkzlCLk

DNA storage: the next step for the preservation of our digital heritage

Today, the 27th of October, is the UNESCO World Day of Audiovisual Heritage, a day on which
we acknowledge the importance of preserving stories, captured in sound and images, for future
generations. The Netherlands Institute for Sound and Vision celebrates by storing an iconic
fragment of Dutch audiovisual history in a both ancient and state of the art storage medium:
DNA.
Digital information, stored on digital storage devices, has led to unprecedented possibilities for
access and analysis of audiovisual collections. This digital archive however needs constant care.
We diligently monitor the bits and bytes of our collection to make sure no information gets lost
over the years. Digital tapes for storage must be replaced at least every decade. But we cannot
stop there. We need alternatives that will allow us to archive historical memories for hundreds
or even thousands of years. DNA a unique storage solution that provides a path to stable,
hands-off, long-term storage of enormous amounts of digital information.
DNA can store five full length films in a volume equivalent to one grain of salt. Current storage
technologies all have limited lifetimes, requiring constant maintenance and/or replacement,
and this drives up the total cost of ownership. DNA data storage has the potential to deliver a
true low-cost archival data storage solution. Low cost is achieved through miniaturization of the
production DNA synthesis process and it is archival because it lasts for thousands of years when
properly stored – hermetically packaged and stored at room temperature. Additionally, the
required storage space is 50 to 100 times less than required for other technologies, so it is
incredibly compact; the storage format is timeless; and it is easy to copy due to the magic of
biology.
“Over the several next years, we are working to dramatically reduce costs for writing DNA to
store digital data, making it feasible for large-scale application in the archival field,” said Emily
Leproust, Ph.D., CEO and co-founder of Twist Bioscience.
“DNA-storage highlights the importance of the long-term, sustainable preservation of our
collection,” says Sound and Vision CEO Eppo van Nispen tot Sevenaer. “By being an early
adopter of this new technology , we make sure that Sound and Vision continues to operate at
the cutting edge of technology while taking as much care as we can for our national audiovisual
heritage.”
Sound and Vision will collaborate with Twist Bioscience, an innovator in DNA synthesis, to
store the images celebrating the Dutch football team of the 1988 European Championship for
10.000 years to come... in a tiny tube containing the images stored in DNA molecules.

The advantages of DNA storage explained in a video by Twist Bioscience:
https://youtu.be/yAQHMkzlCLk

OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Beeld en Geluid is het toonaangevende instituut voor media. Een inspirerende, creatieve en toegankelijke
ontmoetingsplek voor professionals en particulieren; online, in ons museum en soms op locatie. We zijn een van
de grootste archieven ter wereld en we bewaren diverse soorten media, zoals radio- en televisieprogramma’s,
video(games), geschreven pers, politieke prenten, gifjes, websites en objecten. Beeld en Geluid is één van de
autoriteiten die objectief het Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actuele ontwikkelingen belicht
vanuit media-historisch perspectief. Zo laten we zien welke impact media hebben op ieders leven. Dat doen we
met een groot aantal partners, zoals creatieve mediamakers, knappe deskundigen, betrokken bedrijven en
relevante influencers. Op die manier dragen we samen bij aan een mediawijzere wereld.
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