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Het digitaliseren van film, video en audio
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Het digitaliseren van

film 
video  
audio

Filmcollecties maar ook audio- en 
videocollecties vormen een  

belangrijk deel van ons cultureel  
erfgoed. Toch lijkt het soms alsof  

dit belang wordt onderschat.  
In 2012 was slechts 1,5 procent van 

het Europees filmerfgoed digitaal 
en online beschikbaar. Met het oog 
op duurzame conservering zijn juist 

de audiovisuele collecties het meest 
kwetsbaar. De signaalsterkte neemt 

jaarlijks verder af en goed werkende 
video- en audioapparatuur wordt 

steeds schaarser. En ook film  
wordt als medium bedreigd.
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Film 

Het was maart 1896 toen de eerste in Nederland 

geproduceerde film werd vertoond. Een leven zonder 

bewegende beelden kunnen we ons inmiddels niet 

meer voorstellen. Film betovert, film verhaalt en kan 

ons veel leren over vroegere tijden. Maar filmmateriaal 

is kwetsbaar en aan verval onderhevig. Films worden 

aangetast door schimmel, verzuring of krimp, waardoor 

er acuut gevaar ontstaat voor verlies van uniek  

materiaal. Gelukkig heeft Picturae de kennis en  

apparatuur in huis om uw waardevolle filmbeelden te 

behouden voor toekomstige generaties. 

Met de toenemende belangstelling voor audiovisueel 

archiefmateriaal en in het bijzonder film, neemt het 

belang van digitale ontsluiting ook steeds verder toe. 

Picturae kan Super8, 8mm, 9,5mm, 16mm en 35mm 

films naar alle bestaande formaten en codecs  

digitaliseren. Vanzelfsprekend kunnen we uw  

filmcollectie ook online ontsluiten. Uw filmarchief zal 

daarvoor worden ondergebracht in een database die 

voor het  publiek toegankelijk is.

Zelfs zwaar beschadigd en gekrompen filmmateriaal 

kunnen wij overzetten. Het in eigen huis ontwikkelde 

apparaat - een optische bank - maakt het mogelijk 

dergelijk slecht materiaal toch te digitaliseren.  

Het ontwerpen van deze machine is voortgekomen uit 

onze filosofie en drijfveer, de passie voor film en het 

behoud van ons cultureel erfgoed en het kunnen blijven 

genieten van beelden die anders voor altijd verloren 

zouden zijn geweest.

Picturae erkent de bijzondere waarde die analoog 

beeld- en geluidsmateriaal bezit en heeft de  

technische middelen in huis om dit erfgoed digitaal 

te ontsluiten. Met meer dan tien jaar ervaring  

garanderen wij de hoogste kwaliteit door continu 

te innoveren. Techniek is belangrijk, maar onze 

echte drijfveer is de passie voor geschiedenis en 

cultuur waarmee we met toewijding het erfgoed 

van bibliotheken, archieven, musea en andere 

erfgoedinstellingen digitaliseren, ontsluiten en 

verrijken. 

Door het digitaliseren van film, video en audio kan 

uw collectie worden (her)ontdekt. Vaak is het ook 

onduidelijk welke informatie er nu precies in de 

geluid- en beeldcollectie te vinden is. Dus, wordt 

het niet tijd om uw audiovisuele collectie voor het 

grote publiek te ontsluiten? Picturae kan het  

materiaal hoogwaardig digitaliseren en ontsluiten 

via een website. En wat dacht u van een  

VeleHanden film- of videoproject! 
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Video

Videocollecties zijn vaak erg omvangrijk en zorgen 

voor ruimtegebrek in archieven. Digitaliseren is de 

ideale oplossing en ook noodzakelijk omdat het 

videosignaal steeds zwakker wordt en werkende af-

speelapparatuur steeds schaarser. 

Een terugkerend probleem is dat het vaak niet duidelijk 

is wat er nu precies op de videobanden staat en van 

welke kwaliteit de beelden nog zijn. Hoe maak je dan 

een keuze welk deel van je collectie je digitaliseert? 

Picturae helpt u hierbij door de juiste afspeel-  

apparatuur ter beschikking te stellen zodat u de  

collectie kunt beoordelen en selecteren.

Wanneer een selectie is gemaakt, kan Picturae het 

materiaal op de best mogelijke wijze digitaliseren. 

Onder andere VHS, Hi8, miniDV, U-matic en  

Betacam plus nog vele andere formaten kunnen  

worden omgezet in digitale bestanden.

Deze bestanden kunt u eenvoudig onderbrengen in 

onze hosting en storage faciliteiten zodat u geen  

omkijken heeft naar grote opslagruimtes en back-up. 

Wij nemen deze zorg voor u uit handen.

Naast het digitaliseren van videomateriaal, kunnen wij 

bandmateriaal en cassettes ook repareren.  

Ook beschikt Picturae over verschillende reinigings-

machines om videobanden snel en zorgvuldig te  

kunnen schoonmaken. Zelfs het ‘sticky-shed syndroom’ 

is voor ons geen probleem; in een speciale oven  

kunnen onwillige banden worden ‘gebakken’.
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Hoe werkt het?

Analyse en expertise
Voordat we u kunnen helpen met het ontsluiten 

van uw collectie, is het noodzakelijk eerst te 

onderzoeken in wat voor staat het materiaal zich 

bevindt. Dit is belangrijk omdat de status bepaalt 

hoe je met een bepaalde collectie omgaat. 

Daarbij kunnen we samen met u nadenken over 

de beste manier om uw collectie voor het publiek 

te ontsluiten. Denk bijvoorbeeld aan een online 

filmbank of een website met een audio-archief. 

Verwerking en  
scanvoorbereiding
Om het digitaliseringsproces zo soepel 

mogelijk te laten verlopen, zullen wij vooraf uw 

collectie, indien nodig, restaureren. Ook wordt 

elk afzonderlijk item voorzien van een barcode, 

waardoor het later gemakkelijk is uw collectie in 

ons collectiebeheersysteem te ordenen. 

Digitaliseren en  
nabewerking
Tijdens het digitaliseren van film kunt u er voor 

kiezen gebruik te maken van kleur- en belichtings- 

correcties tijdens of na het digitaliseren.  

Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om 

met een geavanceerd computersysteem krassen 

en stof te verwijderen. Tot slot kunnen we indien 

gewenst aandacht besteden aan het verwijderen 

of verbeteren van wisselende volumes, ruis,  

tikken en ploppen van audiomateriaal. 

Audio
Audiocollecties vormen vaak waardevolle historische 

bronnen. Neem bijvoorbeeld de radiotoespraak van 

koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog, 

dat fragment kennen we allemaal. Ook audiocollecties 

zijn vaak van groot belang voor ons cultureel erfgoed. 

Helaas is niet altijd even duidelijk wat er precies in een 

bepaalde audiocollectie te vinden is. Daarbij is het 

materiaal vaak kwetsbaar en de afspeelapparatuur niet 

meer eenvoudig beschikbaar. 

Picturae helpt u graag en waar mogelijk bij het 

beluisteren van uw audiocollectie, zodat u zelf kunt 

beoordelen of u deze wilt digitaliseren. Of het nu 

gaat om geluidsbanden, audiocassettes of LP’s, wij 

kunnen deze digitaal beschikbaar maken, naar welk 

digitaal formaat dan ook. Uw archief kan vervolgens 

eenvoudig worden overgebracht in een overzichtelijk 

collectiebeheersysteem.

Picturae kan ook geluidstapes die zijn aangetast door 

verzuring of hydrolyse restaureren en digitaliseren. 
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Gedigitaliseerd, en dan?
Beheren 
Wanneer een audiovisueel archief eenmaal is 

gedigitaliseerd kan de collectie veel eenvoudiger 

worden doorzocht. In ons veelzijdige collectiebeheer-

systeem Memorix Maior kunt u de bestanden 

vervolgens ordenen en voorzien van aanvullende 

informatie.

Die verrijkingen kunnen bestaan uit een jaartal, een 

naam of de beschrijving van een gebeurtenis, maar 

ons collectiebeheersysteem maakt het ook mogelijk 

geheel verschillende geluids- en filmbestanden aan 

één en dezelfde gebeurtenis te koppelen. U kunt zelf 

indelen welke verbanden u aanbrengt en welke 

informatie u daaraan vervolgens koppelt. 

De metadata, zoals deze informatie wordt genoemd, 

zorgt er uiteindelijk voor dat de collectie eenvoudig 

doorzoekbaar is op bijvoorbeeld een plaatsnaam of 

een tijdsperiode. Want zoeken is leuk, maar vinden 

nog veel plezieriger. 

Ontsluiten 
Naast het beheren van uw collectie in ons collectie- 

beheersysteem Memorix Maior is het ook mogelijk 

een deel of de gehele collectie op een publiekswebsite 

te tonen. Zo kunnen potentiële museumbezoekers, 

historici, cultuurliefhebbers of andere geïnteres- 

seerden gemakkelijk filmfragmenten bekijken en  

radiotoespraken beluisteren. Dit was eerst niet  

mogelijk, simpelweg omdat de afspeelapparatuur  

ontbrak of omdat de originelen te kwetsbaar waren 

om zomaar te worden afgespeeld. Nu is het  

gemakkelijker dan ooit om uw collectie te bekijken en 

beluisteren.

Een gedigitaliseerde video-, film- of audiocollectie 

levert vaak een grote hoeveelheid data op. Een zware 

computer heeft u echter niet nodig om uw collectie  

te bekijken. Picturae beheert uw data in een eigen 

groen en veilig e-depot. U hoeft de bestanden dus 

helemaal niet op uw eigen computer of serversysteem 

op te slaan en dat is een hele zorg minder. Van de 

originele bronbestanden maken wij vervolgens  

gecomprimeerde afgeleiden zodat uw bezoekers  

thuis of zelfs onderweg in de trein via een laptop,  

smartphone of een tablet uw video, film of  

audiocollectie kunnen raadplegen 

en ervan kunnen genieten.

Glasmuseum Leerdam: Bezoekers kunnen met een ipodtouch op een interactieve manier meer informatie opvragen van 
een object, waaronder film en audio.
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Verrijken
Aanvullende informatie en/of tags verrijken uw  

collecties. Zo kan het toevoegen van bepaalde  

metadata aan een scène in een film zorgen voor 

achtergrondinformatie en betere vindbaarheid.  

Ook is het mogelijk bepaalde selecties te maken door 

shots of scènes te selecteren. Veelal ontbreekt het 

echter aan tijd en/of geld om hier aan te werken.  

Met de crowdsourcing website VeleHanden is het  

mogelijk het grote publiek in te zetten voor dit werk.  

U kunt zelf bepalen wie informatie kan toevoegen.

Verdienen
Bijzondere film, video en audiofragmenten zijn een 

verrijking van onze geschiedeniskennis. Ze brengen 

het verleden tot leven. Waar een archiefstuk als een 

akte of een prent alleen een beeld schetst, tonen film, 

video en audiomaterialen hoe een historische  

gebeurtenis werkelijk was. Dit maakt deze collecties 

zeer bijzonder en zelfs zo bijzonder dat veel  

liefhebbers ook fragmenten zouden willen bezitten.  

Dit kunt u mogelijk maken door op een publiekswebsite 

uw gedigitaliseerde collectie te koppelen aan een 

webshop. Hierbij kunt u zelf bepalen welk deel van uw 

collectie u beschikbaar stelt en wie een dvd of down-

load van de gedigitaliseerde materialen kan bestellen. 

Met al deze mogelijkheden is het eenvoudiger dan 

ooit om uw collectie toegankelijk te maken voor uzelf 

en het grote publiek. Het ontsluiten van uw collectie 

draagt een steentje bij aan het visualiseren van ons  

erfgoed en herwaarderen van het verleden. Dus haal 

uw collectie uit de kelders van uw museum of de 

depots van uw archief en zorg ervoor dat deze  

schatten voor iedereen beschikbaar zijn. Het maakt 

niet uit waar ter wereld uw collectie zich bevindt,  

Picturae maakt een plan op maat: van beveiligd  

kunsttransport tot aan de online presentatie en van 

digitaliseren op locatie tot een op maat gemaakt  

collectiebeheersysteem.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?
Neem dan contact op met Jean-Pierre Sens +31(0)7 25 32 04 44 
Voor meer informatie zie www.picturae.nl



‘Sharing ideas, enriching your cultural heritage’

Bestandsbeheer Collectiebeheer Webwinkelbeheer

advertentie

‘Werken vanaf elke locatie’
Web-based collection management


