
2D scanning
Opzicht



tekst

‘Plat’ is hier zowel feitelijk als over-

drachtelijk misleidend. Want het te scan-

nen object kan heel klein zijn maar ook 

buitengewoon groot en dik zoals het boek 

hiernaast. 

‘Plat’ in de betekenis van oppervlakkig 

geldt zeker niet voor deze foliant: een 

notarieel register waarin onder meer de 

overdracht van New York wordt geregeld 

met handtekeningen van John Adams, de 

tweede president van de VS.

Plat, dik, dun, minuscuul, you name it... 

Pictura scant het. Met grote nauwkeurig-

heid.

Focus op héél erg precies

Digitaliseren doe je niet zomaar en alleen 

voor de lol. Er zit een motief achter.

Het doel kan simpelweg conservering zijn. 

Het origineel is om uiteenlopende redenen 

kostbaar en daarom onvervangbaar. 

www.picturae.nl

schilderijen, prenten, tekeningen, foto’s, kranten...

De wereld  
als plat vlak
 

 

Een 2D-scan is een één-op-één kopie van een origineel. De kopie bevat 

een zo accuraat mogelijke kleur- en stofuitdrukking van het materiaal. 

Originele informatie mag niet verloren gaan in reflectie of schaduw. 

Eigenlijk gaat het om digitaliseren van ‘platte dingen’ die informatie 

bevatten.
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190.000 foto’s en kaarten
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Transport

Material analysis 
(control) and 
(bar-code) labelling

Digitising 

Depot

Depot data management
(raw development and 
software tests)

Post-processing 

Data management
(storage and concordance)

Datamanagement
(software checks, 
hard-disk copying)

Retakes and processing

Delivery

1:1 quality and 
completeness check
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Koppelingen, 
verbanden  
en techniek
 

We tipten al eerder een 

ander stokpaardje van 

Pictura aan: de koppeling van 

gedigitaliseerde objecten aan een 

database. Die koppeling moet in 

feite al zijn gemaakt voordat we 

gaan scannen. Bezinning vooraf 

bespaart naderhand tijd en geld. 

Wie gedwongen achteraf 
nog eens handmatig 
allerhande records moet 
aanpassen, verhoogt 
zijn foutenmarge 
aanzienlijk.

Omdat het bij scannen 

om astronomische  

aantallen kan gaan, is 

organisatie doorslag-

gevend. Pictura heeft 

hier een standaard voor 

ontwikkeld. Wij doen 

dat met een barcode-

procédé. 

Het komt erop neer dat wij de 

database vertalen naar bestands-

namen om die op hun beurt weer 

om te zetten naar barcodes.  

De operator hoeft zich 
vervolgens niet meer om 
beschrijvingen te bekom- 
meren en druk te maken 
over koppelingen met de  
database maar kan zich 
volledig richten op de scan. 

Hierdoor besparen we enorm veel 

tijd (en die kan zoals bekend ook 

in geld worden uitgedrukt) en we 

verkleinen de kans op operator-

fouten waardoor de kwaliteit 

toeneemt.

Nu we het toch over ‘tijd’ en ‘geld’ 

hebben. De kosten zijn afhankelijk 

van het aantal stappen in het 

proces en de aandacht die je aan 

iedere stap geeft. Ook hier weer 

zoeken en vinden wij de juiste 

balans tussen snelheid (kosten) en 

aandacht (kwaliteit).  u

Je wilt niet dat het origineel onnodig  
vaak wordt blootgesteld aan schadelijke 
invloeden.

 

Maar het doel kan ook substitutie zijn. Het origineel 

moet uiteindelijk weg want het vernietigt zichzelf toch. 

Kijk naar de kranten-archieven. In dat geval verdient de 

informatiedichtheid (volledigheid) de prioriteit. Alle in-

formatie bevattende bijzonderheden van het origineel 

moeten exact worden gekopieerd. 

Waarom is hier onze fixatie op ‘exact’ zo essentieel? 

Bij de overdracht van informatie van één  
medium naar een ander gaat informatie  
verloren. Of er verandert informatie.  

Bekend is het experiment van een lange keten van 

media (een hoeveelheid personen in lijnopstelling). 

De eerste persoon krijgt een inhoudelijke mededeling 

op papier. De opdracht is de mededeling mondeling 

precies door te geven aan de volgende persoon en zo 

verder de hele keten door.  

Telkens opnieuw bleek de mededeling aan het eind 

van de keten zich te hebben gewijzigd. Hoe miniem 

een verandering ook is: opeengestapelde minuscule 

wijzigingen kunnen uiteindelijk leiden tot een cruciale 

betekenisverandering. Lang niet iedereen beschikt over 

de techniek en de deskundigheid om een hoge graad 

van exactheid na te streven. Vooral niet als er 

zeer veel objecten moeten worden gescand. 

Snelheid gaat ten koste van diepgang  
(nauwkeurigheid). Niet bij Pictura.

Het publiceren van archieven kan ook een doel-

stelling zijn; bijvoorbeeld in boek, brochure of 

andere printvorm of toegankelijk maken via 

internet bijvoorbeeld via een website. Bij die 

laatste variant wordt het opeens belangrijk om 

ook in lage resoluties goed te kunnen digital-

iseren. Bovendien valt of staat ‘elektronische 

toegankelijkheid’ met een goede koppeling 

aan de databases. Daar zijn wij dus heel erg scherp op.

Een combinatie van eerder- 

genoemde doelstellingen is uiter-

aard vaak aan de orde.  Bij iedere 

prioriteit die een klant stelt ten 

aanzien van deze doelstellingen, 

spelen ook nog eens aspecten van 

duurzaamheid en economie op de 

achtergrond mee.  

 

Dat levert boeiende dilemma’s 

op: de keuze voor lage resolutie 

leidt tot lagere storage-kosten 

zonder dat aan toegankelijkheid 

wordt ingeboet. Ten aanzien van 

duurzaamheid zal hier echter wel 

een concessie moeten worden 

gedaan.  

De uitdaging is hier hoe we 
de meest voordelige balans 
kunnen bereiken. 

Wij doen dat met een  
barcode-procédé. 
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geschiedenis beland dat we zelfs de originelen eigenlijk 

niet meer nodig hebben. De database voegt de feiten 

samen en het intelligente zoeksysteem daar overheen, 

brengt je in een mum van tijd waar je moet zijn.

Alles wat analoge archieven omvatten, en dat 
is bijna oneindig veel, kan door ons worden 
gescand. Van landkaarten tot aan registers 
van de burgelijke stand, notariële akten, 
boeken, kranten, bedrijfsarchieven, financiële 
verslagen, genealogische archieven...

Wat onze voorouders via verslaggeving hebben 

vastgelegd is van een duizelingwekkende omvang en 

veel daarvan is belangrijk genoeg om te worden 

bewaard. Het gaat dus om de echt grote getallen.  

Dat wil voor Pictura zeggen tien- tot twintigduizend 

scans per week. Dat is -zeker als je de hoogwaardige 

output in ogenschouw neemt- een reusachtig tempo. 

Een meter archief omvat ongeveer drieduizend op-

names. Dat neemt niet weg dat wij bijvoorbeeld alleen 

al duizend jaar bezig zullen zijn met het digitaliseren 

van het Amsterdams stadsarchief als we daar in het hui-

dige tempo mee doorgaan. Houd daarbij in gedachten 

dat archieven op nationaal niveau nog vele malen 

groter zijn en je krijgt bij benadering een idee wat er in 

het verschiet ligt: scannen tot het eind der tijden.

Digitaal geboren document  
leeft voort in E-depot

De écht grote uitdaging komt er nog aan. Want tot nu 

toe hadden we het over analoog bewaarde informatie 

(papier). De wettelijke overdracht van documenten naar 

het archief is 25 jaar. Digitale documenten zijn on-

geveer zo’n 25 jaar geleden voor het eerst aangemaakt 

in ‘pre-historisch’ klinkende programma’s als Wordstar 

en Wordperfect. De vraag is dus nu hoe gaan we de 

‘dingen’ die digitaal geboren zijn duurzaam bewaren 

waarbij je ze kan blijven raadplegen ook nu er geen 

Wordstar meer is. Pictura beschikt inmiddels over een 

E-depot dat aan de strenge eisen van de archiefwet 

voldoet en waarin eerdergenoemde ‘digitaal geboren’ 

documenten kunnen worden gearchiveerd.

Aan het eind van het hele scanproces volgt 
altijd een één-op-één kwaliteitscontrole:  
Is er goed gecropt? Klopt de koppeling?  
Is de goede bestandsnaam gebruikt?  

Wij beschouwen deze benadering en werkwijze als een 

onderscheidend kwaliteitsprincipe. Typisch Pictura zou 

je kunnen zeggen.

Dat betekent natuurlijk niet dat we andere aspecten 

van digitale conservering en ontsluiting uit het oog 

verliezen. Wat heb je aan know-how zonder technische 

infrastructuur? 

Voor storage bijvoorbeeld beschikt Pictura 
over eigen hardware zoals een glasvezel-
netwerk en een eigen storagepark. 

Het primaire systeem staat op lokatie in Amsterdam. 

Dit storagepark is voorzien van Globalswitch Tier 4: 

een bankkluis onder storagesystemen. Het secundaire 

systeem wordt ingezet als ‘backup & fail-over’ systeem 

en staat op ons eigen storagepark in Heiloo.

In Heiloo staat een complete kopie van het primaire 

systeem in Amsterdam. Door toepassing van replicatie 

worden alle data die op het systeem in Amsterdam 

staan direct gerepliceerd naar het systeem in Heiloo. 

De replicatie vindt plaats via de eigen glasvezelverbind-

ing van Pictura.

Dit betekent dat in het (hoogst onwaarschijnlijke) geval 

dat het systeem in Amsterdam uitvalt, alle taken door 

het systeem in Heiloo worden overgenomen.

Een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bib-

liotheek en het Nationaal Archief; een initiatief van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

grote getallen scannen  
tot het eind der tijden

De geschiedenis van het archiveren is buitengewoon 

boeiend omdat het een deel van de menselijke psyche 

blootlegt: de angst om zaken te verliezen die je later 

misschien dringend nodig hebt. Om die reden zijn door 

de eeuwen heen gelijke feiten op tal van verschillende 

wijzen gearchiveerd. We zijn nu op een punt in de 
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Wij voldoen overigens aan de kritische  
standaard van Metamorfoze, het nationaal  
programma voor het behoud van erfgoed. 

Het klantportaal
 
Om efficiënter te 
werken en de  
communicatie 
tussen de klant 
en Pictura te  
optimaliseren, heeft 
Memorix Maior een 
klantenportaal.
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Het gaat hier om een antropologische, 

wetenschappelijk opgezette collectie.  

Alle teksten waren in het Frans opgesteld 

zoals dat aan het begin van de vorige eeuw 

eeuw gebruikelijk was. Om die reden heeft 

Pictura extra zwaar ingezet op de eind-

controle van de ingevoerde data.

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 

huist in het Koloniënpaleis, dat op nog 

geen half uur van het Brusselse centrum 

ligt. Het paleis werd door koning Leopold 

II als toonkamer voor Congo gebouwd 

voor de wereldtentoonstelling van 1897 

en een jaar later uitgebreid en hernoemd 

tot het Congo museum. In 1910 werd het 

museum in navolging van de kolonie in het 

Museum van Belgisch-Kongo hernoemd.  

In 1960, nadat Belgisch-Kongo onafhan-

kelijk was geworden,  werd het museum 

omgedoopt tot Koninklijk Museum voor 

Midden-Afrika. Sindsdien omvatten de 

verzamelingen een veel groter gebied dan 

uitsluitend Congo.

 

Het museum heeft de rijkste verzameling 

etnografische voorwerpen uit Centraal-

Afrika en is een toonaangevend instituut 

voor wetenschappelijk onderzoek over 

Afrika. Het museum wil zichzelf vernieuwen 

en actualiseren en wil daarvoor haar collec-

ties toegankelijker maken door middel van 

digitalisering.

De collectie die Pictura voor het KMMA 

heeft gedigitaliseerd en in een database 

heeft gezet, bestaat uit zo’n 190.000 foto’s 

en steekkaarten van onder andere het 

Museum van Belgisch-Congo.

190.000 foto’s  
en kaarten voor  
africamuseum.be
 

Pictura werd recent een nieuwe, grote Europese aanbesteding ge-

gund. Het betreft een digitaliserings- en invoerproject voor het Konin-

klijk Museum voor Midden-afrika (KMMa). niet alleen een toonaange-

vend wetenschappelijk instituut voor onderzoek over afrika maar ook 

een van de best bezochte musea in België. Pictura toont hier de kracht 

van zijn efficiënte workflow en organisatie. 

8
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Vrijwel alle Friese gemeenten deden hier 

aan mee. Pictura zette al hun burgelijke 

stand archieven online.

Een uniek project dat vanwege de digitale 

overkoepeling van meerdere gemeente- 

archieven en een integrale doorzoekbaar-

heid grote genealogische waarde heeft. 

Voortaan kan iedereen, met Fries bloed in 

de aderen, waar ook ter wereld, speuren 

naar zijn voorouders in het ‘vaderland’ 

Fryslan. 

Ook bijzonder is dat Pictura ‘Allefriezen’ 

als één concept heeft ontwikkeld en gepro-

duceerd. Niemand heeft er dus verder 

omkijken naar gehad. Uiteraard werd het 

geheel gecontroleerd en gecoördineerd 

door Tresoar, de Friese archievendienst, en 

de Archief-inspectie.

Digitale genealogie 

allefriezen.nl
 

genealogische bronnen zijn talrijk en buitengewoon divers.  

Het is in feite alles waar een naam op voorkomt zoals bidprentjes, 

doopregisters, begraafregisters, notariële archieven of aktes van de 

burgerlijke stand. niet alleen wetenschappers maar ook een gestaag 

groeiend publiek vindt het steeds belangrijker om te weten wie hun 

voorouders waren en onder welke omstandigheden zij leefden.  

Een mooi voorbeeld van een door Pictura digitaal en toegankelijk  

gemaakt genealogisch project is het onlangs in gebruik genomen  

allefriezen.nl.

www.allefriezen.nl
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Bouwdossiers 
Toegang 
per adres
 
 

Dossiers zijn de afgelopen eeuwen in alle maten en vormen  

geproduceerd. Overheden, bedrijven en organisaties beschikken  

allemaal over een eigen verleden in de vorm van vaak kilometers  

papieren archieven. Hoe kun je dat allemaal overzichtelijk bewaren? 

Hoe maak je het voor iedereen toegankelijk?

Neem bijvoorbeeld bouwdossiers.  

Pictura ontwikkelde voor het Amsterdamse 

stadsdeel De Baarsjes een voor balie-

medewerkers toegankelijke database  

waarin bouwdossiers en daarin opgenomen 

milieubundels kunnen worden bekeken en 

opgevraagd.

Dat betekent dat als je een huis wilt kopen 

in De Baarsjes je zelf kunt zien wat de 

geschiedenis van dat specifieke adres is 

aan de hand van de door de jaren heen 

verstrekte vergunningen. Ook de bij-

behorende tekeningen zijn toegankelijk.  

De gelaagdheid van de informatie is zeer 

diep want alle informatie van ieder adres, 

ook als het honderd jaar oud is,  is beschik-

baar.

12
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Een relatief nieuwe ontwikkeling is dat de 

‘moderne papieren krant’ niet langer als 

papier wordt bewaard maar als digitaal 

bestand. Het wordt in dat formaat al de 

volgende dag -of op een ander gewenst 

tijdstip- in het digitale archief opgenomen.  

Hier raken we het cruciale moment waarop 

het bewaren van de papieren krant niet 

meer nodig is. Pictura heeft zich inmiddels 

voorbereid op de nieuwe fase in digitaliser-

ing van ‘papieren dragers’. Straks moet de 

digitaal geboren krantenpagina voor een 

E-reader immers meteen digitaal worden 

geconserveerd. Het moment waarop 

papier in geen velden of wegen meer te 

bekennen zal zijn.

Krantenarchief 

Oud papier én online
 

Een zeer interessante ontwikkeling voltrekt zich bij het digitaal  

archiveren van kranten. Pictura digitaliseert en ontsluit al geruime  

tijd de papieren jaargangen van verschillende krantentitels. De nadruk 

ligt daarbij op het volledige doorzoekbaar houden van de digitale 

pagina’s voor een groot publiek. Het uit de archieven tillen van reusa-

chtige leggers behoort daarmee definitief tot het verleden.

14

Typ 1 of meerdere 
zoekwoorden

Zoek op exacte 
datum of  
datumbereik

Kies een krant uit 
de keuzelijst.

Navigatiescherm

Lijst zoekresultaten

Inzoombare krant 
met de zoekresul-
taten gemarkeerd
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nederlands foto museum
Nieuwezijds Voorburgwal
Fotograaf: Hans Aarsman

World Press Photo 
Fotograaf: Fritz Pölking  

Leger Museum
Delft

Universiteits Bibliotheek 
amsterdam

Maria austria Monumenten zorg

16 17
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De erfenis van Magnum digitaal en gearchiveerd

geschiedenis  
in beelden

18

Magnum Photos staat voor een legendarisch 

fotocollectief dat vlak na de Tweede Wereldoorlog 

(1947) door de niet minder legendarische foto-

grafen Henri cartier Bresson, Robert capa,  

george Rodger en David seymour werd opgericht.  

sinds die tijd ontwikkelde Magnum zich tot 

het meest toonaangevende fotopersbureau ter 

wereld. De bij dit collectief aangesloten foto-

grafen beschreven de geschiedenis in meest  

letterlijke zin.  Zij legden momenten vast die in het 

geheugen staan gegrift van de naoorlogse genera-

ties die opgroeiden vóór internet en vóór digitale 

fotografie. Een tijdperk dat ongeveer twintig jaar 

geleden eindigde.

Havana. Ministry of Industry. Ernesto Guevara (Che), Cuba 1963 
© Rene Burri, Magnum Photos
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De Magnumfotografen hebben de mod-

erne geschiedenis in feite geïllustreerd. 

Josef Koudelka bijvoorbeeld in augustus 

1968. Russische troepen, vergezeld van 

gevechtseenheden uit het Warschau-pact, 

vielen toen Tsjechoslowakije binnen en 

maakten een eind aan de Praagse Lente, 

een dieptepunt in de geschiedenis van de 

Koude Oorlog dat heel West-Europa in zijn 

greep hield. 

De toen 30-jarige Koudelka riskeerde met 

zijn camera in de aanslag zijn eigen leven 

door de hectiek van binnenrollende tanks 

en een desperate bevolking vast te leggen.  

Een jaar na de invasie konden de prints  

van Koudelka’s foto’s het land uit worden  

gesmokkeld waarna ze via Magnum anon-

iem werden gepubliceerd in The Sunday 

Times Magazine. Koudelka en Magnum 

maakten de wereld getuige van een  

historisch drama.

Zo zijn er tal van historische momenten 

verbeeld door Magnumfotografen.   

Een close-up van de vuist van bokser  

Muhammad Ali gefotografeerd door 

Thomas Hoepker. De supersensuele 

zwart-witfoto van een rustende 

Marilyn Monroe uit 1955 gemaakt 

door Eve Arnold.  

Steve McCurry’s wereldberoemde 

foto uit 1984 van de jonge Afghaanse 

vluchtelinge met de knalgroene ogen, 

de opname van Stuart Franklin op het 

Plein van de Hemelse Vrede in Bejing 

waar één man vijf tanks tot stoppen 

dwingt. Het waren de Magnumfoto-

grafen die onze collectieve herinner-

ing van opwindende of dramatische 

beelden voorzagen.  

Gezien de technische veranderingen 

die hebben plaatsgevonden binnen de 

fotografie, waaronder het 

digitaliseren van beelden, 

zal een collectie afdrukken 

zoals die via Magnum de 

wereld in werd gezonden, 

nooit meer bestaan.  

De fotografen stuurden hun 

opnamen vanuit alle brand-

haarden waar ook ter wereld 

naar Magnum die ze, gese-

lecteerd, distribueerde naar 

de grote magazines.

Door deze werkwijze heeft 

er nimmer een centrale,  

adequate archivering van al die 

films, prints en contactafdruk-

ken plaatsgevonden. Sommige 

bladen archiveerden op naam 

van de fotograaf, andere op gebeurtenis, 

soms op datum. Gecombineerd met de 

diversiteit aan media (filmrollen, uiteen-

lopende formaten prints, contactafdrukken) 

vaak voorzien van persoonlijke aanteke-

ningen van de betreffende fotograaf, ontstond er een gefragmenteerd 

en niet uniform beschreven, buitengewoon analoge verzameling van 

data.Pictura in Heiloo kreeg de opdracht het bestaande analoge Mag-

num materiaal te digitaliseren, ook nam Pictura de uitdaging op zich het 

geheel logisch te beschrijven en overzichtelijk -in onderlinge samen-

hang- toegankelijk te maken in de door het bedrijf ontwikkelde  

software infrastructuur van Memorix.  

Inmiddels zijn er 70.000 Magnumbeelden door Pictura verwerkt en zijn er 

nog een groot aantal te gaan. Accountmanager van Pictura Jeroen Bloot-

hoofd is buitengewoon enthousiast over het materiaal dat hij onder han-

den kreeg. ,,De afdrukken die we hier krijgen van de Magnum-fotografen 

zijn doorgaans van top-kwaliteit. Magnum beschikte over een eigen lab 

en dat leverde afdrukken op die in ongekend goede conditie verkeren. 

Echt vakwerk.’’

Naast het digitaliseren van de originelen 

en het archiveren daarvan onder de regie 

van het eerder genoemde Memorix, zit er 

ook nog een heel traject aan bijzondere 

handling vast aan het Magnum-project.   

Bloothoofd legt uit: ,,Al die bladen- en 

tijdschrift-redacties die door de jaren heen 

gebruik maakten van fotobureau Magnum, 

hebben de door hen afgedrukte foto’s 

niet altijd teruggestuurd naar het centrale 

magazijn van Magnum in Parijs maar zelf 

bewaard. Toen al die prints in verschil-

lende formaten, contact-afdrukken en 

films wereldwijd verspreid weer bij elkaar 

werden gebracht, leverde dat natuurlijk 

niet een keurig geordend geheel op.

Al deze waardevolle afdrukken kwamen 

in slechte dozen en ongesorteerd aan. Dat moest 

allemaal worden uitgepakt, gesorteerd, onderzocht en beschreven. Uiteindelijk dient alles 

te worden herverpakt in zuurvrije enveloppen om ook het analoge basismateriaal te bes-

chermen tegen de tand des tijds.’’ 

© Leonard Freed, Magnum Photos

  © Raymond Depardon, 
Magnum Photos

© Larry Towell, Magnum Photos

© Abbas, Magnum Photos
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De periodiekviewer: 
rechts de zoekresultaten, 
links de detailweergave

Moesson geldt als hét tijdschrift voor lezers 

met banden met het voormalig Neder-

lands-Indië en het huidige Indonesië. Het 

blad bestaat al ruim vijftig jaar. Nu zijn de 

eerste vijftig jaargangen online te bekijken 

en te doorzoeken dankzij de Memorix  

Periodiekviewer van Pictura.

Pictura digitaliseerde en ontsloot maar 

liefst 27.266 pagina’s vol getuigenissen 

van wat wel de zwijgzaamste minderheid 

van Nederland wordt genoemd. Het blad 

schrijft de bijzondere geschiedenis van de 

afgelopen vijftig jaar waarin de Indische  

gemeenschap een enorme ontwikkeling 

heeft doorgemaakt.  

Ook in de vorm is Moesson met zijn tijd 

meegegaan. Van een eenvoudig  

vormgegeven maandblad op kranten- 

papier werd het een full-color magazine.  

Met het onsluiten van de edities van de 

eerste vijftig jaar is weer een nieuwe 

mijlpaal bereikt. Dankzij een subsidie van 

stichting Het Gebaar heeft Moesson, dat 

als maandblad volledig subsidieloos in haar 

levensonderhoud voorzag, dit megaproject 

kunnen volbrengen. 

Tijdschriften/periodieken

27.266 and counting
 

Het landschap van periodieken en tijdschriften is zeer divers. 

Hoeveel overheden, bedrijven en instellingen geven immers niet sinds 

jaar en dag hun eigen bladen uit? Pictura digitaliseerde de 

periodieken voor het indisch maandblad Moesson.

OcR snel dus kostenbesparend

Nadat de originelen zijn gedigitaliseerd, wordt de inhoud omgezet 

naar een resultaat dat door een computer kan worden gelezen en 

doorzocht. Dit gebeurt door middel van OCR (Optical Character 

Recognition). Hierbij doorzoekt een krachtige computer de gescande 

beelden om alle tekst om te zetten van beeld naar tekst.  

Deze methode is weliswaar minder exact dan invoer door mensen, 

maar het resultaat is wel zo goed dat het, zeker bij grote hoeveel-

heden als bij Moesson, een enorme kostenbesparing oplevert. 

De door de computer uitgelezen tekst wordt vervolgens geïndexeerd. 

Dit proces zorgt ervoor dat de tekst snel en makkelijk kan worden 

doorzocht, want een online zoekmachine moet tenslotte snel zijn om 

het gebruikersgemak te verhogen. 



tekst

Boeken digitaliseren

naar viewer 
en E-reader
Het scannen van boeken is een vak apart. al was het alleen 

maar omdat ze in zoveel verschillende soorten en maten van 

de persen rollen. Ze digitaal toegankelijk maken komt daar 

vervolgens achteraan. Pictura doet dat met behulp van een 

speciaal ontwikkelde viewer die het mogelijk maakt snel 

door het boek ‘te bladeren’, te zoeken of te verspringen.  

alle informatie is te bekijken in de context van het boek.

Historische
Bronnen Brugge
is een platform voor het digitaal publiceren en ontsluiten van  
belangrijke Brugse historische bronnen. Deze bronnen vormen  
cultureel erfgoed met een onvervangbare betekenis voor de  
stadsgeschiedenis. De digitale publicatie via de website laat de  
bewaarinstelling toe om het origineel document verder optimaal  
te conserveren.  www.historischebronnenbrugge.be

Hiernaast enkele boeken uit de collectie. O
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Nederlands Fotomuseum

Ook hier heeft Pictura zich al op een grote toekomstige slag voorbereid. 

Dat betekent dat de boeken zo worden gescand dat ze zich tonen in 

het formaat van het ‘uitvoer-apparaat’. Passend in een e-reader als iPad 

bijvoorbeeld. Pictura kan het gescande boek uiteindelijk dus vanuit de 

database tonen in een e-reader formaat maar ook zoals het in oorspron-

kelijke druk ooit is verschenen. Pictura digitaliseerde onder meer boeken 

van Naturalis.
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Wat omvang en afwijkende formaten betreft, mogen we de atlassen 

niet vergeten. Pictura heeft er inmiddels honderden in handen gehad 

zoals alle stedenatlassen van Europa die eigendom zijn van de Univer-

siteit van amsterdam.

Atlassen vormen een wereld op zich. Wereldberoemd zijn natuurlijk de atlassen van de 

Amsterdamse kaartenmaker, uitgever en drukker Joan Blaeu. In de Gouden Eeuw kon zijn 

specialisme zich ontwikkelen tot een uiterst succesvolle onderneming. Elke atlas in die 

tijd (zeventiende eeuw) verschilde van de ander omdat ze op bestelling werden samen-

gevoegd. 

De atlas gold als een soort statussymbool. Als je je er een kon veroorloven, toonde je daar-

mee in feite dat je de wereld in eigen hand had. Als je geld overhad dan breidde je hem 

uit met een ander deel dus er bestaan wereldwijd nogal wat delen. 

atlassen
vormen  
de wereld
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Pictura vervaardigde voor circusmuseum.nl 

dé beeldbank met posters, foto’s en 

prenten uit de verzameling van Jaap Best, 

de grootste circuscollectie Friedländer 

affiches van Nederland. Dat betekent dat 

er bijna 8000 circusposters online werden 

gezet. Van 1880 tot heden, van Nederland 

tot Amerika, van A2 tot enkele vierkante 

meters. Met als hoogtepunt bijna 3500 

kleurenlitho’s van de Hamburgse drukker 

Adolph Friedländer uit de periode 1880-

1930. Dit alles nog uitgebreid met 7000 

circusfoto’s en prentbriefkaarten.

Bijzonder is hier het omvangrijke zoeksys-

teem dat honderden trefwoorden bevat 

van nummer tot artiest en van exploitant 

tot circusonderneming. Maar ook op het 

gebied van kermis, toneel en varieté.

Vanuit de hele wereld worden uit de  

Pictura poster-webshop affiches op uiteen-

lopende maten besteld.

Kunstig drukwerk
8000 circusposters 
 

affiches zijn door de jaren heen gemaakt om iets af te roepen of aan  

te kondigen. Het is gebruiksdrukwerk. niet vervaardigd met het idee om 

het lang te bewaren. Laat staan om het aan museumwanden te exposeren 

als culturele uiting. Dat zou je trouwens niet zeggen als je de exemplaren 

ziet die de tand des tijds hebben doorstaan. 

Ze zijn vaak buitengewoon origineel van ontwerp en vormgeving en ze 

zijn bovendien vanuit historisch oogpunt interessant omdat ze heel na-

drukkelijk iets meedelen over een ‘hier-en-nu-moment’ in de geschiedenis.

Universiteit van WageningenWestfries museum
Schoolplaat - soldaten vechtend met bevolking

Westfries Museum
Schoolplaat

circusarchief Jaap Best
Willi Fontaine, 1922

streekarchief Midden-Holland 
Anti-geallieerde propaganda 
naar aanleiding van geallieerde 
bombardementen, 1944

stadsarchief amsterdam 
Sint Lucas Jubileum- 
tentoonstelling
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Hoogheemraadschap 
schieland 

schets  
Michelangelo

Interessant is het om hier allerlei vooront-

werpen digitaal bij elkaar te brengen. 

Chronologisch gerangschikt onthullen ze 

de ontstaansgeschiedenis van het uitein-

delijk object. 

Pictura digitaliseerde de brieven van 

Vincent van Gogh. Deze brieven, vaak ook 

met schetsen van ideeën, kunnen zeker 

als voorontwerpen van veel van zijn kunst 

worden beschouwd en zijn vanuit kunsthis-

torisch oogpunt uniek. 

Dat geldt zeker ook voor de vooront 

werpen en schetsen van ‘Il divino Michel-

angelo’. Het icoon van de Renaissance 

bracht als klein jongetje aan het eind van 

de vijftiende eeuw zijn tijd al hoofdzakelijk 

door met schetsen en tekenen. 

Later -als gearriveerd kunstenaar- ge-

bruikte hij zijn fenomenale tekentalent voor 

het ontwerpen van zijn ongeëvenaarde 

beeldhouwwerken en schilderingen. 

Aan de uiteindelijke beweging van een arm 

-met een nauwgezette weergave van de 

anatomie- gingen tal van schetsen vooraf. 

Pictura had de eer die te mogen  

digitaliseren.

schetsen/tekeningen

geboorte van ‘het ding’
 

Een aparte tak van sport eigenlijk. schetsen en tekeningen als voorfase 

van een kunst- of gebruiksvoorwerp. De wording van het uiteindelijke 

‘ding’ in beeld gebracht door een reeks ontwerptekeningen.  

Vaak interessant om te bewaren. Veel kunstenaars en ontwerpers  

tekenden, vaak uit de losse pols, hun eerste idee of concept op papier 

om het later uit te breiden en te verfijnen. 
schets Michelangelo

schets Rembrandt van Rijn

spaarnestad Photo
schets Koningin Emma
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colour management. 

Voor Pictura een standaardprincipe.  

Het gaat hierbij om het regelen van 

de juiste conversie van de ene naar de 

andere kleurruimte (bijvoorbeeld van 

invoerapparatuur zoals een scanner naar 

uitvoerapparatuur zoals een beelds-

cherm of printer), zodat in alle gevallen 

de juiste kleur wordt weergegeven.  

Klinkt logisch, maar je moet het wel  

allemaal even in de gaten houden

De kleurberekening gebeurt voor-

namelijk in CIE-lab kleurruimte.  

’CIE’ komt van Consortium International 

d’Eclaire en staat voor de kleurruimte 

van de gemiddelde menselijke waarne-

ming. Deze term maakt het mogelijk te 

rekenen met kleurwaarden.

Het moeilijkst is om de oorspronkelijke 

structuur van een schilderij op de kopie 

over te brengen. Pictura heeft zich wat dat 

betreft een naam verworven.  

Dat geldt zeker ook voor het behouden 

en overbrengen van de juiste kleur van het 

origineel naar zijn digitale tweelingbroertje.  

Management van kleur - met name van 

levensbelang bij schilderijen- is een special-

isme op zichzelf. Pictura hanteert daarvoor 

een nauwgezet procédé.

schilderijen 

Echte kleur  
en structuur
 

Pictura heeft in de afgelopen jaren voor tal van musea in binnen- en  

buitenland schilderijen gedigitaliseerd: van oude meesters tot 

hedendaagse kunst. Wat hier tot de verbeelding spreekt is om dat zo 

te doen dat de kopie niet meer te onderscheiden is van zijn doorgaans 

buitengewoon kostbare origineel.

Westfries Museum Van gogh museum

stedelijk Museum
alkmaar 
Ceasar Boetius  
van Everdingen

stedelijk Museum
alkmaar
Frans Huijsman

Westfries Museum
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alleskunner die goed in de hand ligt 

De wondere wereld 
van Memorix
 

Het klinkt een tikje vreemd om te zeggen dat  

Memorix ‘alles kan’. Toch lijkt het daar wel op.  

Het makkelijkst is om vast te stellen dat Memorix een 

geïntegreerde omgeving is waarin iedereen zijn col-

lectie kan beheren en zijn website kan voorbereiden.

Digital asset  
Management
Het klinkt technisch en dat is het ook 

maar DaM behelst eenvoudigweg het 

opslaan, beheren en distribueren van 

digitale bestanden. 

Alle bestanden die door Pictura zijn gescand en alle informatie 

die digitaal is gemaakt en aan elkaar is gekoppeld die moet 

natuurlijk behouden blijven. Dus stoppen we die informatie  

in dit digital asset manegment systeem. Daar wordt de  

informatie doorzoekbaar gemaakt en op zijn plek gehouden

Onze klanten hebben dankzij DAM dus een geheel samen-

hangende digitale collectie naast hun reeds bestaande 

-eventueel analoge- collectie. Vroeger werden de in het archief 

rustende stukken met de nodige zorg omgeven als klimaat-

beheersing, brandbeveiliging en dergelijke. Voor onze DAM 

geldt dat natuurlijk in dezelfde mate want ook digitale  

bestanden dienen veilig te worden geconserveerd.

Nu kan het voorkomen dat je aan de in het DAM opgeslagen 

bestanden een nadere beschrijving wilt geven. Laten we  

zeggen dat er een register is geregistreerd voor de burgerlijke 

stand. Alle scans en alle metadata verblijven in het DAM.  

Dan blijft het mogelijk een nadere stuksbeschrijving per akte 

te maken. 

Omdat te realiseren hebben we een beheeromgeving waarin 

de nieuwe data kunnen worden ingevoerd en dat heet  

Memorix Maior. 

Maar die omschrijving is niet volledig. Memorix is niet alleen 

een beschrijf-tool maar eerder een infrastructuur met software 

eronder.

Zo vormt het klantenportaal een onderdeel van Memorix 

Maior, maar ook het content managementsysteem voor de 

website. Wie inlogt bij Memorix kan dus worden geautoriseerd 

voor tal van acties: aan de kant van het archief maar ook op 

het level van de website, de webwinkel, het digitaal asset-

management.

Met andere woorden: wie in Memorix opereert, kan een hele 

digitale omgeving besturen vanachter één dashboard. 

Door de flexibele infrastructuur kunnen andere applicaties er 

later onder worden geschoven en eveneens bestuurbaar raken 

via Memorix.

De schoonheid van een programma dat ‘alles kan’ is tevens 

zijn Achilleshiel. Omdat er zoveel mee bestuurd kan worden, 

moet je het overzicht behouden. ‘Waar ben ik precies aan het 

werk’? De gebruikers zouden kunnen verdwalen in het woud 

der mogelijkheden. 

De uitdaging was dus om de human-interface dusdanig te 

ontwerpen dat je er lekker overzichtelijk mee kan werken, want 

het blijft natuurlijk wel gewoon gereedschap dat ‘goed in de 

hand moet liggen’.



www.pictura-im.nl

Duurzame storage
schematische weergave 

Pictura iT-infrastructuur

colofon
De afbeeldingen zijn een referentie 
naar de collecties die gedigitali-
seerd zijn. Wij willen onze klanten 
bedanken voor het beschikbaar 
stellen van dit prachtige beeld-
materiaal.
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