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Met passie van negatief naar positief
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Voor een compleet traject

De delicate weg van negatief naar positief 

Onbeperkt 
houdbaar, 
onbeperkt 
deelbaar 

Nog maar dertig jaar geleden bedienden 

wij ons allemaal in de schoolbanken van de 

rekenliniaal, een instrument dat vandaag 

de dag is gepromoveerd tot gewild verza-

melobject. 

De typemachine - dertig jaar terug net zo 

talrijk als de pc thans - wordt  hoofdzakelijk 

in musea en op stoffige zolders aangetrof-

fen. En wie herinnert zich niet die enigszins 

hinderlijke oom die zondags ongevraagd 

de huiskamer verduisterde om zijn 30.000 

vakantiedia’s op een groot wit uitklapbaar 

scherm te presenteren?

Koperplaat

De digitale revolutie lijkt een versnelling 

aan de tijd te hebben gegeven. Wat te 

denken van ons vak, de basis van onze 

onderneming: de fotografie? Tussen de 

ontwikkeling van het ‘oernegatief’ van 

Het Lodewijk-de-zestiende-tafeltje deed er twee eeuwen over 

om echt antiek te worden. De uiterste houdbaarheidsdatum 

van modernere gebruiksvoorwerpen en instrumenten verstrijkt 

veel sneller.

Het telefonisch antwoordapparaat bijvoorbeeld ontwikkelde 

zich binnen een tijdsspanne van tien jaar van verkoophit tot  

obscuriteit. Miljoenen gingen er over de toonbank. Nu kan je ze 

als prehistorisch relict soms nog in een kringloopwinkel vinden.
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tomatisch doet, kan je snel werken. 

Dat is natuurlijk heel erg handig of 

zelfs noodzakelijk als er 500.000 

negatieven moeten worden gefoto-

grafeerd. Het levert alleen wel heel 

vlakke plaatjes. Picturae ontwierp 

daarom een workflow waarbij het 

mogelijk wordt ieder beeld apart te 

beoordelen zonder productiesnel-

heid te verliezen. Er vindt een 

1 op 1 controle plaats op het beeld-

scherm, nog altijd in negatief, op 

punten als doortekening (detailler-

ing in lichte en donkere schaduw-

partijen) en nuances.

Consistentie in die beoordeling en 

het bewaken van de door de op-

drachtgever verstrekte normering, 

kan alleen maar door vakbekwaam 

en hoog geschoolde medewerkers. 

Mensen die meteen weten wat 

bijvoorbeeld de implicaties zijn van 

een hard of zacht negatief. 

Die begrijpen dat in een niet 

contrastrijk mistlandschap wél het 

zonnetje moet blijven schijnen. 

Die zich realiseren dat iedere col-

lectie weliswaar uit veel onderdelen 

bestaat maar desondanks een een-

heid vormt.

In het verbinden van zulke, elkaar op 

het eerste oog uitsluitende groot-

heden, schuilt misschien wel het  

belangrijkste deel van onze inno-

vatieve kracht: ‘snelheid’ én ‘kwali-

teitsbehoud’, ‘genormeerd werken’ 

én ‘behoud van creativiteit’.  

Altijd met de allerbeste apparatuur 

en als die er niet is ontwikkelen we 

die zelf. In ons werk hechten we 

grote waarde aan details.  

Het originele negatief wordt dus al-

tijd met de emulsiekant naar boven 

op een gekoelde lichtbox gelegd, 

met een diffuse verlichting, zodat 

achtergebleven stof en krassen, hoe 

minuscuul ook, minder opvallen. De 

opname, in negatief en full-colour, 

vindt binnen één minuut plaats zo-

dat invloeden van buitenaf beperkt 

blijven.

We realiseren ons dat toeval 

bestaat, maar we wensen er zo 

weinig mogelijk aan over te laten.

Louis Daguerre, waarbij een verzil-

verde koperplaat aan kwikdampen 

werd blootgesteld en de introductie 

van drie lichtgevoelige censoren in 

een compacte camera, ligt een peri-

ode van ruim honderd-

veertig jaar. Ook bij Pic-

turae in Heiloo werken 

nu al hoog opgeleide 

mensen die het ver- 

schijnsel ‘doka’ alleen uit 

de literatuur kennen. 

De geur van ontwikkel-, 

fixeer- en stopbaden is 

hen in hun huidige werk 

onbekend. Het met 

één hand uit de koker 

wippen van een nieuwe 

kleinbeeldfilm om die 

dan binnen 15 seconden 

schietklaar in je camera 

te hebben. Wie kan dat 

nog? Topfotograaf Kors 

van Bennekom demon-

streerde het achteloos 

toen hij onze studio 

bezocht waar Picturae 

13.000 negatieven (uit 

een oeuvre van 700.000 

stuks!) voor hem digi-

taliseerde en ontsloot op 

internet. 

Pixels

Bij Picturae is alles be-

gonnen met fotografie.  

Haar relatief lange, 

analoge geschiedenis 

en korte digitale historie komen in 

onze studio’s bij elkaar. Zo worden 

bijvoorbeeld kwetsbare glasdia’s 

uit vervlogen tijden door hyper-

actuele, digitale scannercamera’s 

opgenomen. 

De zwaarste camera kan 96 miljoen 

pixels aan. Dat levert een digitale 

reproductie van een analoge op-

name op die tot 140 miljoen pixels 

kan bevatten. 

We hebben een deccenia oude 

opname die plotseling als negatief 

een intermediair wordt richting 

digitale kopie en reproduceerbaar 

via internet. De uiterste houdbaar-

heidsdatum van deze opname is nu 

niet alleen verschoven naar een heel 

ver punt in de toekomst, maar 

de opname kan ook nog eens door 

miljoenen mensen worden 

bekeken. Kennis van de 

fotografie als ambacht, 

op de hoogte zijn van 

de allernieuwste ‘digi-

tale ontwikkelingen’ en 

de constante drang om 

te innoveren maken dat 

‘kunststukje’ mogelijk.  

Erfgoed

Picturae is niet voor niets 

toonaangevend gewor-

den in de wereld van 

het culturele erfgoed. 

De beheersing van de 

techniek heeft ons zover 

gebracht dat we digitale 

conservering steeds kun-

nen samenbrengen met 

op maat gemaakte inter-

nettoepassingen en dat is 

een unieke combinatie.

Picturae doet zelf re-

search en ontwikkelt eigen 

genormeerde oplossingen 

om het hele traject van 

‘negatief naar positief’ 

steeds aan de hoogste 

kwaliteitsnormen te  

kunnen laten voldoen. 

Daar komt het een en 

ander bij kijken.

Als we bijvoorbeeld een negatief 

in een grote toonschaal van 16 bits 

hebben gekopieerd en verwerkt dan 

voeren we een controle op contrast 

en helderheid uit. Als je dat au-

Picturae doet zelf research en ontwikkelt 
eigen genormeerde oplossingen om 

het hele traject van ‘negatief naar positief’ 
steeds aan de hoogste kwaliteitsnormen 

te kunnen laten voldoen. 
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Met respect voor Eilers’ experiment

De wereld 
in kleur
Het Geheugen van Nederland is het nationale programma voor de digitaliser-

ing van het Nederlands cultureel erfgoed. Het Geheugen wil de (verborgen) 

collectie van archieven, musea en bibliotheken digitaliseren en beschikbaar 

stellen op internet. Een van de opzienbarende collecties behoort toe aan 

Bernard F. Eilers. Een man die een tijdrovend maar trefzeker procédé voor 

kleurscheiding ontwikkelde.

Bezoekers kunnen door tientallen histo-

rische collecties bladeren of gericht zoeken 

naar (beeld)materiaal over een specifiek 

onderwerp. Het Geheugen van Nederland 

is een grote digitale verzameling van illus-

traties, foto’s, teksten, films en audiofrag-

menten, allemaal van eigen bodem. 

Zo is nu de zeer speciale collectie van de 

fotograaf Eilers, bestaande uit glasne-

gatieven, gedigitaliseerd en eerder het 

project Schatkamer, waarin een aantal 

markante stukken bij de kop zijn gepakt. 

Het basismateriaal voor reproductie is 

meestal het origineel zelf. 

In het geval van Bernard Eilers moest 

Picturae terug naar de gelaagde kleurenex-

perimenten van de fotograaf.  Picturae was 

in staat Eilers’ benadering met gekleurde 

filters voor glasnegatieven digitaal weer tot 

een werkelijkheidsgetrouw kleurenbeeld 

om te zetten. Dat betekent dus dat het 

unieke werk van deze fotograaf weer in zijn 

oorspronkelijke kleurenpracht door ieder-

een is te bewonderen.

Bernard F. Eilers

6

Ingekleurde zwart-wit glasnegatieven.
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Stadsarchief Amsterdam 

Het publiekssucces van 
beeldbank.amsterdam.nl

Brandweer Amsterdam
1951

Jacob Olie
Anjeliersstraat 134:  
Interieur van de smederij 
van J.J. en J.Ph. Meyer
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Het Stadsarchief Amsterdam heeft een nieuw ontwikkelde beeldbank in 

gebruik genomen en was daarmee de eerste in Nederland die op een geheel 

eigen manier, snel en toegankelijk grote collecties kon doorzoeken en delen 

met uiteenlopende publieksgroepen.

Er is een geheel nieuw concept ontwik-

keld waarbij het uitgangspunt is dat bij het 

starten van de beeldbank al direct beelden 

te zien zijn. Verder is gekozen voor het 

principe van filtering, waarmee het zoekre-

sultaat door klikken verfijnd kan worden.

Het principe is dus éénmaal een zoekterm 

invoeren en daarna verder zoeken door te 

klikken op de filterlijst.

Bij het gehele digitaliseringsproces liep 

men tegen de bekende grote getallen aan. 

Zoals bekend is het stadsarchief  het hart 

van het historisch documentatiecentrum 

van de stad Amsterdam. Het omvat de 

niet geringe hoeveelheid van 35 kilometer 

archieven, een historisch-topografische 

collectie met miljoenen kaarten, tekenin-

gen en prenten, een bibliotheek en om-

vangrijke geluids-, film- en fotoarchieven.

De beeldbank van het Stadsarchief bevat 

nu zo’n 225.000 afbeeldingen, waarvan 

een groot aantal topografische foto’s en 

bouwtekeninge, afkomstig uit ver- 

schillende collecties. Daar komen zeker 

80.000 topografische kaarten en 10.000 

bouwtekingen bij.

Met de beeldbank probeert het Stadsar-

chief een zo volledig mogelijke topogra-

fische dekking over de stad te bieden. 

De beeldbank is een toepassing van 

Memorix. Het gemak van een complete 

beheeromgeving komt in de beeldbank 

duidelijk tot uitdrukking. De functiona-

liteiten zullen de komende tijd nog meer 

worden uitgebreid.

Het stadsarchief  vertelt vooral ook de 

geschiedenis van Amsterdam aan de hand 

van beelden. Zo is er onder meer werk te 

vinden van klassieke Amsterdamse stads-

fotografen als Jacob Olie. Hoewel Olie een 

amateur was, heeft hij als verwoed foto-

pionier een belangrijke bijdrage geleverd 

aan onze huidige beeldvorming van de 

negentiende eeuw. 

De beeldbank Amsterdam maakt tien-

duizenden foto’s en prenten gratis toe-

gankelijk, ook van bekende fotografen als 

Ed van der Elsken en Frits Weeda. Allemaal 

gratis toegankelijk. En wie er eentje heel 

erg mooi vindt kan vervolgens gewoon 

het bestand opvragen en een afdruk laten 

maken.
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World 
Press 
Photo
Jaarlijks organiseert World Press Photo ‘s werelds grootste en meest pres-

tigieuze fotografiewedstrijd. Inmiddels al voor de 52e keer. Schrijnende 

momenten uit ontwikkelingslanden, steigerende paarden, fantastische sport-

momenten en dit jaar de kredietcrisis: ieder jaar kiest World Press Photo de 

beste journalistieke foto van het afgelopen jaar. De World Press Photo is de 

belangrijkste onderscheiding voor nieuwsfotografen. 

In de loop der jaren heeft World Press 

Photo een zeer indrukwekkende fotocol-

lectie opgebouwd. Tegenwoordig zijn 

het vooral digitale bestanden die de strijd 

aan gaan, maar vroeger werden dia’s en 

afdrukken ingestuurd. Die oude foto’s wor-

den door Picturae gedigitaliseerd voor het 

archief van World Press Photo. 

Van de afgelopen jaren worden, steeds per 

jaar, de prijswinnaars gescand. Met één-op-

één kwaliteitscontrole, zodat een perfecte 

beeldkwaliteit wordt gegarandeerd.
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De allerbeste foto’s van de allerbeste fotografen. Jaar in jaar 
uit streng geselecteerd. Beelden die de hele wereld overgaan 
en door miljoenen mensen worden gezien. Picturae mocht voor 
de World Press Photo collectie de beeldbank maken. Een op-
dracht om trots op te zijn.
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Prachtige foto’s van 
Kors van Bennekom
Ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van fotograaf Kors van 

Bennekom presenteerde Foam Fotografiemuseum Amsterdam een overzichts-

tentoonstelling. Vorig jaar werd de tentoonstelling, genaamd “Kors’ keuze, 

foto’s van Kors van Bennekom”, geopend door Job Cohen.

De fotograaf had voor deze tentoonstell-

ing een selectie gemaakt uit zijn omvang-

rijke oeuvre. De foto’s geven een uniek 

beeld van Amsterdam en haar inwoners. 

Zo fotografeerde hij het culturele leven in 

de hoofdstad en gewone, hardwerkende 

mensen. Foto’s van zijn gezin geven een

kijkje in zijn privé-leven. Een deel van het 

werk van Kors van Bennekom is nu te zien op 

de nieuwe website.

Uit het archief, dat zo’n 700.000 nega-

tieven omvat, zijn 13.500 opnamen 

geselecteerd. De foto’s die Kors heeft 

uitgekozen werden door Picturae gedigi-

taliseerd en op de nieuwe site geplaatst. 

Het digitaliseren van de negatieven uit het 

enorme archief is inmiddels afgerond.

De afbeeldingen zijn verdeeld in drie 

hoofdthema’s: cultuur, journalistiek en fami-

lie. Door te klikken op de thema’s worden 

foto’s met onderwerpen zoals beroepen, 

dieren en jeugd zichtbaar. Het ontwerp en 

de opbouw van de site zorgen voor rust en 

overzicht. De prachtige foto’s komen goed 

tot hun recht.

Wat de website uniek maakt is de 

mogelijkheid om ook de contactvellen 

te bekijken. Van elk contactvel heeft de 

fotograaf één negatief uitgezocht om af te 

drukken. De andere foto’s, die de fotograaf 

niet heeft uitgekozen, zijn ook zeer de 

moeite waard om te bekijken.

Naast het digitaliseren van de opnamen en 

het ontwerpen van de nieuwe site, heeft 

Picturae de projectadvisering voor zijn 

rekening genomen. Ook is het collectie 

beheersysteem, Memorix, door Picturae 

neergezet. Vol trots presenteert Picturae 

Kors’ keuze.

Een fraai voorbeeld van 
Kors’ keuze uit zijn serie 
huiselijke taferelen. Van 
Bennekom fotografeerde 
zijn badende vrouw Ine 
met in het raamkozijn de 
zich wassende poes.

Met dank aan de Stichting 
Archief Kors van Bennekom

De website van Kors van Bennekom

12 13
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Antwerpen ZOO

Negatieven, glas nega-
tieven, glas positieven, dia, 
foto’s voor de historische 
beeldbank.

RVD-CAS

6.000 Negatieven en foto’s 
Koninklijkhuis.

Regionaal Archief Nijmegen

Negatieven van 1 meter lang

Zijpe

80.000 negatieven gered 
van een brand. Spoelen, 

verpakken en digitaliseren.

Nationaal Archief
Artis collectie

Hoge resolutie scans van 
negatieven voor de beeld-
bank van het Nationaal 
Archief.

Beeld en Geluid

6.600 Negatieven 
digitaliseren en een 

pilot project.
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We deinzen er niet voor terug om kostbare, historische collecties naar onze 
studio’s in Heiloo te brengen en ze daar te digitaliseren. We beschikken immers 
over eigen gecertificeerd vervoer en speciaal opgeleid personeel dat iedere  
collectie onder geborgde omstandigheden kan verplaatsen en behandelen.  
Toch trekken wij er ook graag op uit. Soms kan dat ook gewoon niet anders.  
Zoals in het geval van het Nederlands Legermuseum in Delft waarvoor Picturae  
ondermeer ruim zesduizend glasnegatieven digitaal conserveerde. 

16

Binnen vier weken (inclusief week-

ends) met vier medewerkers en 

twee fotoscanners werd deze klus 

op locatie geklaard. We durven in 

dit verband gerust van een huzaren-

stukje te spreken.

Want ook hier moesten aanvankelijk 

verschillende tegenstrijdigheden in 

balans worden gebracht.  

Zo vraagt het digitaal vastleggen 

van collecties op locatie allereerst 

improvisatievermogen. 

De geconditioneerde studio-

omstandigheden moeten 

ter plekke zo goed mogelijk 

worden nagebootst.  

Vervolgens is daar de tijdsdruk, want 

een museum moet natuurlijk vooral 

voor bezoekers toegankelijk blijven. 

Bovendien bestonden de te 

scannen originelen allemaal uit 

verschillende soorten en maten. 

Een echte uitdaging dus. Nadat de 

klus was geklaard, zijn alle originele 

glasnegatieven ingevroren om ze 

beter tegen de tand des tijds te 

beschermen.

De collectie van het museum 

wordt gedeeltelijk tentoon-

gesteld in het Armamentarium. 

Midden in de oorlog met 

Spanje bouwde het gewest Holland 

en West-Friesland dit centraal 

wapenmagazijn dat na uitbreidingen 

en verbouwing zijn huidige 

monumentale uitstraling kreeg. 

In samenspraak met een aantal 

medewerkers van het museum werd 

uiteindelijk besloten om de col-

lectie met drie opstellingen vast te 

leggen: een Sigma camera en twee 

scanner-camera’s.

Na vier weken continu doorwerken 

konden ruim zesduizend afbeeldin-

gen aan het archief worden toe-

gevoegd en het is daarom nu voor 

iedereen toegankelijk via de site 

www.geheugenvannederland.nl. 

Onder de door Picturae gecon-

serveerde glasnegatieven waren 

ondermeer unieke opnamen van 

uniformboeken, egodocumenten, 

foto’s van manschappen en schetsen 

van veldslagen. Ook indringende 

beelden van het Nederlandse leger 

voorafgaand aan en tijdens de 

mobilisatie in 1914 en een wel heel 

bijzondere opname van de granaat-

fabricage in de projectielenfabriek 

van Zaandam. Een van de vele loep-

zuivere opnamen waarbij de glans 

op de als broodjes opgestapelde 

granaten zelfs is waar te nemen.

Picturae op locatie in het Nederlands Legermuseum

Een huzarenstukje: zesduizend 
glasnegatieven in vier weken

17
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Schatten van het
Nederlands Fotomuseum
Het Nederlands Fotomuseum herbergt een schatkamer van Nederlandse foto-

grafie. In de geklimatiseerde depots van het museum worden 129 archieven 

bewaard. Deze bevatten drie miljoen negatieven en een groot aantal dia’s, af-

drukken en documenten over het leven en werk van Nederlandse fotografen.

Het archief van het Nederlands Fotomu-

seum in Rotterdam omvat drie miljoen  

negatieven en een grote hoeveelheid dia’s 

van amateurs en professionele fotografen. 

Om hierin te snuffelen hoef je nu niet eens 

meer de deur uit. Een behoorlijk aantal 

foto’s werd inmiddels door Picturae ge-

digitaliseerd en is te zien via de site in de 

‘beeldbank’. Je kunt erin zoeken op thema, 

fotograaf, periode of plaatsnaam. 

Nog leuker: je mag zelf een webtentoon-

stelling maken. Kies een thema uit de 

Nederlandse geschiedenis of cultuur 

waarvan je veel weet en ga aan de slag. 

Selecteer foto’, schrijf pakkende begelei-

dende teksten en stuur je voorstel naar het 

museum. Het leuke is natuurlijk dat jouw 

visuele verhaal, vergezeld van jouw motiva-

tie, door liefhebbers bekeken wordt. 

Laat je inspireren door thema’s als ‘dap-

pere trappers’, over de geschiedenis van 

het fietsen. De kunst is om een prikkelende 

combinatie van beeld en tekst te maken, 

zowel historisch verantwoord als ver-

makelijk.

Originelen

Ieder origineel is uniek en vraagt om een 

aparte aanpak. Immers, foto’s, bouw-

tekeningen of doop-, trouw- en begraaf-

registers verschillen onderling sterk en 

vragen daardoor elk om een specifieke 

aanpak. Uitgangspunt is om een zo opti-

maal mogelijk proces in te richten, zodat 

originelen op een veilige en economisch 

verantwoorde wijze gedigitaliseerd kunnen 

worden.

Picturae kan op locatie een inventarisatie 

maken van alle soorten originelen en een 

materiaalanalyse uitvoeren. Dit geeft een 

goed inzicht in hoe het proces ingericht 

kan worden en voor welke prijs het uit-

gevoerd kan worden. 

Picturae beschouwt het als een eer dat het 

zo’n intsituut kon ondersteunen door grote 

hoeveelheden hoogwaardige negatieven 

te scannen.

Ad van Denderen

Ed van der Elsken

Bertien van Manen

Foto: Cas Oorthuys

Ed van der Elsken
Contactafdrukken

18
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Ieder archief dwingt tot een eigen benadering

De giga plakboeken  
van het ANP
Voorafgaand aan het scannen van collecties, dwingt de omvang, samenstelling

en de gehanteerde wijze van archivering elke keer tot een andere behandel-

ing en benadering van het materiaal.

Zoals bij het ANP dat ruim achthonderd

reusachtige fotoplakboeken in archief heeft

waarvan een deel moet worden gecon-

serveerd en voor internet ontsloten. 

Een plakboek lijkt op het eerste gezicht 

niet een voor de hand liggende wijze van 

archivering, maar deze is logisch voor wie 

de geschiedenis en de kernactiviteit van 

het persbureau kent. Het Algemeen Ned-

erlands Persbureau (ANP) werd in 1934 

opgericht door de 92 in de Nederlandse 

Dagblad Pers (NDP) verenigde kranten in 

Nederland.  

Sinds de oprichting in 1934 doet het ANP 

wat het tot op de dag van vandaag doet: 

objectief nieuws leveren. Door deze speci-

fieke taak bouwde het ANP ook een heel 

specifiek vormgegeven archief op. Vanaf 

1934 startte het ANP met zijn berichtgev-

ing. Later werd daar de radionieuwsdienst 

aan toegevoegd. Na de Tweede Werel-

doorlog startte het ANP in 1946 zijn eigen 

fotodienst. Deze productie bestaat 

uit onder andere uit glas, celluloid, 

polyester negatieven en dia’s en 

loopt tot en met 1996. Dit was het 

jaar dat het ANP zijn productie voort-

zette met digitale camera’s. Het mer-

endeel van ruim een halve eeuw ANP 

fotoproductie is bewaard gebleven. 

De kern van de collectie vormt de dag-

productie van de vaste ANP-fotografen van 

1946 tot en met 1996. De fotojournalisten 

maakten honderden persfoto’s per maand, 

die aan dag- en weekbladen werden gestu-

urd. Dag in dag uit werden uiteenlopende 

nieuwsonderwerpen in binnen- en buiten-

land in beeld gebracht op het gebied van 

politiek, Koninklijk huis, sport, economie, 

rampen, dagelijks leven en entertainment. 

De zwart-wit prints werden bij het ANP per 

dag in grote handgemaakte plakboeken 

geplakt en de negatieven werden op  

datum gearchiveerd. 

Het archief omvat 880 van deze plak-

boeken met daarin ruim 350.000 foto’s en 

daarnaast archiefkasten met ongeveer 1 

miljoen negatieven van de ANP productie. 

Picturae scant dit jaar 25.000 negatieven 

en 42 plakboeken en voegt daar de meta-

data 

uit de plakboeken aan toe.

ANP
1964-1965 Het nieuws in  
3.000 negatieven en albums.

Koninklijkhuis

Olympische Spelen

20
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Historisch Centrum Overijssel

10.000 Glasnegatieven uit de 
STORK bedrijfscollectie.

Geheugen van Nederland

Fries Scheepvaart Museum

50.000 Glasnegatieven, glas 
positieven, foto’s, prenten en 

schilderijen.

Stichting Landgoed Duindicht

Dornier bedrijfscollectie

Nationaal Glasmuseum

15.000 Negatieven  uit de 
bedrijfscollectie van de 

glasfabriek Leerdam.

Verkade museum

Collectie glasnegatieven

Havenbedrijf van Antwerpen

5.000 Glasnegatieven voor de 
beeldbank

22 23
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Maria Austria Instituut

Legendarische
namen komen samen
Het Maria Austria Instituut (MAI) beheert de archieven van meer dan veertig 

Amsterdamse fotografen. Picturae kreeg de gelegenheid opnamen van 

de meest legendarische namen uit de geschiedenis van de Nederlandse 

fotografie te digitaliseren en in een beeldbank te plaatsen zodat iedereen 

er kennis mee kan maken.

Eva Besnyö, Carel Blazer, Paul Huf, Philip 

Mechanicus, Sem Presser, Maria Austria, 

Ad Windig... Illustere namen samen- 

gebracht in een toegankelijke beeldbank.

Digitaal conserveren van collecties be-

tekent in dit geval in de presentatie recht 

doen aan de eigen signatuur van deze 

grote fotografen. 

Bekend zijn met hun werk en benadering.  

Niet veel mensen weten bijvoorbeeld 

dat Ad Windig tot op hoge leeftijd, een 

boodschappenkarretje met camera achter 

zich aan slepend, regelmatig de duinenrij 

bij zijn tweede woning in het Noord-

Hollandse Callantsoog doorkliefde. Dit, 

om naar eigen zeggen, even een ‘kiekje’ te 

maken van een zomerse dag aan een Hol-

lands strand. Want na zijn ‘pension- 

ering’, zo vertelde hij, maakte hij geen 

foto’s meer. 

De ‘kiekjes’ van Windig zijn niet alleen 

wonderen van perfectie maar vertonen 

ook een voor hem typische uitkadering 

van de werkelijkheid. Bovendien toonde 

Windig zich met name tijdens de Tweede 

Wereldoorlog een nieuwsfotograaf die 

echte onthullende momenten wist vast te 

leggen. De SS-colonne die in 1945 over 

de Dam marcheert, stiekem vanaf een 

bovenverdieping gefotografeerd. Of de 

opname van een gezin tijdens de honger-

winter van 1944/1945 waarin andermaal 

Windigs voorliefde voor symmetrie op de 

voorgrond treedt.

Picturae verzorgt de scans van alle te digi-

taliseren negatieven die zijn toevertrouwd 

aan het Maria Austria Instituut.

Kees Scherer

Sem Presser

Eva Besnyö

Carel Blazer

24
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Bijzondere opdrachten leiden tot bijzondere oplossingen

Antieke  cartons en 
herbron ning van originelen
Het Instituut Collectie Nederland 

(ICN), een buitendienst van het 

Ministerie van OCW, beheert een 

kunstcollectie van ongeveer 100.000 

objecten. Het Rijksbureau voor  

Kunsthistorische Documentatie (RDD) 

behoort tot een van de belangrijkste 

kunsthistorische kenniscentra in de 

wereld.

Picturae kon in samenwerking met deze 

organisaties aantonen dat het maken van 

kopieën van collecties meer behelst dan 

louter het beheren van geavanceerde ap-

paratuur. Zo werden voor het ICN dia’s van 

reproducties van kunstobjecten gescand. 

Op groot formaat.

Het merendeel van de ICN-collectie is 

gemaakt in de 20ste eeuw. De collectie 

is zeer divers en is globaal te verdelen in 

beeldende kunst en toegepaste kunst. 

Tussen 1932 en 1992 heeft de Staat der 

Nederlanden actief kunst gekocht. Ook 

gaf het opdrachten voor uitvoering van 

eigentijdse kunst. 

Door schenkingen en legaten zijn grote 

collecties in rijksbezit gekomen. De 

overdracht van de werken afkomstig uit 

de roemruchte Beeldende Kunstenaars 

Regeling (BKR) is spraakmakend geweest. 

Het betrof namelijk een enorme hoeveel-
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RKD
30 x 40cm 
Glasnegatieven, 
reproducties van 
de Gouda 
ramen kartons.

AHM
Negatieven 
zwart-wit en kleur, 
diapositieven van 
de kunstcollectie.

heid. In 1987 droeg het Ministerie 

van Sociale Zaken ongeveer 220.000 

BKR werken over aan de voorganger 

van het ICN (de Rijksdienst Beel-

dende Kunst). Dit om enig idee te 

geven ‘hoe divers’ de collectie van 

ICN eigenlijk wel is.

Veel van de door Picturae voor ICN 

te scannen dia’s bevatten afbeeldin-

gen van reproducties van originele 

objecten. Door zoveel slagen ver-

wijderd te raken van de oorsprong, 

bestond de behoefte om een soort 

‘herbronning’ uit te voeren. Immers, 

als de reproductie niet langer de 

frisheid heeft van het oorspronke-

lijke object en de dia is daarin 

vervolgens niet of onvolledig ge-

corrigeerd, hoe betrouwbaar is 

dan de uiteindelijke scan straks op 

internet nog? Is het nog wel een 

adequate kopie van het origineel? 

Picturae heeft daarom de uiteinde-

lijke scans gecontroleerd met origi-

nelen en daar waar nodig correcties 

uitgevoerd. 

Ook niet gangbare afmetingen en 

uiterst kwetsbare objecten vormen 

met enige regelmaat een uitdaging 

voor Picturae. Zo beschikt de RKD 

over glasnegatieven van maar liefst 

dertig bij veertig centimeter. Deze 

zeer kwetsbare negatieven zijn op 

zich weer ‘fotoreproducties’ van 

de nog fragilere cartons van de ge-

brandschilderde ramen van de Sint 

Janskerk in Gouda. Voor alle 

duidelijkheid: de cartons bevat-

ten de originele ontwerpen van de 

Goudse glazen op ware grootte! 

Deze ontwerpen dateren uit de 

periode tussen 1555 en 1603.  Bij 

elkaar beslaan ze een oppervlakte 

van 1159 vierkante meter. Deze oor-

spronkelijke ontwerpen worden nog 

steeds gebruikt indien de glazen 

moeten worden vernieuwd. 

De glasnegatieven werden als kopie 

van deze cartons gebruikt, waarmee 

de onvervangbare ontwerpen kon-

den worden gespaard. Een digitale 

1 op 1 kopie zou op zijn beurt weer 

het kwetsbare negatief kunnen vri-

jwaren van schade en slijtage.

Onno Zaman van Picturae was get-

roffen door de hoge kwaliteit van de 

glasnegatieven van het RKD.  

Hij vertelt; ,,Met deze grote for-

maten kunnen de cartons in ware af-

metingen worden nagebouwd. Voor 

die tijd hebben ze een superhoge 

resolutie. Echt van een waanzinnige 

kwaliteit’’.

 

Om die hoogwaardigheid in de 

digitale kopie te kunnen over- 

brengen bleek de gangbare 

belichting ontoereikend. Zaman: 

,,We hebben een speciale lichtbak 

met een heel diffuse uitstraling 

laten maken. Het leuke is dat we nu 

dus ook superformaten in één keer 

egaal kunnen uitlichten en -met de 

camera erboven hangend- kunnen 

opnemen’’. Hoe bijzondere 

opdrachten tot mooie spin-off  

kunnen leiden.

ICN
20.000 Dia’s 
staatskunstcollectie
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Hoe onze voorouders naar de wereld keken 

De toverlantaarn
“Een lichtbron in een kastje, een schoorsteentje erop voor de afvoer van rook en 

warmte, een slede waar een lantaarnplaatje ingeschoven wordt en een lens voor de 

projectie, meer is het niet. ‘Het gaat ook helemaal niet om het apparaat’, legt  

Olivier Havermans uit. ‘Je moet de toverlantaarn vooral ervaren. Het gaat om hoe 

onze voorouders naar de wereld keken, hoe zij vermaakt werden en wat daarbij kwam 

kijken.’” (De Pers | 07-01-2008)

Sprookjes, reportages uit verre oorden, 

en beroemde verhalen toverden zij te-

voorschijn op een laken op de muur.  

Maar de toverlantaarn bracht niet enkel 

ongecompliceerd vermaak. Havermans, 

vertelt over toverlantaarnvoorstellingen 

met een missie: “In het Paleis van Volksvlijt 

vertoonde het Leger des Heils omstreeks 

1900 beelden die waarschuwden voor de 

gevaren van alcoholmisbruik. Je zag dan 

een serietje: vader die zijn geld ontving, 

dan naar de kroeg ging, dan door zijn 

kameraden laveloos thuisgebracht werd, 

waarna het hele gezin dramatisch ten 

gronde ging. En daarna dan een filmpje 

van vader die met zijn geld huiswaarts 

ging en in een blij gezin genoot van al het 

goede dat een alcoholloos leven hem te 

bieden had”. Postbus 51 spotjes zeg maar, 

uit vervlogen tijden.

Een deel van de collectie van het 

Westfries Museum werd door 

Picturae gedigitaliseerd. In een 

optimaal proces werden de fragiele 

toverlantaarnplaten, waaronder 

decalcomaniën en foto’s op 

glas, gescand. Vervolgens 

werden de hoge resolutie 

afbeeldingen in het online 

collectiebeheersysteem 

Memorix geladen en beschreven.  

Vroeger had men een kaarsje nodig om 

ze tevoorschijn te toveren, nu kan het 

Westfries Museum met alle gemak deze 

magische beelden online beheren.  

28 29
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‘Afhankelijk van het contrast en belichting
van het negatief wordt de juiste gradatie 
fotopapier of curve gekozen’. 

‘Picturae ontwikkelde de afgelopen tien 
jaar tal van beeldbanken voor toonaangev-

ende instituten in binnen- en buitenland’.

Foto: Maria Austria



Colofon
De afbeeldingen zijn een referentie naar  
de collecties die gedigitaliseerd zijn.  
Wij willen onze klanten bedanken voor 
het beschikbaar stellen van dit prachtige 
beeldmateriaal.
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