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Op 6 november 2012 vond het feestelijke symposium 

Toen - Nu - Toekomst plaats in De Bazel, het impone-

rende gebouw van het Stadsarchief Amsterdam. Meer 

dan tweehonderd vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen, 

digitaliseringsbedrijven en restauratieateliers kwamen vanuit het 

hele land bijeen om Metamorfoze's jubileum te vieren.

Metamorphosis

Na de lunch en een rondleiding door het gebouw, werden de 

aanwezigen (met op de achtergrond 'Metamorphosis' van Philip 

Glass, uitgevoerd door harpiste Lavinia Meijer) welkom geheten 

door Hans Jansen, de plaatsvervangend algemeen directeur van 

de Koninklijke Bibliotheek. Hij blikte even terug op de afgelopen 

vijftien jaar, maar gaf aan vooral te willen kijken naar de toe-

komst van het programma. Die ziet er voor Metamorfoze gunstig 

uit, met structurele subsidie voor de komende jaren. Nog veel 

mooi en belangrijk erfgoed kan hiermee worden behouden voor 

de toekomst.

Met de twee trajecten Archieven en Bijzondere Collecties (ABC) 

en Boeken, Kranten en Tijdschriften (BKT) blijft  Metamorfoze 

mogelijkheden bieden voor het conserveren van het papieren 

erfgoed.
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Toen Nu Toekomst
 Metamorfoze viert 15-jarig bestaan

metamorfoze W zeventiende jaargang

metamorfoze R nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed

Nu en toekomst

Marg van der Burgh, programmamanager van Metamorfoze, 

stond stil bij het nu van Metamorfoze. Ze wees op de mogelijk-

heden, de verschillende trajecten en de bruikbare handleidingen 

en richtlijnen die onmisbaar zijn bij het uitvoeren van de pro-

jecten. Zij sloot haar verhaal af met het overhandigen van een 

klein doosje met daarin een echte Metamorfoze-usbstick, in de 

vorm van een miniuitvoering van de eerste druk van Couperus’ 

roman Metamorfoze.

Metamorfoze usb-stick.

>



Uitdaging 

Martin Berendse, directeur van het Nationaal Archief, zette zijn 

ideeën over de toekomst uiteen. Hij wees op het belang van het 

maken van een selectie en op de uitdaging om te zorgen voor 

een toegankelijk en beschikbaar digitaal erfgoed. Met zijn vra-

gen zette hij het publiek aan het denken over hoe de toekomst 

van Metamorfoze het beste kan worden vorm gegeven.

Isaac Israels

Freek Heijbroek, conservator bij het Rijksmuseum, vertelde over 

zijn speurtocht door archieven en musea naar de achtergrond 

van het Amsterdamse werk van de kunstenaar Isaac Israels. Zijn 

enthousiasme over zijn vondsten en het gebruik van tot nu toe 

vrijwel onbekend materiaal en de mogelijkheden die digitalise-

ring biedt werkte aanstekelijk. Voor zijn onderzoek verzamelde 

hij ondermeer 360 schetsboeken en 240 onbekende brieven 

van Israels.

Parallelsessies

Na de pauze werd in parallelsessies aandacht besteed aan uit-

eenlopende thema’s als: auteursrecht, conserveringsonderzoek, 

de keuzes die gemaakt worden als je gaat digitaliseren en de 

problemen die je tegen kunt komen bij de uitvoering van een 

project. Succesvol was ook de sessie waar in korte presentaties 

een aantal creatieve toepassingen met gedigitaliseerde collec-

ties werden getoond.

1 - Rondleiding bij de Schatkamer  

van De Bazel.

2 -  Plenaire sessie in de Koningszaal.

3 - Marg van der Burgh reikt de  

Metamorfoze usb-stick uit aan Hans 

Jansen en Martin Berendse.

4 - Presentatie van het Stadsarchief 

Amsterdam in de Koningszaal.
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In deze nieuwsbrief vindt u een verslag van deze parellelses-

sies. Op pagina acht kunt u lezen over de uitkomsten van de 

bijeenkomst over papieronderzoek en de onderzoeksagenda die 

opgesteld wordt.

W

Andrea Langendoen
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In de stijlvolle Koningszaal gaven Marc 

Holtman, projectleider digitalisering, en 

Janien Kemp, sectiehoofd fysiek beheer een 

blik achter de schermen bij het Stadsarchief 

Amsterdam (SAA). 

De missie van het SAA is ambitieus: alle archieven, altijd 

online voor iedereen. Volgens Marc Holtman verwacht 

de bezoeker niet anders. Digitale beschikbaarstelling is geen  

extraatje meer, maar een vanzelfsprekendheid. Om hieraan te 

kunnen voldoen heeft het SAA een efficiënt digitaliseringspro-

ces ontwikkeld, met lage structurele kosten (zoals opslag in JP2 

formaat), snelle levering en een scanning-on-demand-proces 

met lage kosten voor de klant. Er is één werkproces voor alle 

materiaalsoorten en één technische infrastructuur. Rapporta-

ges, overzichten en het beheerssysteem maken een belangrijk 

deel uit van de workflow. 

Wisselbank

Janien Kemp ging in op de dilemma’s die spelen bij het conser-

veren van het archief van de Wisselbank. Dit archief bestaat uit 

enorme banden van 50 bij 60 cm waarvan sommige dertig kilo 

wegen. In de indexen staan namen van kooplieden die verwij-

zen naar de grootboeken waarin handelsovereenkomsten staan 

genoteerd. Kooplieden overal in Europa hadden een rekening-

Een band van de Wisselbank. 

Foto: Stadsarchief Amsterdam.

In de fraaie Koningszaal, met 

glas-in-loodramen van Antoon 

Derkinderen, schilderijen van Hobbe 

Smith, werden vroeger de leden 

van het Nederlandse koningshuis 

ontvangen om hun bankzaken 

te bespreken. Prins Hendrik en 

koningin Wilhelmina waren daar 

graag geziene gasten.  De architect 

Karel de Bazel ontwierp zelf de 

imposante inrichting van deze zaal 

en van de directiekamers: prachtige 

parketvloeren met inlegwerk, stuc-

plafonds met kroonluchters, fraaie 

schouwen en met houtsnijwerk 

versierde stoelen en vergadertafels.

courant bij de Wisselbank die zij gebruikten voor betalingen 

en handelstransacties. 

De noodzaak tot conservering is duidelijk. Er is sprake van 

inktvraat en de linnen omslagen zijn zeer kwetsbaar. Daarbij 

komt dat onderzoekers de indexen en grootboeken regelmatig 

raadplegen. Het vervoeren van de zware banden is zowel voor 

het behoud van de objecten als voor het welzijn van de depot-

medewerker niet bevorderlijk. 

Haarnetje

De banden van de Wisselbank zijn geconserveerd en klaar 

voor het digitaliseringproces. De linnen omslagen hebben ter 

bescherming een haarnetje gekregen. Maar de volgende stap 

is lastiger. Hoe digitaliseer je deze dikke, zware banden zon-

der ze te beschadigen? En hoe krijg je een mooie scan van de 

pagina’s, die vervormen door het bollen van het papier? Hier 

ligt een spanningsveld tussen conservering en digitalisering en 

moeten alle voor- en nadelen worden afgewogen. De vraag is 

wat de waarde van de informatie is en welke waarde het object 

als object heeft. Het antwoord zal per archief verschillen.

Marc Holtman sloot af met een aantal suggesties om het digita-

liseringsproces te vereenvoudigen. Door betere samenwerking 

met de scanbedrijven en door met algemene standaarden te 

werken kan het proces efficiënter en goedkoper. Ook de tijd-

rovende controles kunnen tot een minimum worden beperkt, 

door het gebruik van rapportages, procedures en het gebruik 

van statistische methodes. 

W

Mirjam Raaphorst

Digitaliseren bij het 
Stadsarchief Amsterdam



Wilma Mossink, auteursrechtspecialist en juridisch  

adviseur voor SURF/SURF-market en de juridische 

commissie van FOBID (de Nederlandse koepel voor Neder-

landse bibliotheken), presenteerde op het symposium een 

zes-stappentoets waarmee je kunt bepalen wat je wel of niet 

mag met een werk, binnen het auteursrecht. 

Erfgoedinstellingen die hun collectie digitaliseren en online wil-

len aanbieden kunnen met onderstaande stappen nagaan of en 

hoe ze met het auteursrecht rekening moeten houden.

Definitie auteursrecht: het uitsluitende recht van de maker van een werk 

van letterkunde, wetenschap of kunst, om dit werk openbaar te maken 

en te verveelvoudigen behoudens de beperkingen gesteld bij wet.

Stap 1: De eerste vraag is: rusten er auteursrechten op het werk 

dat je wilt gebruiken? Die vraag valt uiteen in twee delen:

1 - Is er sprake van een werk, d.w.z. betreft het een ‘eigen intel-

lectuele schepping van de auteur, waaraan de auteur door vrije 

creatieve keuzes een persoonlijke noot geeft’? 

2 - Bevindt het werk zich in het publieke domein? Een werk 

valt binnen het publieke domein zeventig jaar na publicatie en 

zeventig jaar na het overlijden van de auteur.

Stap 2: Is er sprake van auteursrechtelijk beschermde hande-

lingen? Ook dit valt weer uiteen in twee delen:

1 - exploitatierechten: m.b.t. het reproduceren en openbaar ma-

ken van (delen) van auteursrechtelijk beschermde teksten (o.a. 

door digitalisering en online beschikbaarstelling, maar ook het 

doorsturen van een persoonlijke email)  

2 - persoonlijkheidsrechten: de rechthebbende heeft het recht 

zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder 

naamsvermelding, maar ook tegen bijvoorbeeld wijzigingen in 

het werk, of misvorming, verminking of andere aantasting van 

het werk.

 

Stap 3: Betreft het foto’s waarop mensen staan wiens rech-

ten geëerbiedigd moeten worden? Daarbij kun je onderscheid 

maken tussen portretten die wel of niet in opdracht zijn ver-

vaardigd.

Stap 4: Is er sprake van een wettelijke beperking of uitzondering 

voor de gebruiker? Het is bijvoorbeeld toegestaan om (delen 

van) werken uit de eigen collectie binnen een besloten netwerk 

beschikbaar te stellen voor onderzoek, te citeren of voor ten-

toonstellingen te gebruiken. Daarnaast is het toegestaan een 

preserveringskopie te maken (microfilm of scan).

Stap 5: Vervolgens moet worden nagegaan aan welke partij 

of partijen toestemming moet worden gevraagd voor gebruik 

van het werk. Soms is dat de maker, soms de rechthebbende, 

bijvoorbeeld als het werk in dienstverband is gemaakt, of als 

de maker zijn auteursrechten heeft overgedragen. Het kan ook 

voorkomen dat de belangen van de maker worden behartigd 

door een collectieve rechtenorganisatie, zoals Lira (voor schrij-

vers en vertalers). 

Stap 6: Als men er niet in slaagt de maker of de rechthebbende 

te achterhalen, de zogenaamde ‘verweesde werken’, zijn er drie 

richtlijnen:

1 - Richtlijn verweesde werken

Om een verweesd werk te kunnen gebruiken moet men aanto-

nen per titel een nauwkeurige zoektocht naar de rechthebbende 

te hebben uitgevoerd. Alle resultaten dienen ter verantwoording 

zorgvuldig te worden vastgelegd.

2 - Memorandum of Understanding Out-of-Commerce Works

Collectieve EU-overeenkomst m.b.t. de basisprincipes voor di-

gitalisering en beschikbaarstelling werken die niet meer in de 

handel zijn, maar waarop nog wel auteursrecht rust.

3. Convenant Commissie Digiti©E

Erfgoedinstellingen mogen collecties digitaliseren op voor-

waarde dat zij voor elk project een overeenkomst sluiten met 

de relevante collectieve beheersorganisatie.

W

Andrea Langendoen

Meer informatie: 

www.surf.nl/auteursrechten en www.surfspace.nl/digitale-rechten 

Wilma Mossink over auteurs-

recht in de Merbauzaal. 

Auteursrecht  
wat mag wel, 
wat mag niet
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Keuzes maken 
voor archieven

Omringd door dozen en dik ingebonden archiefmateriaal 

toonde Gabriëlle Beentjes, senior adviseur conservering 

bij het Nationaal Archief, de diverse verschijningsvormen van 

de documenten. In het restauratieatelier van het Stadsarchief 

waren genoeg voorbeelden voor handen. Het maakte meteen 

duidelijk welke dilemma’s je tegen kunt komen bij het voor-

bereiden van een archief op digitaliseren. Neem een fraai ar-

chiefstuk met touwtjes. Mag je de touwtjes doorknippen om 

het document te kunnen digitaliseren? Kun je te dikke of te 

strak ingebonden banden zomaar uit elkaar halen? Hoe ga je 

om met tekst die in de kneep verdwijnt? De aanwezigen van de 

workshop werden uitgedaagd om mee te denken. Terwijl de één 

riep: ‘ja, haal de band uit elkaar, dan krijg je tenminste mooie 

scans’, schrok de ander van zo’n stellige keuze. ‘Dat kun je toch 

niet doen, je brengt daarmee onherstelbare schade aan’. Om 

de juiste keuze te kunnen maken en om te gaan met dit soort 

dilemma’s heeft Gabriëlle Beentjes een beslissingsmodel als 

hulpmiddel ontwikkeld. 

Gabriëlle Beentjes in het 

restauratieatelier van het 

Stadsarchief.

Ilse Korthagen heeft als masterstudent aan de Reinwardt Aca-

demie, in samenwerking met Gabriëlle Beentjes, het model ver-

der uitgewerkt. Zij heeft een apart waardenformulier opgesteld 

dat als handvat dient bij de onvermijdelijke keuzes (zie ook het 

artikel op pagina 6 ‘Welke waarden heeft uw archief’). 

Haar conclusie is dat het niet alleen om de kosten gaat of de 

gewenste kwaliteit van de uiteindelijke opname, maar ook om 

het toekennen van de waarden aan het te digitaliseren archief-

stuk. Geen enkele oplossing blijkt eenduidig en unaniem, maar 

de bewustwording van keuzes is al winst. 

�

Erik van der Doe

In het Archievenblad van november 2012 zijn twee artikelen verschenen 

van Gabriëlle Beentjes en Ilse Korthagen waar zij ingaan op de ethische 

en pragmatische keuzes bij digitalisering.



Welke waarden heeft uw archief?
Het hulpmiddel bestaat uit een waardenkaart en een vragenlijst. 

Daarvoor zijn vier categorieën bepaald: gebruikswaarde, his-

torische waarde, actuele sociale waarde en belevingswaarde. 

Voor een archief of collectie kan de waardenkaart door verschil-

lende mensen worden ingevuld. Ieder kan individueel aankrui-

sen welke waarden hij voor de betreffende stukken relevant 

vindt. Daarnaast kan een aantal meewegende factoren worden 

aangewezen. Aan de hand van de volgende vragen kan vervol-

gens de waardenkaart worden ingevuld en een waardenprofiel 

opgesteld:

• Welke waarden uit de waardenkaart worden toegekend aan 

de vorm van de stukken en waarom?

• Welke waarden uit de waardenkaart worden toegekend aan 

de inhoud van de stukken en waarom?

• Zijn deze waarden nog specifieker toe te kennen aan een 

bepaald aspect of onderdeel van de stukken?

• Welke waarden moeten absoluut behouden blijven in het ori-

gineel en waarom?

• Welke waarden moeten absoluut overgedragen worden op de 

digitale kopie en waarom? (Let hierbij op het feit dat waarden 

die aan de vorm toegekend worden, moeilijk of niet overdraag-

baar zijn op een digitale kopie.)

Gabriëlle Beentjes, senior adviseur conservering van 

het Nationaal Archief, heeft met haar collega’s een 

´beslismodel conserveren/digitaliseren’ ontwikkeld. 

Archieven kunnen dit model gebruiken om te bepalen wat voor 

hun collectie een gewenste en realistische voorbereiding op 

digitalisering is. Elke stap in het model geeft een beslissings-

moment aan in een digitaliseringproject. Vijf stappen, dus vijf 

beslissingsmomenten, gaan in op waarden die direct een rol 

spelen bij digitalisering. Maar om welke waarden gaat het pre-

cies? En wie kent deze waarden toe, of zou dat moeten doen?

Hulpmiddel: waardenkaart en vragenlijst

Bij de digitalisering van archiefstukken zijn verschillende par-

tijen betrokken. Aan de uitvoering werken projectcoördinatoren, 

archivarissen, restauratoren, imaging-specialisten en digitalise-

ringbedrijven. Ze hebben elk eigen verantwoordelijkheden en 

belangen, die mede worden bepaald door regels en beroeps-

codes. Als aanvulling op het beslismodel is nu een hulpmiddel 

ontwikkeld. Het ‘hulpmiddel bij het waarderen van gebonden 

archiefstukken voor digitalisering’ biedt een concrete methode 

om de waarden van de archiefstukken systematisch te benoe-

men. 

Archiefinstellingen die hun collecties digitaliseren 

moeten dikwijls lastige beslissingen nemen over 

hoe om te gaan met de originele stukken. In 

hoeverre conservering en/of restauratie nodig 

is hangt helemaal af van de fysieke staat van de 

archiefstukken. Maar zijn de archiefstukken vanwege 

de vorm niet direct geschikt om te digitaliseren, dan 

is het onvermijdelijk om de originele objecten bij de 

voorbereiding aan te tasten. In 

dat geval bestaat het risico dat 

er vermindering 

of verandering van de waarden 

van die stukken optreedt. 

1

2 3
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• Over welke waarden verschillen de partijen van mening? Geef 

de argumenten van beide partijen.

Het waardenprofiel dient als handvat om keuzes te maken bij de 

stappen uit het beslismodel. Het levert argumenten op voor het 

nemen van de beslissingen. Onacceptabel verlies van waarden 

door ongefundeerde beslissingen kan zo worden voorkomen.

Meer informatie over het hulpmiddel is te vinden in het on-

derzoeksrapport ‘Hulpmiddel bij het waarderen van gebonden 

archiefstukken voor digitalisering’ (2012) op www.metamorfoze.

nl/publicaties/rapporten

W

Ilse Korthagen

Met dank aan collega’s van het Nationaal Archief, de Koninklijke 

Bibliotheek en Digitaal  Erfgoed Nederland.

1 en 2 - Gedroogde plantjes 

en textielstalen in het 

archief van de Verenigde 

Oostindische Compagnie.

Foto’s: Nationaal Archief.

3 en 4 - In de kneep 

verdwenen tekst van een 

charter en een brief in het 

archief van de Westindische 

Compagnie.

ABC-traject

  De Beoordelingscommissie van Metamorfoze kent sub-

sidie toe voor het digitaliseren en conserveren van elf 

archieven en collecties:

•  Regionaal Archief Rivierenland, Tiel: Archief Elisabeth 

Weeshuis te Culemborg (1560-1952)

•  Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem: 

Archief Drost en Geërfden van Bredevoort (1608-1794)

•  Universiteitsbibliotheek Amsterdam: Typografische 

collecties (1800-1970)

•  Universiteitsbibliotheek Amsterdam: Joodse 

archivalia (1814-1944)

• RKD, Den Haag: Zilverarchieven Bonebakker & Zoon, 

Frans Zwolle senior en Frans Zwollo junior (1803-

1989)

•  RKD, Den Haag: Collectie catalogi van de 

Tentoonstellingen van Levende Meesters (1808-1907)

•  Rijksmuseum van Oudheden, Leiden:

Correspondentie (1818-1923)

•  Rijksmuseum, Amsterdam: Collectie schetsboeken en 

(reis)dagboeken (19de-20ste eeuw)

• IISG, Amsterdam: Archief Nederlands Verbond van 

Vakverenigingen (1908-1981)

• IISG, Amsterdam: Archief Hendrik de Man (1908-1940)

•  Nederlandse Rode Kruis, Den Haag: Collectie 

Vervolging (1939-1968)

BKT-traject

  Voor het BKT-traject zijn 74 tijdschrifttitels, 3600 

boektitels en 24 krantentitels geselecteerd. Het 

volledige overzicht is te vinden op de website van 

Metamorfoze. www.metamorfoze.nl/subsidie/

goedgekeurde-projecten

Goedgekeurde projecten 
najaarsronde 2012
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Een nautilusschelp met 

zilvermontuur, één van de vele 

unieke presentatietekeningen 

uit het archief van As 

Bonebakker & Zoon.

Foto: Rijksbureau voor 

Kunsthistorische Documentatie 

(RKD).



Metamorfoze investeert in onderzoek naar papiercon-

servering, dat uitgevoerd wordt door de Werkgroep 

GezOnd (Gezamenlijk Onderzoek). In Metamorfoze 

Nieuws heeft u al eens kunnen lezen over luchtzuivering, inkt-

vraat, de neveneffecten van conserveringshandelingen en het 

verpakken van boeken. Inzichten uit het conserveringsonderzoek 

dragen bij aan het optimaliseren van de behandelingskeuzes 

bij conserveringsprojecten in de Metamorfozetrajecten ABC en 

BKT. De uitkomsten worden verwerkt in de handboeken en hand-

leidingen van Metamorfoze en in de Richtlijnen Conservering 

Metamorfoze ABC. 

Nieuwe aanpak

Om nog beter in te kunnen gaan op vragen die in het veld leven 

werkt Metamorfoze aan een nieuwe aanpak. In 2013 wil Meta-

morfoze een onderzoeksagenda voor papierconservering opstel-

len. Naast de vertrouwde samenwerking met deskundigen van 

het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek en de Rijks-

dienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) zoekt Metamorfoze contact 

met restauratoren en andere conserveringsmedewerkers in erf-

goedinstellingen en zelfstandig werkende restauratieateliers. Zij 

kennen de conserveringsproblematiek als geen ander. Dagelijks 

hebben ze het materiaal in handen. Ze zien het verval en voeren 

behandelingen uit die beslissend zijn voor de conditie en verdere 

levensduur van de documenten. Deze professionals kunnen bij-

dragen leveren aan het traject Metamorfoze Onderzoek door het 

aandragen van vragen en thema’s voor onderzoek of het uitvoe-

ren van een onderzoeksproject.

Schadesoorten

Op het symposium is met de sessie ‘Conserveringsonderzoek 

voor u’ een eerste stap gezet om te komen tot een onderzoeks-

agenda. Uit de reacties bleek dat er veel behoefte is aan prak-

tische handreikingen. Het aantal schadesoorten is niet groot, 

minder dan een dozijn, maar de varianten waarin ze voorkomen 

zijn zeer divers. Het vinden van de beste aanpak kan daardoor 

lastig zijn. Een schadesoort openbaart zich bij elke inkt- en pa-

piersoort weer anders en veel schadesoorten komen in combi-

natie voor. Daarom is niet elke behandeling geschikt. Bovendien 

moet de restaurator laveren tussen het leveren van maatwerk en 

het conserveren van grote aantallen. De aanpak van Metamor-

foze is gericht op massaconservering. Veel restauratoren wensen 

daarom een betere toegang tot best practices.

De enquête, ingevuld  door deelnemers aan het symposium, le-

verde interessante uitkomsten op. Het antwoord op de vraag over 

welk onderwerp kennis wordt gemist was duidelijk. Schimmel 

staat onbetwist op nummer één. Het is weliswaar geen autonoom 

Onderzoeksagenda voor papierconservering 

verval, maar wel een veelvoorkomend probleem. Schimmel is 

niet alleen slecht voor het papier van die ene besmette collectie, 

maar het vormt een bedreiging voor alle collecties in het depot. 

Bovendien zijn er gezondheidsrisico’s voor iedereen die ermee in 

aanraking komt. Uit recent TNO onderzoek bleek dat het gezond-

heidsgevaar dusdanig is dat besmette collecties altijd volledig 

moeten worden schoongemaakt. Dat heeft gevolgen voor zowel 

de uitvoering als de financiën van de conserveringsprojecten. 

Verzuring

Ook hoog genoteerd staat verzuring van het papier. Het vaststel-

len ervan is geen punt. Maar door de bewaaromstandigheden, 

de papiersoort en de aanwezigheid van andere schades in het 

verzuurde archief is het beslissen over conserveren soms inge-

wikkeld. Is zuurvrij verpakken alleen voldoende of is ook ont-

zuren nodig? Moet alles worden ontzuurd of alleen de stukken 

met een pH-waarde van minder dan 5.5? Hoeveel werk is het om 

die stukken te selecteren en na behandeling terug te plaatsen? 

Hetzelfde geldt voor inktvraat. Als schadesoort is deze makkelijk 

herkenbaar, maar zeer complex als het gaat om het kiezen van de 

juiste behandeling. Wat is de beste conserveringsstrategie voor 

papier dat aan inktvraat lijdt en tevens is verzuurd? 

Kennis verspreiden

Over deze onderwerpen is al behoorlijk wat kennis opgebouwd. 

Veel is online te vinden bij Metamorfoze en het RCE. Maar om 

deze kennis beter te verspreiden en de communicatie en uit-

wisseling van ervaring tussen restauratoren en vakgenoten te 

bevorderen zoekt Metamorfoze meer interactie. De resultaten 

van de enquête en de vragen en opmerkingen tijdens de bij-

eenkomst zijn al een eerste aanzet voor de onderzoeksagenda. 

Voor een vervolg organiseert Metamorfoze een bijeenkomst voor 

restauratoren, conserveringsmedewerkers in erfgoedinstellingen 

en zelfstandig werkende restauratieateliers. Wilt u op de hoogte 

blijven, meldt u dan aan bij Metamorfoze@kb.nl

W

Alexandra Daniëls

                       

Meer informatie: www.metamorfoze.nl/behoud

www.cultureelerfgoed.nl (zoek op Metamorfoze papieronderzoek)
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Collectie uploaden: nu nog eenvoudiger

1

1 - Anatomiepracticum diergenees-

kunde, 1906, Universiteitsmuseum 

Utrecht.

2 -  Portret van de Amsterdamse 

hoogleraar in de geneeskunde Otto 

Lanz, geschilderd door Toorop. UvA 

Bijzondere Collecties. 

3 - Harry Mulisch houdt een lezing 

over Cuba (in de buitenlucht), 1968, 

TU Eindhoven.

4 - Lustrum AVSV 1927, studentes 

tijdens de feestelijke optocht, UvA 

Bijzondere Collecties. 

5 - Microscoop van A.A.W. Hubrecht, 

1876, Universiteitsmuseum Utrecht. 

Collecties van negen universiteiten zijn sinds kort on-

line te vinden op www.academischecollecties.nl, ge-

lanceerd door de Stichting Academisch Erfgoed (SAE). 

De website biedt niet alleen prenten, foto’s en brieven, maar 

ook afbeeldingen van preparaten, medische instrumenten en 

voorwerpen. Het is een verzameling die te maken heeft met 

onderwijs, onderzoek en tradities van de Nederlandse univer-

siteiten: ons academische erfgoed. Het zijn onder andere de 

collecties van de Universiteit van Amsterdam (Bijzondere Col-

lecties en Allard Piersonmuseum), de Universiteit Groningen 

(Universiteitsmuseum), de Technische Universiteit Delft (TU 

Delft Library), de Universiteit Leiden (Universiteitsbibliotheek) 

en de Universiteit Utrecht (Universiteitsmuseum). 

Universiteiten kunnen via een eenvoudig online invulformulier 

gebaseerd op EAD, de xml-standaard voor collecties, hun be-

schrijvingen naar het portaal uploaden of zelf EAD xml aanleve-

ren, ongeacht of het nu om museale, archief- of bibliotheekcol-

lecties gaat. Deze beschrijvingen van academische collecties 

vormen samen met de afbeeldingen en objectmetadata de kern 

van de nieuwe SAE-site. 

In het verleden zijn al meerdere papieren academische col-

lecties geconserveerd met behulp van Metamorfoze; zoals de 

laboratoriumjournalen van de Delftse hoogleraar biologie en 

bacteriologie M.W. Beijerinck, de collectie Diergeneeskunde 

van de Universiteit van Utrecht, het archief van de Amsterdamse 

hoogleraar plantkunde Hugo de Vries, de collectie Leidse Ster-

rewacht, het archief van de Groningse hoogleraar biologie J.W. 

Moll en de collectie Kwekerscatalogi van de Universiteit van 

Wageningen. Een geconserveerd archief dat nu ook te vinden 

is op de nieuwe website is van de Leidse hoogleraar Arabisch 

en rector magnificus Snouck Hurgronje van de Universiteitsbi-

bliotheek Leiden.

Vooral de meer museale collecties van de universiteiten, zoals 

de botanische, anatomische, zoölogische en geologische col-

lecties, worden online aangeboden. Maar ook portretten van 

hoogleraren, historische foto’s van universitaire gebouwen of 

memorabilia uit het studentenleven horen bij de verzameling.

De website  blijft groeien en zal binnenkort materiaal van vrijwel 

alle Nederlandse universiteiten bevatten. De verzameling komt 

ook beschikbaar via de website van Digitale Museale Collectie 

Nederland (DiMCoN) en Europeana. Voor universiteiten is het 

nu nog eenvoudiger om hun collecties online beschikbaar te 

stellen.

W

Henriette Reerink



Een website voor collecties van universiteiten
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Door heropvoeden op het   goede pad
  Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray 

In 1851 werd op het Landgoed Rijsselt in Eefde bij 

Zutphen een landbouwkolonie voor jongens opgericht. 

De geschiedenis van deze kolonie ligt verborgen in het 

archief van Nederlandsch Mettray, genoemd naar het 

voorbeeld in het Franse Mettray (in de Loirestreek). 

Een selectie uit dit archief, dat door het Regionaal 

Archief Zutphen wordt beheerd, is met behulp van het 

programma Metamorfoze geconserveerd en gedigita-

liseerd. Na drie jaar werk aan dit omvangrijke project 

zijn de resultaten nu online.

Uitgangspunt voor de kolonie was de opvang van de jongens 

in gezinshuizen. Daarom werden er, naast een hoofdgebouw 

en een school, ook vier familiewoningen gebouwd. Religie en 

gebed vormden de ruggengraat van het heropvoedingproces. 

Ieder huis had een zogenaamde huisvader en er waren werk-

bazen en onderwijzers die een lesprogramma voor de jongens 

verzorgden.

Na verloop van tijd verschoof de nadruk van landbouw naar 

ambacht. In 1917 schreef een jongen over zijn binnenkomst op 

Mettray: ‘Je bent blij als je eens een vriendelijk woord toege-

voegd wordt, dat noodigt dadelijk uit tot vertrouwen, vooral als 

het een ambachtsjongen is, want daar zie je tegenop.’

Goede resultaten

De jongens kwamen uit hele land. Gemiddeld waren ze bij bin-

nenkomst tussen de tien en veertien jaar oud en verbleven ze 

vier jaar in de instelling. De pupillendossiers in het archief ge-

ven veel informatie over de jongens en hun achtergrond. Het 

laat vaak een schrijnend beeld zien. Het Nederlandsch Mettray 

zag de omgeving van de pupillen veelal als schuldige voor de 

situatie waarin de jongens terecht waren gekomen. Van nature 

waren de kinderen niet slecht.

De selectie uit het archief (1850-1961) geeft een repre-

sentatief beeld van de geschiedenis en de ontwik-

keling van de kolonie. Daarvoor is 4,5 meter archief 

gedigitaliseerd met als resultaat ongeveer 30.000 opnames. 

Het geheel geeft een goede indruk van de hulpverlening in Ne-

derland in het algemeen, maar het schetst ook een beeld van 

de ontwikkeling van de hulp aan jeugdige, potentieel criminele 

jongens in het bijzonder.

Heropvoeding

Het idee voor een landbouwkolonie voor jongens kwam van 

de filantroop Willem Hendrik Suringar, zoon van een koopman 

uit Leeuwarden. In de eerste helft van de negentiende eeuw 

was er in Nederland weinig aandacht voor kinderen met ge-

dragsproblemen die met justitie in aanraking kwamen. Bij Su-

ringar ontstond steeds meer het idee dat door heropvoeding 

een criminele toekomst kon worden voorkomen. De speciale 

inrichting die in Mettray in Frankrijk was gebouwd was voor 

hem het voorbeeld.

1

2

3
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Door heropvoeden op het   goede pad
  Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray 

De door Mettray zelf opgestelde rapportages geven gunstige 

resultaten weer. Er werd altijd gestreefd naar zogenaamd ‘re-

glementair vertrek’. Op het moment dat een jongen zover was, 

werd voor hem zoveel mogelijk geregeld. Er werd een betrek-

king en een woonplaats voor hem gevonden, het liefst juist niet 

in de buurt waar de jongen vandaan kwam. Uiteraard waren er 

jongens die eerder vertrokken; het was immers geen gesloten 

inrichting. Deze ‘onreglementaire’ vertrekken werden echter 

niet in de resultaten opgenomen. De kans op terugval was bij 

deze jongens veel groter, vooral omdat ze vaak terugkeerden 

naar het milieu waaruit ze afkomstig waren.

Onder de gedigitaliseerde archiefstukken bevinden zich notu-

len, fotoalbums, jaarverslagen en pupillendossiers. Deze laatste 

zijn (nog) niet openbaar, maar wel op verzoek in te zien voor 

wetenschappelijk onderzoek. 

W

Mirjam van Velzen - Barendsen

www.regionaalarchiefzutphen.nl 

1 - Jongens aan het werk onder 

toeziend oog van de werkbaas in 

de schoenmakerswerkplaats van 

Nederlandsch Mettray. De foto 

komt uit een fotoalbum van de heer 

Vaags, de technisch hoofdleider. 

Veel inwoners van Eefde lieten hun 

schoenen hier repareren. (1950)

2 - De directeurswoning, het 

hoofdgebouw ‘t Rijsselt, van 

Nederlandsch Mettray. Dit gebouw is 

in 1969 gesloopt. (1879)

3 - Groep jongens is aardappelen 

aan het schillen voor het afgebrande 

hoofdgebouw op Nederlandsch 

Mettray. (1934)

4 - Werkplaatspaviljoen Nederlandsch 

Mettray met o.a. de smederij. 

Op de voorgrond de werkbaas en 

kwekelingen. (1879)

5 - Afbeelding van de stichter van 

Nederlandsch Mettray in Eefde, 

Willem Hendrik Suringar (1790-1872) 

met zijn beroemde uitspraak ‘Hij, 

die geen lust en takt heeft anderen 

gelukkig te maken zal levenslang 

vruchteloos zoeken naar het middel 

om zelf gelukkig te zijn.’ (1851)

6 - Jongens van Nederlandsch Mettray 

in werkkleding op rij in het gelid. 

(1950)

7 - Tekening uit het jubileumboekje ter 

gelegenheid van het 100-jarig bestaan 

van Nederlandsch Mettray. Te zien is 

een jongensstoet van 1851 tot 1951 en 

het terrein met bomen en paviljoens 

in de nacht. Doel was om mede door 

deze uitgave mensen te bewegen om 

een donatie te doen. (1951)

Foto’s: Regionaal Archief Zuthpen.   

4









Metamorfoze blikt terug op een 

goed jaar. In 2012 zijn negen-

tien mooie projecten voor het 

conserveren van archieven en collecties 

goedgekeurd. Bij het Nationaal Archief werkt 

het speciale Metamorfoze-team op volle 

kracht aan de uitvoer van deze projecten. 

Ook zijn veel aanvragen binnengekomen 

om boeken, kranten en tijdschriften te digi-

taliseren. De Beoordelingscommissie en de 

Adviescommissies Kranten en Tijdschriften 

hebben hieruit de belangrijkste titels gese-

lecteerd. Deze titels worden opgenomen in 

de digitaliseringsworkflow van de Koninklij-

ke Bibliotheek. Daar werken ze gestaag door 

aan het digitaliseren en online beschikbaar 

stellen van de miljoenen pagina’s. Daarnaast 

is goed gebruik gemaakt van de laatste mo-

gelijkheid om microfilms te scannen.

Thematische indeling

Voor het behoud van ons papieren erfgoed 

zijn ook in 2013 volop mogelijkheden. De 

eerstkomende aanvraagronde in het voor-

jaar (deadline 2 april) zal verlopen zoals u 

dat van Metamorfoze gewend bent. Voor de 

najaarsronde en de daaropvolgende rondes 

overweegt Metamorfoze een nieuwe aanpak. 

In samenspraak met de Adviescommissie 

ABC (de voormalige Beoordelingscommis-

sie) wordt de mogelijkheid onderzocht om 

het ABC-traject volgens een thematische in-

deling op te zetten, zodat er voor de komen-

de jaren een meer gestructureerde aanpak 

is, gebaseerd op (wetenschappelijke) vraag 

en maatschappelijke behoefte. Voor deze 

thematische indeling wordt aansluiting ge-

zocht bij nationale onderzoeksprogramma’s 

van universiteiten en NWO/KNAW, kadervor-

mende cultureel-erfgoedprogramma’s en de 

actualiteit. De Adviescommissie zal de the-

ma’s of onderwerpen vaststellen. Metamor-

foze kan op basis van deze thema’s instel-

lingen uitnodigen voor een projectaanvraag. 

De Adviescommissie beoordeelt uiteindelijk 

de ingediende projectvoorstellen binnen de 

vastgestelde thema’s. Het ABC-traject wordt 

voor instellingen financieel gezien aantrek-

kelijk omdat de 70% subsidiëring wordt om-

gezet naar een 100% financiering. 

Nieuw logo

U heeft het vast gezien. Metamorfoze heeft 

in 2013 een vernieuwd logo gekregen. De 

handboeken voor de subsidieaanvragen 

worden steeds verbeterd en actueel gehou-

den en komen in de nieuwe huisstijl online 

beschikbaar. Metamorfoze werkt aan het ver-

beteren van de website. Ook de nieuwsbrief 

verandert mee. Daardoor is wel het laatste 

nummer van 2012 komen te vervallen en ziet 

u nu dit exemplaar in een geheel vernieuwde 

stijl.

Wij blijven u informeren over alle verande-

ringen. Instellingen die betrokken zijn bij het 

BKT-traject krijgen een uitnodiging voor een 

bijeenkomst dit voorjaar. Over de ontwikke-

lingen op het gebied van papierconservering 

worden kennissessies georganiseerd. In de 

tweede helft van dit jaar hoopt Metamorfoze 

geïnteresseerden te verwelkomen op een al-

gemene informatiedag. 

Kortom, er is veel te doen. We kijken uit naar 

een inspirerend en ondernemend 2013. Wilt 

u de hoogte te blijven van de actuele infor-

matie, meldt u dan aan bij de LinkedIn groep 

van Metamorfoze.

W

Marg van der Burgh

Metamorfoze is het Nationaal 

Programma voor het Behoud van 

het Papieren Erfgoed. 

Metamorfoze is een samenwerkings-

verband tussen de Koninklijke Bibliotheek 

en het Nationaal Archief en is 

een initiatief van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw). 

Het programma bindt de strijd aan met 

verzuring en met andere vormen van 

autonoom verval, zoals inktvraat en 

kopervraat.

Voor meer informatie over het programma 

Koninklijke Bibliotheek

Bureau Metamorfoze

Postbus 90407

2509 LK Den Haag

t 070 3140 518

e metamorfoze@kb.nl

i www.metamorfoze.nl
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