
orfoze nieuws

Ruim een jaar voor de afsluiting van de twee-

de fase van Metamorfoze worden voorberei-

dingen getroffen voor de voortzetting van het

programma in 2005 en volgende jaren. Want

we willen het karwei graag afmaken, om een

voormalige minister-president te citeren. Die

kreeg daarvoor twaalf jaar. Voor Metamorfoze

is dat waarschijnlijk te kort: het zou een

inspanning vergen die de capaciteit van de

erfgoedinstellingen die in Metamorfoze parti-

ciperen te boven gaat. Het zou beter zijn de

benodigde middelen over een iets langere

periode te spreiden. Daarom wordt er gewerkt

aan verschillende scenario’s.

Evaluatie

Een belangrijk instrument om een planning

voor de toekomst te maken is een tussentijdse

evaluatie van het lopende programma. Wat

zijn de succesfactoren? Wat zijn de knelpun-

ten? Wat leren we daarvan? Wat is goed, wat

kan beter en wat kan misschien ook minder,

goedkoper, efficiënter? Inmiddels is de tussen-

tijdse evaluatie uitgevoerd. De Beoordelings-

commissie heeft kritisch naar het programma

gekeken en een aantal aanbevelingen gedaan

aan het ministerie van OCenW. De belangrijk-

ste conclusie is dat in een volgende fase van

Metamorfoze kranten, tijdschriften en boeken

meer aandacht moeten krijgen. 

Digitale duurzaamheid

Technologische ontwikkelingen gaan snel.

Nog niet zo lang geleden beschouwden we

microverfilming nog als de enige bruikbare

massaconserveringsmethode, eventueel in

combinatie met digitalisering om de gecon-

serveerde materialen beter toegankelijk te

maken. Inmiddels wordt wereldwijd hard

gewerkt aan digitale duurzaamheid. Anders

gezegd: ervoor zorgen dat electronische

bestanden op lange termijn bewaard blijven

Het verleden van de toekomst
Metamorfoze kijkt vooruit

Het laatste nummer van Metamorfoze Nieuws 2003 biedt een mooie gelegenheid

om terug te blikken op het afgelopen jaar. In 2003 zijn er bij het Metamorfoze-team 
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en ook in de toekomst geraadpleegd kunnen

worden. Bibliotheken met een depotfunctie en

ook de archieven moeten wel: steeds meer

documenten zijn ‘born digital’ zoals dat heet

en die moeten behouden blijven. De KB loopt

hierin voorop. Er is al een e-Depot en de afde-

ling Digitale Duurzaamheid werkt met succes

aan technieken voor het op lange termijn

behouden van digitale informatie.

Veranderingen

Het ligt voor de hand dat ook Metamorfoze

deze ontwikkelingen nauwlettend volgt. We

hebben het initiatief genomen om met des-

kundigen en vertegenwoordigers van erfgoed-

instellingen de discussie aan te gaan over de

toepassing van digitalisering als conserverings-

methode in een volgende fase van het pro-

gramma. De voordelen van digitalisering zijn

evident: je kunt achter je bureau thuis via

internet toegang krijgen tot het materiaal en

je kunt er gemakkelijker in zoeken. Er blijven

echter vraagtekens bij de houdbaarheid. Een

ander thema is authenticiteit: in hoeverre is

omvat. Tot op heden konden archieven wel

deelnemen aan Metamorfoze, maar dan

alleen met hun speciale collecties. In een 

nieuwe opzet zouden mogelijk ook de grote

publieke overheidsarchieven aan bod kunnen

komen. Want ook daar is conservering hard

nodig. Daarnaast gaat het bij de archieven

niet alleen om verzuring, maar ook om inkt-

vraat en andere schades. Ook ouder materiaal

hoort daarbij. Hoe de samenwerking er 

precies zal gaan uitzien is nog niet geheel 

duidelijk, maar de eerste stappen zijn gezet.

Conserveringsonderzoek

Een belangrijke vraag die conserveringsdes-

kundigen, collectiebeheerders en beleidsma-

kers al geruime tijd bezighoudt, is: hoe snel

gaat het verval van het papier? De KB en het

Nationaal Archief hebben al in 1990 door mid-

del van schade-inventariserend onderzoek de

conditie van hun collecties in kaart gebracht.

Deze werden als representatief beschouwd

voor de situatie in Nederlandse bibliotheken

en archieven. Nu, dertien jaar later, zal dit

Als Midas Dekkers het grootste wonder van het

leven op aarde aan zou moeten wijzen, dan

zou het die ene bevruchte eicel zijn. Van buiten

is er niet te zien of het een goudvis zal worden,

of een goudvink, een kikker of een prins. Maar

inwendig kan hierover geen twijfel bestaan,

het DNA geeft aan met welke soort, zelfs met

welk individu je van doen hebt. Of je moet

wachten tot de geboorte, dan is het meestal

ook wel zichtbaar. Groei is steeds meer jezelf

worden.

Dekkers nieuwste boek staat bol van de

metamorfoses, van bevruchte eicel tot baby,

van larf tot vlinder, van kind tot puber, van

vrouw tot moeder. Het krioelt er van de

opmerkelijke feiten, wetenswaardige verhalen,

ontnuchterende gedachten en verrassende

provocaties die ook nog eens een samen-

hangend geheel vormen. Enerzijds betoont

Dekkers zijn eer aan de wonderen der natuur,

met haar rijkdom, veelzijdigheid en wetmatig-

heden om anderzijds met genoeglijk sarcasme

het wonder van de schepping als ondogma-

tische paus van het Darwinisme de nek om te

draaien.

De vertedering waarmee de komst van een

baby in de regel gepaard gaat, wordt hier

meedogenloos verdrongen door de vraag of

het kind niet gewoon een larf is. Een larf die in

‘een uitbarsting van puisten en ongenaakbaar-

heid de droom van eeuwenoude mythen

waarmaakt en metamorfoseert’. Van larf tot

puber tot volwassen mens. 

Dekkers adviseert dan ook het kind niet als

mens te behandelen, want dat is het niet. Het 

is een heel ander wezen, het is een larf. Help

het kind liever met veel liefde en een beetje 

hoop een goede larf te zijn, dan komt hij er 

vanzelf wel achter hoe hij zich tot mens kan

ontpoppen. Denk maar aan het lelijke kleine 

eendje van Hans Christian Andersen. Je bent

niet wat je bent, maar je bent wat je wordt.

Henriëtte Reerink

Metamorfozen 
De larf. Over kinderen en metamorfose.

het digitale image gelijk aan het origineel? 

Al in de evaluatie van de eerste fase van

Metamorfoze werd door de commissie

Ketelaar gewezen op de noodzaak ook de

archieven in het programma te betrekken.

Daarbij ging het dan vooral om speciale 

collecties die zich in de archieven bevinden.

Inmiddels wordt er gesproken met het

Nationaal Archief over een gezamenlijke aan-

pak van het verval van papieren documenten,

die onder andere ook rijksarchieven, regionaal

historische centra en gemeentearchieven

Titelblad van Midas Dekkers, 

De larf (Amsterdam 2002)

Collectie en foto: Koninklijke

Bibliotheek
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A new age of partnership…
Het behoud van VOC-archieven

onderzoek op dezelfde wijze worden her-

haald. De verwachting is dat dit zeer belang-

rijke gegevens zal opleveren voor de aanpak

van het probleem. Voorzover we weten is dit

de eerste keer dat een dergelijk onderzoek,

waar ook ter wereld, wordt uitgevoerd. En

evenals in 1990 wordt in dit onderzoeksproject

samengewerkt met het Nationaal Archief.

Conserveringsonderzoek is ook bij uitstek het

terrein van het Instituut Collectie Nederland

(ICN). KB, Nationaal Archief en ICN zijn met

elkaar in gesprek om te komen tot een 

optimale afstemming op dit terrein. 

Toekomst

Massaconservering in Nederland gaat een

nieuwe fase in. Ten eerste door schaalvergro-

ting. Projecten zullen veel groter moeten wor-

den om het behoud van kranten, tijdschriften

en boeken te garanderen. Daarnaast zal de

methodiek veranderen. Digitalisering zal een

grotere rol gaan spelen. En tenslotte zal het

terrein breder worden. Met name in de

archiefsector kunnen de komende jaren 

goede resultaten worden geboekt met de

Metamorfoze-aanpak. De drie instellingen die

zich bezighouden met de problematiek van

papierconservering in Nederland hebben de

intentie nauwer te gaan samenwerken. 

Ontwikkeling van kennis is belangrijk. Nu en

in de toekomst. Kennis van het verleden ligt

aan de basis daarvan. We moeten zorgen dat

het verleden een toekomst krijgt.

Dennis Schouten

velen welbekende Engelse bibliotheekbanden

gestoken. In India (64 meter), Sri Lanka (310

meter) en Indonesië (2500 meter) staan de

archieven er minder florissant bij. 

Conserveringstraditie

Voor India, Sri Lanka en Indonesië is het 

essentieel om te beginnen met conservering.

Zonder behandeling van de originelen is in

veel gevallen verfilming onmogelijk. Gelukkig

voor het project hadden India en Sri Lanka al

een ‘conserveringstraditie’, Indonesië echter

nauwelijks.

Twee restauratoren van het Nationaal Archief

hebben een aantal keren in deze landen 

trainingen gegeven in massa-conservering.

Conserveringsmedewerkers in India en Sri

Lanka hebben tijdens de laatste training uit-

voerig instructies gekregen over het aanveze-

len van papier, op door het Nationaal Archief

geleverde aanvezelapparaten, die een redelijk

snelle verwerking mogelijk maken. 

Indonesië is een ander verhaal. Het Arsip

Nasional in Jakarta beschikt over een uiterst

modern uitgerust restauratieatelier. De con-

servering van het VOC-materiaal verloopt ech-

ter traag in Jakarta. Een van de redenen is dat

het Arsip Nasional een conserveringsfunctie in

die regio aan het opbouwen is en dus ook voor

andere instellingen in de regio werkt.

Niet alleen de restauratoren hebben trainin-

gen gekregen. Het management van de

archieven heeft eveneens workshops gevolgd

over preservation management. Ook deze trai-

ningen zijn verzorgd door medewerkers van

het Nationaal Archief. Op deze manier hoopt

men voortzetting van conservering binnen en

buiten het Tanap-project in alle betrokken 

landen te garanderen.

Ted Steemers

Aanvezeltraining in India. 

Foto: Nationaal Archief, Tanap

Towards a new age of partnership (Tanap) is de

naam van het internationale project om de

archieven van de Verenigde Oost-Indische

Compagnie voor ons nageslacht te behouden

en toegankelijk te maken. De landen die bij dit

project betrokken zijn beheren alle nog delen

van VOC-archieven: Zuid-Afrika, India, Sri Lanka,

Indonesië en Nederland. Onlangs werd bekend-

gemaakt dat de VOC-archieven in aanmerking

komen in Unesco’s ‘Memory of de World’-regis-

ter te worden opgenomen, de werelderfgoed-

lijst van historische documenten.

Tropische klimaten

Uitgangspunt van het Tanap-project was het

digitaal beschikbaar stellen van het VOC-

archief. Een nobel streven voor een archief dat

zo belangrijk is en zoveel informatie bevat over

de betrokken landen. De werkelijkheid is ech-

ter weerbarstiger dan men aanvankelijk dacht.

Digitaliseren van archieven in slechte staat

gaat niet zomaar. Met name archieven die in

tropische klimaten bewaard worden zijn er

doorgaans slecht aan toe. Conserveren is de

eerste stap op weg naar het eindresultaat van

dit project.

Engelse bibliotheekbanden

De VOC-archieven in Nederland (1400 meter)

en in Zuid-Afrika (450 meter) bevinden zich 

in goede staat. Het Zuid-Afrikaanse klimaat 

is mild en onze opvolgers in dit land, de

Engelsen, hebben het archief keurig in de voor
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Maar liefst 14 verenigingen en 737 bewonde-

raars werkten in 1882 mee aan een uniek

cadeau ter gelegenheid van de zeventigste ver-

jaardag van de in Alkmaar geboren schrijfster

A.L.G. (‘Truitje’) Bosboom-Toussaint (1812-1886).

Tijdens een plechtige bijeenkomst in haar

woonplaats Den Haag ontving de schrijfster een

heel bijzonder liber amicorum. Een negen per-

sonen tellende commissie, bestaande uit onder

meer bekende 19de-eeuwse letterkundigen als

Nicolaas Beets, Willem Hofdijk en Carel

Vosmaer, had zorg gedragen voor het totstand-

komen ervan. Tijdens de uitreiking was nog niet

alles gereed. Zo ontbrak nog de ebbenhouten

cassette, versierd met zilveren en vergulde

ornamenten, waarin het losbladige album later

werd geborgen. 

Dwarsdoorsnede

Het album amicorum bestaat uit een

verzameling losse bladen, vergezeld van een

register met de namen van degenen die er aan

hadden meegewerkt. De verzameling bladen

bestaat uit twee gedeelten. Het eerste bevat

merendeels geschreven teksten, met daarnaast

divers materiaal zoals bijvoorbeeld borduur-

werken op papier en korte muziekpartituren.

Het tweede bestaat uit tekeningen, aquarellen

en kalligrafieën. De lijst van medewerkers aan

het album geeft een mooie dwarsdoorsnede

van de 19de-eeuwse culturele elite. Schrijvers,

dichters, geleerden, componisten, politici en

bekende kunstenaars werkten er aan mee. 

Zo treffen we gedichten aan van François

Haverschmidt (‘Piet Paaltjens’), Nicolaas Beets

en J.L.L. ten Kate. Tekeningen en aquarellen zijn

aanwezig van de hand van onder meer Jacob

Maris, Isaäk en Josef Israels, Anton Mauve en

Hendrik W. Mesdag.

Groot letterkundige

Het album geeft aan dat ‘Truitje’ Bosboom-

Toussaint door haar tijdgenoten als een groot

letterkundige werd gezien. Ze werd in 1812 in

Alkmaar geboren als Anna Louisa Geertruide

Toussaint. Na een kortstondige loopbaan als

‘schoolhouderes’ en gouvernante, debuteerde

zij in 1837 met de novelle Almagro. In de

volgende jaren ging ze zich toeleggen op de

historische roman. Bekende titels zijn De graaf

van Devonshire (1838), Het Huis Lauernesse

(1840) en De Delftsche wonderdokter

(1870/1871). Behalve historische romans schreef

ze ook enkele eigentijdse zedenromans. Het

bekendste voorbeeld is Majoor Frans (1875),

met als onderwerp ‘de strijd eener vrouw tegen

zich zelve en de wereld’, zoals de schrijfster zelf

aangaf. Het werd een succesvol boek. Al tijdens

het leven van Bosboom-Toussaint werd het

vertaald in het Engels, Frans, Duits en Zweeds.

In de 20ste eeuw begon de roem van de

schrijfster langzaam te verbleken. Hoewel ze

door de literaire handboeken nog steeds wordt

beschouwd als een van de beste 19de-eeuwse

auteurs, heeft ze vandaag de dag niet veel

lezers meer. 

Na de dood van de schrijfster in 1886 werd het

album amicorum door haar nabestaanden in

bruikleen gegeven aan de Koninklijke

Bibliotheek. Daar bleef het tot 1912. In dat jaar

werd de honderdste geboortedag van de

schrijfster in haar geboorteplaats Alkmaar

uitgebreid gevierd. Zo werd er op een in het

oog vallende plaats een bronzen borstbeeld 

van haar geplaatst. Onder indruk van al die

aandacht uit Alkmaar besloot de familie het

album, samen met andere voorwerpen en

archivalia aan de Gemeente Alkmaar te

schenken. 

Behoud van het album

De huidige beheerder van het album is het

Regionaal Archief te Alkmaar. Gezien het grote

belang van het album voor de kennis van 

het 19de-eeuwse culturele leven, besloot de

archiefdienst het album en een aantal van de

in 1912 geschonken archivalia aan te melden

voor het Metamorfoze-programma. Op de

subsidieaanvraag werd in het voorjaar van

2003 positief beschikt. De werkzaamheden om

het behoud van het album en de archivalia te

verzekeren, zijn inmiddels begonnen. Behalve

vastlegging op microfilm omvat het project 

het digitaliseren van het album en een aantal

stukken behorende tot de Alkmaarse Bosboom-

Toussaintcollectie. Via internet zal de collectie

straks voor iedereen te raadplegen zijn op de

sites van het Regionaal Archief Alkmaar

(www.archiefalkmaar.nl) en die van het Geheu-

gen van Nederland. Ook voor het behoud van

de originele documenten zal worden gezorgd.

Schade zal zoveel mogelijk worden hersteld en

voor de uiteindelijke berging van het album

zullen passende zuurvrije cassettes worden

gemaakt. De originele cassette maakt

inmiddels onderdeel uit van de vaste opstelling

van het Stedelijk Museum Alkmaar.

Harry de Raad

Dwarsdoorsnede van de 19de-eeuwse culturele elite
Het liber amicorum voor Truitje Bosboom-Toussaint

Anna Louise Geertruida Toussaint, ca. 1840.

Foto’s: Regionaal Archief Alkmaar

Collage van autografen van

Nederlandse staatslieden. 
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(ICBS) en haar mogelijke bijdrage aan wereld-

wijde calamiteitenplanning. Blue Shield kan

gezien worden als culturele equivalent van het

Rode Kruis. Het heeft tot doel het culturele

erfgoed in tijden van oorlog te beschermen en

streeft ernaar meer respect te creëren voor

cultureel erfgoed en voor de mensen die dit

erfgoed na oorlogsgeweld weer herstellen.

Daarbij wordt samengewerkt met UNESCO,

INTERPOL en het Rode Kruis.

Stress-situaties

Medewerkers van een aantal instellingen

vertelden over hun ervaringen voor, tijdens en

na een ramp. Zo werd er aandacht besteed aan

de watersnoodramp in Praag in 2002, aan de

aardbevingen in Turkije in 1999 en aan de

gevolgen van een orkaan op de Caraïben. 

Het bleek dat op het moment van een ramp

vaak creatief gezocht moet worden naar

oplossingen voor het bergen van een collectie.

Oplossingen die vaak niet in een calamiteiten-

plan zijn opgenomen. Zo is het bijvoorbeeld

niet mogelijk om objecten in te vriezen als er

geen elektriciteit meer beschikbaar is. De

nationale bibliotheek van Tsjechië in Praag

heeft dan ook zelf diverse droogmethodes

ontwikkeld, waarvan de voor- en nadelen

uitgebreid werden toegelicht. De belangrijkste

conclusie luidde dat het eigenlijk nauwelijks

mogelijk is om de dimensies van een ramp te

voorspellen.

Van 30 juli t/m 1 augustus vond in Berlijn de

IFLA Preconference over Disaster Management

plaats, georganiseerd door de IFLA Section on

Preservation and Conservation. De KB was

nauw bij de organisatie van dit congres

betrokken. Plaats van handeling was de

Akademie der Wissenschaften in Berlijn. Ruim

90 deelnemers uit 29 verschillende landen

namen aan de conferentie deel.

Het programma was onderverdeeld in zes

sessies. Er werd gekeken naar de aanpak van

calamiteiten op macroniveau (internationaal

en nationaal) en op instituutsniveau. De

praktische kant kwam in de laatste sessie aan

de orde.

Preventieve collectiezorg

In de eerste sessie werd de nadruk gelegd op

preventieve collectiezorg en op samenwerking

met andere instituten en culturele organisa-

ties. Er zijn in de loop der tijd op nationaal en

internationaal niveau diverse hulpmiddelen

ontwikkeld voor het opzetten van een

calamiteitenplan. Ook werd aandacht besteed

aan het probleem om mensen in culturele

instellingen te motiveren om over een

calamiteitenplan na te denken en vooral 

om erover te blijven nadenken. Een goed

calamiteitenplan werkt namelijk alleen als 

het actueel en levend is. 

De tweede sessie was gewijd aan de rol van de

‘International Committee of the Blue Shield’

Risico-analyse

Het belang van risico-analyses voor calamitei-

tenplanning kwam aan de orde in de vijfde

sessie. Collecties kunnen niet alleen te lijden

krijgen van ‘rampenschade’ maar ook van

‘alledaagse’ schade. Er werden twee methodes

gepresenteerd om de risico’s vast te stellen. 

De ene is gebaseerd op calculaties en kans-

berekening, de andere op ‘kijken met je ogen’

en gesprekken met het personeel. Voor

betrouwbare risico-analyses kan het nuttig zijn

strikte prioriteiten vast te leggen. Maar er zijn

andere problemen. Het toetsen van een risico-

analyse is moeilijk, met name omdat het vele

jaren in beslag neemt.

Herstelwerkzaamheden

In de laatste sessie werd aandacht geschonken

aan herstelwerkzaamheden. Er werd gekeken

naar de behandeling van verschillende mate-

rialen, zoals boeken en papieren objecten,

foto’s, film en nieuwe media. Voor papieren

objecten bestaan verschillende droogmetho-

den, afhankelijk van de objectsoort.

Het is duidelijk dat een culturele instelling 

niet kan volstaan met het schrijven van een

rampenplan dat vervolgens de kast in gaat.

Om mensen beter voor te bereiden op stress-

situaties zijn regelmatig oefensessies nodig.

Een van de lessen die de ‘echte rampen’ 

ons hebben geleerd, is dat het nemen van

preventieve maatregelen en het opstellen van

calamiteitenplannen essentieel is voor goed

disaster management. Daarbij is samenwerking

op nationaal en internationaal niveau zeer

belangrijk. 

Het is goed om je ervan bewust te zijn dat het

pas echt een ramp is, als niemand weet hoe je

op een ramp moet reageren.

Sabine Fleischer

[1]

[2 ]

Van watersnoodrampen, aardbevingen en orkanen 
Verslag van de IFLA Preconference ‘Preparing for the Worst, 

Planning for the Best: Protecting our Cultural Heritage from Disaster’

Voorzitter John McIlwaine.

Foto: Carola Selfet,

Staatsbibliothek zu Berlin 
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De afgelopen twee jaar is binnen

Metamorfoze veel aandacht besteed aan de

conservering van Nederlandse geïllustreerde

tijdschriften. In een aantal publicaties,

waaronder Metamorfozenieuws, is aandacht

besteed aan dit project. De verfilming is

inmiddels al aardig opgeschoten. Een goede

gelegenheid om de verschillende tijdschriften

wat meer in de schijnwerpers te plaatsen.

Deze keer is dat De Lach.

Voor moeder de vrouw

Hoewel De Lach al bijna twintig jaar ter ziele

is, zullen veel Nederlanders zich het tijdschrift

nog wel herinneren als ‘dat onzedelijke

blaadje’. 

In november 1924 verscheen de eerste

aflevering van De Lach, uitgegeven door de

Amsterdamsche (later Algemene) Kiosk

Onderneming ook nu nog beter bekend als

AKO. Het tijdschrift was meteen een groot

succes in heel Nederland. In een facsimile-

bloemlezing uit 1973, samengesteld door

Leonard de Vries, schrijft voormalig

hoofdredacteur At van den Ouden dat De

Lach inspeelde op de behoefte van het per

trein reizende publiek aan een ‘eenvoudig

tijdschrift met korte stukjes tekst en veel

foto’s en cartoons’. Het blad werd dan ook

Een ‘schoone baadster’

Hoewel al veel in het werk is gesteld om

de tijdschriften te completeren,

ontbreken er van De Lach, maar ook van

enkele andere tijdschriften nog steeds

nummers of jaargangen. Heeft u nog

tijdschriften liggen of tips waar deze te

vinden zijn, wilt u zich dan wenden tot

Willem van den Berg of Ron Kenter: 

telefoon 070-3140584,

e-mail: willem.vandenberg@ kb.nl,

ron.kenter@kb.nl 

Van braaf tot bloot
Het tijdschrift De Lach geconserveerd

voor een groot deel verspreid via de losse

verkoop. 

In de eerste decennia van haar bestaan was er

weinig ‘onzedelijks’ te ontdekken aan het

tijdschrift: de rubriek ‘Lachfilmpjes’ bevatte

voornamelijk cartoons en veel (voor ons nu

tamelijk flauwe) anecdotes en mopjes. Andere

rubrieken, zoals ‘Voor onze kleuters’ en ‘Voor

moeder de vrouw’, waren het toppunt van

braafheid: puzzels en trucjes, de laatste

modetrends, recepten en ‘practische wenken’. 

Badnummers

Verder richtte het blad zijn blik vooral op

gebeurtenissen in binnen- en buitenland. 

Met de opkomst van de filmindustrie werd

ook steeds meer aandacht besteed aan

Hollywood-sterren als Rudolf Valentino,

Dolores del Rio en Greta Garbo. Vooral de

zomerse ‘badnummers’ werden erg populair:

afleveringen boordevol foto’s van ‘schoone

baadsters’. Aanvankelijk waren die foto’s nog

erg beschaafd (de badpakken uit de jaren ’20

waren nog tamelijk verhullend), maar

geleidelijk aan werden de foto’s bloter en

pikanter. Ook de ‘brave’ rubrieken voor

vrouwen en kinderen verdwenen. 

Papierschaarste

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd De

Lach door de Duitsers verboden. De voor-

waarden om te blijven verschijnen waren ‘in

strijd […] met onze Nederlandsche gevoelens

en met den traditioneelen inhoud van ons

blad’, schrijft de redactie bij het verschijnen

van het eerste nummer na de oorlog, in

oktober 1946. De redactie verontschuldigt zich

verder over het feit dat het blad vanwege de

papierschaarste niet op ‘ons mooie, glanzende

foto-papier’ gedrukt kan worden. In deze jaren

verscheen De Lach ook maar één keer per

maand, met een beperkte omvang van 16

pagina’s. 

Bloot

De inhoud van De Lach bleef na de oorlog

min of meer hetzelfde. Foto’s van Hollywood-

sterren en popidolen vormden nog steeds een

belangrijk onderdeel van het blad. Zo sierde

het nieuwe popidool Elvis Presley het omslag

van De Lach van december 1957. Volgens het

bijschrift één van de ‘zingende gitaristen die

de Rock-‘n-Roll manie propageerden’, maar

waarschijnlijk ‘even vlug vergeten als omhoog

geklommen’. 

Met de jaren werd het blad wel steeds

pikanter: de bikini’s werden kleiner, af en toe

werd er zelfs al bloot getoond. De Lach werd

steeds meer een ‘mannenblad’. Eind jaren

zestig was het tijdschrift een echt blootblad

geworden, vol pin-up foto’s en prikkelende

artikelen. 

Ondanks de bijgestelde formule werd het

tijdschrift echter steeds minder rendabel, met

name omdat het concurrentie kreeg van veel

explicietere blootbladen als Penthouse en

Playboy. Het blad veranderde in die periode

ook een paar keer van naam: Lach 69 en

Lach-Manoeuvre. Na 47 jaargangen kwam in

april 1972 het laatste nummer van De Lach

uit. Een week later verscheen alweer een

opvolger, het mannenblad Mach, onder

dezelfde redactie, maar met een andere

formule. In maart 1973 werd De nieuwe lach

gelanceerd, een ‘luchtig weekblad voor het

hele gezin’ en meer volgens de oude formule

van De Lach. Beide tijdschriften was echter

geen lang leven beschoren.

Andrea Langendoen

De eerste aflevering van De Lach.

Foto Koninklijke Bibliotheek
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Over conserveren gesproken
Het Visbooc: onderwerp van digitalisering en conservering. Deel 1

Het Visbooc, één van de honderd hoogte-

punten van de Koninklijke Bibliotheek, is nu

onderwerp van restauratie en digitalisering.

De KB wil het Visbooc toegankelijk maken

voor een breed publiek en bereidt daarom een

digitale presentatie op het internet voor. 

Waterverftekeningen

Waarom kiest de KB het Visbooc als onder-

werp van een digitale presentatie?

Voornamelijk vanwege de waterverftekenin-

gen die op elke bladzijde in het boek zijn aan-

gebracht. Adriaen Coenen, een vishandelaar

uit Scheveningen, heeft een uniek boek nage-

laten waarin hij allerlei fenomenen van het

leven in de zee heeft gedocumenteerd. Het

Visbooc, uit de jaren 1577-1580, is gebaseerd

op zijn eigen kennis van de zee en die van zijn

geleerde tijdgenoten.

Maar er is nog een tweede reden waarom

deze informatiebron geselecteerd is voor digi-

talisering. Vanwege ernstige schade is het

boek nu nauwelijks raadpleegbaar. De bladen

liggen los, de katernruggen zijn gescheurd.

Het doorbladeren leidt tot verdere schade aan

de constructie en het papier. 

Multomappen

Op dit moment is het Visbooc slechts beperkt

toegankelijk voor bezoekers van de KB. Zij

hebben de beschikking over enkele multo-

mappen met zwart-wit foto’s en een micro-

film, ook in zwart-wit. Omdat in deze duplica-

ten de kleuren van de waterverftekeningen

ontbreken, hebben ze als vervangend medium

slechts een beperkte waarde. In digitale vorm

komt het origineel veel meer tot zijn recht.

Kleur en ook textuur zijn zichtbaar. In de eer-

der gemaakte duplicaten was dat niet het

geval. Met de digitale presentatie kan de KB

het Visbooc, ondanks de fragiele staat, toch

(virtueel) beschikbaarstellen, aan een breed

publiek.

Een digitaliseringsplan is snel geschreven.

Maar vóórdat boeken, of andere objecten,

onder de camera liggen kijkt een restaurator

naar de staat van het object. Zal het boek het

transporteren en het hanteren overleven? In

het geval van het Visbooc niet. Toch werkt

het beschadigde binnenwerk in het voordeel

van de digitaliseerder. De losliggende bladen

worden opgenomen met gebruik van een flat-

bed-scanner. Dit is een aanzienlijke tijdsbespa-

ring in vergelijking met het gebruik van een 

gewone camera-opstelling.

Papieren pleisters

Als eerste moet er een restauratieplan komen.

Daarbij documenteert de restaurator het

Visbooc in woord en beeld. Vervolgens wordt

het boek uit elkaar gehaald. Juist tijdens deze

handeling is het zaak om de naaiwijze te

beschrijven en resten naaitouw te bewaren.

Alle 413 bladen worden bekeken op water-

merk, schade en andere sporen die iets over

de wijze van binden, schilderen en schrijven

‘vertellen’. 

Wat heeft het forensisch onderzoek in dit

geval opgeleverd? Afgesneden ganzeveerpun-

ten, witte brokjes, zwarte veegvlekken, papie-

ren ‘pleisters’. Deze laatste zijn papierrepara-

ties, uitgevoerd door een slimme boekbinder.

Hij heeft eerst het boekblok ‘schoongesne-

den’. De overgebleven gekleurde stroken zijn

vervolgens gebruikt om scheuren in de

gekleurde delen te repareren. Bij het onder-

zoek werd ook duidelijk dat de huidige acht-

tiende-eeuwse band niet de eerste was. Het

schoonsnijden, maar ook bijvoorbeeld de

vraatsporen van een ‘boekenwurm’, duiden op

de aanwezigheid van een Gothische band,

met houten platten. 

Veegvlekken

Uit de aanwezigheid van zwarte veegvlekken

valt te concluderen dat Coenen de waterverf- In een tweede artikel wordt nader ingegaan op

het inktvraat-onderzoek en de uitgevoerde

restauratie.

tekeningen heeft ‘doorgegriffeld’. Deze tech-

niek behelst het overtrekken van een illustra-

tie met een stomp voorwerp. Voor het

kopieermachine-tijdperk werd deze techniek

veelvuldig toegepast. 

Hoe is Coenen te werk gegaan? Eerst werd de

achterzijde met heel weinig houtskool inge-

smeerd, misschien met een veer. Vervolgens

heeft hij de tekening overgetrokken. Soms is

dit te heftig uitgevoerd: in de omtrek van de

tweebenige zeemeermin [zie afbeelding] is

bijvoorbeeld een snee ontstaan. De tekenin-

gen kon hij op deze manier in zijn andere

manuscript-boeken gebruiken.

Al deze sporen en de interpretaties ervan 

leveren nieuwe uitgangspunten op voor het

restauratieplan. De sporen die iets over de

geschiedenis van dit boek vertellen zullen

behouden blijven. Dit geldt voor de ‘hout-

wormgaatjes’, de papieren ‘pleisters’ en de

zwarte vegen. Deze combinatie van restaura-

tie en digitalisering zorg ervoor dat het origi-

neel behouden blijft en tegelijkertijd voor een

groot publiek toegankelijk wordt.

Paulien Rings

Met dank aan Ad Stijnman voor zijn 

informatie over de overtrektechniek.
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Nieuwe rondes project-

voorstellen 2004

In 2004 komt de Beoordelings-

commissie driemaal bijeen:

16 februari 2004

(deadline voor insturing: 9 januari)

juni 2004   

(datum en deadline nog niet vast-

gesteld)

oktober 2004  

(datum en deadline nog niet vast-

gesteld)

Meer informatie over het indienen

van een projectvoorstel vindt u in

het Handboek Metamorfoze,

Hoofdstuk 2. U kunt ook contact

opnemen met de coördinatoren van

Bureau Metamorfoze:

Affiches

Binnenkort wordt de collectie oor-

logsaffiches van het Nederlands

Instituut voor Oorlogsdocumen-

tatie aan Het Geheugen van

Nederland toegevoegd. De verza-

meling bestaat uit ca. 5000 affiches

en plakkaten uit de periode 1939-

1946, aangevuld met posters van de

NSB die zijn verschenen sinds 1933.

De affiches zijn tijdens en na de

Tweede Wereldoorlog verzameld 

en geven een uniek beeld van het

leven in bezet Nederland en

Nederlands-Indië. Sinds enige tijd

wordt de collectie beheerd door de

Koninklijke Bibliotheek. 

Ook de collectie illegale brochures 

en pamfletten zullen binnenkort te

vinden zijn op de Geheugen-website:

www.geheugenvannederland.nl.

Dataloggers

Wat is de beste datalogger voor het

meten en registreren van tempera-

tuur en relatieve luchtvochtigheid?

Om antwoord te geven op deze

veelgestelde vraag van erfgoedbe-

heerders hebben de Rijksdienst voor

de Monumentenzorg (RDMZ) en het

Instituut Collectie Nederland (ICN)

een vergelijkend onderzoek gedaan.

De resultaten van dit onderzoek zijn

gepubliceerd in Dataloggers: ver-

gelijkend onderzoek naar tempe-

ratuur en vochtigheidsmeters

door J.A. Mosk (red.), Marc Stappers

en Wolter Kragt. 

De publicatie kost 7,50 Euro en is te

bestellen via de ICN-website:

www.icn.nl

Oogst 2003

In 2003 zijn de volgende project-

aanvragen gehonoreerd:

Literaire collecties

(microverfilmen):

Brievencollectie W. Eekhoff (Tresoar -

Fries Historisch en Letterkundig

Centrum, Leeuwarden);

Collectie Menno ter Braak; aanvul-

ling (Letterkundig Museum);

Collectie Friestalige kinderboeken

(Tresoar - Fries Historisch en

Letterkundig Centrum, Leeuwarden);

Collectie N. Beets II (UB Leiden).

Literaire collecties 

(conservering en digitaliseren):

Collectie Bosboom-Toussaint

(Regionaal Archief, Alkmaar).

Literaire Collecties (digitaliseren):

Illegale Brochures en Pamfletten

(Nederlands Instituut voor

Oorlogsdocumentatie, Amsterdam);

Hoogtepunten Literatoren (KB);

Hoogtepunten collectie (Letterkundig

Museum);

Collectie Brochures (Multatuli

Museum, Amsterdam);

Literaire Archieven (Stadsarchief en

Athenaeumbibliotheek, Deventer).

Cultuurhistorische collecties:

Archief Pieter Jelles Troelstra (IISG);

Vrijdenkerscollectie (Bibliotheek

Universiteit voor Humanistiek,

Utrecht);

Collectie Nieuw Archief Huis Bergh 

(’s-Heerenbergh);

Collectie Nationale Tentoonstelling

van Vrouwenarbeid 1898 (IIAV); 

Collectie Nederlands-Indische Kranten

II (KB);

Archief Stichting Stad en Lande van

Gooiland (Stad en Lande

Stichting/Stads- en Streekarchivariaat

Naarden); 

Collectie Bibliotheca Neerlandica

Manuscripta (UB Leiden).

Internationaal Waardevolle

Collecties:

Archief Alexander Berkman (IISG);

Archief Lucien Descaves/Louise Michel

(IISG);

Collectie Schaak- en damperiodieken II

(KB).

Foto: NIOD, Amsterdam


