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Samenwerking met Het Geheugen van Nederland

preservation and access

projectkosten. Doel van Het Geheugen is het vrij beschikbaar stel-

len van gedigitaliseerde erfgoedcollecties voor iedereen via een

website (www.geheugenvannederland.nl). Deze website wordt

door de Koninklijke Bibliotheek gehost. 

Maar Het Geheugen is meer dan een subsidieregeling en een web-

site. Het biedt een infrastructuur voor digitalisering van erfgoed-

collecties in de breedste zin des woords, met richtlijnen voor scan-

nen, metadata en presentatie. Het creëert toepassingen via digi-

tale lessen voor het voortgezet onderwijs op basis van het

gedigitaliseerde materiaal en fungeert als expertisecentrum op

het gebied van digitalisering van erfgoed.

Overwinteren op Nova Zembla

Het Geheugen van Nederland omvat nu ruim vijftig collecties van

zeer uiteenlopende omvang. Van een piepklein archiefje van een

Limburgse dichter tot een collectie met tienduizenden afbeeldin-

gen uit het rijke Roomse leven. In totaal omvat Het Geheugen van

Nederland nu 350.000 objecten met korte beschrijvingen die door-

zoekbaar zijn. Dat kan direct op de homepage van de website of

via het speciale zoekscherm. 

Hoe beleefden de Nederlanders de Tweede Wereldoorlog

en de bevrijding? Een ooggetuigenverslag van de waters-

noodramp. The Golden Earrings in 1967. De introductie van de DAF,

de eerste Nederlandse auto. Zestiende-eeuwse prenten van 

Pieter Brueghel en Jeroen Bosch. Ons koloniale verleden. Fragmen-

ten van het televisieprogramma Top of Flop uit de sixties. Oorlog

met de Belgen in 1830. De jaren vijftig, toen geluk nog heel gewoon

was. Wederopbouw en deltawerken. Nederlandse mode in de 

twintigste eeuw. De politiek te kijk gezet in prenten van Peter van 

Straaten en L.J. Jordaan. Al deze onderwerpen, en nog heel veel meer,

zijn te vinden op de website van Het Geheugen van Nederland.

Vrij beschikbaar

In 2001 ging Het Geheugen van Nederland van start. Het Geheu-

gen is het nationale programma voor digitalisering van het Neder-

landse erfgoed. Net als Metamorfoze wordt het programma gefi-

nancierd door het Ministerie van OCW en gecoördineerd door de

Koninklijke Bibliotheek. Erfgoedinstellingen kunnen bij Het Geheu-

gen van Nederland projectvoorstellen indienen voor digitalisering

van collecties, en aanspraak maken op 70% subsidie voor de 
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Verder zal Het Geheugen van Nederland gaan fungeren als infra-

structuur voor erfgoed dat in de toekomst met overheidssubsidie

wordt gedigitaliseerd.

Blijvende, goede toegang

Preservation and Access. Daar was het altijd om te doen. Als je

documenten conserveert door de informatie die ze bevatten op een

andere manier beschikbaar te maken, moet je ook zorgen voor blij-

vende, goede toegang tot die informatie. Digitalisering biedt die

mogelijkheid. Als je erfgoedcollecties digitaliseert om ze beter toe-

gankelijk te maken, moet je ook zorgen voor het behoud van die

digitale collecties. Dan hoef je niet steeds opnieuw te beginnen.

De combinatie Preservation and Access zal in de komende jaren

echt realiteit worden. Alles wat wordt geconserveerd, zal via het

web voor iedereen beschikbaar komen. Maar ook: alles wat wordt

gedigitaliseerd, zal in digitale vorm duurzaam worden opgeslagen

en behouden blijven. Metamorfoze en Het Geheugen van Neder-

land gaan daarvoor zorgen.

�

Dennis Schouten

�
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Het sonnet ‘Avondzang’ van Jacques

Perk, op muziek gezet door Alphons

Diepenbrock. Collectie muziekma-

nuscripten Alphons Diepenbrock,

Nederlands Muziekinstituut.

2 

Omslag van De Gracieuse. 

Geïllustreerde Aglaja, 16 februari

1933. Collectie Gemeentemuseum

Den Haag.

�

Toegankelijk maken van historische bronnen voor het onderwijs

is een belangrijke taak van Het Geheugen. Er zijn 24 interactieve

digitale lessen gemaakt voor middelbare scholieren, die kunnen

worden ingepast in het leerprogramma. Zo kunnen leerlingen zich

verplaatsen in een journalist uit 1953 en in een digitale krant ver-

slag doen van de watersnoodramp. Ook kunnen ze met Willem

Barentsz overwinteren op Nova Zembla. Of ze kruipen in de huid

van een scheepsarcheoloog en onderzoeken een zeventiende-

eeuws schip dat gezonken is bij Texel.

Bewegende beelden en objecten

Vanaf 2001 is er sprake van samenwerking tussen Metamorfoze

en Het Geheugen van Nederland. Literaire collecties die worden

geconserveerd met subsidies van Metamorfoze kunnen digitaal

beschikbaar worden gesteld via Het Geheugen van Nederland.

Enkele van deze collecties zijn al te vinden in Het Geheugen, en

een aantal staat nog op stapel. Aangezien digitalisering een steeds

belangrijker onderdeel wordt van het Metamorfozeprogramma,

zullen steeds meer collecties via Het Geheugen van Nederland toe-

gankelijk worden. In oktober 2005 zijn zeven conserveringspro-

jecten literaire collecties goedgekeurd. Allemaal zullen ze over een

tijdje ook op de website van Het Geheugen te zien zijn.

Bewegende beelden

Het Geheugen van Nederland richt zich momenteel sterk op beeld-

materiaal. De nadruk ligt op foto’s en daarnaast op schilderijen,

tekeningen, grafiek, affiches, bewegende beelden en objecten. De

komende jaren zal Het Geheugen van Nederland meer tekstmate-

riaal gaan bevatten. De website zal daaraan worden aangepast.

Metamorfoze zal veel van dit tekstmateriaal gaan leveren. 



In 1586 nam de Engelse graaf van Leicester, die uit naam van

koningin Elizabeth I met een legermacht de opstandige Neder-

landen te hulp was gekomen, de organisatie van de oorlogvoering

ter zee ter hand. In een poging de strijd te water tegen de lands-

heer te centraliseren richtte Leicester in de Republiek vijf admira-

liteitscolleges op: drie in Holland, een in Friesland en een in Zee-

land. Deze colleges hielden zich bezig met bestuur en rechtspraak

in zeezaken. 

Samen met die van Amsterdam was de admiraliteit van Zeeland

het belangrijkste admiraliteitscollege. Dit gold in het bijzonder

voor de jaren omstreeks 1600 toen het gewest in strategisch en

economisch opzicht een rol vervulde die de gewestelijke belan-

gen ver oversteeg. Zeeland stond aan de basis van de Nederland-

se opstand terwijl de provincie tussen de val van Antwerpen in

1585 en het begin van het Twaalfjarig Bestand in 1609 ook zijn

grootste economische bloei beleefde. 

Competentiegeschil

Het financieel archief van de Zeeuwse admiraliteit bleef bewaard,

opmerkelijk genoeg dankzij een competentiegeschil tussen een

gewestelijke en een generaliteitsinstelling. De Zeeuwse rekenka-

mer weigerde halsstarrig om de admiraliteitsrekeningen voor 

controle naar de generaliteitsrekenkamer in Den Haag te sturen.

Daardoor werden de bescheiden, in tegenstelling tot die van de

andere admiraliteitscolleges, voor de brand in het Departement

van Marine in 1844 behoed. Op de zolders van het Middelburgse

abdijcomplex was ruimte genoeg om naast de rekeningen ook de

bijlagen, acquitten genaamd, te herbergen. De rekeningen en

acquitten overleefden ook het Duitse bombardement op Middel-

burg van mei 1940.

Zeeweg naar Azië

De oudste stukken van de Zeeuwse admiraliteit worden nu als een

van de pilots in het archieventraject van Metamorfoze geconser-

veerd. Zij bevatten belangwekkende informatie over onder meer

de bewapening, bemanning en uitreding van de Zeeuwse oorlogs-

vloot. Ook vindt men er gegevens over de bouw van oorlogssche-

pen, verkochte buitgoederen, belastingheffing en belastinginkom-

sten uit de konvooien. Bijzonder interessant zijn ook de licenten

en staatsondersteuning aan particuliere koopliedenconsortia, zoals

aan de voorcompagnieën van de latere voc en aan een expeditie

voor het vinden van een zeeweg naar Azië via het noorden. 

�

Ivo van Loo

de zeeuwse admiraliteit

De verovering van acht Spaanse

galeien voor Sluis in 1603 beteken-

de het behoud van Zeeuws-Vlaan-

deren voor Nederland.

(Zeeuws Archief, hist.top. atlas

Zelandia Illustrata, Koninklijk

Zeeuwsch Genootschap der 

Wetenschappen, nr.  III, 111).
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microfilms ingezet in eerste 

fase staten-generaal digitaal

Resulaten van een kleine test

Dit jaar is het project Staten-Generaal Digitaal (sgd) 1814-1995 van

start gegaan. Het project zal in fasen de Kamerstukken en Handelingen

van 1814-1995 verfilmen, digitaliseren en beschikbaar stellen op 

een website. In totaal betreft het meer dan twee miljoen pagina’s. 

Kleine test

In voorbereiding op de full-text ontsluiting van documenten van het

project Staten-Generaal Digitaal is een kleine test opgezet met

betrekking tot de tekenherkenning (Optical Character Recognition,

ocr) van materiaal uit de periode 1990-1995. 

De test werd uitgevoerd om twee vragen te beantwoorden:

1 - Documenten die van microfilms werden gemaakt leveren een

minder goede kwaliteit op dan scans van originele documenten.

Leveren documenten die van microfilm gescand worden daarom ook

een minder goed tekenherkenningsresultaat op dan tekstdocumen-

ten die vanaf het origineel worden gescand?

2 - Met welk herkenningspercentage dienen we rekening te houden? 

Op basis van een kleine hoeveelheid materiaal (63 pagina’s) wer-

den de tekenherkenningsresultaten voor twee categorieën tekst-

documenten, origineel en op microfilm, met elkaar vergeleken. De

voorbereidingen voor beide categorieën waren identiek: ze werden

met dezelfde resolutie gescand en met dezelfde ocr-software

bewerkt.

Hierbij werd uitsluitend gelet op ocr-fouten die in de tekst voor-

kwamen. Het betrof drie soorten fouten: deletie (waarbij het karak-

ter wordt gewist of niet wordt herkend); substitutie (waarbij het

karakter wordt vervangen door een ander karakter) en insertie (waar-

bij een karakter wordt toegevoegd dat niet in de tekst staat). Het

bleek dat bijna 72% van de fouten substitutiefouten zijn. Een klein

kwart betreft deletiefouten en in slechts enkele gevallen is er 

sprake van insertiefouten. 

Conclusies

Uit deze test van beperkte omvang kunnen we concluderen dat de

behaalde nauwkeurigheidspercentages indrukwekkend zijn en dat

ze voldoen aan de hoge verwachtingen die ocr software-leveran-

ciers scheppen op hun websites. Het foutpercentage voor de tek-

sten die van het origineel waren gescand bedroeg 0,11% (nauwkeu-

righeid 99,89%). Verrassend genoeg was het foutpercentage voor

de teksten die vanaf microfilm waren gescand iets lager: 0,09%

(nauwkeurigheid 99,91%). 

Op basis van onder andere deze gegevens is besloten om in de eer-

ste fase van het sgd-project vanaf microfilm te digitaliseren. Voor

ouder materiaal (voor 1990), waarvan de kwaliteit minder goed is,

zal wederom door middel van een test worden bepaald of deze aan-

pak gehandhaafd blijft. Vooralsnog voldoet de Metamorfoze-kwa-

liteit microfilm goed als intermediair om tot scans met hoge kwali-

teit en goede tekenherkenning te komen. 

Meer informatie over het project is te vinden op de website:

www.kb.nl/handelingen en in Metamorfoze Nieuws 22

�

Rubrecht Zaat
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In vier jaar tijd heeft Koninklijk Instituut voor de Tropen (kit) in

Amsterdam veel kunnen doen aan het onderhoud en beheer van

de historische bibliotheekcollectie. Voor dit Erfgoed Extra Project

ontving het kit extra subsidie van het Ministerie van Buitenlandse

Zaken. Hoewel het Erfgoed Extra Project formeel geen Metamorfo-

zeproject was, was er vanaf het begin een nauwe samenwerking

met Metamorfoze. Het kit volgde daarbij zo veel mogelijk de pro-

cedures en richtlijnen van het Metamorfozeprogramma. 

Bijdrage

Jeanine Tieleman, sinds 2001 werkzaam bij het kit en projectlei-

der van het Erfgoed Extra Project: 'Allereerst wilden we voorko-

men dat we het wiel opnieuw zouden uitvinden. Daarnaast zijn de

strenge kwaliteitscriteria die Metamorfoze hanteert ook bepalend

geweest voor deze keuze.' Maar het kit heeft zelf ook haar bijdra-

ge geleverd aan het programma, zegt Tieleman. 'Toen we begon-

nen met de verfilming van tijdschriften, had Metamorfoze daar-

mee nog geen ervaring. De ontwikkeling van procedures en richt-

lijnen voor verfilming van tijdschriften zijn tot stand gekomen in

nauwe samenwerking met het kit.'

Het Erfgoed Extra Project van het kit

1 

De collectie opgeslagen in de 

klimaatkamer. Foto’s: Kit

2

Deel van een kaart van Batavia 

uit 1733. Foto’s: Kit

niet het wiel opnieuw uitvinden

Rampzalig

De staat van de collectie was bij aanvang van het project ronduit

rampzalig, aldus Tieleman. ‘Het merendeel van de collectie komt

uit de beruchte periode 1840-1950 en was onder slechte omstan-

digheden opgeslagen. Bovendien heeft veel materiaal in de tro-

pen ook al erg te lijden gehad.’ Een ander probleem vormde de

omvang van het project en de diversiteit van het materiaal. In de

vier jaar dat het project liep is onder andere een klimaatkamer

gebouwd, is de collectie (ca. 20.000 boeken, 600 meter tijdschriften,

100 meter kranten en ruim 10.000 kaarten) retrospectief ingevoerd

en geconserveerd en is er een schade-inventarisatie gemaakt. Eén

derde van de tijdschriftencollectie is verfilmd en de kaarten zijn

gedigitaliseerd. Vanwege de beperkte doorlooptijd van het project

moesten de activiteiten allemaal tegelijkertijd plaatsvinden. 

De komende jaren wil het kit de resterende achterstanden op het

gebied van papierconservering en verfilming aanpakken en zich

verder toeleggen op digitalisering.

�



Onomkeerbare omslag

De afgelopen jaren is er veel veranderd. De mogelijkheden en het

gebruiksgemak van digitalisering hebben microverfilming in de

schaduw gesteld. De roep om digitalisering bij gebruikers en instel-

lingen, de onomkeerbare omslag van analoog naar digitaal bij

fotografische bedrijven, de opzet van het e-Depot, de afdeling

Digitale Duurzaamheid en het tiff-archief van de kb en het erken-

nen van digitalisering als conserveringsmethode door de Associ-

ation of Research Libraries (arl) in de Verenigde Staten hebben

tot deze heroverweging geleid.

Conserveringsprincipes

De belangrijkste vraag hierbij is of de conserveringsprincipes die

het uitgangspunt voor Metamorfoze vormen kunnen worden toe-

gepast bij digitalisering. Het gaat dan om de volgende aspecten:

1 Opstellen van toetsbare richtlijnen voor preservation scanning

(incl. preservation metadata), die hoge kwaliteit en authentieke

scans van het originele materiaal garanderen.

2 Registratie van de originelen, met een directe link tussen deze

metadata en de digitale images.

3 Lange-termijn opslag van de tiff-masters.

4 Toegankelijkheid van de afgeleide images (jpg’s).

Met name het eerste aspect is een specifieke verantwoorde-

lijkheid van Metamorfoze. In 1997 heeft Metamorfoze kwali-

teitsmanagement voor preservation microverfilming ingesteld. 

Nu, in 2005, staat het programma voor dezelfde taak voor 

preservation digitalisering.

Technisch onderzoek

De kwaliteitsmanagers microverfilming en digitalisering van Meta-

morfoze zijn in september begonnen met een technisch onder-

zoek, met als doel toetsbare en haalbare richtlijnen voor preser-

vation scanning op te stellen. Hiertoe zullen zij onderzoeken of

vijf digitale kwaliteitscriteria (tonale-, kleur- en detailreproductie,

ruis en digitale afbeeldingsartefacten) afdoende zijn om van pre-

servation scanning te kunnen spreken. Zij kijken hoe deze crite-

ria het best getoetst kunnen worden en zullen een afweging

maken hoeveel gewicht de afzonderlijke criteria moeten krijgen

per materiaaltype. De resultaten van het onderzoek zullen in de

zomer van 2006 worden gepubliceerd.

�

Henriette Reerink

Richtlijnen voor preservation scanning nader onderzocht 

de roep om digitalisering

Vanaf de start in 1997 was de kerntaak van Metamor-

foze conservering van het papieren erfgoed door 

middel van substitutiemicroverfilming. Vier jaar later

kwam er ook geld voor digitalisering beschikbaar, 

om de toegankelijkheid van het geconserveerde

materiaal te vergroten. Op dit moment bezint Meta-

morfoze zich op de mogelijkheden om over te gaan

op substitutiedigitalisering als conversiemethode.

Metamorfoze hanteert de

begrippen substitutiever-

filming en substitutiedigitali-

sering voor het overzetten van

het te conserveren materiaal

op een andere drager, waarbij

de fysieke aspecten van de 

originelen zo authentiek

mogelijk worden weerge-

geven. Dit betekent niet 

dat de originele documenten 

vernietigd worden.

>

Target voor objectieve scherpte-

meting van scans (ISO 16067-1).



Schrijvers, klerken en tekenaars werkten de afgelopen eeuwen

meestal met ijzergallusinkt. Maar deze inkt is nu juist de boosdoe-

ner die inktvraat veroorzaakt in het, weliswaar goede, lompenpa-

pier dat zij gebruikten. De hoofdbestanddelen van de donkerkleu-

rende ijzergallusinkt zijn galnoten, die een hoog gehalte aan looi-

zuren bevatten, en ijzersulfaat. Door oxidatie met de lucht en door

de katalytische werking van de ijzerbestanddelen ontstaat een

chemisch proces waardoor de inkt zich sterk aan de papiervezels

bindt. Zo sterk zelfs dat de inkt niet meer te verwijderen is. Door

het chemische proces worden de cellulosevezels op den duur zoda-

nig aangetast, dat de letters letterlijk door het papier vallen. Dit

afbraakproces leek tot voor kort niet of nauwelijks te stoppen.

Europees onderzoek

De laatste decennia zijn er veel conserverende maatregelen getrof-

fen om de bewaarcondities van papieren collecties te optimalise-

ren, waaronder het gebruik van zuurvrije verpakkingsmaterialen

en het creëren van optimale klimaatbeheersing. Toch hebben vele

musea en archiefinstellingen de conditie van hun collecties door

inktvraat achteruit zien gaan. Om het probleem aan te pakken heb-

ben chemici en restauratoren van Nederlandse en andere Europe-

se instellingen zich verenigd in de door de Europese Commissie

gesubsidieerde projectgroep InkCor. Samen zijn ze op zoek gegaan

naar geschikte behandelmethoden tegen inktvraat. Binnenkort

worden de resultaten gepresenteerd.

Oplossingen voor het inktvraatprobleem binnen handbereik? 

over ‘natte’ en ‘droge’ behandelingen

Verschillende behandelmethoden

Er bestaan verschillende methoden waarbij zowel een ‘natte’ als

een ‘droge’ behandeling mogelijk is. Er is een waterige calcium-

fytaatbehandeling, meer geschikt voor de grotere archiefbestan-

den waarbij een gemechaniseerde toepassing mogelijk is. De niet-

waterige behandeling is beter toepasbaar voor kaarten en teke-

ningen die veelal in museumcollecties voorkomen. Hierbij komt

een handmatige behandeling op stuksniveau meer tot zijn recht.

Welke behandelmethode de voorkeur heeft of dat er een combi-

natie van beide behandelmethoden toegepast moet worden, wordt

mede bepaald door de mate van schade en het soort object.

Beslissingsmodel

Het is nog niet geheel duidelijk of een fytaatbehandeling op termijn

voldoende chemisch stabiel is. Daarom is het van belang om te weten

in hoeverre, op welke wijze en met welke maatregelen er ingegre-

pen moet worden bij de verschillende stadia van inktvraat in docu-

menten en tekeningen. Om dit goed te kunnen doen wordt er momen-

teel op verzoek van Metamorfoze door een groep deskundigen

gewerkt aan een beslissingsmodel, waarmee het InkCor-onderzoek

voor de behandeling van archieven een toepassing krijgt. Voordat

met een feitelijke behandelmethode kan worden gestart zal er nog

wel het nodige vooronderzoek moeten worden verricht. Met de voort-

zetting van het Metamorfoze-programma en het onlangs gestarte

archieventraject is een nieuwe impuls gegeven om oplossingen voor

het inktvraatprobleem binnen handbereik te brengen.

�

Peter Magendans
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‘Droeve hondenoogen’

Eén van de onderwerpen die mij bij het doornemen van de Arn-

hemse brochures een onverwacht én schrijnend kijkje boden in

het Nederland van omstreeks de voorlaatste eeuwwisseling, is het

zogenaamde ‘trekhondenvraagstuk’. Diverse brochures vestigen

de aandacht op het afschuwelijke lot van honden die karren moes-

ten trekken. Vaak waren de brochures voorzien van foto’s die hon-

den tonen in een toestand die vandaag de dag onvoorstelbaar is.

‘Maar zaagt ge dan nooit’, aldus de brochure met de titel Trekhon-

den-ellende (1915), ‘van onder de karren de droeve hondenoogen

u aanstaren, zaagt ge dan nooit, de uitgemergelde, afgebeulde

lichamen der trekhonden, de staart tusschen de magere, doorge-

zakte achterbeenen, doodbeangst voor ’t ruw geweld van den

gevoelloozen kerel of opgeschoten jongen achter de kar? Maar

zie dan toch!’

Dierenbescherming

De strijd tegen de trekhond was één van de eerste actiepunten

van de Dierenbescherming (opgericht in 1864). Evenals gelijkge-

zinde groeperingen, zoals de Anti-Trekhondenbond, waarvan ook

Arnhem een afdeling blijkt te hebben bezeten, gaf zij diverse 

De Bibliotheek Arnhem beschikt over de complete verza-

meling ‘brochures’ van het Arnhemsch Leesmuseum

(1872-1932). Anders dan moderne brochures, die meestal over-

heidsinformatie bevatten, zijn de circa 7.500 brochures van het

Leesmuseum hoofdzakelijk uitgegeven door particulieren en

belangenverenigingen. Het betreft wegwerpboekjes die omstreeks

1900 de opiniërende rol vervulden die tegenwoordig wordt inge-

nomen door radio, televisie en internet. De auteurs namen stand-

punten in ten aanzien van – onder heel veel meer – de School-

strijd, het Cultuurstelsel in Nederlands-Indië, de Eerste Wereld-

oorlog en het vrouwenkiesrecht. Ze gebruikten de boekjes voor

het onderling voeren van verwoede polemieken. 

Maar ook – of misschien zelfs wel juist – brochures over onder-

werpen die geen plaats in de nationale en internationale geschie-

denis hebben veroverd, zijn ruim vertegenwoordigd. De Arnhem-

se collectie verrast vooral bij het aantreffen van brochures over

betrekkelijk onbeduidende, omstreeks 1900 alledaagse, maar

anno 2005 vergeten dingen. Omdat dergelijke boekjes meestal

niet werden bewaard, kunnen ze bovendien zeldzaam zijn. De

Nederlandse Centrale Catalogus (ncc) noemt vaak alleen het Arn-

hemse exemplaar.    

�

de ontdekking

Trekhonden-ellende in Nederland

1 

Titelpagina van: W.H. Boomgaard,

Trekhonden-ellende in Nederland.

In 't bijzonder te Rotterdam.

Rotterdam, 1915.

2 

Titelpagina van: D. Rooker-Fraissi-

net, Gevolgen van het gebruik van

trekhonden op sintelwegen. Delft,

1904.

3 

Trekhond met kar voor 

‘Den Tol’ te Zaltbommel. 

Collectie de Gelderland 

Bibliotheek, Arnhem



brochures uit over deze vorm van hondenmishandeling. Dieren-

beschermers zouden er bijna een eeuw mee bezig blijven: pas in

1961 werd het gebruik van trekhonden definitief verboden.    

�

Marc Wingens

�

�
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Visboek Aanbevelingen voor lange-termijn
bewaring van cd-r en dvd-r 
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In Metamorfoze Nieuws 20 en 21

heeft u uitgebreid kunnen lezen over

de restauratie van het Visboek van

Adriaan Coenen. Dit handschrift uit

1577 bevat honderden pagina’s 

tekst en waterverftekeningen over 

de Noordzee en zeedieren, over de 

kusten en de visgronden in de 

zestiende eeuw. Het Visboek is

inmiddels gerestaureerd en gedigita-

liseerd en in zijn geheel te bekijken

op de website van de Koninklijke

Bibliotheek: www.kb.nl/visboek

In vervolg op het artikel over cd-rot,

‘Binnen twee jaar onleesbaar? 

Cd-rot en aanbevelingen om dat te

voorkomen’ in Metamorfoze Nieuws

21 heeft de auteur een uitgebreide

webpagina met aanbevelingen voor

de lange-termijnbewaring van cd-r’s

en dvd-r’s gepubliceerd. Daarbij

komen zaken als de fabricage, het

beschrijven, de bewaring en de hand-

ling van cd-r’s en dvd-r’s aan de orde.

De pagina is te vinden op:

www.kb.nl/persons/robert/cdrot/

langetermijncdr.html 



Particulier netwerk

Victor de Stuers was van 1875 tot 1901 referendaris (hoofdambte-

naar) van Kunsten en Wetenschappen. Vanuit die functie wist hij

feitelijk de rol van staatssecretaris te spelen. Zijn program, dat hij

in 1873 en de twee navolgende jaren in het tijdschrift De Gids had

gepubliceerd, wist hij in de ruim 25 jaar van zijn bewind te verwe-

zenlijken. Ook organiseerde hij een stelsel van monumentenzorg,

musea en archieven, dat meer dan een eeuw stand heeft gehou-

den. Dankzij De Stuers kwamen monumentenzorg, kunst en muse-

umbeleid op de politieke agenda te staan. Men werd zich ervan

bewust dat kunst wel degelijk een ‘zaak van regeering’ was. 

De Stuers was in staat deze bewustwording te bewerkstelligen

doordat hij, naast zijn ambtelijk bureau, ook een groot particulier

netwerk had opgebouwd van vooraanstaande voorvechters van

een lokaal of nationaal cultuurbeleid, die hij als medestrijders,

vaak als klokkenluiders, had weten te rekruteren: bestuursleden

van belangrijke genootschappen, stadsarchivarissen, museumdi-

recteuren, architecten, beeldend kunstenaars. Zelf was hij aller-

minst wars van publiciteit. Hij was onderwerp van tal van discus-

sies en polemieken, waaraan hij zelf even strijdbaar deelnam. 

Postzegels

Het omvangrijke archief wordt grotendeels bewaard in de door De

Stuers zelf gerestaureerde buitenplaats De Wiersse in Vorden. In

In samenwerking met het Nationaal Archief werkt 

de Stichting Familiearchief Victor de Stuers aan 

het behoud van het archief van Victor de Stuers 

(1843-1916), die bekend staat als de ‘kampioen’

van de monumentenzorg in Nederland. 

De briefwisseling en notitieboeken van Victor de Stuers 

een ‘zaak van regeering’

�

de bezettingstijd werd het huis ingekwartierd door de Duitse

Wehrmacht, die het archief deels doorzocht op postzegels. Uitein-

delijk werd het koetshuis waarin het archief zich bevond door de

bezetter opgeblazen. Het overgrote deel van het bestand kon wor-

den gered, maar de chaos was aanzienlijk.

Te kwetsbaar

Veertien jaar geleden werden de eerste stappen tot conservering

en ordening door de familie van Victor de Stuers ondernomen. Ook

werd de Stichting Familiearchief Victor de Stuers opgericht. Onlangs

is de correspondentie overgebracht naar het Nationaal Archief en

verder zodanig geordend en beschreven dat er binnenkort histo-

risch onderzoek in kan worden gedaan. De meeste stukken blij-

ven echter moeilijk toegankelijk omdat zij te kwetsbaar zijn. De

Stichting riep de hulp van Metamorfoze in om de collectie, bestaan-

de uit correspondentie en notitie- en schetsboeken, te conserve-

ren en op microfilm te zetten.

‘Kunst is passie’ schreef Lodewijk van Deyssel in die tijd. Cultuur-

beleid bleek dat ook, en de briefwisseling van De Stuers met zijn

mede- en tegenstanders is daarvan de hartstochtelijke uitdruk-

king. Daardoor is zij nu zelf cultuurgoed geworden. Niet alleen om

de inhoud, maar vaak ook om de letterkundige waarde. 

�

Jan Bervoets



�

�

�

1

Karikatuurportret van oud-minister

C. Fock, getekend op een blaadje

met berekeningen, ca. 1878.

2

Door De Stuers ontworpen dossier-

omslag voor de begrotingspost

Provinciale gouvernements-

gebouwen, aan te bieden aan zijn

minister J. Heemskerk Azn. 1887.

3

De Stuers in zijn werkkamer op het

Ministerie, uit: Het levenswerk van

Jhr. Mr. Victor de Stuers, herdacht

door zijne vrienden. Utrecht 1913. 

4

Afbeelding van een straatzanger

met toehoorders, mogelijk gemaakt

in Leiden of Maastricht in zijn 

studententijd. Ca. 1865. 

Afb, 1,2 & 4: collectie Nationaal Archief.
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Dat conserveren belangrijk en nuttig is, daarvan waren we bij Bureau

Metamorfoze natuurlijk al jaren overtuigd. Maar dat het ook heel

hip is, dat hadden we nog niet in de gaten. Toch hebben verschil-

lende trendwatchers al gesignaleerd dat ‘conserveren’ dé trend is

voor de komende jaren. 

Eigenlijk is het ook wel logisch allemaal: we leven immers in onze-

kere en voor veel mensen  bange tijden. Smeltende ijskappen, een

stijgende zeespiegel, mondiaal terrorisme, een snel veranderende

wereld: genoeg redenen om je af te keren van een toekomst die

niet veel goeds belooft en je te richten op het veilige en vertrouw-

de, knusse verleden.

Trendwatcher Hilde Roothart van bureau Trendslator ziet in ‘con-

servering’ een van de grote maatschappelijke trends van de komen-

de tien tot dertig jaar. In de jaren tachtig en negentig had men een

onbegrensd vertrouwen in moderne technieken, globalisering, et

cetera. Maar in dit eerste decennium van de eenentwintigste eeuw

wil men juist de waardevolle dingen uit het verleden bewaren, het

bekende vasthouden. Geen wonder dan ook dat geschiedenis, met

name de vaderlandse, de laatste jaren zo populair is geworden: in

2004 hadden we de verkiezing van de grootste Nederlander, dit

jaar was het thema van de Boekenweek ‘Geschiedenis’, en  de Week

Toen geluk nog heel gewoon was…
Conserveren is in!

Onder de titel Metamorfoze geeft het

Bureau Metamorfoze, een samenwer-

kingsverband van de Koninklijke Biblio-

theek en het Nationaal Archief, uitvoe-

ring aan het Nationaal Programma voor

het Behoud van het Nationale Papieren

Erfgoed, een initiatief van het Ministerie

van ocw.

Voor meer informatie over het programma: 

Koninklijke Bibliotheek

Bureau Metamorfoze

Postbus 90407

2509 lk Den Haag

fax 070 3140 427

www.metamorfoze.nl

Medewerkers Metamorfoze:

Erik van der Doe

(Archieven)

telefoon 070 3140 795

e-mail erik.vanderdoe@kb.nl

Hans van Dormolen

(Kwaliteitsmanager microverfilming)

telefoon 070 3140 129

e-mail hans.vandormolen@kb.nl

Robèrt Gillesse

(Kwaliteitsmanager digitalisering)

telefoon 070 3140 453

e-mail robert.gillesse@kb.nl

Barbara de Goederen

(Bibliotheekcollecties)

telefoon 070 3140 348

e-mail barbara.degoederen@kb.nl

Andrea Langendoen 

(Communicatie en Publiciteit/

Webredactie)

telefoon 070 3140 151 

e-mail andrea.langendoen@kb.nl

Henriette Reerink

(Digitalisering Literaire Collecties)

telefoon 070 3140 319 

e-mail henriette.reerink@kb.nl

Barbara Schaap 

(Management assistent)

telefoon 070 3140 489

e-mail barbara.schaap@kb.nl

Dennis Schouten

(Projectmanager)

telefoon 070 3140 373

e-mail dennis.schouten@kb.nl

Wim Smit

(Conserveringsconsulent)

telefoon 070 3140 562

e-mail wim.smit@kb.nl

Personalia auteurs:

Jan Bervoets is medewerker Selectie en

Acquisitie bij het Nationaal Archief.

Ivo van Loo is medewerker Archieven &

Collecties bij het Zeeuws Archief.

Peter Magendans is adviseur conserve-

ring bij het Nationaal Archief Nationaal

Archief en kwaliteitsmanager conserve-

ring bij Metamorfoze.

Marc Wingens is hoofd van de Gelder-

land Bibliotheek en projectleider van het

Metamorfoze-project van de Bibliotheek

Arnhem.

Rubrecht Zaat is projectleider digitalise-

ring Handelingen der Staten-Generaal bij

de Koninklijke Bibliotheek.
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nationaalarchief

van de Geschiedenis is net achter de rug. Die populariteit is op tele-

visie goed te merken: kijk maar naar populaire programma’s als

Andere Tijden, de Grote Geschiedenis Quiz, of naar het meer nos-

talgische Memories. 

Op het consumentenvlak zijn deze trends ook duidelijk zichtbaar.

Bijvoorbeeld in de manier waarop bedrijven ze vertalen om hun

producten te verkopen: denk maar aan de Unox-reclames op tele-

visie. Zo zit heel Nederland ineens weer aan de stamppot, kaasfon-

due en, natuurlijk, zelfgebakken brood. Ook in de vrouwenmode

is de laatste jaren een retrotrend zichtbaar: op iedere hoek van de

straat vind je tegenwoordig een tweedehands (‘vintage’) kleding-

zaak, en ook de plooirok en de tweedjas ‘mogen’ weer.

Trend(setters) of niet, wij gaan gewoon nog een tijdje door met het

conserveren van ons papieren erfgoed!

�

De tentoonstelling ‘Knus’, die dit voor-

jaar te zien was in het Noordbrabants

Museum, trok een recordaantal bezoe-

kers. Het museum hoopt dat de geplande

vervolgtentoonstelling, over de ‘knusse’

jaren ’70, net zo succesvol zal zijn. 
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