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van elitespel tot volksvermaak

sen beide groepen voetballers. Pas in 1954 werd, na lange tijd van

verzet, het betaald voetbal geïntroduceerd. Het duurde vervolgens

nog tot 1971 totdat het damesvoetbal, waarover al in de jaren der-

tig was gesproken, werd erkend.

Aparte bonden

Als gevolg van de verzuiling moest de nvb op kerkelijk, politiek en

maatschappelijk terrein concurreren met aparte bonden. Het was

niet vanzelfsprekend dat nieuw opgerichte regionale voetbalbon-

den en lokale verenigingen zich meteen bij de nvb aansloten. Het

aantal erkende bonden nam in de loop der jaren langzamerhand

toe. Hoewel in de jaren ’30 het aantal bonden gelijk bleef, groei-

de het aantal aangesloten verenigingen explosief tot meer dan

600. Jaarlijks moesten zij gegevens over hun leden aan de nvb

doorgeven. In het bestuursarchief van de knvb is deze informatie

bewaard gebleven. Naast de namen (en adressen) van de leden

vindt men hier ook gegevens over de terreinen en de clubkleding.

Het archief vormt een kostbare bron voor de reconstructie van het

Nederlandse verenigingsleven op het gebied van voetbal. 

In 1940 vond een fusie plaats van de knvb (men mocht al sinds

1929 het koninklijke predikaat voeren), de Arbeiderssportbond,

de Federatie van de Diocesane Roomsch-Katholieke Voetbal-

Geen sport weet zoveel mensen op de been te brengen als

voetbal. Hopelijk weet het Nederlands elftal tijdens de

Wereldkampioenschappen in Duitsland vele landgenoten weer

lang aan de buis te kluisteren. Dit jaar wordt voor de achttiende

keer een Wereldkampioenschap Voetbal georganiseerd. Het eer-

ste WK-toernooi werd gehouden in 1930, in Uruguay. 

Veel informatie over het Nederlandse voetbal bevindt zich in het

archief van de knvb, de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond.

Sinds 2000 is het archief in bruikleen bij het Nationaal Archief in

Den Haag. Op dit moment wordt een deel van het archief gecon-

serveerd met subsidie van Metamorfoze, als een van de pilotpro-

jecten binnen het archieventraject.

Elitair tijdverdrijf

Omstreeks 1875 werd de voetbalsport voor het eerst in Nederland

beoefend, zij het toen nog vaak in combinatie met andere spor-

ten. Op 8 december 1889 werd in Haarlem de Nederlandsche Voet-

bal- en Athletiek Bond opgericht, later bekend als de Nederland-

se Voetbalbond (nvb). In de loop der tijd ontwikkelde het voetbal

zich van een elitair tijdverdrijf (wat onder andere te zien is aan de

adressen in de ledenadministratie) tot een vrijetijdsbesteding van

vooral de arbeidersklasse. In Nederland groeide voetbal uit tot de

grootste sport. Hierdoor ontstond er een steeds grotere kloof tus-
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Nederlanders gingen ook in het buitenland spelen. In 1937 had

Bep Bakhuys al een contract gesloten met het Franse F.C. Metz.

Door het vertrek van goede spelers naar het buitenland en de druk

van de Vereniging Nederlandse Beroepsvoetbalbond werd het

betaald voetbal uiteindelijk in 1954 geïntroduceerd. De overwin-

ning van een Nederlands beroepselftal in Parijs tegen Frankrijk het

jaar daarvoor, tijdens een benefietwedstrijd ten bate van de slacht-

offers van de watersnoodramp, had hier ook toe bijgedragen. Nie-

mand minder dan prins Bernhard zelf had de knvb ‘gedwongen’

deze wedstrijd door te laten gaan. 

�

Dick Kaajan 

bonden en de Christelijke Nederlandsche Voetbalbond. Deze 

fusie was omstreden omdat de voetbalbonden als enige gehoor

gaven aan het verzoek van de bezetter om tot centralisatie over te

gaan. 

Nederland-België

Op 21 mei 1904 richtten zeven landelijke voetbalorganisaties, waar-

onder de nvb, te Parijs de Fédération Internationale de Football

Association (fifa) op. Een jaar later werd, op 30 april 1905, in

Rotterdam de eerste interland gespeeld: de nog altijd beladen

wedstrijd Nederland-België. Voor het organiseren van internatio-

nale wedstrijden richtten de bonden in 1908 gezamenlijk de Fede-

ratie van Erkende Voetbalbonden op. Over de interlands is veel

materiaal bewaard in het knvb-archief. Naast correspondentie en

krantenartikelen bevat het archief reisprogramma’s, menukaarten

(ook met handtekeningen van de spelers) en programma’s voor de

wedstrijden, inclusief de opstellingen van de elftallen. 

In de oorlogsjaren werd niet gespeeld. De op 11 mei 1940 geplan-

de interland Nederland-Luxemburg ging niet door. Op 10 maart

1946 werd het de eerste naoorlogse wedstrijd. Van de in de 

periode 1894-1946 gespeelde wedstrijden zijn drie schitterende

fotoalbums beschikbaar. Deze zijn ook digitaal te raadplegen:

beeldbank.nationaalarchief.nl/index.php, onder het trefwoord:

knvb.

Ledenlijst van Ajax 

uit 1906.

(Nationaal Archief, 

Archief knvb, 

inv. nr. 450)

Programma, menukaart 

en andere stukken, 

ter gelegenheid van de 

wedstrijd Nederland-

België, 21 november 1948. 

(Nationaal Archief, Archief

knvb, inv. nr. 570)
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herziene richtlijnen metamorfoze

schaffen ten gunste van de Agfa Structurix Thio-test. Door de inten-

sievere samenwerking met de archievensector neemt ook de 

diversiteit van de te verfilmen materialen toe. Daarom zijn er nu

ook richtlijnen geschreven voor het beeldvullend verfilmen van 

a0-materiaal, zoals blauwdrukken en technische tekeningen.

De herziene richtlijnen zijn te raadplegen op de Metamorfoze-

website: www.metamorfoze.nl

�

Sinds 1 maart is een herziene versie van de Richtlijnen Pre-

servation Microfilming Metamorfoze (Versie 3, februari

2006) van kracht. In deze nieuwe versie zijn verschillende nieuwe

inzichten op het gebied van preservation microfilming verwerkt. 

De belangrijkste wijziging is dat er alleen nog maar laagcontrast

verfilmd mag worden. Alleen boeken mogen eventueel, na schrif-

telijke toestemming van Bureau Metamorfoze, nog hoogcontrast

worden verfilmd.  

Een andere belangrijke wijziging is dat de Methylene blue-test

wordt afgeschaft. Met deze test wordt de restwaarde thiosulfaat

in een ontwikkelde film bepaald. Deze restwaarde thiosulfaat is,

naast andere factoren zoals temperatuur en luchtvochtigheid, van

essentieel belang voor de lange-termijnopslag van de microfilms.

Een andere testmethode om de restwaarde vast te stellen is de

Agfa Structurix Thio-test. Deze test is gebruiksvriendelijker, goed-

koper en makkelijker toepasbaar. Daarom is Metamorfoze, in

samenwerking met Agfa-Geveart n.v., in april 2005 gestart met

een vergelijkend onderzoek naar de nauwkeurigheid van deze test

in vergelijking met de gangbare Methylene blue-test. De behaal-

de resultaten zijn zo positief dat vooruitlopend op de afronding

van dit onderzoek al is besloten om de Methylene blue-test af te

Blauwdruk uit de collectie

van het Gemeentearchief

Amsterdam, gebruikt 

als testmateriaal voor het

opstellen van de Metamor-

foze richtlijnen voor het 

verfilmen van blauwdrukken

en technische tekeningen.



In de Lager Onderwijswet van 1857 werden de ‘nuttige hand-

werken voor meisjes’ voor het eerst opgenomen als schoolvak,

zij het nog niet als verplicht vak. Ondanks aandringen van de armen-

zorg om het vak handwerken verplicht te stellen ging de Minister

van Onderwijs daar niet op in. Voorlopig werd het vak voorname-

lijk gebruikt om te trachten het hoge schoolverzuim bij meisjes

terug te dringen. De meisjes die het vak volgden, mochten de zelf-

gebreide kledingstukken mee naar huis nemen, wél met als voor-

waarde dat de meisjes niet alleen de handwerklessen, maar ook

de overige lessen volgden. Het handwerken werd dus toen nog

vooral als een ‘lokkertje’ gebruikt. Daar kwam pas verandering in

met de Wet op het Lager Onderwijs van 1878 toen de ‘nuttige hand-

werken’ een verplicht schoolvak werd. Daarnaast kon er faculta-

tief les worden gegeven in de ‘fraaije handwerken’. Kennis van de

nuttige handwerken werd sindsdien voor meisjes onontbeerlijk

geacht. 

nuttige handwerken voor meisjes
Schoolboeken in het Nationaal Onderwijsmuseum

�
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Naailes. Uit: H. Oosterhof et al. 

Een moment voor jezelf? 

De vrouwelijke handwerken in 

onderwijs en beroep, 1850-1950. 

Nijmegen 1984, p. 53

1 en 2

Uit: A. Teunisse en A.M. van der Velde,

De nuttige handwerken. Handboekje

ten dienste der Lagere School. 

Het breien, 2e stukje. Amsterdam 1893

Foto’s: Nationaal Onderwijsmuseum

Leerplichtwet

De opportunistische gedachte werd echter niet helemaal verlaten.

Nu hoopte en verwachtte de wetgever dat de meisjes door de ver-

plichte handwerklessen langer op school zouden blijven. Pas in

1901 hoefde de wetgever niet langer te hopen. De invoering van

de Leerplichtwet zorgde ervoor dat de meisjes wel langer op school

móesten blijven. Aan het verplichte handwerkonderwijs kwam pas

een eind met de wet van 20 juni 1974 (Staatsblad 565) toen de

‘nuttige handwerken’ als eerste afgevoerd werd van de lijst ver-

plichte schoolvakken. In april 1975 schreef de Algemene Vereni-

ging voor Docenten in de Naaldvakken hierover (te laat) in een

brief aan Minister Van Kemenade: ‘Het is voor ons onbegrijpelijk

dat voor één van de vakken die een bijdrage leveren tot een 

affectieve ontwikkeling van het jonge kind in harmonie met de 

cognitieve ontwikkeling, er in het leerstofpakket van het lager

onderwijs nauwelijks nog plaats zal zijn.’

‘Van kind tot burger’

In 2005 heeft het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam bij

Metamorfoze een projectvoorstel ingediend voor de conservering

en digitalisering van ongeveer duizend unieke schoolboeken uit

zijn collectie, waaronder verschillende boeken voor het handwerk-

onderwijs.

Voor Het Geheugen van Nederland heeft het Nationaal Onderwijs-

museum op basis van de gedigitaliseerde schoolboeken een inter-

actief lespakket voor leerlingen van het voortgezet onderwijs

gemaakt: de digitale les ‘Wetstrijd’, te vinden op www.wetstrijd.nl.

Voor de les is ook een van de gedigitaliseerde lesboeken voor het

handwerkonderwijs gebruikt.

De digitale les is gebaseerd op de stofomschrijving voor het thema

voor het centraal examen geschiedenis havo voor 2006 en 2007:

‘Van kind tot burger, volksopvoeding via het onderwijs in Neder-

land (1780-1920)’. 

�

Hans van den Beld

�



els van eijck van heslinga

Als er al een constante is in mijn leven, dan is het wel mijn

verhouding met papier, althans met letters op papier. In

mijn familie heb ik een stevige reputatie opgebouwd als een echt

‘leesbeest’. De geschiedenisstudie in Leiden bracht mij al snel in

aanraking met het bronnenmateriaal in archieven. Niets heerlij-

kers dan het zand wegblazen van de folio’s van dikke monsterrol-

len van de voc. Als student-assistent mocht ik zelfs in het depot

van het (toen nog) Algemeen Rijksarchief werken omdat ik veel te

veel en veel te zware folianten in veel te korte tijd nodig had. Een

geweldige ervaring tussen die onafzienbare rijen met zoveel ver-

borgen schatten aan kennis. Mijn eigen ‘historische sensatie’ heb

ik later, toen ik als universitair docent in de zeegeschiedenis stu-

denten meenam naar de archieven, vaak herhaald gezien. Het gaat

nooit meer over. 

Natuurlijk kom je dan ook in aanraking met het probleem van het

papierverval. In het archief hadden stukken die niet langer geraad-

pleegd mochten worden wegens hun fragiele toestand, een rode

stip. En ja, je vermoedde altijd juist in die bundel het antwoord op

je prangende onderzoeksvraag. 

Begin jaren negentig stapte ik over naar het Nederlands Scheep-

vaartmuseum in Amsterdam als hoofd Collecties. Dat was precies

in de periode dat het probleem van het beheer en behoud van ons

materiële erfgoed nationwide in de schijnwerpers stond dankzij

het Deltaplan voor het behoud van het cultureel erfgoed. Wij heb-

ben toen goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden om op het

terrein van het collectiebehoud te professionaliseren. Ook hier

ging het om het behoud van bronnen van kennis die in allerlei vor-

men een bijdrage leveren aan onze samenleving. En in 1999 ver-

kaste ik naar Den Haag, naar de Koninklijke Bibliotheek als plaats-

vervangend algemeen directeur. Als het ergens over (vooral

de beoordelingscommissie stelt zich voor:

De derde fase van het Metamorfoze-

programma luidde ook een nieuwe

fase in voor de Beoordelings-

commissie Metamorfoze. Een 

aantal van de leden nam afscheid:

voorzitter Pieter Drenth, Paul 

Hoftijzer, Lammert Leertouwer en

Riet Schenkeveld-van der Dussen.

Het Bureau Metamorfoze is hen

erg dankbaar voor hun waarde-

volle bijdrage aan het programma.

Als nieuwe leden zijn aangetreden:

Els van Eijck van Heslinga als voor-

zitter en Charles Jeurgens en Ad

Knotter als leden. In de komende

afleveringen van Metamorfoze

Nieuws zullen zij wat over zichzelf

vertellen.



In Den Haag werd op 24 november

2005 voor de tweede maal het

symposium Papierconserverend

Nederland georganiseerd door het

Nationaal Archief (na), de Konink-

lijke Bibliotheek (kb), het Instituut

Collectie Nederland (icn) en de

sectie Boek, papier en fotografisch

materiaal van de vereniging Res-

tauratoren Nederland. Ruim 150

restauratoren, collectiebeheerders

en onderzoekers kwamen bijeen

om zich te laten informeren en te

discussiëren over recente toonaan-

gevende restauratie- en onder-

zoeksprojecten op het gebied van

papier.

De ochtend werd vooral gedomi-

neerd door twee samenwerkings-

projecten van het na, de kb en het

icn. Erik van der Doe van Meta-

morfoze legde de uitgangspunten

en voorwaarden uit van het

archieventraject van Metamorfoze. 

Het na, de kb en het icn werken op

dit moment ook samen aan een

model voor het prioriteren van con-

serveringsonderzoek. In komende

nieuwsbrieven zal meer aandacht

worden besteed aan dit model.

Frank Ligterink van het icn stond

voor de taak het complexe waarde-

ringsmodel voor conserverings-

onderzoek toe te lichten. 

De middag werd gekenmerkt 

door presentaties van zowel 

praktische als zeer technische

onderzoeken: Sabine Fleischer,

oud-student aan het icn, liet 

bijvoorbeeld zien hoe ze aan de

hand van diverse criteria tot de

keuze kwam voor een verfstof om

Japans papier te kleuren, om te

gebruiken bij het restaureren van

boekbanden. 

�

Liesbeth Keijser

Een waarderingsmodel voor conserve-

ringsonderzoek? De rol restauratietape

staat symbool voor het beperkte 

budget en de keuzes die moeten 

worden gemaakt in conserverings-

maatregelen. Tekening: Henk Porck

Papierconserverend Nederland komt massaal bijeen

s n i p p e r   s n i p p e r   s n i p p e r   s n i p p e r   s n i p p e r   s n i p p e r

gedrukt) papier gaat, dan is het daar wel! De kb was toen al bezig

het probleem van het papierverval in landelijk perspectief aan te

pakken met Metamorfoze. Eerst alleen nog in bibliotheekverband.

Dat was al omvangrijk en moeilijk genoeg. Het is goed dat nu ook

die andere gigantische kennis-op-papierbewaarders, de archie-

ven, aan Metamorfoze meedoen. Inmiddels ben ik sinds 2004 weer

terug waar ik ooit begon, bij de Universiteit Leiden, nu als alge-

meen directeur van het Bestuursbureau. Terug bij een instelling

waarvan vele onderzoekers en studenten in de komende jaren voor

hun onderwijs en onderzoek zullen profiteren van de prachtige

Metamorfoze-projecten!   

�
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Conservering door het overzetten op een andere drager is

de kern van Metamorfoze. De afgelopen negen jaar ging

het daarbij om conversie van het originele papieren materiaal naar

microfilm. Momenteel onderzoekt Metamorfoze de mogelijkheden

om te converteren naar digitale beelden. Voor deze omslag moet

er wel aan enkele basisvoorwaarden worden voldaan. Ten eerste

moeten de digitale beelden zijn opgenomen volgens gestandaar-

diseerde richtlijnen, die de relatie tussen het originele materiaal

en de digitale beelden waarborgen. Ten tweede moeten er preser-

vation metadata toegevoegd worden aan de beelden die deze rela-

tie kwantificeren. En ten derde moet het behoud en de blijvende

raadpleegbaarheid van de oorspronkelijke digitale beelden ook

op de lange termijn gegarandeerd zijn.

Centrale opslag en preservation metadata

Met de opzet van een tiff-archief gaat de Koninklijke Bibliotheek

deze twee laatstgenoemde aspecten ondervangen. Het tiff-archief

wordt een centrale opslagdienst voor digitale eindproducten van

erfgoedinstellingen en garandeert de duurzame opslag en het her-

gebruik van de masterfiles van digitaliseringsprojecten (in de vorm

van tiff-bestanden). Voor de erfgoedinstellingen die gebruik maken

van het tiff-archief zijn richtlijnen opgesteld voor de toekenning

het tiff-archief

Masterbestanden worden nu

meestal nog bewaard op cd,

dvd, tape of harddisk, vaak ook

zonder gedegen administratie.

Een centrale opslagdienst voor digitale eindproducten



van metadata voor het langdurig bewaren en terugvinden en terug-

leveren van de bestanden. Naar verwachting zal het tiff-archief

half 2007 operationeel zijn.

Eindgebruikers

Zo’n centrale opslagdienst voor digitale eindproducten is van groot

belang voor erfgoedinstellingen en voor Metamorfoze. Het is geble-

ken dat erfgoedinstellingen de masterbestanden van hun digita-

liseringsprojecten meestal op cd, dvd, tape of harddisk opslaan

zonder hiervan een gedegen administratie bij te houden. Dat de

levensduur van deze dragers vaak beperkt is, heeft men al vaak

aan den lijve kunnen ondervinden. Nu het tiff-archief operatio-

neel wordt, kunnen erfgoedinstellingen de zorg voor opslag, admi-

nistratie en duurzaamheid van de digitale masters aan de kb uit-

besteden. De komst van het tiff-archief brengt digitalisering als

conserveringsmethode voor Metamorfoze een stap dichterbij. Ver-

filmingsprojecten resulteren altijd in moederfilms, duplicaten en

gebruikerskopieën (films, fiches of digitale bestanden). Metamor-

foze draagt zorg voor de duurzame opslag van de moederfilms. De

deelnemende instelling zorgt voor de duplicaten en gebruikers-

kopieën. Bij toekomstige conserveringsprojecten waarbij er 

gedigitaliseerd in plaats van verfilmd wordt, zullen de masterfiles
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van de koninklijke bibliotheek

Een centrale opslagdienst

voor digitale eindproducten.

duurzaam worden opgeslagen in het tiff-archief. De afgeleiden

kunnen worden gepresenteerd op de website van Het Geheugen

van Nederland.

Wie zal dat betalen?

De kosten die gemoeid zijn met duurzame opslag van digitale

bestanden zijn vele malen hoger dan die van de opslag van micro-

films. De tiff-opslagdienst van de Koninklijke Bibliotheek is spe-

ciaal gebouwd door ibm en moet actief onderhouden en beheerd

worden, nu en op de lange termijn. Kan aan instellingen gevraagd

worden nu al te betalen voor opslag van hun eindproducten over

vijftig jaar? Of zijn dit kosten die Metamorfoze bij conserverings-

projecten voor zijn rekening zou moeten nemen? 

�

Henriette Reerink



‘Tot nu toe was ik de trommel waarop mijn moeder haar

roffels sloeg, ze heeft pakken rammel [...] op mij uitge-

probeerd, ze heeft me op alle mogelijke manieren bewerkt, gekne-

pen, me stokslagen gegeven, met mijn hoofd tegen de muur gesla-

gen, me gestompt, oorvijgen gegeven, afgeranseld, gekaard en

gelooid, zonder dat ik er idioot, mismaakt, gebocheld of mank van

geworden ben, zonder dat er uien in mijn maag zijn gaan groeien,

of schapewol op mijn rug is opgekomen’.  Maar, vervolgt de schrij-

ver doodleuk na nog een sneer over het karige eten thuis, ‘Op een

gegeven ogenblik keert haar genegenheid zich van mij af’. 

Dit citaat uit de autobiografische roman Kind van de Franse schrij-

ver en activist Jules Vallès (1832-1885), in de vertaling van Gevers

en Schellekens (Breda 1993, p. 145-146), geeft een aardig beeld

van de gekwelde jeugd van Vallès’ alter ego, Jacques Vingtras. 

Ongelukkige jeugd

In het archief van Lucien Descaves bevindt zich een stapeltje docu-

menten van en over Jules Vallès. Als kind van een ouderwetse plat-

telandsvrouw en een ongediplomeerde leraar in het standsbewus-

te Franse middelbaar onderwijs, heeft Vallès een ongelukkige

jeugd. Als hij eindelijk zelfstandig kan gaan wonen, moet hij zich

redden met allerlei vreemde baantjes. Hij doet mee aan een samen-

zwering tegen Napoleon III en belandt kort in de gevangenis. Later

komt hij terecht in de radicale journalistiek. Tijdens de Frans-

Duitse Oorlog verzet Parijs zich tegen overgave aan de Pruisen.

Deze opstand, bekend als de ‘Commune van Parijs’, wordt een

socialistisch experiment waar Vallès een prominente rol krijgt en

waarbinnen hij de krant Le Cri du Peuple uitgeeft. 

Tranen van bloed

Na de val van de Commune op 28 mei 1871 weet Vallès zich voor de

bloedige reactie schuil te houden. In juni 1871 verdedigt Vallès zijn

positie als lid van de Commune, die ook schuldig was aan de exe-

cutie van gijzelaars, tegenover niemand minder dan... zijn moeder. 

De brief met aanhef ‘Ma chère Mère’ eindigt met de uitroep: ‘Ik

sprong op van smart [...] en ik heb tranen van bloed gehuild toen

het rumoer van de executies van de gijzelaars ons bereikte.’

Jules Vallès weet in september 1871 via Brussel naar Londen te

ontkomen. In 1880 kan hij vanwege de amnestie weer terugkeren

naar Parijs waar hij hoofdredacteur wordt van de heropgerichte

Le Cri du Peuple. 

�

Huub Sanders

Huub Sanders is wetenschappelijk

medewerker collectievorming en

vakreferent bij het Internationaal

Instituut voor Sociale Geschiedenis

(iisg) in Amsterdam. In een inter-

view in Informatie Professional

(jrg. 10 (2006), nr, 1) noemt Huub

als een voorlopig hoogtepunt van

zijn loopbaan ‘De aansluiting 

van het iisg bij het Metamorfoze-

project’. Voor ons een goede reden

om hem uit te nodigen wat te

schrijven over een opmerkelijk stuk

uit de iisg-collectie.

Het iisg heeft de afgelopen jaren

verschillende internationaal 

waardevolle en cultuurhistorische 

collecties en archieven kunnen

conserveren met Metamorfoze-

gelden. Eén daarvan is het archief

van de Franse schrijver en activist

Lucien Descaves (1861-1949). 

Descaves schreef en verzamelde

vooral veel over de Parijse 

Commune van 1871.

Karikatuur van Jules Vallès 

door Paul Koga. Ca. 1871

Foto’s: iisg

jules vallès, zijn moeder 
en zijn  verantwoording

De ontdekking
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Archief Descaves nr. 1085: Anonyme.

Reçu, sur papier du journal Le Cri du

peuple. S.d.

2

Jules Vallès
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De kist van Pierlala

Van papier naar digitaal en weer terug

Bruidjelief, je zit gevangen

Met je vrijheid is het uit

Tranen stromen langs je wangen

Overstemd door snikgeluid

Behalve bovenstaand ‘Treurlied

van de bruid’ beheren de Konink-

lijke Bibliotheek en het Meertens

Instituut duizenden volks- en

straatliederen. In 2001 zijn deze

straatliederen geconserveerd met

Metamorfozesubsidie, en vervol-

gens ook gedigitaliseerd. De lied-

jes zijn te zien en (in sommige

gevallen) te horen op de website

van Het Geheugen van Nederland:

www.geheugenvannederland.nl/

straatliederen. De meest populai-

re straatliederen uit de collectie

zijn sinds kort ook (weer) verkrijg-

baar op papier. Voor de bundel De

kist van Pierlala brachten Louis

Peter Grijp en Martine de Bruin

van het Meertens Instituut bijna

130 liedjes samen. Van veel van

de straatliederen is ook de blad-

muziek toegevoegd. 

L.P. Grijp en M. de Bruin (eds.) De

kist van Pierlala. Straatliederen

uit het geheugen van Nederland.

Amsterdam, Uitgeverij Prometheus

bv Vassallucci, 2005. 

isbn 9035127617, 346 p., € 19,95  
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Stoffige oude boeken 

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 papierverval van binnenuit, zoals

inktvraat en groenvraat.

Voor meer informatie over het programma 

Koninklijke Bibliotheek

Bureau Metamorfoze

Postbus 90407

2509 lk Den Haag

t 070 3140 373

f 070 3140 427

e metamorfoze@kb.nl

i www.metamorfoze.nl

Personalia auteurs

Hans van den Beld is bibliothecaris van

het Nationaal Onderwijsmuseum in Rot-

terdam.

Els van Eijck van Helsinga is algemeen

directer van het Bestuursbureau van 

de Universiteit Leiden. 

Dick Kaajan is medewerker Selectie 

en Acquisitie bij het Nationaal Archief.

Liesbeth Keijser is senior restaurator 

bij het Nationaal Archief.

Huub Sanders is wetenschappelijk

medewerker collectievorming en 

vakreferent bij het iisg in Amsterdam.
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Afdeling Optische Technieken van de

Koninklijke Bibliotheek, tenzij anders

aangegeven.
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De beroemde ‘Long Room’ van

de oude bibliotheek van Trinity

College Dublin.In februari is het Metamorfozeteam

uitgebreid met een nieuwe mede-

werker: Sophie Ham.  Sophie heeft

de leiding over het project Conser-

vering Regionale Dagbladen. Ver-

der coördineert zij het bnb-traject

en enkele projecten binnen het 

traject Literaire Collecties. Sophie

werkt behalve voor Metamorfoze

ook nog deeltijds bij de afdeling

Informatie & Collecties van de

Koninklijke Bibliotheek.

�

Het kost bibliotheken soms veel

moeite om de buitenwereld ook

echt buiten te houden. Want naast

het autonome, interne verval waar

Metamorfoze de strijd mee aan-

bindt, zijn er ook nog (soms onver-

wachte) externe factoren waar men

rekening mee moet houden. Econo-

mische voorspoed, bijvoorbeeld.

Dat is namelijk, zo viel onlangs te

lezen in een aantal krantenartike-

len, de indirecte oorzaak van de ver-

vuiling van de oude bibliotheek van

Trinity College in Dublin. Niet lang

geleden kwam men er daar achter

dat een aanzienlijk deel van de biblio-

theekcollectie, ongeveer 250.000

boeken, ernstig vervuild is. Volgens

de bibliotheek wordt de vervuiling

veroorzaakt door het stof dat afkom-

stig is van bouwwerkzaamheden in

het centrum van Dublin.

Door de economische groei is het

aantal bouwprojecten in de Ierse

hoofdstad in de afgelopen jaren

aanzienlijk toegenomen. En langza-

merhand is het fijne stof veroor-

zaakt door deze ‘building boom’ ook

het achttiende-eeuwse gebouw bin-

nengedrongen, door ramen, door

kieren en op de schoenen en kle-

ding van de bezoekers van de bibli-

otheek. De bibliotheek is nu begon-

nen met een actie om alle 250.000

boeken schoon te maken. Met hulp

van fondsen en sponsors hoopt de

bibliotheek binnen een paar jaar

alle boeken te hebben gereinigd.

Een echte oplossing voor de binnen-

dringende stofdeeltjes is er nog

niet.
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