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de grootste uitvinding sinds gutenberg?

Allereerst is elektronisch papier licht en flexibel. Met een dikte van

ongeveer 3 mm kun je het zelfs oprollen. Elektronisch papier

gebruikt geen achtergrondverlichting en is daardoor, net als

gewoon papier, helder en goed leesbaar. Ook kun je teksten op

elektronisch papier, in tegenstelling tot een computerscherm, van-

uit verschillende hoeken lezen. Een ander groot voordeel van elek-

tronisch papier is dat het weinig energie verbruikt. Alleen bij het

laden en wissen van teksten wordt stroom gebruikt, maar als tekst

of beeld eenmaal geladen is, heb je geen elektriciteit meer nodig.

Bolletjes

Elektronisch papier bestaat uit miljoenen piepkleine microcapsu-

les, die de diameter hebben van een haar. Ieder onderdeeltje is

gevuld met een vloeistof waarin witte en zwarte deeltjes ronddrij-

ven. De witte deeltjes zijn positief geladen, de zwarte negatief (of

soms andersom). Deze ‘inkt’ wordt aangebracht op een drager van

metaalfolie, die is voorzien van een laag met elektronische circuits.

Als nu van onderen op een bepaalde plek een negatief elektrisch

veld wordt aangebracht, gaan de positieve (witte) deeltjes naar

beneden en komen de zwarte deeltjes bovendrijven, waardoor het

op die plek aan de oppervlakte zwart wordt. Bij een tegengestel-

de lading op andere velden worden die delen juist wit. Op deze

‘Oud papier verdwijnt met komst elektronische inkt’,

‘Elektronisch boek rukt op’. Sinds enkele jaren ver-

schijnen er met enige regelmaat verontrustende of juist bemoedi-

gende berichten in de krant over de laatste ontwikkelingen op het

gebied van het elektronisch lezen. Wie zich op een doordeweek-

se dag om een uur of vijf in een forenzentrein waagt, ziet van die

ontwikkelingen nog niet veel. Veel mensen lezen – dat gelukkig

nog wel –, maar gewoon van papier. Voor e-books en e-book rea-

ders (een apparaatje om digitale kranten en boeken mee te lezen)

lijkt nog weinig belangstelling te zijn: e-book readers zijn wat log

en zwaar en ze vreten energie. En lezen van het beeldscherm van

je pc, broekzakcomputer of mobiele telefoon is evenmin erg com-

fortabel.

Look and feel

Met de introductie van elektronisch papier – e-paper – zou daar

wel eens snel verandering in kunnen komen, zeggen de kenners.

Op dit moment houden verschillende bedrijven zich bezig met de

technische ontwikkeling van elektronisch papier en elektronische

inkt. Met deze nieuwe technieken zouden de problemen die je hebt

bij het lezen vanaf een computer- of LCD-scherm, de wereld uit zijn.

Elektronisch papier heeft de ‘look and feel’, maar ook de andere

voordelen van echt papier. Of in ieder geval, bijna!
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De revolutionaire wereld van e-books, e-readers, e-paper en e-ink…

 



Betekent dit alles nu dat in de niet al te verre toekomst vertrouw-

de instituten als boekhandels, kranten en tijdschriften helemaal

zullen verdwijnen? De gevolgen van deze ontwikkelingen hebben

in ieder geval alles in zich van een revolutie. 

Metamorfoze overpeinst intussen de aanpak van e-papierverval

en e-inktvraat, waarmee we de komende decennia mogelijk zul-

len worden geconfronteerd.  

W

Andrea Langendoen

Met dank aan Ryoichi Ishihara, 

TU Delft

manier kunnen dus zwart-witte afbeeldingen worden getoond.

Naast deze techniek van capsules, gevuld met zwarte en witte bol-

letjes, zijn er ook technieken waarbij de inkt bestaat uit bolletjes

die half zwart en half wit zijn. 

Met een speciaal magnetisch pennetje kunnen op het papier ook

aantekeningen worden gemaakt - wat bij velen misschien de her-

innering oproept aan de zilvergrijze Etch-a-Sketch-tekenbordjes

die vanaf de jaren ’60 erg populair waren.

Papieren horloge

Op dit moment bestaat er alleen nog maar zwart-wit elektronisch

papier (of met een andere steunkleur in plaats van zwart), met

enkele grijswaarden. Aan kleurweergave wordt hard gewerkt. Elek-

tronisch papier wordt nu nog maar op vrij beperkte schaal toege-

past. In Aziatische supermarkten wordt het gebruikt om de prij-

zen van de producten aan te geven. Er is zelfs al een ‘papieren’

horloge op de markt. Ook zijn er inmiddels enkele e-book readers

op de markt die gebruik maken van elektronisch papier of elektro-

nische inkt, met de voordelen van goede leesbaarheid en een laag

energieverbruik. De Belgische krant De Tijd heeft net een proef-

project afgerond met een elektronische versie van de krant op elek-

tronisch papier. Een electronic paper op e-paper dus, om het inge-

wikkeld te maken…

>
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Magazine!

Op 9 november 2006 opent in het nieu-

we magazijn van de Koninklijke Biblio-

theek een spectaculaire tentoonstelling

over 150 jaar geïllustreerde Nederland-

se publiekstijdschriften uit de eigen col-

lectie: Magazine! De tentoonstelling wil

laten zien dat tijdschriften niet alleen

leuk zijn om te lezen, maar ook een

belangrijke rol spelen als spiegel van de

samenleving. De publiekstijdschriften

die enkele jaren geleden voor het Meta-

morfoze-tijdschriftenproject zijn gecon-

serveerd worden daarbij natuurlijk niet

overgeslagen.

In de Metamorfoze-tijdschriftenkalen-

der van 2005 zat een kortingsbon voor

deze tentoonstelling. Daarop staat nog

vermeld dat de tentoonstelling plaats-

vindt in het Gemeentemuseum (gem)/

Fotomuseum in Den Haag. Ook al is de

tentoonstelling verhuisd naar het kb-

gebouw, de kortingsbon is natuurlijk nog

steeds geldig!

Doorsnede van enkele positief en negatief

geladen microcapsules. 

Copyright E Ink Corporation, 2002

Flexibel elektronisch papier.

Foto: lg. Philips lcd

Praktijkcursus over de begeleiding 
van digitaliseringprojecten

Veel archieven, bibliotheken en ande-

re erfgoedinstellingen overwegen om

delen van hun bezit te digitaliseren.

Digitalisering is een goede manier om

het originele, vaak kwetsbare, materi-

aal te sparen. Bovendien is digitalise-

ring en publicatie van het gedigitaliseer-

de materiaal op internet een ideale

mogelijkheid om de collectie, onafhan-

kelijk van tijd en plaats, toegankelijk te

maken voor een breed publiek. Het suc-

ces van een digitaliseringproject valt of

staat met het vooraf maken van de juis-

te keuzes, zoals: wat is de doelstelling

van digitalisering, welke materialen

komen in aanmerking en hoe zit het met

auteursrecht?

Vanaf maandag 18 september 2006

organiseert GO-opleidingen de zeven-

daagse cursus ‘Digitalisering van cul-

turele collecties’. 

De kosten van de cursus bedragen 

€ 1.990,- (0% btw). Voor meer informatie:

www.stgo.nl of bel: 070 351 2380

W

Manuscript van een Franstalig

gedicht naar Heinrich Heine, uit

de gedigitaliseerde collectie

Charles Beltjens van het Stads-

archief Sittard-Geleen.  
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Portret van Willem Witsen, Collectie rkd,

Den Haag.

2

Brief van Albert Verwey aan Willem Witsen,

10 augustus 1886. Universiteitsbibliotheek

Amsterdam (UvA), hs. XLI B 17985.

Aan het Oosterpark in Amsterdam staat het monumentale

Witsenhuis. Hier woonde en werkte de schilder, etser en

fotograaf Willem Arnold Witsen (1860-1923). Toen zijn weduwe

Marie Witsen-Schorr, zijn tweede vrouw, in 1943 overleed, werd

het huis gedeeltelijk museum, gedeeltelijk woonruime voor schrij-

vers. In het onaangetast gebleven woongedeelte lijkt de tijd te

hebben stilgestaan. Niet alleen gaat het verhaal dat de geest van

de weduwe er nog steeds rondwaart, maar je verwacht ook ieder

moment Willem Kloos te zien binnenstappen, of George Breitner

en Isaac Israels, die in het atelier geschilderd hebben. Of Paul Ver-

laine, die er logeerde toen hij in 1892 Nederland bezocht. 

Bloeiperiode

Witsen, zelf een veelzijdig kunstenaar, was bevriend met vele kop-

stukken uit zijn tijd. Op cultureel gebied was dat een bloeiperio-

de, met de Haagse School en de Amsterdamse Impressionisten in

de schilderkunst en de Beweging van Tachtig in de literatuur. Wit-

sen studeerde aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in

Amsterdam en raakte daar bevriend met schilders als Antoon Der-

kinderen, Jacobus van Looy, Jan Veth en Jan Toorop. Als lid van het

een schilder in het middelpunt
De correspondentie van Willem Witsen

Letterkundig Genootschap Flanor maakte hij kennis met de litera-

toren Willem Kloos, Albert Verwey en Frederik van Eeden, uit wier

gelederen in 1885 De Nieuwe Gids voortkwam.

Witsen liet niet alleen een rijk en gevarieerd oeuvre na, maar ook

een omvangrijke correspondentie (ongeveer 2000 brieven). Die

correspondentie, met zijn eerste vrouw Betsy van Vloten en met

bovengenoemde schilders en literatoren, geeft een uniek beeld

van het literaire en culturele leven van zijn tijd en van zijn rol daar-

in. Het is een zeer waardevolle bron voor onderzoek.

Unieke collectie foto´s

Met subsidie van Metamorfoze wordt deze correspondentie nu

geconserveerd en gedigitaliseerd. De grootste collecties worden

beheerd door de Koninklijke Bibliotheek (ca. 1300 brieven) en de

Universiteitsbibliotheek Amsterdam (bijna 400 brieven). Verder

worden er kleinere collecties brieven en andere documenten

bewaard in het Witsenhuis, het Rijksprentenkabinet Amsterdam,

het Frans Halsmuseum, het Internationaal Instituut voor Sociale

Geschiedenis, het Letterkundig Museum, het Nederlands Muziek

Instituut, Museum Meermanno, het Gemeentearchief Den Haag

en enkele particuliere collecties. 

Naast de brieven wordt ook een unieke collectie foto’s gedigitali-

seerd uit het bezit van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Docu-

mentatie. Deze collectie brieven en beeldmateriaal zal gepresen-

teerd worden in het Geheugen van Nederland.

Ambities

Met dit project wordt een gedeelte van de ambities verwezenlijkt

van de Willem Witsen-werkgroep, waarin naast de bovengenoem-

de Metamorfozepartners kb, uba en rkd ook de Stichting Willem

Witsen, het Huygens Instituut en de Digitale Bibliotheek voor de

Nederlandse Letteren zitting hebben. Maar er zijn nog meer plan-

nen. Het is de bedoeling om deze virtuele collectie verder uit te

bouwen en een vooral voor wetenschappelijk onderzoek bedoel-

de website te ontwikkelen waar dit materiaal, samen met de op

initiatief van de Stichting Willem Witsen vervaardigde transcrip-

ties en annotaties van de brieven, raadpleegbaar zal zijn. Ook een

kritische editie in boekvorm van een keuze uit de brieven staat op

het programma. 

Maar om te beginnen is er straks een boeiende collectie brieven

en fotomateriaal beschikbaar voor een breed publiek, die inzicht

geeft in een op cultureel gebied bijzonder boeiende periode uit

onze geschiedenis. Het project loopt tot eind 2007.

W

Marianne Peereboom

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

Brief van Willem Witsen aan zijn echtgenote 

Elisabeth van Vloten, 30 oktober 1897. 

Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA),

hs. XXX A 46, nr. 944. 
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Op woensdag 14 juni opende de nog steeds

populaire jeugdboekenschrijver Jan Ter-

louw de kinderboekensite van Stadsarchief

en Athenaeumbibliotheek Deventer (SAB).

In samenwerking met Metamorfoze en Het

Geheugen van Nederland heeft SAB een

deel van zijn kinderboeken en prenten

geconserveerd en gedigitaliseerd. De 350

kinderboeken en 175 historische volks- en

kinderprenten geven samen een prachtig

beeld van (Overijsselse) jeugdliteratuur en

onderwijs in Nederland gedurende de peri-

ode 1750-1950. Op de website van SAB zelf

is een deel van de boeken ook nog eens

geheel doorzoekbaar gemaakt. De boeken

zijn te vinden op: 

www.geheugenvannederland.nl/overijssel

www.sabdeventer.nl/kinderboeken.htm

Kinderboeken online
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de aanvragen kunnen komen

Het archieventraject is zijn tweede jaar ingegaan. Het afge-

lopen jaar stond vooral in het teken van de pilots, waar-

over u in vorige afleveringen van Metamorfoze Nieuws heeft kun-

nen lezen. Hiernaast wordt aandacht besteed aan de vierde en

laatste pilot: het archief van de Hanze Zutphen. 

Op de archievenbijeenkomst van 20 april werd het startschot gege-

ven voor het vervolg van het traject. Zo’n 125 deelnemers hoorden

de voorwaarden voor deelname en kregen uit de eerste hand infor-

matie over de pilots. 

Diversiteit archiefmateriaal

De pilots leerden dat het verfilmen en het behandelen van de ori-

ginelen veel voorbereiding kost. Dit heeft te maken met de com-

plexiteit van archieven: verschillende soorten dragers, inkt en

schrift, variatie aan stukken, te strak ingebonden delen met tekst-

verlies in de kneep, opgeplakte en aanhangende zegels, gescheur-

de en omgekrulde papierranden. Het aantal opnamen is lastig te

bepalen door de variëteit in soorten papier. Terwijl dat juist belang-

rijk is voor het opstellen van een nauwkeurige begroting.

Voor een goede voorbereiding en uitvoering van een project is

naast inhoudelijke deskundigheid ook expertise op het terrein van

de materiële zorg noodzakelijk. De restauratoren spelen daarbij

een grote rol. Ze worden onder andere betrokken bij het uitvoeren

van de schaderegistratie en het filmklaar maken van het materi-

aal: vlakken van papier, herstellen van scheurtjes, testen van inkt-

en lijmsoorten etc.

Kleur

Metamorfoze gaat bij conservering uit van het overzetten op een

andere drager (microverfilming en/of digitalisering) en het zono-

dig behandelen van de originelen.

Maar niet alles kan zonder meer op microfilm worden gezet. Micro-

film is zwartwit. Soms bevatten documenten essentiële informa-

tie in kleur. De kleur van de kruisjes achter de namen op de trans-

portlijsten van Kamp Westerbork, bijvoorbeeld, betekenden het

verschil tussen mogen blijven of op transport worden gesteld. Ook

schreven de diverse functionarissen in het kamp in verschillende

kleuren, waardoor de waarde van de mededelingen in een ande-

re context komt te staan. In die gevallen zullen de originelen (ook)

moeten worden gedigitaliseerd.

Model conservering 

Om het belang van het archief en de mogelijke keuzen (en risico’s)

van behandeling inzichtelijk te maken, is een speciaal model 

ontwikkeld, in samenwerking met icn, Nationaal Archief, Teylers

Museum, Universiteitsbibliotheek Leiden, Zeeuws Archief en Stads-

en Streekarchief Zutphen. Het model gaat uit van twee soorten

conserverende maatregelen: het filmklaar maken en de behande-

ling van de originelen om autonoom verval (verzuring, inktvraat,

kopervraat) tegen te gaan. Archivaris en restaurator vullen samen

het model in. Aan de hand van het model besluiten ze welke maat-

regelen genomen moeten worden en wat de verschillende belan-

gen en risico’s daarvan zijn. Het model kan ook worden gebruikt

om mogelijke projectvoorstellen voor te bereiden.

Inspiratielijst archieven van nationaal belang

Metamorfoze subsidieert de conservering van archieven van nati-

onaal belang. En die liggen niet alleen bij het Nationaal Archief.

Ook regionale en lokale archieven kunnen van nationaal belang

zijn. Op 20 april werd een lijst gepresenteerd van vijftig voorbeel-

den van archieven die van nationaal belang kunnen zijn. De lijst

geeft een idee van het soort archieven dat in aanmerking zou kun-

nen komen en is bedoeld als inspiratiebron om naar de eigen col-

lectie te kijken. Want bijna iedere archiefdienst heeft wel een archief

dat in Nederland het enige, het oudste, het mooiste, het grootste

of het meest complete in zijn soort is. De zo divers mogelijke voor-

beelden zijn afkomstig uit de collecties van het Noord-Hollands

Archief, het Brabants Historisch Informatiecentrum en het Regio-

naal Archief Leiden. In een korte motivering is het nationale belang

aangegeven. Zowel het model conservering als de inspiratielijst is

te downloaden via de website van Metamorfoze. De aanvragen in

het archieventraject kunnen komen!

W

Erik van der Doe

Inspiratie van nationaal belang 

De Lage Landen kenden als handelsnatie gouden tijden.

Daarbij wordt algemeen gedacht aan de Hollandse steden,

die vooral in de zestiende eeuw sterk opkwamen. Minder bekend

is dat in het oosten van het land al veel eerder een machtig handels-

blok zijn stempel heeft gedrukt op de internationale handel. De

Hanze was een maatschap van kooplieden, die zich ontwikkelde tot

een stedenbond met officiële statuten en lidmaatschappen. Men

sprak van de Duitse Hanze omdat de basis in de Duitse gebieden

lag. Tal van steden, van Groningen tot Roermond, sloten zich bij de

Hanze aan. In de IJsselstreek was de periode 1250-1550 de bloei-

tijd van de Hanzesteden Kampen, Deventer, Doesburg en Zutphen.

Koning van Zweden

De positie van Zutphen werd in de dertiende eeuw steeds sterker.

Zutphense schippers verkregen privileges van de graaf van Hol-

land en Zeeland voor de handel in zout – destijds een kostbaar

product – uit Zeeland en West-Brabant. De straatnaam Zaadmarkt

(saltmarkt, zoutmarkt) herinnert hier nog aan. Eén van de oudste

zoutbrieven (uit 1494) komt van de later verdronken Zeeuwse stad

Reimerswaal en meldt dat het kwaliteitscertificaat van een zoge-

heten zoutzegel is voorzien. 

In de veertiende eeuw ging Zutphen zich meer internationaal oriën-

teren. De handel richtte zich op het Rijnland, het Oostzeegebied

en Engeland, en Zutphense kooplieden sloten zich aan bij de Hanze.

Huisnamen als Het wapen van Dansick (Danzig, Gdansk) en De

Koning van Zweden verwijzen naar die tijd. 

Achthonderd jaar oud

Met subsidie van Metamorfoze wordt ongeveer een meter van het

stadsarchief Zutphen en vijftig charters betreffende de Hanze

geconserveerd. Via de calcium-fytaatmethode wordt de inktvraat

in de documenten een halt toegeroepen. Het archief omvat infor-

matie over de vaart op de Oostzee, tolheffingen, markten, ver-

scheepte goederen, de Hanzedagen en verdragen tussen de aan-

gesloten steden. Het oudste stuk is een perkamenten oorkonde

uit 1206, dit jaar dus precies achthonderd jaar oud. Het met rood

zijdedraad bevestigde koningszegel van witte (inmiddels wat ver-

bruinde) was toont de beeltenis van Rooms-Koning Filips II van

Duitsland. Het is een van de oudste documenten over de Hanze in

Nederland en verleent de Zutphenaren tolvrijheid bij Werde, het

huidige Keizersweerd bij Düsseldorf. 

W

Stein de Valk

Charter met zegel van Rooms-Koning

Filips II uit 1206 waarbij de schippers

van Zutphen tolvrijheid kregen. 

(Stads- en Streekarchief Zutphen, 

oud stadsarchief, inv.nr. 639_4)

inktvraat in de hanze
Middeleeuws stadsarchief Zutphen geconserveerd
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Detail van een kaart van Zutphen uit 

Commentariorum Rerum Germanicarum

van Petrus Bertius, 1617. 

(Stads- en Streekarchief Zutphen)



Omdat ik van beide markten thuis ben, ben ik gevraagd als lid van

de Beoordelingscommissie Metamorfoze. Ik ben archivaris van

opleiding en heb dit beroep als hoofd inventarisatie bij het Gemeen-

tearchief Amsterdam lange tijd met veel plezier uitgeoefend. Tegen-

woordig ben ik directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor

Limburg (shcl), een regionaal historisch centrum dat ook veel (par-

ticuliere) archieven beheert. Tevens ben ik bijzonder hoogleraar

in de regionale sociale geschiedenis aan de Universiteit Maas-

tricht. Ik heb het altijd als een voorrecht beschouwd met archief-

bronnen te werken, omdat ik daarmee een voorsprong had op col-

lega-onderzoekers op de universiteit.  

In mijn Amsterdamse tijd ben ik gepromoveerd op de ontwikkeling

van de Amsterdamse arbeidsmarkt in de tweede helft van de negen-

tiende eeuw. Daarna heb ik mij verder gespecialiseerd op het brede

een bewuste boekverbranding 

Tijdens de Holland Papier Biën-

nale 2006 worden werken van

28 internationale papierkunste-

naars getoond op twee locaties

in Nederland. Het Museum Rijs-

wijk toont van 22 kunstenaars

een ruime selectie van werken 

verspreid over alle zalen. coda

Museum in Apeldoorn exposeert

van 20 kunstenaars het meer

monumentale werk, installaties

en kunstenaarsboeken. De Hol-

land Papier Biënnale loopt nog

tot 10 september 2006

(www.hollandpapierbiennale.nl)

>

De slachtoffers van de brand. 
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terrein van de geschiedenis van de arbeid. Dat zet ik ook in het onder-

zoeksprogramma van het SHCL voort, maar dan toegespitst op de

betekenis van de grenzen in Limburg en omstreken. Op dat terrein

zijn ook verschillende promovendi aan het werk.

Ik was al eerder actief op het snijvlak van archieven en onderzoek,

onder andere als lid, later voorzitter, van de Commissie Broncom-

mentaren. Dat is een serie van het Instituut voor Nederlandse

Geschiedenis (ING) in Den Haag, waarin veel voorkomende bronnen

rondom bepaalde thema’s kritisch worden geanalyseerd op hun ont-

staansgeschiedenis, informatiewaarde en institutionele achtergrond.

Dit is een heel nuttig apparaat voor fundamenteel archiefonderzoek,

maar aan het uiteinde van het archiefbeheer, namelijk het gebruik.

Het is leuk om nu ook een rol te kunnen vervullen aan het begin daar-

van – het behoud. 

W

De uitbreiding van het Metamorfoze-programma met archie-

ven stelt bijzondere eisen aan de selectie van te conser-

veren bestanden. Naast autonoom verval is ook nationaal histo-

risch belang een criterium om te bepalen of een voorgedragen

archiefbestand voor conserveringssubsidie in aanmerking komt.

Omdat ‘nationaal belang’ is gedefinieerd aan de hand van een aan-

tal kenmerkende ‘identiteiten’ van Nederland, en niet op grond

van eventuele landelijke werking van de archiefvormende instan-

tie, is het heel goed mogelijk dat ook archieven uit plaatselijke en

regionale archiefdiensten daaraan voldoen. Het archief van een

Twentse textielfabriek, bijvoorbeeld, kan representatief zijn voor

de Nederlandse industriële ontwikkeling, enzovoorts. Om deze cri-

teria toe te kunnen passen is het niet voldoende om iets van archief-

conservering te weten. Inzicht in de waarde van archieven voor

historisch onderzoek is minstens zo belangrijk. 

19 september 2005. In een oud pand in de Valthesstraat in Den

Haag gaat een stellingkast vol charters, pocketboeken, bundels

kaarten en in leer en perkament gebonden boeken in vlammen op.

Conservatoren, papierdeskundigen en de plaatselijke brandweer

kijken in eerste instantie werkeloos toe. Pas na vijftien minuten

wordt de brand geblust.

Was de brand het resultaat van een verdwaalde vuurpijl, of was

iemand in slaap gevallen met een brandende sigaret? Gelukkig niet,

het ging hier om een gezamenlijke rampenoefening van de Konink-

lijke Bibliotheek en het Nationaal Archief en het vuur was door de

Haagse Brandweer zelf aangestoken. Het waren natuurlijk geen

waardevolle stukken, maar testboeken en enkele charters en ban-

den die de restauratoren van het na zelfs speciaal voor de oefening

hadden gemaakt. De bedoeling van de oefening was om praktische

ervaring op te doen, mocht er ooit een echte brand uitbreken. Welke

vormen van brandschade komen er voor en hoe bied je het beste

eerste hulp aan de ‘brandslachtoffers’, die ook nog eens door het

bluswater nat waren geworden: dat waren de vragen die in de prak-

tijk beantwoord moesten worden. De brandoefening is succesvol

verlopen en de kb en het na zullen op basis van de ervaringen hun

collectiehulpverleningsplannen verbeteren. 

Het volledige verslag van de oefening, door Henk Porck en Bihan-

ne Wassink, is na te lezen in Papier op de vlucht (p.198-215), dat

is verschenen in het kader van de Holland Papier Biënnale 2006. 

Papier op de vlucht, Uitgeverij Compres/Stichting Papiermanifes-

tatie ‘94, isbn 9073803071, € 59,95

W

Holland Papier Biënnale 2006



In de krant van vandaag wordt morgen de vis verpakt. Geluk-

kig blijkt dit gezegde niet altijd op te gaan en zijn er nog vele

historische kranten bewaard gebleven. Een jaar geleden is Meta-

morfoze, in vervolg op eerdere projecten die zich op landelijke en

op Haagse kranten richtten, gestart met de conservering van regio-

nale dagbladen (zie hierover ook Metamorfoze Nieuws 02/05).

Regionale kranten zijn juist vanwege hun couleur locale een unie-

ke bron voor onderzoek. Ongeveer vijftien dagbladen uit de peri-

ode 1869-1950 worden door Karmac Microfilming Systems ver-

filmd: van de Gooi- en Eemlander tot de Deventer Koerier en van

de Dordrechtsche Courant tot De Zoom. In totaal zullen ruim één

miljoen krantenpagina’s op microfilm worden gezet. 

De microfilms worden gemaakt volgens de laatste Richtlijnen Pre-

servation Microfilming Metamorfoze. Dat betekent dat ze verfilmd

zullen worden in laagcontrast. De kwaliteit van de opnamen wordt

hierdoor nog beter. Ook zijn deze films uitermate geschikt om 

digitale kopieën van te maken. In de toekomst zullen scans van de

microfilms wellicht ook opgenomen worden in het miljoenenpro-

ject Database Digitale Dagbladen dat de Koninklijke Bibliotheek

spoedig zal starten.

W

Sophie Ham

1 en 2

Het verfilmen van de Dordrechtse 

Courant.

Foto’s: Karmac Microfilming Systems

een unieke bron 
Microverfilming regionale kranten begonnen
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resultaten van nieuw onderzoek 

Eindelijk weten we wat meer over de snelheid waarmee ver-

zuurd papier vervalt. Eerder waren al met behulp van kunst-

matige verouderingsmethoden tests uitgevoerd, maar er bestaan nog

steeds grote twijfels over de juiste interpretatie van de uitkomsten

van die tests. Voor het eerst is er nu in Nederland een onderzoek

gedaan dat een duidelijk beeld geeft van wat er in werkelijkheid

gebeurt. Het onderzoek, dat in opdracht van Metamorfoze is verricht,

is internationaal van groot belang voor de strijd tegen het papierver-

val en tegen het verloren gaan van wetenschappelijk bronnenmate-

riaal en cultureel erfgoed.

Op herhaling

Al in 1990 is op dit terrein een onderzoek uitgevoerd in de collec-

ties van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. 

Duizenden boeken en archiefstukken werden getest op zuurgraad,

verbruining en conditie van het papier. De verontrustende uitkom-

sten van dit onderzoek hebben uiteindelijk mede geleid tot de

opzet van Metamorfoze. 

In 2004, bijna vijftien jaar later, is dit onderzoek herhaald. Een

gedeelte van dezelfde groep documenten werd opnieuw op dezelf-

de wijze getest. Net als in 1990 was dit een gezamenlijk project

van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. De verge-

lijking van de metingen in 1990 en 2004 hebben cruciale informa-

tie opgeleverd voor de noodzaak van de aanpak van het probleem.

Achteruitgang

Het bleek dat in de documenten met het meest zure papier een

duidelijke achteruitgang in de papiersterkte is opgetreden. Ook

de zuurgraad van het papier in de onderzochte boeken is in de

loop van de tijd meetbaar toegenomen. Bij de geteste archiefstuk-

ken is deze toename minder. Een mogelijke verklaring voor dit ver-

schil zou de toepassing van luchtzuivering in de depots van het

Nationaal Archief kunnen zijn. Daarnaast werden voor archiefstuk-

ken vaak betere papiersoorten gebruikt. Archieven werden immers

aangelegd om te worden bewaard. 

Verzuring, verbruining, verval

Een hogere zuurgraad van het papier, zowel bij de boeken als bij

archiefstukken, gaat gepaard met een mindere papiersterkte. De

resultaten van het onderzoek bevestigen de samenhang tussen

De snelheid van het papierverval gemeten

de zuurgraad en de snelheid waarmee het verval van papier voort-

schrijdt. Ook de samenhang tussen de verbruining van papier en

de snelheid van het verval wordt bevestigd. Verbruind papier heeft

een slechtere prognose, gaat sneller achteruit. 

Veertien jaar natuurlijke veroudering

Samenvattend: zowel voor boeken als voor archiefstukken geldt

dus in meer of mindere mate hetzelfde: steeds meer papier wordt

zuur en zuur papier vervalt versneld. In het licht van de ‘eeuwig-

heid’ is veertien jaar natuurlijke veroudering erg kort om alle, vaak

langzaam in de tijd optredende veranderingen aan het licht te kun-

nen brengen. Het volgen van de effecten van natuurlijke veroude-

ring zal daarom in de toekomst, over een nog langere periode,

moeten worden voortgezet. 

Het onderzoeksverslag Voortschrijdend verval en verzuring is geschre-

ven door Henk Porck en Henk Voorbij van de Koninklijke Bibliotheek

en is als pdf-bestand raadpleegbaar op de Metamorfoze-website.  

W

Dennis Schouten

Het boek heeft het zuur. 
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In de jaren ‘60 van de negentiende

eeuw trok een zeker Mr Howard

Paul volle zalen met zijn hit ‘The Age

of Paper’. Gehuld in een papieren

maatpak bezong hij in dat lied het

papieren (mode-)tijdperk (dat hij

ook wel ‘The Age of Rags’ noemde):

In every shop one now espies, 

The ‘last new thing’ in paper ties; 

The coats of ‘best blue wove’

are made;

But shirts, of course, are all  

‘cream laid’.

A paper hat should you desire,

Or paper socks, say half a quire,

Or ‘peg-tops’ of the last design,

You'll get them all for three 

and nine!

Ref: For paper now is all the rage

And nothing else will suit the age.

Deze, en andere ‘papierige’ anek-

dotes, zijn na te lezen in de ‘Paper

chronology’ in de roman Paper, van

de Iraanse schrijfster Bahiyyih

Nakhjavani. De chronologie staat

vol met dit soort, vaak hilarische,

verhalen (waarvan de historische

correctheid soms valt te betwijfe-

len, want is de Russische schrijver

Pushkin in 1837 inderdaad gedood

in een duel om een paar blanco vel-

len papier, in plaats van om de eer

van zijn echtgenote?).

De roman zelf gaat over een Perzi-

sche kopiist, ergens in de negen-

tiende eeuw. Hij moet toezien hoe

de wereld om hem heen langzaam

verandert. De klassieke kunst van

het papiermaken en van het hand-

geschreven woord – zíjn wereld –  is

aan het verdwijnen. Aan goed papier

is niet meer te komen. De kopiist

droomt ervan om dichter te worden,

maar om gedichten te kunnen schrij-

ven heeft hij glad en sneeuwwit

papier nodig. Niet het ruwe, stugge

stropapier dat hij nog wel kan krij-

gen. Dus gaat de kopiist op zoek

naar het perfecte papier. Zijn zoek-

tocht leidt hem van stropapier, naar

lompenpapier en van daaruit weer

verder. Maar zal hij het papier waar

hij iedere nacht over droomt uitein-

delijk ook vinden? 

Nog één papierweetje uit het boek:

toen er begin negentiende eeuw een

tekort aan lompen ontstond, pro-

beerde men met de gekste oplossin-

gen dat probleem op te lossen. Zo

schijnen er zelfs vanuit Egypte mum-

mies verscheept te zijn naar Maine,

in de Verenigde Staten. Daar werden

de katoenen wikkels in papiermo-

lens gegooid en vermalen tot grond-

stof voor papier. Toen er onder de

lompensorteerders cholera uitbrak

ontstond er een groot schandaal. En

meer vraag naar houtsnippers.

W

Bahiyyih Nakhjavani, Paper. 

London, 

Bloomsbury Paperbacks, 2005. 

isbn 0747576602, 256 p., € 15,80


