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sailing letters krijgen de wind in de zeilen

Kaperbrieven

Het archief bevat een onafzienbare hoeveelheid zeer divers mate-

riaal. Er zijn scheepsjournaals, persoonlijke of scheepspassen,

soms kaperbrieven, cognossementen (vrachtbrieven), ladinglijs-

ten, kwitanties etc. Maar er zijn ook particuliere brieven bij. Ner-

gens anders zijn zulke bijzondere bronnen in zulke grote hoeveel-

heden uit zo’n lange, aaneengesloten en belangrijke periode uit

de Nederlandse geschiedenis aangetroffen. Daar komt bij dat een

groot deel ervan de neerslag vormt van de communicatie van bevol-

kingsgroepen van wie we nauwelijks enig geschreven materiaal

hebben. Zo zijn er brieven van en naar de opvarenden van de sche-

pen. Ook de post van en naar de dienaren van de voc, de wic en

de families van plantage-eigenaren geeft een unieke kijk op het

alledaagse leven van een doorsnee zeventiende- of achttiende-

eeuwer.

Het Sailing Letters Project

In 2004 is door de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking

met het Nationaal Archief het Sailing Letters Project opgezet. Het

In The National Archives in Kew (Londen) wordt het archief van

de High Court of Admiralty bewaard. Binnen dit archief zijn de

zogenoemde Prize Papers opgenomen. Het zijn de tastbare resul-

taten van de ooit door de Engelse Admiraliteit georganiseerde

kaapvaart.

Good prize

Tussen het midden van de zeventiende en het begin van de negen-

tiende eeuw zijn Nederland en Engeland vier keer met elkaar in

oorlog geweest. Het waren oorlogen die vooral op zee werden uit-

gevochten. Engelse kaapvaarders hebben daarbij duizenden Neder-

landse schepen veroverd. Die schepen, de lading en alle aan boord

aanwezige papieren moesten formeel door een rechtbank tot good

prizeworden verklaard. Dat gebeurde in een Engelse haven, waar

ambtenaren van de Admiraliteit een nauwkeurige beschrijving van

het schip en de goederen maakten. Men onderwierp de beman-

ning aan uitvoerige verhoren. De verslagen van deze verhoren en

alle in beslag genomen papieren (de Prize Papers) zijn vervolgens

opgeborgen en eeuwenlang ongestoord bewaard gebleven.
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project heeft tot doel deze prachtige Nederlandse bronnen toeganke-

lijk te maken voor onderzoekers en een breed publiek. In het nrc-maga-

zine M bespreekt historicus Roelof van Gelder, die het materiaal in

opdracht van de kb heeft geïnventariseerd, maandelijks een van deze

brieven.

Bij een eerste inventariserend onderzoek zijn de conditie en de omvang

van het archief zo nauwkeurig mogelijk beschreven. Het materiaal ver-

keert in slechte staat en lijdt aan autonoom verval, waaronder inktvraat.

Nu kan – dankzij Metamorfoze – de tweede stap worden ondernomen.

Die bestaat eruit dat vijf zorgvuldig gekozen dozen uit het archief een

nadere conserverende behandeling ondergaan en dat de inhoud van

die dozen wordt gedigitaliseerd. De digitale images worden vervolgens

voorzien van metadata en op termijn beschikbaar gesteld voor onder-

zoekers en getoond op de Sailing Letters-website van de Koninklijke

Bibliotheek: www.kb.nl/sl.

Zo blijven de originelen in de kluizen van The National Archives bewaard,

maar de digitale versies zeilen via het internet terug naar de plaatsen

waar ze ooit werden geschreven.

�

Dirk J. Tang

>

Bijzondere vondsten in

The National Archives.
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s n i p p e r s s n i p p e r s s n i p p e r s s n i p p e r s s n i p p e r s

Op 11 juni organiseerde den (Digitaal Erfgoed

Nederland) in het Academiegebouw in Utrecht

een symposium over fondsenwerving voor

digitalisering van cultureel erfgoed. Vertegen-

woordigers van fondsen en van erfgoedinstellin-

gen konden daar van gedachten wisselen

over de mogelijkheden voor subsidiëring van

digitaliseringsprojecten voor erfgoedcollecties.

Zowel Metamorfoze als Het Geheugen van

Nederland gaf acte de présence. Het plenaire

ochtendprogramma bestond uit een aantal

presentaties en case-studies. ’s Middags was

tijd gereserveerd voor het zogenaamde

‘speeddaten’. Vertegenwoordigers van de

fondsen konden rechtstreeks benaderd worden

door erfgoedinstellingen met concrete project-

ideeën. De aanwezige vertegenwoordigers

van Metamorfoze spraken met zo’n twintig

gegadigden. Inmiddels zijn met enkele al

vervolggesprekken gevoerd. Deze werkwijze,

vorig jaar door den geïntroduceerd, lijkt zijn

vruchten af te werpen.

�

Daten met den

Nieuwe projecten

Op 13 juni 2007 is de Beoordelingscommissie Metamorfoze

bijeengekomen om de ingediende projectvoorstellen te beoor-

delen. Alle elf voorstellen zijn daarbij goedgekeurd.

Traject Archieven (6)

· Regionaal Historisch Centrum Limburg:

Bestuurlijk en oud-rechterlijk archief Maastricht

(1314-1579)

· Sint Janskerk Gouda:

Archief Hervormde Gemeente Gouda (1550-1766)

· Bisdom Roermond:

Oud-archief Bisdom Roermond (1559-1801)

· Koninklijke Bibliotheek:

Sailing Letters archief High Court of Admiralty

Londen (1650-1800)

· Sociaal Historisch Centrum voor Limburg:

Archief Vereniging Gezamenlijke

Steenkolenmijnen Limburg (1904-1975)

· Sociaal Historisch Centrum voor Limburg:

Archief Mijnwerkersbonden (1910-1974)

Traject Literaire Collecties (2)

· Gemeentearchief Amsterdam:

Egodocumenten II

· Letterkundig Museum:

Collectie Menno ter Braak

Traject Cultuurhistorische Collecties (3)

· Sociaal Historisch Centrum voor Limburg:

Collectie Mijnwerkerstijdschriften

· Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de

Vrouwenbeweging:

Collectie Johanna Westerdijk

· Het Dolhuys:

Collectie Nederlandstalige boeken van de Historische

Bibliotheek voor de Psychiatrie

In opdracht van de avro is er een documen-

taire over Metamorfoze gemaakt. In de

uitzending werd aandacht besteed aan de

geschiedenis van de papierfabricage en het

verval van papier. De makers lieten zien hoe

het probleem wordt aangepakt. Medewerkers

van bibliotheken, musea en archieven die

meedoen aan Metamorfoze toonden de kijker

wat er in de loop der eeuwen aan schade is

ontstaan aan hun collecties en archieven en

wat daar met subsidies van Metamorfoze aan

wordt gedaan.

De documentaire is nog te zien op de website

van Metamorfoze.

�

Metamorfoze op tv



Belangrijke tijdschriften

De Top 100 die we samenstelden uit de twee verschillende lijsten

zijn dus ook de belangrijke tijdschriften. Ze dienen op korte ter-

mijn geconserveerd te worden zodat ze beschikbaar blijven voor

onderzoek. Dat gaat Metamorfoze ook doen. Dit jaar wordt een

start gemaakt met het verfilmen en scannen van de Top 100 tijd-

schriften. Van geconserveerde tijdschrifttitels zullen – al dan niet

met microfilms als intermediair – ook digitale kopieën worden

gemaakt, zodat ze via een webdienst aan het publiek beschikbaar

kunnen worden gesteld.

Het rapport en de Top 100 zullen binnenkort te vinden zijn op

www.metamorfoze.nl.

�

Sophie Ham

Zoveel mensen zoveel wensen. Vraag verschillende mensen

naar hun favoriete boek, vakantiebestemming of gerecht en

je krijgt steeds een ander antwoord. Onze hoop op een unanieme

voorkeur was dan ook niet al te groot toen we driehonderd weten-

schappers vroegen welke vijf tijdschriften ze het liefst gedigitaliseerd

zouden willen zien. Ten onrechte. Maar liefst honderd docenten, onder-

zoekers en hoogleraren retourneerden de enquête en hun verlang-

lijstjes toonden grote overeenkomsten.DeGids, Nieuwsblad voor den

boekhandel en deKatholieke illustratiewerden het vaakst genoemd.

Enquête en uitleengegevens

De enquête werd gehouden als onderdeel van een onderzoek naar

de meest gewilde tijdschriften op geesteswetenschappelijk gebied

tot 1950. Naast de enquête werden ook de uitleengegevens van

tijdschriften in de Koninklijke Bibliotheek van de afgelopen twin-

tig jaar geanalyseerd. Per titel en per band werd gekeken hoe vaak

een tijdschrift werd aangevraagd of uitgeleend. De tijdschriften

die in de enquête goed scoorden, bleken ook bovenaan in de uit-

leenlijst te staan. Kortom, de tijdschriften die in het verleden veel

zijn aangevraagd en de tijdschriften die onderzoekers de komen-

de jaren graag willen bestuderen zijn dezelfde bladen.

tijdschriften top 100
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Op 1 augustus heeft Clemens de Wolf de Koninklijke Bibli-

otheek verlaten. Na een studie Neerlandistiek en filolo-

gie betrad hij in 1971 het statige gebouw aan het Lange Voorhout

34, om als conservator oude drukken bij deze instelling te gaan

werken. In 1992 werd Clemens hoofd van de hoofdafdeling Collec-

ties en Onderzoek. Clemens heeft samen met Hans Jansen, nu

directeur Research & Development van de kb, aan de wieg gestaan

van het Metamorfozeprogramma. De voorbereiding, opzet en inrich-

ting van Metamorfoze vonden plaats onder zijn verantwoordelijk-

heid. Clemens heeft zich, behalve met de organisatie van het pro-

gramma, ook intensief beziggehouden met de problematiek van

selectie en prioritering. Een klassieker is nog steeds zijn bijdrage

aan een internationale conferentie in Leipzig in 1996, onder de titel

Apples and Oranges, waar hij het selectiescenario voor een Neder-

lands conserveringsprogramma presenteerde. Hierbij baseerde hij

zich op een scenario dat door de kb was opgesteld en op een aan-

tal inventarisaties die in de voorgaande jaren waren uitgevoerd.

Dit scenario leidde een jaar later tot de lancering van Metamorfoze.

Vanuit zijn achtergrond als boekhistoricus en conservator met

belangstelling voor de negentiende eeuw was Clemens sterk door-

drongen van de noodzaak van het behoud van de door verzuring

appels en peren

In juni is de langverwachte conceptversie van de Richtlijnen

Preservation ImagingMetamorfoze verschenen. Zij vormen de

eerste aanzet voor Metamorfoze om instellingen in 2008 naast

preservation microfilming ook de mogelijkheid van conservering

d.m.v. hoogwaardige digitalisering te kunnen bieden.

De kwaliteitsmanagers van Metamorfoze, Hans van Dormolen en

Robert Gillesse, presenteerden hun nieuwe Richtlijnen op 3 juli

aan Nederlandse scanbedrijven en andere belangstellenden. Het

werd een geanimeerde middag waarbij technische presentaties,

scherpzinnige vragen en bevlogen discussies elkaar afwisselden.

Waar mogelijk en noodzakelijk zullen de commentaren in de

eerste definitieve versie van de Richtlijnen (begin 2008 verwacht)

verwerkt worden.

conceptversie richtlijnen preservation
imaging metamorfoze verschenen

Tijdens de bijeenkomst werd er hier en daar ook bedenkelijk

gekeken. Hoe kunnen productiegerichte bedrijven straks tegemoet-

komen aan alle eisen die Metamorfoze stelt aan preservation

imaging? De kwaliteitsmanagers van Metamorfoze hebben daar

alle vertrouwen in en zullen, waar nodig, ondersteuning bieden bij

o.a. het ijken van scanapparatuur.

Over de nieuwe Richtlijnen is het laatste woord nog niet gezegd.

Wanneer de Engelse vertaling gereed is (eind augustus 2007), zul-

len ze naar de relevante internationale discussielijsten worden

gestuurd.

De concept-Richtlijnen zijn te vinden op:

www.metamorfoze.n/publicaties/richtlijnen/richtlijnen.html

�

Henriette Reerink

bedreigde bibliotheekcollecties. Tot 2000 was hij direct betrokken

bij het programma, en ook in de jaren daarna bleef zijn belangstel-

ling groot. Zonder Clemens had de papierconservering in Neder-

land er zeker anders uit gezien.

�

Dennis Schouten



van leeuwarden

blokjes
en

pijltjes

Programma-manager van Metamorfoze zijn is natuurlijk een

prachtige baan. Het programma is groot, breed geworteld

in de Nederlandse erfgoedsector, en voortdurend in beweging. Het

is ook heel prettig om samen te kunnen werken in een prima team

van enthousiaste en gemotiveerde professionals.

Maar als ik nadenk over wat mijn leukste of meest bijzondere erva-

ringen met Metamorfoze zijn, moet ik eigenlijk weer terug naar de

periode dat ik coördinator was. Er ging toen echt een wereld voor

mij open. Voor die tijd had ik gewerkt bij de Hoofdafdeling Kennis-

diensten en Collecties. Mijn horizon werd begrensd door de vier

muren van de kb. Dat veranderde radicaal toen ik bij Metamorfo-

ze begon. Opeens bevond ik mij in Leeuwarden, Utrecht, Haarlem,

Rotterdam, Deventer, Amsterdam, Leiden of Sittard en sprak daar

met conservatoren, projectleiders, afdelingshoofden of archiva-

rissen. Zeker in die beginjaren moest Metamorfoze nog echt wor-

den ‘neergezet’. De medewerking van al die erfgoedinstellingen

was belangrijk. Er moest dus veel worden gereisd en gepraat. Ik

vond dat geweldig. Ik ontmoette allerlei leuke en interessante men-

sen, die ieder vanuit hun eigen invalshoek met het behoud van het

papieren erfgoed bezig waren.

Uit die contacten zijn heel veel conserveringsprojecten voortge-

komen. Er zijn instellingen die vanaf het allereerste begin aan het

Tien jaar had ik het bewaard. Dat kleine stukje papier, waar-

op ik de contouren van het programma had geschetst. Wat

blokjes en pijltjes. En een naam. Mijn blik viel op een titel in mijn

boekenkast. Louis Couperus,Metamorfoze. En het klopte wonder-

wel. 1897, 1997, de gedaanteverwisseling van papier naar micro-

film en later digitaal. En de rare spelling van Couperus die als

eyecatcher kon fungeren. Op 20 maart 2007 heb ik het voor het

eerst laten zien tijdens het feestelijk symposium rond de tiende

verjaardag van het programma. Hoe iets heel kleins tot iets heel

groots kan uitgroeien.

Metamorfoze was het eerste grote programma van de kb en van

de afdeling Research & Development. Het was meteen een parade-

paardje. Breed, nationaal, sectoroverschrijdend, innovatief en inter-

nationaal toonaangevend.

Dennis Schouten en Jo Kreukels,

voormalig stadsarchivaris Sittard-

Geleen, bij de buste van Charles

Beltjens voordat deze verdween.

De geboorte van Metamorfoze

Û



m
et
am

or
fo
ze

ni
eu

w
s
02

/0
7

6
|7

Ons papieren erfgoed wordt bewaard door archiefdiensten en

bibliotheken. Ruwweg is geschreven materiaal in een archief

engedruktwerk ineenbibliotheektevinden.Voorbeidegeldtdatorde-

ningengoedebewaaromstandighedenvoorwaardenzijnvoorhet terug-

vinden en het behoud op lange termijn. Maar er zijn ook verschillen.

Voordetoegankelijkheidhanterenarchiefdienstenenbibliothekeneigen

systemen. En voor de conservering waren ze tot voor kort afhankelijk

van verschillende fondsen. Met het derde vierjarenprogramma van

Metamorfoze kunnen beide daarvoor uit het zelfde potje putten.

Waar het archiefwezen in de jaren ’90 het Deltaplan kende, was

Metamorfoze aanvankelijk bedoeld voor bibliotheken. Sinds 2005

is Metamorfoze een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke

Bibliotheek en het Nationaal Archief. De twee grootste papierbe-

herende instellingen in Nederland trekken nu samen op. Als nieu-

we coördinator Archieven bij Metamorfoze heb ik dat geweten. Trou-

wens, beide partijen moesten even wennen aan elkaars jargon. Depot

betekent iets heel anders bij de kb dan bij het na. De boeken staan

immers in het magazijn. En het begrip inventarisnummer zegt de

meeste bibliotheekbezoekers niets. In de leeszaal (oftewel de stu-

diezaal) wordt gewerkt met een catalogus en signaturen. En con-

text, bestemmingsbeginsel en het verschil tussen een band en een

deel zijn voor archivarissen belangrijke zaken. In het archieventra-

ject is het onderscheid tussen een archief en een (samengestelde)

collectie bepalend om in aanmerking te komen voor subsidie.

Met de komst van het archieventraject bij Metamorfoze kwam er

acht eeuwen extra papier bij. En een nieuw probleem. De grootste

bedreiging van bibliotheekmateriaal vanaf het midden van de negen-

tiende eeuw is verzuring. Maar schrijfinkt is iets anders dan drukinkt.

Archieven hebben vanaf de middeleeuwen tot in de twintigste eeuw

behalve met verzuring ook met inktvraat te maken, de andere grote

boosdoener waar zo weinig tegen te doen valt. Inktvraatbehande-

ling vraagt om een geheel eigen aanpak. Het daarvoor al dan niet uit

elkaar halen van een prachtige spitselband en het verbleken en ver-

kleuren van inkt en papier zijn belangrijke overwegingen.

Naast archivarissen zijn ook restauratoren verder bij Metamorfoze

betrokken geraakt. En iedereen leert van elkaar. Wat maakt het dan

uit hoe het materiaal is gevormd of waar het ligt. Uiteindelijk gaat

het om het behoud van ons papieren erfgoed, of het nu bij een

archiefdienst, bibliotheek, museum of andere erfgoedbeherende

instelling in een depot of in een magazijn staat.

�

Erik van der Doe

Coördinator Archieven Metamorfoze

inktvraat in
het depot

tot sittard

programma deelnemen, en die hebben een belangrijke bijdrage

geleverd aan het leerproces dat Metamorfoze toen nog voor ieder-

een was. Dat was voor de betrokken projectleiders soms best pit-

tig. Ik denk nog wel eens terug aan de vele contacten met ex-stu-

diegenote Salma Chen, Koert van der Horst, die zijn Ritter-archief

zelf in zijn eigen auto naar de kb bracht voor verfilming, Marion

van Brunschot met haar prachtige excel-overzichten, Jo Kreukels

en de verdwenen buste van Charles Beltjens, Johanneke Sytsema

bij Spinoza, Jelle Krol in de keuken met soep, Karin van Wylick tus-

sen de strips en Ina Kok onder de hanenbalken. En zo waren er nog

veel meer. Bijzonder is dat van al die contacten er enkele uitein-

delijk iets meer werden dan een puur zakelijke relatie. Ik heb aan

die periode ook echte vriendschappen overgehouden.

Op pad gaan mag ik nu eigenlijk niet meer. Het leuke werk wordt

gedaan door Alexandra, Barbara, Carlijn, Erik, Henriette en Sophie.

Maar soms doe ik het stiekem toch, als ik de kans krijg. ‘First con-

tact’ met een potentiële deelnemer, noem ik dat dan. Dan ga ik pra-

ten met een directeur en roep allerlei dingen over forse subsidies,

en dat alles mag en kan. Vervolgens is het de ondankbare taak van

de coördinator om met de beoogde projectleider de plannen verder

uit te werken. Tja, en dan komen de problemen pas echt in beeld…

�

Dennis Schouten

Programma-manager Metamorfoze

Het heeft als voorbeeld gefungeerd voor nieuwe grootschalige projec-

ten die de afgelopen jaren door de kb zijn opgezet. Daarbij hebben we

dankbaar gebruik kunnen maken van de ervaringen die zijn opgedaan

in het programma. Inmiddels is er een afdeling Nationale Programma’s,

waarvan naast Metamorfoze ook Het Geheugen van Nederland, Staten-

Generaal Digitaal, Database Digitale Dagbladen, en Digitalisering

Bijzondere Collecties deel uitmaken. Eveneens zeer grote projecten op

nationale schaal.

De afgelopen tien jaar hebben veel mensen zich ingezet om Metamorfoze

tot een succes te maken, zowel binnen als buiten de kb. In dit speciale

katern, in de oude vormgeving vanMetamorfozeNieuws, vertelt een aan-

tal van hen over hun ervaringen en herinneringen aan Metamorfoze. Ze

geven een mooi beeld van de ontwikkeling van het programma. Van een

klein papiertje naar miljoenen digitale beelden.

�

Hans Jansen

Directeur Research & Development kb



�

Het archief bestaat uit

heel divers materiaal.

Foto’s: Nationaal Archief.

Het afgelopen jaar heeft het Nationaal Archief een pilotpro-

ject uitgevoerd in het kader van Metamorfoze. De conver-

sie van zes meter archief van de Koninklijke Nederlandse Voetbal

Bond (knvb) was dé gelegenheid voor het Nationaal Archief om

het digitaliseren van archiefmateriaal op grote schaal in praktijk

te brengen. Dit bleek voor alle betrokkenen vanuit hun eigen exper-

tise een ingewikkeld maar leerzaam project.

Uiteraard heeft het Nationaal Archief vaker gedigitaliseerd maar

dan betrof het altijd de krenten in de pap; vooraf geselecteerd en

zorgvuldig gepresenteerd op de website van het Nationaal Archief.

Aangezien het de wens is van het Nationaal Archief een virtuele

studiezaal te realiseren, waren alle betrokken collega’s bij het

archief het erover eens dat de microfiches plaats moesten gaan

maken voor digitale beelden.

Dat bleek echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bij het

digitaal beschikbaarstellen van afbeeldingen op internet zijn veel

collega’s van verschillende afdelingen betrokken. De knvb-beel-

den zijn in de database gezet waarin ook de afbeeldingen worden

gepresenteerd van duizenden foto’s uit andere archieven, die geen

onderlinge samenhang hebben. Het presenteren van incoherente

hoeveelheden plaatjes is echter iets totaal anders dan de presen-

tatie van beelden die gezamenlijk een inventarisnummer vormen

en die op hun beurt weer een deel van een archief zijn.

Een oplossing biedt het maken van een documentenbank waarin

deze ‘context’ (beeldverband i.p.v. zinsverband) wel ruimte krijgt.

Met de juiste velden voor metadata voor het goed doorzoekbaar

maken van de beelden.

Veel problemen die bij dit pilotproject spelen, zullen in de toe-

komst structureel geregeld worden binnen het project na4all, dat

zich bezighoudt met de nieuwe website van het Nationaal Archief

inclusief virtuele dienstverlening.

Het Metamorfozeproject knvb heeft knelpunten blootgelegd en

het pad geëffend voor een goede samenwerking en taakverdeling

tussen alle verschillende afdelingen die nodig zijn op weg naar

digitale beschikbaarstelling.

�

Liesbeth Keijser

Senior restaurator Nationaal Archief

L

Ontwerp voor een visitekaartje

van de knvb.

R

Ledenlijsten van de diverse clubs

maken een belangrijk deel uit van

het archief.

van microfiche naar website



Keuzes, keuzes en nog eens keuzes. In het kort is dat het waar het om

gaat als je aan een Metamorfozeproject deelneemt. De eerste keuze

is al of je er aan wilt beginnen (het vooruitzicht van een substantiële

financiële bijdrage helpt daarbij om een positieve keuze te maken) en

zo ja, met welke collectie? Is er dan vanuit het Bureau Metamorfoze

groen licht gegeven om een project uit te voeren, dan is er de keuze

van de projectorganisatie. Wie ga je inzetten, en voor welke taken. Is

de projectorganisatie rond en de werkzaamheden gestart dan is één

keuze bij voorbaat gemaakt: verfilming besteden we uit.

Bij digitalisering lag dat wat ons betreft anders dan bij de meeste

organisaties. Wij besloten niet uit te besteden, maar zelf de digi-

talisering ter hand te nemen. Die keuze heeft ons geen windeie-

ren gelegd. Er is een heuse digitaliseringstudio opgebouwd en

onze knowhow is van een hoog niveau. Op basis van deze positie-

ve randvoorwaarden wordt momenteel intern hard gewerkt aan de

digitalisering van de akten Burgerlijke Stand en het Bevolkingsre-

gister van Deventer en naburige dorpen. Ook oud materiaal, zoals

handschriften uit de vijftiende eeuw, kan zelfstandig worden gedi-

gitaliseerd. Kortom een goede keuze.

Maken we altijd een goede keuze? Nee zeker niet. Een in het kader

van het project ‘Digitalisering Overijsselse kinderboeken’ aange-

schafte microfilmscanner heeft voor dat project zijn diensten bewe-

zen, maar staat nu werkeloos in de studio. Toch overheerst bij ons

het positieve gevoel dat Metamorfoze ons mede in staat heeft

gesteld om enkele bijzondere collecties voor het nageslacht vei-

lig te stellen door microverfilming daarvan en ze te ontsluiten door

middel van digitalisering. Wat dat betreft heeft het ministerie van

ocw tien jaar geleden een heel goede keuze gemaakt door het

Metamorfozeprogramma een kans te geven.

Nu we het toch over keuzes hebben, een heel goede keuze was

om Jan Terlouw uit te nodigen om officieel de eindresultaten van

het Metamorfozeproject ‘Digitalisering Overijsselse kinderboeken’

te laten openen. Een schrijversheld uit het verleden, tastbaar in

het heden. Een absoluut memorabel Metamorfozemoment.

�

Ton Dijksterhuis

Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
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Jan Terlouw opent de website

‘Overijsselse Kinderboeken’ in

Het Geheugen van Nederland.

Foto: sab Deventer.

perceptie
Mijn eerste kennismaking met het project Metamorfoze vond plaats

tijdens een discussiemiddag in de kb op 22 juni 2004. Daar ging

het over de keuzes die Metamorfoze en Het Geheugen van Neder-

land moeten maken bij de beslissing welke archieven of collecties

voor conservering en digitalisering in aanmerking komen. Aanwe-

zig waren enkele archivarissen en wetenschappelijke onderzoe-

kers, alsmede projectmedewerkers van de beide programma's.

Opvallend was het grote verschil in perceptie. Wetenschappers

bekommeren zich in het algemeen niet om de problematiek van

de archivaris: kosten, doelgroepen, baten, selectie. Zij vinden

eigenlijk (begrijpelijk) dat het onderzoeksmateriaal gemakkelijk

beschikbaar moet zijn. Zowel digitaal – hoe maakt niet uit – als

in origineel. De angst dat de studiezalen dicht zullen gaan als er

veel materiaal op internet komt, is verscheidene malen uitge-

sproken. Dan zal de kans op het ervaren van de historische

sensatie bij het voelen, ruiken en bladeren in originelen kleiner

worden. Wetenschappers hebben er op het eerste gezicht ook

geen probleem mee als er bestanden volledig gedigitaliseerd

worden en op internet gepubliceerd, zonder dat er een goede,

gedetailleerde toegang op die bestanden beschikbaar is. Ik ver-

moed dat ze dit zeggen omdat ze geen enkele ervaring hebben

met het raadplegen van een digitaal archief op internet. Het iisg,

dat hiermee al wel ervaring heeft, stelt dat het bladeren in digi-

tale bestanden, dus zoals je in een pak originelen bladert, echt

wat anders is. Mensen doen dat niet. Ze verwachten dat ze bij

een hit na een zoekopdracht meteen op de juiste pagina terecht

komen, liefst met het zoekwoord gehighlight. Ze gaan echt niet

bladeren en lezen in een document of archiefbestanddeel dat

tientallen pagina's groot is. Dus archieven met de huidige toe-

gangen op het internet zetten voldoet niet.

Hilarisch was ook de spraakverwarring die soms ontstond tussen

de archivarissen en bibliothecarissen. Archivarissen (en de onder-

zoekers) zijn al blij als een bestanddeel op doosniveau is beschre-

ven. Bibliothecarissen denken bij ontsluiting aan beschrijving op

stuksniveau. Ontsluiting op hoog niveau betekent voor bibliothe-

carissen zeer diep en gedetailleerd ontsloten; voor archivarissen

betekent het precies het tegenovergestelde, nl. summiere beschrij-

ving van archieven als geheel, en niet de samenstellende elemen-

ten als dossiers, series, registers enz.

Dit zijn zo een paar van mijn indrukken van die middag. Metamor-

foze als gelegenheid voor bewustwording van je eigen manier van

denken. Een interessante ervaring.

�

Henny van Schie

Senior medewerker Toegangen en Gegevensbeheer Nationaal Archief

schrijvershelden
uit het verleden



Iets meer dan tien jaar geleden kwam ik in contact met het toen

kersverse Metamorfoze. Het was nog vóór het programma een

gezicht had gekregen, want daar moest ik juist voor zorgen. Ik

kreeg alle details over doelstelling, tijdpad, conservering, micro-

film en onderzoek te horen en kon daarmee aan de slag om het te

visualiseren.

Er was genoeg illustratiemateriaal voorhanden. Het was per slot

van rekening geen overbodige luxe dat Metamorfoze was ontstaan.

Uit elkaar gevallen kranten, schimmels, brand- en knaagdieren-

schade en tot stof vergane documenten genoeg. Het leverde prach-

tige beelden op. Waar het Metamorfozeteam zorgelijk naar keek,

was mij een lust voor het oog. Het ‘gezicht’ van Metamorfoze groei-

de die eerste weken in mijn hoofd en op papier. Stapels schetsen

en kleurenprints passeerden de revue en drie presentaties verder

was iedereen het eens. Er werd een correspondentiereeks ontwor-

pen en we konden van start.

lust voor het oog
Sindsdien is er heel wat veranderd. Inmiddels zijn we aan de derde

huisstijl.

De tweede was een geleidelijke aanpassing van de eerste. Hij

groeide mee met het programma. Na vijf jaar werd alles feestelijk

afgesloten met het boekje En ik heb ze bewaard voor jou..., een

cd, een krantententoonstelling, enzovoorts.

Toen de krachten werden gebundeld met het Nationaal Archief was

het tijd voor iets geheel nieuws. Het moest ook een beetje voelen

als een frisse start, passen bij zowel Metamorfoze als het Natio-

naal Archief. De uitstraling moest kleuriger, frisser, moderner.

Het was een uitdaging om alle ballast overboord te gooien en weer

met nieuwe ogen naar het project te kijken. Er ging ineens een heel

archief van ándere beelden voor me open. Veel gekleurd materi-

aal en meer illustratie en fotografie, waarmee we drie keer per jaar

– met deze nieuwsbrief – lekker mogen uitpakken.

�

Marise Knegtmans

Vormgeefster

rfoze
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Toen ik het project Microverfilming Landelijke Dagbladen in

1999 overnam, lagen er al stapels kranten te wachten. Hele-

maal voorbereid voor verfilming: gecontroleerd op compleetheid,

uitgeknipte strips geregistreerd, aanvullingen voor ontbrekende

edities of jaargangen gezocht en gevonden…

Ik kwam dus in een gespreid bedje, een mooi project om het vak

mee te gaan leren. Het meest dringend was het vinden van een

verfilmingsbedrijf, want dat werd zo onderhand wel nodig, wilde

ik het project op tijd kunnen afronden. Ik had daar niet de vrije

hand in, nee: er moest Europees worden aanbesteed. Wet is wet,

en dat het uiteindelijk zou gaan tussen de Nederlandse bedrijven

die we inmiddels wel kenden deed er niet toe. Zo’n procedure kost

tijd, dus toen de verfilming kon gaan beginnen moesten er harde

afspraken worden gemaakt: één miljoen opnames in negen maan-

den, en geen dag minder. Zelf kon ik natuurlijk op mijn lauweren

gaan rusten, want de voorbereiding van kranten was gestaag door-

gegaan en de opslagruimte barstte uit zijn voegen met stapels

‘oud papier’. U voelt het al aankomen, dat was natuurlijk naïef. Al

gauw werd duidelijk dat toch niet alles helemaal filmklaar was. De

bekende vraag ‘Wat is er klaar als het klaar is?’ was niet vooraf

gesteld, met grote verschillen in werkwijze als gevolg. En wij moes-

ten natuurlijk net zo goed op tijd leveren, om het bedrijf aan het

strakke tijdschema te kunnen houden. Paniek!

Dan is het heel prettig om aardige collega’s binnen je team te heb-

ben, die bereid zijn hun werkzaamheden zo te plannen dat ze een

dagje vrij kunnen maken om mee te werken. In plaats van inge-

wikkelde problemen oplossen en financiële projectrapportages

maken wilden ze best een vrijdagmiddag komen bladeren in kran-

ten van een halve eeuw geleden. Nadeel was natuurlijk wel dat ze

om de haverklap een artikel zagen dat ze interessant vonden, dus

of het nou heel hard is opgeschoten… Het was in ieder geval wel

erg gezellig en zeer bevorderlijk voor de sfeer op de afdeling. En

het project is uiteindelijk toch nog netjes op tijd afgerond.

�

Barbara de Goederen

Coördinator Metamorfoze

een
gespreid
bedje



Met mijn komst naar de kb in augustus 1997 was het

Bureau Metamorfoze compleet. Vier man – nou ja, drie

mannen en een vrouw – stonden klaar om het land te microverfil-

men en te ontzuren. Subsidiegeld en cursussen targetbladen

maken waren bij de prijs inbegrepen.

Op deze foto ziet u het voltallige bureau van toen. Van links naar

rechts: Hans Jansen, projectmanager; Dennis Schouten, coördina-

tor literaire collecties; Ingeborg Verheul, coördinator Behoud Neder-

landse Boekproductie en verantwoordelijk voor communicatie en

publiciteit, en Wim Smit, conserveringsconsulent. En dat was

het. Het eerste landelijke programma voor conservering van

bibliotheekmateriaal kon van start gaan. Omdat we zo ongeveer

de eersten in de wereld waren die concreet zo’n omvangrijk mas-

saconserveringsprogramma gingen uitvoeren, viel er nog veel uit

te denken en waren er nog heel wat uitdagingen aan te gaan.

Het menselijk geheugen is selectief. Het valt niet mee om te reca-

pituleren hoe dat allemaal nou precies ging in die begintijd. Toch

valt er nog wel wat te reconstrueren. En wel dankzij de logboek-

achtige bestandjes die ik heb bijgehouden. Nog steeds terug te

vinden in het elektronische archief van Metamorfoze onder de

naam ‘Vandiedingen’. Het zijn aantekeningen van kleine zorgen

van alledag, waarmee het landelijke programma uiteindelijk groot

is geworden.

Enkele voorbeelden. We schrijven 1998. Bij Microformat doet zich

het probleem voor van de vermelding van lange auteursnamen die

niet op de header van het microfiche passen. Wat te doen met René

de Bieberstein Rogalla Zawadzky? Of: De kb gaat over op het tekst-

verwerkingsprogramma Word. Er wordt besloten op één pc Word

Perfect te handhaven om toch targetbladen te kunnen blijven pro-

duceren. En: Door Microformat zijn de eerste 250 fiches geconver-

teerd. Besloten wordt de retourzending van de moederfilms en de

gebruikersfiches niet met één vrachtwagen uit te voeren. Dit voor

het geval de vrachtwagen de sloot inrijdt…

En nu in 2007 is het bijna zover: Metamorfoze gaat over van micro-

verfilming op digitalisering. Wie ‘Vandiedingen’ leest denkt waar-

schijnlijk: dat wordt eens tijd. Want wat blijkt: In november 1997

praat het Bureau Metamorfoze met de ub Amsterdam over parti-

cipatie in het programma. Tijdens een van de gesprekken wordt

opgemerkt: ‘Metamorfoze moet maar snel gaan digitaliseren. Want

tegen het bekijken van gedigitaliseerde objecten bestaat minder

weerstand dan tegen het kijken naar boeken op microfiches.’ Tsja.

Van die dingen….

�

Ingeborg Verheul

Programmamanager Het Geheugen van Nederland

vandiedingen…



Niets is voor de eeuwigheid. Alhoewel… MicroFormat is

sinds 1977 specialist op het gebied van vereeuwiging van

documenten. In de afgelopen periode is MicroFormat uitgegroeid

tot een volwaardige professionele organisatie. Een geleidelijke

metamorfose van dertig jaar, waarbinnen Metamorfoze een belang-

rijke rol heeft gespeeld.

MicroFormat is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwik-

keling van Metamorfoze. De eisen en normen van Metamorfoze

zijn hoog en dat houdt ons scherp. Het vasthouden daaraan gedu-

rende een langere periode is niet altijd eenvoudig. Het eist zijn tol:

veel vergaderuren, veel testen, veel schrijven, en het geven en vol-

gen van instructies. Zo beschouwd is Metamorfoze een uitdaging

voor ons. Maar wel eentje die we met plezier aangaan. Het eind-

resultaat mag er wezen. Daar zijn we trots op!

Binnen MicroFormat heerst een goede collegiale sfeer. Er wordt

hard gewerkt en gelukkig ook veel gelachen. Dat maakt ons een

sterk team om uitdagingen zoals Metamorfoze aan te gaan. Als

de materialen bij ons binnenkomen controleer ik ze als behouds-

medewerker op hun materiële staat, zoals brosheid, vouwen of

gaten of andere zaken die tot tekstverlies kunnen leiden. Bij het

maken van de opnamen wordt goed gelet op bijvoorbeeld de juis-

te belichting, scherpte, en uitlichting. Veel testen gaan aan het

maken van de definitieve opnamen vooraf.

Het strenge eisenpakket van Metamorfoze vraagt veel, maar creë-

ert ook hilarische situaties. Zo bevatten de Metamorfozecollecties

soms zaken als haarvlechten- en lokken en tasjes. En wat doe je

daar dan mee? Toen we geconfronteerd werden met een kippen-

veertje in een collectie hebben we eindeloos overlegd, zowel intern

als extern, om vast te stellen hoe we hier mee om zouden gaan.

Conform de regels van Metamorfoze en de wens van de klant heb-

ben we het veertje uiteindelijk aan beide zijden verfilmd. En de

klant was daar dik tevreden mee.

De veelheid aan onderwerpen en materialen maakt het Metamor-

foze werk boeiend en veelzijdig! Onze klanten hebben één archief,

maar wij krijgen elke maand weer iets nieuws te zien.

�

Peter van Denzen

Behoudsmedewerker MicroFormat Systems

strenge eisen en hilarische situaties
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Van 3 tot 7 juli vond in Warschau de 36th Annual General

Conference plaats van liber, de Europese organisatie van

wetenschappelijke bibliotheken. Twee leden van het Metamorfo-

zeteam woonden de derde dag van de conferentie bij. Dennis

Schouten, aftredend secretaris van de Preservation Division Com-

mittee van liber, presenteerde de recente ontwikkelingen binnen

het Metamorfozeprogramma tijdens de Preservation Session. Hen-

riette Reerink werd tijdens de vergadering van de Preservation Divi-

sion gekozen als zijn opvolgster. Helen Shenton, Head Collection

Care van de British Library (bl), blijft voorzitter. Ook Maria Louisa

Cabral van de Portugese nationale bibliotheek trad terug als lid.

Zij wordt opgevolgd door Christiane Baryla van de Bibliothèque

Nationale de France (bnf), tevens voorzitter van ifla-pac. Lars Björk

van de Zweedse nationele bibliotheek en Jonas Palm van het Zweed-

se nationaal archief maken verder deel uit van de commissie.

Tijdens de Preservation Session waren er verder interessante pre-

sentaties, o.a. van Helen Shenton over het nieuwe conserverings-

centrum van de BL, waarover Barbara de Goederen elders in dit

blad uitgebreid bericht. Janet Lees (oclc) presenteerde de resul-

taten van een onderzoek naar social networking op het web. Lars

Björk verzorgde een aangepaste versie van zijn presentatie tijdens

de liber Think Tank in Stockholm. Zie hierover de bijdrage van

Andrea Langendoen in deze aflevering van Metamorfoze Nieuws.

Tijdens de middagsessie, verzorgd door de Access Division, demon-

stereerde Richard Davies van de BL de resultaten van het project

life1 en de plannen voor een vervolg dat medio 2008 wordt afge-

rond. Het gaat onder andere om een kostenberekeningsmodel voor

exploitatiekosten van lange termijn opslag van digitale masters.

Dat sloot goed aan bij de vragen die er momenteel op dit punt bij

Metamorfoze en de kb bestaan.

�

Dennis Schouten

over de grenzen

De liber Preservation Division Committee aan

de ontbijttafel. Van links naar rechts:

Henriette Reerink, Lars Björk, Helen Shenton,

Dennis Schouten, Christiane Baryla.

Metamorfoze in het buitenland



De Max Havelaar (1860) is ongetwijfeld de

beroemdste roman uit de Nederlandse literatuur.

Het netafschrift van deMax Havelaar is in het

bezit van de Universiteit van Amsterdam. Het

is met rode pen bewerkt door de advocaat en

schrijver Jacob van Lennep, die de kopijrechten

van Multatuli had gekocht. Multatuli kreeg pas

bij de vierde druk van het boek de gelegenheid

de veranderingen van Van Lennep terug te

draaien.

Een facsimile van het handschrift zal in

september 2007 in beperkte oplage uitkomen

bij Uitgeverij Bas Lubberhuizen in Amsterdam.

De Max Havelaar facsimile verschijnt in

samenwerking met het Multatuli Genootschap,

de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam

en Metamorfoze. De redactie bestaat uit

Jos Biemans, Chantal Keijsper, Annemarie

Kets-Vree en Dik van der Meulen.

Max Havelaar in facsimile
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Met zijn prachtige illustraties bij Johannes

Kneppelhouts Studententypen lanceerde de

negentiende-eeuwse illustrator Alexander

Ver Huell rond 1840 een zeer succesvolle

carrière als tekenaar. Studententypen groeide

uit tot een echte bestseller en Ver Huell

vestigde definitief zijn naam als chroniqueur

van het Leidse academische leven.

Vrolijke studenten in karakteristieke situaties

bevolken veelvuldig de prenten van Ver Huell.

Andere tekeningen van zijn hand zijn minder

lichtvoetig en laten een andere kant van Ver

Huell zien: die van de gekwelde, romantische

kunstenaar.

Met subsidie van Metamorfoze heeft het

Regionaal Archief Leiden zijn Ver Huell-collectie

geconserveerd en gedigitaliseerd. Dertig

bijzondere uitgaven van de tekenaar kunnen

nu online worden doorgebladerd op:

www.geheugenvannederland.nl/ verhuell.

�

Leidse lol en duistere romantiek Wat?er

Op 8 en 9 november van dit jaar organiseert de

vereniging van Restauratoren Nederland het

symposium wat?er. Het symposium draait om

de veelzijdige, soms tegenstrijdige rol van

water in de verschillende ‘levensstadia’ van

het papieren erfgoed. Nu eens is die rol nuttig

en onmisbaar, zoals bij de papierbereiding,

dan weer nadelig of zelfs rampzalig als bij

verschillende vormen van waterschade of

als ongewenste neveneffecten bij een natbe-

handeling in de restauratie.

Het symposium wordt gehouden in de Konink-

lijke Bibliotheek. Voor meer informatie en het

programma, aanmeldingsformulier en kosten,

zie de website van Restauratoren Nederland:

www.restauratoren.nl

�

‘Een hoog weekboekje’, in:

Zoo zijn er!: studentenschetsen, 1877.

Afbeelding uit Het Geheugen

van Nederland.

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

Het boek is alleen bij de uitgeverij te bestellen:

www.lubberhuizen.nl

�

Foto:

Wim Ruigrok.



ruimte voor conservering
British Library Centre for Conservation geopend

‘Wat niet gedigitaliseerd is, bestaat niet. Als alle

boeken al worden gedigitaliseerd door Google, wat

moeten bibliotheken dan nog doen? Hoe behoud je al dat digitale

materiaal duurzaam, en wat mag dat kosten?’

De heftigste discussies gaan ook in conserveringskringen tegen-

woordig vaak over zulke onderwerpen. Als je daar middenin zit zou

je soms bijna vergeten dat er nog zoiets bestaat als behoud en

restauratie van tastbare objecten. Het is goed om te zien dat ook

bij een vooruitstrevende instelling als de British Library nog vol-

doende oog is voor het behoud van de collecties. Onlangs is daar

zelfs een gloednieuw gebouw voor geopend, het Centre for Con-

servation. Het is prachtig, kunnen we wel zeggen. Drie verdiepin-

gen volledig gewijd aan conservering.

Zaagtanddak

Op de begane grond bevinden zich de studio’s voor de conserve-

ring van audiomateriaal. Geluidsdicht, en hopelijk ook trillingsvrij

– want naast de deur wordt nog volop gebouwd aan de King’s Cross

terminal voor de Eurostar. Verder is er op de begane grond een

quarantaineruimte waar een vrachtwagen zo naar binnen kan rij-

den met nieuwe aanwinsten.

Op de eerste verdieping zijn vooral kantoorruimtes en kleinere stu-

dio’s. De meeste indruk maakt het enorme apparaat dat met behulp

van lasertechniek opbergdozen volledig automatisch op maat

maakt, en bovendien direct voorziet van opdruk.

Helemaal bovenin het gebouw is een enorm atelier, waar de restau-

ratoren hun werk kunnen doen aan lange, hoge tafels. Het ‘zaag-

tanddak’ geeft, vooral ook in combinatie met de omvang van de

ruimte, bijna de indruk van een fabriekshal, maar heeft een belan-

grijke functie: het zorgt voor noorderlicht. Parallel aan deze hal is

een door glazen wanden afgescheiden ruimte waar de natte werk-

zaamheden kunnen worden uitgevoerd. En alsof dat nog niet genoeg

is, is er ook nog een extra ruimte voor projecten en workshops.

Folder van het ‘Adopt-a-book’-programma.



Sfeer van openheid

Bezoekers van het Centre for Conservation komen op deze boven-

ste verdieping binnen. Voor het publiek worden er vanaf komend

najaar rondleidingen georganiseerd, en evenementen als Family

History Day. Wie nu al nieuwsgierig is, kan terecht in het bij de

ingang ingerichte Foyle Visitor and Learning Centre. Dit is een kleine

tentoonstelling genaamd ‘Conservation Uncovered’, waar de geïn-

teresseerde bezoeker kan kennismaken met allerlei aspecten van

conservering. Er liggen voorbeelden van gereedschappen, mate-

rialen en geconserveerde objecten, en er zijn filmpjes van restau-

raties te zien.

De British Library had al de prachtige en veelbezochte permanente

tentoonstelling van topstukken, én een ruimte voor tijdelijke ten-

toonstellingen, en dit is weer een mooie toevoeging. Het draagt

bij aan de sfeer van openheid die de British Library uitstraalt. Uit-

eraard staan er bewakers bij de ingang, is legitimatie voor een

(gratis) lezerspas verplicht, en moeten voor een bezoek aan de

leeszalen jassen, tassen, bolhoeden en umbrellas worden

ingeleverd. Maar de tentoonstellingen, de website vol nuttige en

leuke informatie, de vele leeszalen voor allerlei soorten bezoek-

ers, de prettige werkplekken en maar liefst vijf restaurants en café’s

geven je het gevoel dat je zeer welkom bent om de bibliotheek te

gebruiken. En dat gebeurt dan ook volop: het is een komen en

gaan van bezoekers.
m
et
am

or
fo
ze

ni
eu

w
s
02

/0
7

16
|1
7

1 en 2

Het restauratie-atelier

van het blcc.

Foto: Henk Porck.

Geen overheidssteun

Het is misschien een cliché, maar hier merk je toch dat de Britten

gemiddeld genomen meer begaan zijn met cultuur en geschiede-

nis dan Nederlanders. Ze gebruiken de bibliotheek veel, en ze

geven haar ook veel. Het Centre for Conservation is geheel zonder

overheidssteun tot stand gekomen: de financiering komt van de

Heritage Lottery Fund en een groot aantal (semi-) particuliere fond-

sen (zoals bijvoorbeeld de Foyle Foundation, naamgever van de

tentoonstellingsruimte). Wie iets minder kapitaalkrachtig is dan

die fondsen en toch zijn liefde voor het boek wil materialiseren,

kan terecht bij het succesvolle ‘Adopt-a-book’-programma. Voor

een bedrag vanaf £ 25 kun je je naam (of die van een geliefde)

verbinden aan de conservering van een zelf uit te kiezen boek.

Altijd al een zwak gehad voor The Importance of Being Earnest?

Liever Charlie and the Chocolate Factory? Of toch maar Flower

Gardening for Amateurs? Ze kunnen een klein beetje van jezelf zijn,

en tegelijkertijd behouden worden voor iedereen.

�

Barbara de Goederen
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Wat is de toekomst van het boek, of misschien nog eerder:

heeft het boek wel een toekomst? Het zijn vragen die

in deze digitale tijden binnen verschillende vakgebieden steeds

weer opborrelen.

Tijdens een tweedaagse denktank in de Zweedse Nationale Bib-

liotheek in Stockholm op 24 en 25 mei jl. probeerden vertegen-

woordigers van onder andere bibliotheken, archieven en andere

erfgoedinstellingen antwoorden te vinden op deze en een aantal

andere gerelateerde vragen: Hebben concepten als ‘waarde’ en

‘authenticiteit’, die vooral gebaseerd zijn op fysieke objecten, nog

wel betekenis? Wordt de waarde van het boek als artefact nu ver-

minderd of vergroot door digitalisering? Ontstaat er nieuw digitaal

cultureel erfgoed uit het recente gedigitaliseerde of born digital

materiaal?

Wat bewaren we?

Vanuit verschillende invalshoeken probeerden de sprekers, afkom-

stig uit zeer uiteenlopende disciplines, een antwoord te vinden op

deze kwesties.

De eerste kernvraag die aan bod kwam was: wat bewaren we? Nu

is dit een vraag die al heel lang speelt. Bibliotheken kunnen

natuurlijk niet alles wat gepubliceerd wordt bewaren, waardoor

bijvoorbeeld massaal gepubliceerd drukwerk, kranten, tijdschriften

et cetera in het verleden meestal afviel. Terwijl juist dat soort mate-

riaal van groot historisch belang kan zijn.

Blogs en hyves

Door de enorme stroom aan elektronische publicaties en ander

digitaal materiaal is de vraag ‘Wat bewaren we?’ alleen maar

prangender geworden. Zo besprak Yola de Lusenet van de ecpa

een interessant vraagstuk: is er ook digitaal cultureel erfgoed, en

wat moeten we daaronder rekenen? In 2003 stelde Unesco een

�

heeft het boek wel een toekomst?
Verslag van de ‘Liber Think Tank on the Value of the Book as Artefact and the Future Value of Digital Documentary Heritage’



handvest op voor het behoud van het digitale cultuurgoed. Het is

duidelijk dat er met het explosief groeiende aanbod aan digitaal

materiaal keuzes gemaakt moeten worden, maar hoe beslis je

wat komende generaties als cultureel erfgoed zullen be-

schouwen? Behoren blogs en hyves-pagina’s tot ons digitaal cul-

tureel erfgoed? Dit soort sites toont duidelijk de nieuwe sociale

en culturele processen die de afgelopen decennia zijn ontstaan

en zijn in die zin onderdeel van ons nieuwe digitale erfgoed.

Op zijn ‘Googles’

Een andere kernvraag, naast de vraag wat we moeten bewaren,

was: hoe bewaren we het materiaal, en wat doen we ermee?

Een oplossing is het beschikbaar maken op zijn ‘Googles’. Carla

Montori van de University of Michigan (um), een van de eerste deel-

nemers aan het Google Print-project, wist het publiek te overdon-

deren met een lawine aan cijfers. Aan de um wordt door 75 scan-

ners 5 dagen per week, 24 uur per dag gewerkt aan het scannen
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van boeken uit de collectie. Zodoende worden er wekelijks 850.000

images geproduceerd. Er vindt geen selectie plaats, er wordt gewoon

vanaf het eerste boek op de plank gescand. Kwaliteitscontrole is er

ook niet of nauwelijks. De kosten voor het scannen zijn daardoor

ongeveer een tiende van ‘reguliere’ scankosten, maar van echte

preservation scans is dan ook geen sprake.

Driedimensionale presentatie

Naast deze manier van bulkdigitalisering is er natuurlijk voldoende

materiaal dat op een veel omzichtiger manier behandeld moet wor-

den. Jan Paris, conservator aan de Universiteit van North-Caroli-

na, Chapel Hill, legde uit hoe zij als deskundige beslist over het

wel of niet digitaliseren van stukken uit de Bijzondere Collecties

van de universiteit. Behalve de staat van het stuk zijn ook de reden

voor de digitalisering (onderwijs, conservering, het maken van een

facsimile, onderdeel van een groot digitaliseringsproject) van

belang bij het maken van die beslissing.

Lars Björk van de Zweedse Nationale Bibliotheek ging vervolgens

in op de verschillende manieren waarop zo’n gedigitaliseerd object

dan gepresenteerd kan worden: van een heel simpele ‘lineaire’

presentatie van de inhoud zonder enige opmaak, tot een driedi-

mensionale presentatie met band, schaduw en andere informatie.

Eigen niche

Uiteindelijk was het de laatste spreker, de Zweedse schrijver Ola

Larsmo, die terugkeerde naar de kwestie die toch nog steeds de

meeste emoties oproept: is er een toekomst voor het boek? Larsmo

was daarin heel stellig, en positief. Hij maakte korte metten met

de theorie dat als er een nieuw medium opkomt, iets ‘ouds’ moet

verdwijnen. Zoals in het verleden al is gebleken is het eerder zo

dat nieuwe media hun eigen niche vinden, waardoor ze kunnen

samenleven met andere media: de komst van de radio betekende

niet het (voorspelde) einde van de krant, en de komst van de tele-

visie betekende evenmin de (eveneens voorspelde) ondergang van

de radio, etc. Kortom, aldus Larsmo, het boek is nog lang niet met

uitsterven bedreigd!

�

Andrea Langendoen

1

De Zweedse Nationale Bibliotheek.

2

Yola de Lusenet presenteert vormen

van nieuw digitaal cultureel erfgoed.

Foto’s: Dennis Schouten
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Metamorfoze is het Nationaal

Programma voor het Behoud van het

Papieren Erfgoed.
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Bibliotheek en het Nationaal Archief

en is een initiatief van het Ministerie

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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en groenvraat.

Voor meer informatie over het programma
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Nederland is in de ban van de papier-

vis. We hebben het dan niet over een

visje dat met een hengel te vangen

is of door duikliefhebbers in subtro-

pische zeeën kan worden

bewonderd, maar over een klein

papieretend monster dat de nacht-

merrie van elke boekliefhebber is.

Onlangs maakte het Kenniscentrum

Dierplagen (kad) in Wageningen

bekend dat het papiervisje, een klein

en moeilijk te bestrijden insect, bezig

is de woonhuizen in Nederland te

veroveren. Ongediertebestrijders krij-

gen dagelijks klachten binnen en

spreken inmiddels van ‘plaagdier

nummer één’. Het papiervisje komt

in Nederland sinds enkele tientallen

jaren voor maar is lange tijd verward

met het meer bekende ovenvisje.

Beide visjes behoren tot de vleugel-

loze insectengroep van de franje-

staarten waartoe ook het zilvervisje

behoort.

Als oorzaken voor de snelle versprei-

ding van het papiervisje worden de

stijgende temperatuur en de steeds

beter geïsoleerde (nieuwbouw-)

woningen genoemd. Het diertje voelt

zich in warme, droge ruimtes als een

vis in het water en weet zich daar in

razend tempo voort te planten. Het

voedt zich met cellulosehoudende

materialen en knabbelt dus graag

aan boeken, maar ook aan behang,

foto’s en schilderijen. Omdat de

gevolgen pas na langere tijd zicht-

baar zijn, zijn veel mensen zich niet

bewust van het gevaar dat op de loer

ligt.

papieralarm!

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

Het bestrijden van het papiervisje is

een lastige klus omdat in veel geval-

len ook de aangrenzende woningen

bij het proces betrokken moeten wor-

den. Het gebruik van insecticiden is

effectief gebleken, maar geeft veel

overlast. Ook het verlagen van de

omgevingstemperatuur (16-18 gra-

den) en het bevriezen van boeken

waarin zich papiervisjes bevinden

helpt om de insecten te doen verdwij-

nen. Duidelijk is dat hier geldt: Voor-

komen is beter dan genezen. Contro-

leer de hele boekenkast dan ook

regelmatig en wees beducht op

papiervisjes. En klop elk nieuw aan-

gekochte boek goed uit alvorens het

in de kast te zetten.

Dat niet alleen bibliotheken, archie-

ven en verzamelaars zich zorgen

maken over de opkomst van het

papiervisje blijkt wel uit de vele reac-

ties van Libelle-lezeressen op het

Libelle-forum. Daar worden volop

tips gegeven om van de kleine beest-

jes af te komen. Zelfs het idee om

alle boeken dan maar over te zetten

op cd komt ter sprake... Ze hebben

vast nog nooit van Metamorfoze

gehoord!
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Carlijn Agterberg

Uit: Entomologische berichten,

62 (april 2002), p. 35.


