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H ET IN 1954 OPGERICHTE Letterkundig Museum beheert

een kleine 5.000 literaire archieven en collecties, zo’n

1.400 strekkende meter, van vooral Nederlandstalige

auteurs en uitgeverijen. Het verzamelgebied strekt zich uit

vanaf 1750 tot heden, met het zwaartepunt op de twintigste

eeuw. Jacques Perk, Lodewijk van Deyssel, Louis Couperus,

Anna Blaman, Jan Campert, Martinus Nijhoff, Mensje van

Keulen maar ook Arnon Grunberg en uitgeverijen als Em.

Querido, C.A.J. van Dishoeck, G.A. van Oorschot en Bert

Bakker zijn enkele van de namen die men er tegenkomt. 

De archieven en collecties verschillen onderling sterk van

omvang, maar bestaan in het algemeen uit corresponden-

tie, autografen, typoscripten, drukproeven, knipsels, per-

soonlijke documenten en in sommige gevallen beeld- en

geluidsmateriaal. Boeken verzamelt het museum niet, boe-

ken met aantekeningen en opdrachten echter weer wel. 

Naast de archiefpoot is er het museum waarvan ook het

succesvolle Kinderboekenmuseum deel uitmaakt. Beide

musea tonen in zowel permanente als wisselende exposi-

ties in hoofdzaak gedeelten van de door het museum

beheerde archieven en collecties.

Strekkende meters
‘Het museum neemt deel aan het zogenaamde Metamorfo-

ze-project in het kader van het Nationaal Programma voor

Conservering van Bibliotheekmateriaal. Er zijn in het ver-

slagjaar een zestal projectvoorstellen ingediend (kopijboe-

ken uitgeverij L.J. Veen, collectie-Herman Gorter, collectie-

Louis Couperus, manuscript De avonden van Simon van het

Reve, dagboek uit Bergen-Belsen van Abel Herzberg en het

unieke exemplaar van het tijdschrift De Schone Zakdoek). 

De voorbereiding voor dit project legde in het laatste kwar-

taal een groot tijdsbeslag op een drietal medewerkers.’ 

Met deze woorden gaf het Letterkundig Museum in het

Jaarverslag 1997 bekendheid aan zijn deelname aan het

Metamorfoze-project.

Eind september 1997 werden de genoemde projectvoorstel-

len ingediend bij toenmalig staatssecretaris van OCenW,

Aad Nuis. Het Letterkundig Museum had op dat moment

alleen wat ervaring met kleinschalige, kortlopende projec-

ten. Dat dit zou uitgroeien tot een veelomvattend en lang-

durig project, werd op dat moment nog niet ten volle

bevroed. Deelname aan Metamorfoze met zes verschillen-

de projecten leek toen, in september 1997, al een hele klus.

Nu, vijf jaar later, zijn dat 44 projecten geworden, waarvan

er inmiddels 25 zijn afgerond. Projectvoorstel nummer 45

ligt al weer klaar om bij de volgende projectronde in

december ingediend te worden.

De 44 aangemelde projecten zijn zeer verschillend, ook in

omvang. Van 10 centimeter, ofwel 57 microfilmopnames

(het Dagboek uit Bergen-Belsen van Abel J. Herzberg) tot

65 strekkende meter, ofwel 240.000 opnames (het Archief

van Uitgeverij Van Loghum Slaterus).

Tellen
Naast de externe verfilming omvatten de werkzaamheden

binnen het Metamorfoze-project onder meer standcon-

trole, het op orde brengen van de collectie, het invoegen

van nog onverwerkt materiaal, het maken van mee te ver-

filmen korte onderdeelbeschrijvingen en instructies voor

de verfilming, het controleren op inhoud van de films,

administratieve verwerking van de films en tenslotte 

catalogisering van het materiaal in de Geautomatiseerde

Gemeenschappelijke Catalogus (GGC) van Pica.

Alles begint met het opstellen van het projectvoorstel. Voor

er echter een letter op papier is gezet, gaan er al heel wat

uren zitten in de voorbereiding en het vergaren van het cij-

fermateriaal. Alle posten op de begroting vragen een nauw-

keurige berekening; te laag begroot kan consequenties voor
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Afdeling Collecties
Het Metamorfoze-project is ondergebracht bij de afdeling

Collecties. Deze afdeling houdt zich bezig met het

behoud, beheer, ordening en ontsluiting van de literaire

collecties die het Letterkundig Museum in beheer heeft.

Het museum heeft 45 (vaste) medewerkers in dienst,

waarvan er 22 werkzaam zijn bij de afdeling Collecties.

Eind 1997 hielden drie van hen zich naast hun reguliere

werkzaamheden bezig met het Metamorfoze-project. Dit

deden zij vanaf hun eigen werkplek, zodat toen geen

extra werkplekken ingericht hoefden te worden. Ook de

werkzaamheden zelf verschillen niet van het reguliere

(ontsluitings)werk. Het museum heeft zijn eigen orde-

ningsprincipes en gebruikt deze ook voor het Metamorfo-

ze-project.

Naarmate de deelname van het museum aan Metamorfo-

ze groter werd – in 1998 werden veertien projectvoorstel-

len, in 1999 zelfs negentien, in 2001 vier en in 2002 tot

nu toe één projectvoorstel ingediend – waren er meer

medewerkers voor het project nodig. Om de druk op de

reguliere werkzaamheden niet nog meer te verhogen,

werden deze medewerkers van buitenaf aangetrokken. 

Anno 2002 werken vijf vaste medewerkers en vijf mede-

werkers van buitenaf aan het Metamorfoze-project. De

medewerkers van buitenaf worden op projectbasis via een

uitzendbureau aangenomen. Voor de projectmedewer-

kers moeten werkplekken worden ingericht met de nodi-

ge apparatuur. Door het aannemen van voornamelijk

parttime medewerkers die volgens een bepaald rooster

werken hebben wij geprobeerd de voorhanden zijnde

ruimte en apparatuur zo optimaal mogelijk te gebruiken.

Het vinden van geschikte medewerkers is niet altijd mak-

kelijk. Deze tijdelijke medewerkers moeten zich de

opbouw van de collectie snel eigen maken en min of

meer geroutineerd zijn in het werken in de GGC. Geluk-

kig hebben wij tot nu toe vooral kunnen putten uit een

groepje mensen dat al eerder op een andere manier, bij-

voorbeeld als stagiair tijdens hun studie Nederlands, met

het museum in aanraking is gekomen en zo kennis heeft

genomen van onze manier van werken. Helaas hebben

wij in de afgelopen vijf jaar ook goed ingewerkte project-

medewerkers moeten laten gaan omdat zij er de voorkeur

aan gaven elders een vaste baan aan te nemen.

Verfilming
Voor de verfilming van de collectie maakt het museum

gebruik van twee microverfilmingsbedrijven: Microformat

Systems te Lisse en Strata Preservation te Den Haag. Het

op 1 mei 2002 opgerichte Strata is een samenwerkingsver-

band tussen de KB en het Amerikaanse OCLC waarin de

voormalige sectie Optische Technieken van de KB is opge-

gaan.

Optische Technieken van de KB heeft tot nu toe het groot-

ste aantal projecten in het kader van Metamorfoze voor

het museum verfilmd, inclusief het allereerste project.

Met de kopieboeken van uitgeverij L.J. Veen, de uitgeverij

van onder andere Louis Couperus, met daarin kopieën van

alle uitgaande correspondentie begon het Letterkundig

Museum eind ’97 zijn werkzaamheden voor dit project.

De Kopieboeken bleken, misschien niet zozeer door de

de eindafrekening hebben. Dertig procent van alle kosten

op de begroting moet immers door de instelling zelf

betaald worden.

Werd eerst de omvang berekend door het nemen van

gemiddelden van een collectie (de omvang is van invloed

op het aantal filmopnames en het daaruit voortvloeiende

begrotingsbedrag), later is ertoe overgegaan het materiaal

binnen een collectie stuk voor stuk te tellen om uiteindelijk

een nog nauwkeuriger getal voor het aantal filmopnames

te kunnen berekenen. De tijd die alleen al aan het tellen

besteed wordt, kan voor grotere collecties (bijvoorbeeld het

Archief van Uitgeverij Van Loghum Slaterus of de Collec-

tie-Anton van Duinkerken) oplopen tot zo’n 150 uur. Deze

uren moeten natuurlijk een plaats vinden op de post perso-

nele uitgaven.

Bertus Aafjes. Collectie Letterkundig Museum
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omvang (zo’n 24.000 pagina’s met soms twee à drie ver-

schillende brieven op een pagina) als wel door de aard van

het materiaal (28 gebonden boeken met brieven met voor-

of achterin een register), een makkelijke start voor de

medewerkers van het museum.

Bij alle collecties zijn duidelijke, uitgebreide en per collec-

tie verschillende aanwijzingen voor verfilming gemaakt.

Dit om zoveel mogelijk vergissingen tijdens het ver-

filmingsproces te voorkomen, maar ook omdat het ver-

filmingsbedrijf niet op de hoogte is van de door het muse-

um gebruikte ordeningsprincipes en omdat er per

collectie altijd wel uitzonderingen te noemen zijn die niet

onder de algemene afspraken vallen. Te denken valt aan

cahiers met bijvoorbeeld ingeplakte gevouwen kranten-

knipsels, die eenmaal in gevouwen toestand en eenmaal

in uitgevouwen toestand gefotografeerd moeten worden.

Anders dan in het begin is ervoor gekozen om een collec-

tie in kleine gedeelten (een strekkende meter bij kleine

collecties, twee strekkende meter bij de grotere collecties)

aan het verfilmingsbedrijf over te dragen voor verfilming.

Het museum houdt daardoor een beter overzicht, maar

belangrijker nog, grote (weliswaar wisselende) delen van

de collectie blijven zo toegankelijk voor de bezoeker.

Het Letterkundig Museum is met 44 verschillende projec-

ten een van de grotere deelnemers en de samenwerking

met de projectcoördinator, het Bureau Conservering Bibli-

otheekmateriaal (BCB), verloopt tot wederzijdse tevreden-

heid. Hoe kijkt het museum terug op de afgelopen vijf

jaar? ‘Een mooi en zinnig project. Het past prima in het

beleidsplan. We doen het er gewoon bij,’ dachten we in alle

onschuld aan het begin van de rit. Al snel werd echter de

druk op de reguliere werkzaamheden te groot. Ook het feit

Voor het Metamorfoze-project aangemelde collecties
van het Letterkundig Museum

Bertus Aafjes, Gerrit Achterberg, C.S. Adama van Scheltema,
W.J.M.A. Asselbergs/Anton van Duinkerken, J.C. Bloem, 
Jan Campert, Frans Coenen, Dirk Coster, Louis Couperus, 
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Uitgeverij Van Loghum Slaterus, Manuscript van De avonden
van Gerard Reve

dat het museum geen ervaring had met extern gefinan-

cieerd, projectmatig werken, is ons in het begin opgebro-

ken. Maar al doende leert men.

Natuurlijk zijn er fouten gemaakt, planningen niet

gehaald, begrotingen overschreden. De druk op de vaste

medewerkers en op de financiële middelen is toegenomen.

Maar het Letterkundig Museum kan ook terugkijken op

een zeer vruchtbare en leerzame periode. Een periode

waarin het geleerd heeft projectmatig te werken, waarin

een aantal mensen is opgeleid tot ter zake kundige en zeer

gemotiveerde projectmedewerkers, waarop het museum

hopelijk in de toekomst nog eens een beroep kan doen.

Vele strekkende meters archiefmateriaal zijn geordend en

ontsloten. Het behoud van een aantal lite-

raire collecties is voor langere tijd veilig

gesteld. 

Daarnaast heeft het museum de opgeda-

ne ervaringen met collega-instellingen

kunnen delen. Enerzijds door medewer-

king aan het Handboek Metamorfoze,

anderzijds door het in de loop der jaren

aanschouwelijk maken van onze werkwij-

ze, aan medewerkers van die collega-

instellingen.

Het werk zit er nog niet op, tot en met

het jaar 2004 zal het Letterkundig Muse-

um zich in elk geval nog bezighouden

met het Metamorfoze-project.

www.letterkundigmuseum.nl

www.kinderboekenmuseum.nl

Salma Chen is werkzaam bij het Letterkundig
Museum als coördinator Ontsluiting Archivalia
bij de afdeling Collecties.

Cahier met handschrift en illustraties van Bertus Aafjes’ gedicht
‘Overal klinkt ’s lands geschrei’. Collectie Letterkundig Museum




