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Van de IWI-directeur
Zo, dat zit erop. De hele Bibliotheek is door middel van een standcontrole nagekeken op aanwezigheid
van elk boek in de collectie en elke titel in de database. De zeldzame, kostbare en oude boeken zijn
apart gezet en alle tijdschriften in de afdeling Periodieken geplaatst. De dubbele exemplaren zijn er
uitgehaald, net als alle niet-gepubliceerde werken. Dat ruimt op! In meer dan een betekenis.
opschonen
Ten eerste gingen er 25 dozen dubbele boeken
naar Henk Molenaar antiquaar te Amsterdam.
Dat zijn al gauw 4 volle boekenrekken. Verder
werden er heel wat tijdschrift(nummers) en
ZKW’s uit de boekerij gehaald en in hun eigen
afdeling gezet. Tenslotte werd ook de digitale
lijst (de database) meegenomen in de controle
en zo nodig aangevuld en gecorrigeerd. Dat gaf
al een heel opgeruimd gevoel: de digitale lijst
komt overeen met de boeken, en de boeken
staan waar ze horen. Lekker hoor!
de boekerij
Zoveel Indië-gerelateerde publicaties op één
plek bij elkaar, geordend en wel, gebruikt en al,
bewust verzameld voor een zeker doel. Als al
die boeken een voor een zo achter elkaar door
je handen gaan -wel 10.000 banden, ruim 8000
verschillende titels; sommige recent, de meeste
een halve eeuw of ouder; sommige bijna als
nieuw, veel andere bijna stukgelezen; sommige
heel bijzonder, de meeste heel courant- dan
wordt de merkwaardige waarde van de IWIboekerij voelbaar duidelijk. Die waarde is niet
alleen af te lezen aan de verzameling als geheel,
maar ook in de details. Neem nou een boekje als
Over het bendewezen op Java, een op het eerste
oog gewone publicatie, type brochure. Maar wie
het openslaat ziet direct ongewone dingen. Het
ingeplakte krantenknipsel uit 1952, bijvoorbeeld
en de vele onderstrepingen. Doorbladerend
vind je een tweede ‘brochures’ met dezelfde
titel. Niet zoals het eerste geschreven door Prof.
Dr. P.M. van Wulfften Palthe, maar “door D.H.
Meijer”. Deze lijkt dezelfde Meijer als de D.H.

Meijer uit Bussum met wie Dr. L. de Jong in
1961 en in 1975 over “het rampok- verschijnsel”
correspondeerde. En dezelfde, die in 1947 een
“Verklaring” aflegde, ten gunste van de in 1942
beroofde cultuuronderneming Argolinggo die
van verzekeringsmaatschappij ‘The Ocean’ geen
cent vergoed kreeg onder verwijzing naar
“oorlogsomstandigheden”. Niet alleen dat
‘bendewezen’ nu opeens iets heel anders
betekent, is van belang. Maar ook dat al deze
verschillende typen informatie zo handig bij
elkaar gestoken zijn in een enkele kaftje.

Een heel persoonlijk boekje. En heel gelaagd

ervaringskennis
Dat nu, was het werk van Maarten Pigeaud, die
de kwetsbare boeken van het IWI graag van een
duurzaam steuntje voorzag. Een mooi voorbeeld
van hoe de IWI-medewerkers ervaringskennis
over de bibliotheek en over Indië onderbrachten
in hun werk aan de IWI-collectie. Ja, de IWIbibliotheek is een bijzondere bibliotheek. En dat
is-ie.
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