14

vrijdag 6 november 2015
NL

Museum onderzoekt 17de-eeuwse stukken met scantechniek

Brievenlezenmetzegelernogop
DEN HAAG | Het Museum
voor Communicatie in
Den Haag gaat 600 ongeopende brieven uit de zeventiende eeuw onderzoeken zonder het zegel
te verbreken. Daarvoor
gebruiken de onderzoekers een speciale scantechniek.
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De kist bevat nog 600 ongeopende
brieven. FOTO MUSEUM VOOR COMMUNICATIE

GERT-JAN BROERE

De brieven zitten in een met zeehondenhuid bedekte kist die al
sinds 1926 in het bezit is van wat
toen nog het Nederlandsche Postmuseum in oprichting was, de voorloper van het huidige museum. De
kist behoorde tot de nalatenschap
van de zeventiende-eeuwse Haagse
postmeester Simon de Brienne en

Overlevenden
bellen vanuit
ingestorte fabriek
LAHORE | Overlevenden die

onder het puin van een ingestorte fabriek in Pakistan nog
wachten op hulp, bellen met
hun mobiele telefoons om de
reddingswerkers hun kant op
te dirigeren. Het dodental door
het instorten van de fabriek in
Lahore is gisteren opgelopen tot
21.
Tot nu toe zijn 102 mensen uit
het puin gered. Geschat wordt
dat er 150 mensen in het gebouw
waren toen dat instortte. Mogelijk zijn er nog meer doden gevallen.
Het is nog niet duidelijk wat
de oorzaak is van de instorting
woensdag. Aan het gebouw werden bouwwerkzaamheden uitgevoerd.
In de fabriek worden boodschappentassen gemaakt. Pakistan staat ook bekend als een
land waar de aannemers de
bouw- en constructieregels aan
hun laars lappen.

Domper: 7000
blikjes zonder
gekleurde pleisters
LEIDEN | Een domper voor 7000

Nederlanders die bij de stichting Kinderpostzegels een
blikje pleisters hadden besteld. Zij hebben een blikje zonder inhoud gekregen. De leverancier heeft bij het inpakken een
fout gemaakt: één pallet blikjes,
ruim 3 procent van het totaal
aantal bestelde blikjes, is niet
voorzien van vrolijk gekleurde
pleisters.
,,Heel vervelend,’’ vindt de organisatie van de jaarlijkse actie.
,,Scholen en particulieren die ons
hierover opbellen, krijgen meteen kosteloos een gevuld blikje
toegestuurd.’’ Vooral woensdag
kwamen veel klachten binnen.
Dat was de eerste dag dat kinderen met de bestellingen langs de
deuren gingen.

zijn vrouw Maria Germain.
De meeste brieven uit de kist kwamen uit Frankrijk en waren bedoeld
voor Hugenoten die naar Nederland
waren gevlucht.
De postmeester verzamelde de
brieven omdat de geadresseerden
waren verhuisd, overleden of de

brief weigerden, omdat het ontvangen ervan
bijvoorbeeld te kostbaar was.

Tijdsbeeld
2000 brieven uit de kist waren al geopend. Ze geven een goed beeld van
het gewone leven in de zeventiende

eeuw, verduidelijkt conservator
Koos Havelaar. ,,De inhoud van de
brieven is niet heel spannend, maar
het zijn wel brieven uit alle lagen
van de bevolking. In dat opzicht
geven ze een mooi tijdsbeeld.’’
Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van Nadine Ak-

kerman (Universiteit Leiden) en
David van der Linden (Rijksuniversiteit Groningen) gaat nu ook de inhoud van de laatste 600 brieven
openbaar maken. Havelaar: ,,We
gaan de techniek gebruiken die bijvoorbeeld ook werd toegepast op de
Dode Zee-rollen, zodat we de tekst
kunnen lezen zonder de brief te hoeven openen.’’
Dat is belangrijk, want ook de manier waarop een brief gevouwen
was, was heel persoonlijk, zo ontdekten onderzoekers. Deze techniek, letterlocking genaamd, was
vergelijkbaar met een handtekening
en zorgde ervoor dat brieven niet
stiekem konden worden gelezen.
Havelaar: ,,Vaak werden brieven in
archieven platgestreken en als één
vel bewaard. Inmiddels weten we
beter. Bij ons worden de brieven zo
veel mogelijk in originele staat in
mapjes geconserveerd.’’

