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AWKWARD

I
n de aanloop naar de productie bracht 
ik het onderwerp van deze IP-special ter 
sprake aan de eettafel. Mijn gezelschap 
viel stil. Kort tevoren hadden we aan die-
zelfde eettafel nog vurig gediscussieerd 
over nieuwsonderwerpen die ik hier ge-
makshalve even buiten beschouwing laat. 
Maar over porno hadden mijn woordenrijke 
vrienden plotseling niets te zeggen. De ont-
wijkende blikken bewezen dat het taboe op 
dit onderwerp alive and kicking is. 
Die stilte vind je ook in het informatieveld. 
Bij grote bibliotheken werden pornografi -
sche werken vaak weggemoffeld in geslo-
ten afdelingen, veelzeggend ‘de Hel’ ge-
noemd. Dat loopt nu ten einde – althans 
voor de KB. Met haar medewerking aan de 

expositie Porno op papier in Museum 
Meermanno toont de KB zich van een 
heel andere kant (p. 15). Niet alleen 
pikante werken uit de huidige verza-

meling gaan de museumvitrines in, de 
KB toont ook nieuwe aanwinsten op dit 

gebied. Met de aankoop van de Collectie 
Sliggers (p. 20) – een grote verzameling Ne-
derlandse erotica – laat de bibliotheek zien 
dat zij het thema serieus neemt. Want deze 
werken behoren wel degelijk tot de Neder-
landse boek- en cultuurgeschiedenis, zegt 
collectiespecialist Arno Kuipers.
Van conservator Kees Teszelszky mag ook 
de digitale erotica beter gecollectioneerd 
worden: ‘Het wordt misschien tijd dat de 
KB weer fi guurlijk uit de boekenkast komt 
en letterlijk opnieuw het Nederlandse ero-
tische webdomein gaat verkennen op zoek 
naar hoogtepunten uit ons scabreuze digi-
tale verleden’. 
Het taboe op dit materiaal is lang genoeg 
een rem geweest op een actief bewaarbe-
leid. Door pornografi e als onderwerp te er-
kennen in onze collecties – en daarmee ons 
collectief geheugen – kunnen bibliotheken 
en archieven een stap voorwaarts zetten. 
Hoe ongemakkelijk we er ons soms ook 
bij voelen, Nederlandse erotica maakt nu 
eenmaal deel uit van onze historie. Zowel 
op papier als op een digitaal scherm. Van-
daar dat we bij IP hebben besloten om deze 
collecties voor een keer in de spotlight te 
zetten. En met een beetje geluk maken 
deze nieuwe ontwikkelingen in het veld – en 
deze special – (tafel)gesprekken over dit 
onderwerp op den duur een tikkeltje minder 
awkward. <
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