


Wie schrijft, die blijft. Deze gemeenplaats wordt gemakkelijk in de mond 
genomen, maar hij gaat niet steeds op. Papieren erfgoed kan immers enkel 
door weloverwogen zorg van generatie op generatie worden doorgegeven. 
Deze zorg om erfgoed verantwoord te bewaren is, naast verzamelen, 
ontsluiten en onderzoeken, een basisfunctie of kerntaak van culturele 
erfgoedinstellingen. In dit artikel staat de zorg voor boekenerfgoed centraal. 
Dat wil zeggen dat de aandacht niet zozeer uitgaat naar algemene principes 
die bij het behoud en beheer van cultureel erfgoed aan de orde zijn.1 Vanuit 
de specificiteit van boekenerfgoed wordt daarentegen gefocust op wat er 
de laatste jaren in deze sector aan onderzoek, visieontwikkeling en vernieu
wende acties op het veld gebeurt. Geput wordt uit het beleid van één 
 specifieke erfgoedinstelling, de Openbare Bibliotheek Brugge, en dit binnen 
een Vlaamse context, die wordt aangereikt door de werking van de in 2008 
opgerichte Vlaamse Erfgoedbibliotheek.2 Deze netwerk organisatie van zes 
erfgoedbibliotheken in Vlaanderen ondersteunt de werking van erfgoed
bibliotheken in Vlaanderen en Brussel, en streeft naar meer zichtbaarheid en 
professionalisering van deze sector. 

De wet van de remmende achterstand
De noden inzake behoud en beheer, ontsluiting en digitalisering die bij 
erfgoedbibliotheken in Vlaanderen leven, werden in 2012 genuanceerd in 
kaart gebracht. Toen bevroeg een onderzoeksteam van de Universiteit 
Antwerpen in opdracht van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 25 bibliotheken 
in Vlaanderen en Brussel. Deze steekproef geldt als representatief voor de 
totaliteit en de diversiteit van het landschap (in totaal 173 instellingen). De 
resultaten waren niet zo fraai, wat weerspiegeld wordt in de titel van het 
rapport, De wet van de remmende achterstand.3 Het onderzoek legde de 
vinger op de kloof tussen enkele erfgoedbibliotheken die professioneel en 
planmatig werken vanuit aparte budgetten en een grote meerderheid die 
daar niet aan toe komt. ‘De ontwikkeling van de erfgoedbibliotheken 
verloopt in Vlaanderen volgens twee snelheden’, luidt een algemene 
conclusie.4 De achterstand waarmee Vlaamse erfgoedbibliotheken kampen 

1 VerzekerDe Bewaring, een initiatief van FARO, 
is een breed instrument voor preventieve 
conservering in de praktijk, met specifieke 
hoofdstukken over ‘Papier’ (Guy De Witte), 
‘Boeken en boekbanden’ (Ann Peckstad), 
‘Leder en perkament’ (Lieve Watteeuw) en 
‘Schimmels en insecten’ (Leon Smets). 
Losbladig beschikbaar en in pdfformaat op 
http://www.faronet.be/verzekerdebewaring.

2 De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek wordt 
gevormd door een netwerk van zes 
erfgoedbibliotheken: een stadsbibliotheek 
(Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in 
Antwerpen), twee openbare bibliotheken (de 
Openbare Bibliotheek Brugge en de 
Provinciale Bibliotheek Limburg in Hasselt) en 
drie universiteitsbibliotheken (Universiteit 
Antwerpen, Universiteit Gent, Katholieke 
Universiteit Leuven).  
Zie http://www.vlaamseerfgoedbibliotheek.be/

3 S. Capiau e.a., De wet van de remmende 
achterstand. Preservering, conservering, 
ontsluiting en digitalisering in Vlaamse 
erfgoedbibliotheken (Antwerpen 2012) 
(Armarium: publicaties voor erfgoedbiblio-
theken, 3).

4 Ibidem, 139.
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Foto links: boekbinders waren creatief in het hergebruik van maculatuur in perkament. Hier bladen 
gesloopte muziekhandschriften omheen almanakken uit het begin van de negentiende eeuw. 
© Openbare Bibliotheek Brugge

93

jaargang 7, nr. 1 | 2017

Zorg en Erfgoed

Tijd-Schrift



wordt, voor wat betreft preservering en conservering, toegespitst op vijf 
aandachtspunten.5 De meeste instellingen beschikken niet over een overzicht 
van de fysieke toestand van de collecties, en moeten het stellen zonder of 
met onvoldoende gekwalificeerd personeel. Het inroepen van experten 
inzake conservatie en restauratie botst op grenzen omdat de opleidings
structuur in Vlaanderen tekortschiet en/of omdat budget voor het inroepen 
van deze expertise onvoldoende is. Ten slotte zijn de meeste gebouwen en 
magazijnen niet aangepast aan de hedendaagse normen voor bewaring en 
preservering. 

Gebouw en depot
Gebouwen en magazijnen? Zorg voor papieren erfgoed begint inderdaad bij 
de bewaarplaats. Een goed uitgerust en droog gebouw lijkt evident, maar is 
het niet steeds. Erfgoedcollecties worden zelden bewaard in moderne of 
hedendaagse gebouwen die als bibliotheek of als archiefinstelling werden 
geconcipieerd. Oude tot zeer oude gebouwen maken de dienst uit. 

Toch krijgen historische collecties, die in hun oorspronkelijke setting worden 
bewaard, hierdoor een extra betekenislaag. In situ bewaren moet bijgevolg 
steeds de eerste optie zijn bij het bewaren en beheren van  bibliotheken. 
Collecties, losgekoppeld van hun authentieke Sitz im Leben en onder
gebracht in grotere instellingen, missen hun context. Sprekende buiten
landse voorbeelden van historische collecties in hun oorspronkelijke setting 
zijn de kettingbibliotheek uit 1561 (de Librije) van de SintWalburgiskerk in 
Zutphen (Nederland), met 741 overwegend gedrukte werken6 en de privé
bibliotheek met 314 handschriften van Nicolaas van Cusa (Nicolaus Cusanus, 
14011464) vandaag nog steeds bewaard in het in 1458 door Cusanus 
gestichte SintNikolausHospital in zijn geboortestad BernkastelKues 
(Duitsland). De problematiek van in situ bewaren is vandaag heel erg aan de 
orde, vooral met betrekking tot religieuze bibliotheken. Geslaagde casussen 
verdienen alle aandacht. Zo gaf het zesde platform van erfgoedbibliotheken 
in 2015 ruimte aan twee voorbeelden waarbij het in situ verhaal mogelijk 
werd dankzij de inzet van vrijwilligers. Het gaat om de bibliotheek Carton van 
de Zusters van de Kindsheid van Maria ‘ter Spermalie’ binnen de vzw De Kade 
in Brugge, en de bibliotheek van de SintBernardusabdij te Bornem.7 

Veiligheid en klimatisering sluiten onmiddellijk aan op adequate huisvesting. 
Een calamiteitenplan is noodzakelijk. Een plan kan worden uitgewerkt tot 
een vuistdik draaiboek, maar met een lightversie komt men al heel ver. 
Vandaag blijft het nog steeds opboksen tegen een gevoel van ‘dat overkomt 
ons nooit’, ook al gaat er geen maand voorbij of berichten van brand en 
waterschade in archieven en bibliotheken halen het (vak)nieuws. Veel 
aandacht kregen onder meer de circa 20.000 boeken van de Gentse 
Universiteitsbibliotheek die in 2007 waterschade opliepen, een gevolg van 
een lek in de waterleiding op de zeventiende verdieping van de boekentoren. 

Schaderegistratie
Na het gebouw komen de collecties in beeld. Planning en acties die zich 
naar collecties richten, gaan uit van een genuanceerd inzicht in de fysieke 
paraatheid van deze verzamelingen. Ook dit lijkt evident, maar ‘De wet van 
de remmende achterstand’ toont aan dat dit inzicht, gebaseerd op een 
verantwoorde schaderegistratie, in 2012 bijna nergens in Vlaanderen 
aanwezig was. Schaderegistratie op collectieniveau kan dat inzicht leveren. 
Daartoe was er nood aan een registratiemethode en een schadeatlas. Voor 
het ontwikkelen van een methode keek de Vlaamse Erfgoedbibliotheek over 

5 Preservering (of passieve conservering), 
conservering en restauratie betreffen acties 
die er respectievelijk op gericht zijn schade te 
voorkomen, te stabiliseren of te herstellen. 
Ook een andere terminologie is mogelijk: 
preventieve conservering (preservering en 
conservering) versus curatieve conservering 
(restauratie). 

6 http://www.librijezutphen.nl/ De catalogus 
van deze collectie: J. en A. RentingKuijpers, 
Catalogus Librije Zutphen. De kettingbiblio-
theek van de Walburgiskerk (Groningen 
2008). Over de conservatie en restauratie van 
de collectie: W.J.Th. Smit, Van verstellingen 
tot restauratie. De zorg voor de boeken van 
de Librije van Zutphen vanaf het midden van 
de negentiende eeuw (Zutphen 2005). 

7 http://www.vlaamseerfgoedbibliotheek.be/
agenda/2015/11/3514overlegplatformvoor
erfgoedbibliotheken6

Schadeatlas bibliotheken: hulpmiddel bij het 
uitvoeren van een schade-inventarisatie 
(Antwerpen 2014). © Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 
Antwerpen
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het muurtje, naar de Universal Procedure for Archive Assessment ontwik
keld door het Nationaal Archief van Nederland. Dit leverde UPLA op, de 
Universal Procedure for Library Assessment, een statistisch model voor het 
uitvoeren van schadeonderzoek van bibliotheekcollecties. 

UPLA is slechts zinvol wanneer een objectiverende beschrijving van schade
beelden ter beschikking staat. Met de Schadeatlas bibliotheken, die parallel 
aan de UPLAmethode werd ontwikkeld, ligt nu een instrument op tafel dat 
deze nood opvult.8 Zoals de titel zegt, laat de schadeatlas toe om schade
beelden te herkennen. Daartoe werd een classificatie opgesteld en werden 
de schadebeelden genuanceerd en helder omschreven en met foto
materiaal gedocumenteerd. Gebruiksvriendelijkheid en professionaliteit 
gaan hier hand in hand. 

Bij de classificatie wordt uitgegaan van de natuurlijke beweging bij het 
raadplegen van een boek: eerst de boekband, vervolgens de boekconstructie, 
tenslotte het boekblok. Deze drie rubrieken leveren twintig mogelijke 
schadebeelden op, van een slechte conditie van de bandbekleding, over 
schade bij de bindingen tot verzuring van het boekblok. Een vierde rubriek, 
biologische schade, omvat nog twee aanvullende schadebeelden, 
schimmel schade en knaagdierenschade, die overal in het boek kunnen 
voorkomen (band, constructie, boekblok). 

Het identificeren van schadebeelden is een eerste belangrijkste stap. De 
praktische inzetbaarheid van de schadeatlas wint aan belang door twee 
aanvullende parameters te objectiveren: de kwantiteit van de schade en de 
raadpleegbaarheid van het document. Kwantificeren gebeurt door aan te 
geven wanneer de schade ‘matig’ of ‘ernstig’ is. Zo wordt bij het schadebeeld 

8 M. de Valk (tekst); S. Capiau e.a. (red.), 
Schadeatlas bibliotheken. Hulpmiddel bij het 
uitvoeren van een schade-inventarisatie 
(Antwerpen 2014).

Schimmels zijn vaak onzichtbaar en een sluipend gif in archieven en bibliotheken. Door het nemen van eenvoudige schimmelmonsters kan worden nagegaan of 
schimmels al dan niet actief zijn. © Martine Eeckhout, Brugge

UPLA (Universal Procedure for Library Assessment) 
is een statistisch model voor het uitvoeren van 
schadeonderzoek van bibliotheekcollecties. De 
methode staat of valt bij het zorgvuldig uitzetten 
van een steekproef. Hier tijdens de UPLA-opleiding 
voor restauratoren in Openbare Bibliotheek 
Brugge, 2015. © Marijn de Valk, Middelburg 
(Nederland)
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De schadeatlas bibliotheken laat via fotografisch vastgelegde 
schadebeelden toe om op eenduidige manier schade te 
registreren. Hier: (a) oude herstellingen (met synthetische lijm), 
(b) mechanische verkleving door de inslag van een kogel, 
(c) boeken aangetast door een vergevorderde schimmelgroei, 
(d) papieren bandjes waarvan de rug loskomt. © Marijn de Valk, 
Middelburg (Nederland)

a

b

d
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‘ontbrekende delen bij boekbanden’ over matig gesproken wanneer onder 
meer de bekleding, kapitalen en andere delen gedeeltelijk zijn verdwenen. 
Boeken waarbij de rugbekleding, een of beide platten of zelfs de volledige 
band verdwenen zijn, krijgen uiteraard het etiket ‘ernstig’ opgespeld. 

Op het eerste gezicht lijken de aanduidingen ‘matig’ of ‘ernstig’ meteen aan 
te geven of een boek verder raadpleegbaar is. Met raadpleegbaarheid wordt 
bedoeld dat een eenvoudig hanteren van het boek geen oorzaak is van 
nieuwe of verergerde schade. In de praktijk is er evenwel meestal geen 
oorzakelijk verband tussen kwantiteit van de schade en raadpleegbaarheid 
van het boek. Zo toont een boekblok met ernstige mechanische verkleving 
als gevolg van een kogelinslag, een ernstige schade. Toch kan dit boek 
probleemloos worden geraadpleegd zonder dat het risico loopt om verder 
beschadigd te worden. 

De Schadeatlas bibliotheken is een instrument dat op vele niveaus inzetbaar 
is, van het benoemen van schades bij individuele objecten tot collectie
brede schaderegistratie. Voor deze laatste doelstelling stelde de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek een ploeg van deskundige restauratoren samen die een 
schaderegistratie in bibliotheken kunnen coördineren, in samenwerking met 
plaatselijke medewerkers. 

Eerstelijnsconservering
De bevindingen die UPLA oplevert kunnen worden verfijnd door schade
registratie op objectniveau. Aansluitend kunnen deze schades worden 
geremedieerd door eerstelijnsconservering. Lange tijd richtte behoud en 

UPLA (Universal Procedure for Library Assessment) 
werkt op basis van een statistisch uitgezette 
steekproef. Deze steekproef levert een cluster 
documenten op waarvan de schade zorgvuldig 
wordt geregistreerd. Hier tijdens de UPLA-opleiding 
voor restauratoren in Openbare Bibliotheek 
Brugge, 2015. © Marijn de Valk, Middelburg 
(Nederland)

c
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beheer zich op preserverende maatregelen op collectieniveau, het aanma
ken van conservatiedozen en het restaureren van topstukken, zeg maar het 
spreekwoordelijke topje van de ijsberg, hoogstens vijf procent. Dat hield in 
dat het leeuwendeel van de individuele objecten binnen collecties niet het 
voorwerp uitmaakten van specifieke zorg. Naar de schade bij 95 procent 
van boekencollecties veroorzaakt door manipulatie, minder goede bewaar
omstandigheden en natuurlijke verouderingsprocessen, werd bijgevolg 
nauwelijks omgekeken. 

Met boekenEHBO werd vanaf 2012 in de Openbare Bibliotheek Brugge een 
praktijk op de rails gezet die tegemoet komt aan de wens naar schade
registratie en eerstelijnsconservering en restauratie van boeken zonder 
topstukkenstatus. Concreet houdt boekenEHBO in dat elk individueel boek 
het voorwerp uitmaakt van een aantal opeenvolgende handelingen: 
schade registratie, droogreiniging, het voeden van de (leren) boekband, en 

Boeken-EHBO richt zich op eerstelijnsconservatie en laat toe om vrijwilligers en studenten bij 
conservering te betrekken (Brugge, Openbare Bibliotheek, 2012). © Marijn de Valk, Middelburg 
(Nederland)
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kleine reparaties. Droogreinigen is een basisbehandeling gericht op het 
verwijderen van oppervlaktevuil met behulp van onder meer een doek, 
borstel, gom of gumpoeder. Het voeden van leren boekbanden gebeurt 
door het manueel aanbrengen van een dressing. Uitgangspunt is dat elk 
boek niet meer dan een half uur aandacht krijgt. Boeken die meer tijd 
vragen, worden verpakt in zuurvrij karton en worden op een lijst geplaatst 
van boeken die aanspraak maken op een specifieke behandeling.9 

Twee ontwikkelingen maakten boekenEHBO mogelijk. Een algemene 
voorwaarde is de opmars, vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw, van 
nieuwe methoden en materialen zoals Japans papier en tyvek, die verder 
nog ter sprake komen. De inzet van vrijwilligers is de tweede voorwaarde, 
en die kreeg in Brugge een heel specifieke invulling. In 2008 werd in Brugge 
immers Cores boven de doopvont gehouden. Cores staat voor Competen-
tieplatform voor de conservatie en restauratie van boeken en archief, en is 
een samenwerking tussen een opleidingspartner (Syntra West) en Brugse 
erfgoedpartners (Erfgoedcel, archiefinstellingen, Openbare Bibliotheek). De 
belangrijkste doelstelling is de opleiding van restauratievakmannen en 
vrouwen met een bijzondere expertise voor eerstelijnsconservering. 
BoekenEHBO heeft er een plaats verworven in het curriculum van de 
opleiding. 

Tot nu toe zette de Openbare Bibliotheek Brugge twee trajecten boeken
EHBO op, in 2012 en in 2016. Telkens participeerden de studenten van de 
Coresopleiding. Hun inbreng werd verder aangevuld met medewerkers 
van de bibliotheek, Coresafgestudeerden, en individuele vrijwilligers met 
een groot hart voor behoud en beheer van boekenerfgoed. Enige voor
kennis is wenselijk, maar steeds zal de vooropleiding van de deelnemers aan 
een EHBOcampagne wisselend zijn. Dit vraagt een bijzondere aandacht 
van de coördinator(en), steeds gediplomeerde restauratoren. In de Brugse 
casus gaat het om Marijn de Valk uit Middelburg, die aan de wieg staat van 
deze werkvorm, en Martine Eeckhout uit Brugge, tevens docent boek en 
papierrestauratie van Cores. 

BoekenEHBO wordt opgezet vanuit een interessante kostenbatenanalyse. 
Niettemin blijft een breed budget noodzakelijk: als het honorarium van de 
coördinatoren en ander onkosten verrekend zijn, loopt de kost van eerste
lijnsconservering op tot 10 à 15 euro per boek. Objectieve cijfers zeggen 
uiteraard niet alles. Het is van belang om boekenEHBO van meet af aan 
ook als een participatie en een communicatieproject te benaderen. Zo 
leent boekenEHBO zich uitstekend tot het opzetten van een demonstratie 
voor een groot publiek tijdens Erfgoeddag. 

9 M. de Valk en L. Vandamme, ‘BoekenEHBO in 
de praktijk. Eerstelijnsconservering van 
erfgoedcollecties in de Openbare Bibliotheek 
Brugge’, Meta, 88 (2012) 8, 8–13.

Droogreinigen is een basis
behandeling gericht op het 
 verwijderen van oppervlaktevuil 
met behulp van onder meer een 
doek, borstel, gom of gumpoeder
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Massaconservering
BoekenEHBO houdt het evenwicht tussen conservering op collectieniveau 
en op objectniveau. Voor sommige collectieonderdelen valt de kosten
batenanalyse van EHBO negatief uit. Het gaat hier om grote boekenverza
melingen uit de (tweede helft van) de negentiende eeuw en vooral om 
historische krantencollecties. De broosheid van de drager, de destructieve 
kracht van verzuring en de intense bevraging van deze documenten 
brachten bibliotheken er in een vroeg stadium toe om kranten op een 
andere drager over te brengen, aanvankelijk op microfilm, vervolgens via 
digitale opslag. Hoe langer hoe meer kranten zijn nu via databanken digitaal 
in de huiskamer raadpleegbaar waarbij OCR (optical character recognition 
of optische tekenherkenning) en andere tools voor een nooit eerder gezien 
gebruikerscomfort zorgen. De gebruiker staat ook centraal bij de aandacht 
die bij digitaliseren uitgaat naar een authentieke look and feel van de 
digitale kopie. Een negentiendeeeuwse krant is bijgevolg een object dat 
nauwelijks nog van het magazijn naar de leeszaal wordt gebracht. 

Dit neemt niet weg dat endogene schade, vooral verzuring, maar ook 
foxing (spikkelvormige bruine vlekken die meestal verpreid over een blad 
papier voorkomen) en inktvraat, zich verder doorzet en grote verzamelingen 
in hun fysiek voortbestaan bedreigt.10 De nood aan operationele programma’s 
om historische kranten en verwante collecties te redden is groot en weinig 
spelers in de conserveringswereld hebben voldoende capaciteit en expertise 
om betaalbare oplossingen aan te bieden. Een Nederlands bedrijf (Hoogduin 

10 Endogene schade zoals verzuring komt voor 
vanuit het document zelf, onafhankelijk van 
externe factoren. 

Rafelige randen en verzuurd papier. Het conserveren van kranten uit de negentiende eeuw is een van de grote uitdagingen voor erfgoedbibliotheken. © Marijn de 
Valk, Middelburg (Nederland)
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in Delft) komt nu erfgoedbibliotheken tegemoet met een programma dat 
uitgaat van een geïntegreerde behandeling. Deze behandeling bestaat uit 
drie componenten: het herstellen van grote scheuren in het papier (manu
eel!), het aanvezelen van rafelige randen en andere papierschade op een 
aanvezelstraat, en het ontzuren. Aanvezelen is het machinaal aanvullen van 
beschadigd papier met behulp van papierpulp. Ontzuren gebeurt via het 
bookkeeperproces waarbij losse bladen in een vloeistof met heel fijne 
deeltjes magnesiumoxide worden ondergedompeld. De magnesiumoxide 
neutraliseert de verzuring en kan desgewenst zelfs voor een alkalische 
reserve zorgen. Deze reserve laat toe om verzuring in de nabije toekomst 
het hoofd te bieden.

De digitale beschikbaarheid en de grote inspanningen om origineel erfgoed 
te bewaren brengt ons middenin de problematiek van collectiebeleid. In 
welke mate kunnen er in Vlaanderen afspraken worden gemaakt om 
sommige titels in de toekomst op één origineel exemplaar te bewaren? De 
voorbije jaren werkten de zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoed
bibliotheek collectiebeleidsplannen uit en dit proces wordt verder uitgedra
gen binnen de brede sector.11 Collectiebeleidsplannen focussen onder meer 
op zwaartepunten binnen bewaarinstellingen en moeten in de nabije 
toekomst toelaten om ook voor erfgoed collectieafspraken en collectiemo
biliteit bespreekbaar te maken.

Quarantaine 
Een sleutel voor een efficiënt beleid inzake behoud en beheer is het opzet
ten van quarantainemaatregelen. Uitgangspunt is dat het strikt opvolgen en 
monitoren van gebouwen, collecties en het omgaan met collecties niet 
steeds voldoende is. Bibliotheek en buitenwereld spelen op een complexe 
manier op elkaar in, het meest concreet door nieuwe aanwinsten die een 
plaats krijgen in de collecties en door bruiklenen die na langere tijd opnieuw 
de bibliotheek binnenkomen. Quarantaine houdt in: het tijdelijk afzonderen 
van boeken die van buiten naar binnen komen en vervolgens het periodiek 
behandelen van deze boeken om ze als potentiële dragers van schimmels 
en andere organische infestatie uit te schakelen. De Openbare Bibliotheek 
opteert daartoe voor Controlled Atmosphere Technology (CAT).12

Controlled Atmosphere Technology gaat uit van het hermetisch afsluiten 
van boeken binnen een bubble die zuurstofarm (0,2 procent) wordt ge
maakt en dit voor een periode van circa vier weken. Om al die tijd de 
klimaatcondities binnenin de bubble intact te houden wordt de zuurstof 

11 B. De Nil, J. Vanhoutte en J. Walterus, Naar 
een collectiebeleidsplan in 6 stappen. Een 
leidraad voor bibliotheek en archief (Brussel 
2016).

12 L. Vandamme, ‘Controlled Atmosphere 
Technology voor de historische boekencol
lectie van de Openbare Bibliotheek Brugge’, 
Bibliotheek- & Archiefgids, 75 (1999) 
151–157.

De voorbije jaren werkten de zes 
partnerbibliotheken van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
 collectiebeleidsplannen uit en dit 
proces wordt verder uitgedragen 
binnen de brede sector

Dode houtwormen na een CAT-behandeling, diep 
verborgen in een laatmiddeleeuws manuscript. 
Opname aan de hand van een microscoop. 
© Martine Eeckhout, Brugge
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vervangen door een inert gas, meestal stikstof. Het verblijf gedurende een 
maand in een zuurstofarme omgeving staat garant voor het afsterven van 
alle vormen van organisch leven. Deze techniek werd in 1999 voor de 
eerste maal geïntroduceerd in de Openbare Bibliotheek, toen in de boeken
kluis een ernstige infestatie van houtworm (anobium punctatum) werd 
aangetroffen. De boekenkluis is het extra beveiligde onderdeel van het 
boekenmagazijn waar de topcollecties zijn ondergebracht. Deze aantasting 
was zo wijd verspreid dat de volledige inhoud van de kluis werd behandeld 
en de ruimte werd ontsmet. 

Aansluitend op deze collectiebrede behandeling werd een quarantaine
beleid ingesteld. Dat wil zeggen dat alle nieuwe aanwinsten en materialen 
die na bruikleen opnieuw de bibliotheek binnenkomen, in een afzonderlijke 
ruimte worden bewaard. Een keer per jaar gaan deze quarantaineboeken 
in een bubble voor een CATbehandeling. Na de behandeling krijgen ze 
(opnieuw) een plaats binnen de collecties. 

Het creëren van een gecontroleerde atmosfeer met een lage zuurstof
concentratie is niet de enige behandeling die ter beschikking staat om 
insecten, bacteriën en schimmels te lijf te gaan. Een volwaardig alternatief is 
gammastraling, een hoogenergetische straling die eveneens voor grote 
volumes kan worden ingezet. Nieuw onderzoek maakt het mogelijk om de 
stralingsdosis te verlagen, maar een aantasting van de structuur van papier 
en andere dragers valt niet uit te sluiten. 

Het creëren van een gecontroleerde 
atmosfeer met een lage zuurstof
concentratie is niet de  enige 
 behandeling die ter beschikking staat 
om insecten, bacteriën en schimmels 
te lijf te gaan

Controlled Atmosphere Technology. In een bubble vol boeken wordt zuurstof vervangen door een 
inert gas. Na ongeveer een maand is alle organisch leven afgestorven. © Openbare Bibliotheek 
Brugge
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Hoe langer hoe meer terughoudend
Preserveren, conserveren en restaureren worden vaak in één adem 
 genoemd.13 Hoe deze drieeenheid zich intern verhoudt, is echter steeds in 
beweging. Vandaag gaat naar preserveren en conserveren meer aandacht 
uit dan naar restauratie. Restauratie blijft bijzonder populair bij het grote 
publiek, maar komt – kort door de bocht – pas om de hoek kijken als 
preserveren en conserveren hebben gefaald. 

Less is more is een opvatting die door het brede veld wordt gedragen. Dat 
wil zeggen dat hoe langer hoe minder wordt ingegrepen op het document, 
ook al worden de deontologische regels gevolgd die voorschrijven dat elke 
stap reversibel moet zijn en de gebruikte materialen duurzaam en veilig. 
Restauratie wordt bijgevolg enkel overwogen wanneer het regulier raad

13 Zie voetnoot 5.

Restauratie door Elke Van Herck (Antwerpen) van een middeleeuws handschrift (Brugge, Openbare 
Bibliotheek, ms. 91) met schade aan platten, bindingen en naaiing, onder meer vanwege een oude 
herstelling met synthetische lijm. De gebroken bindingen worden met vlastouw opnieuw opge-
bouwd. © Elke Van Herck, Antwerpen 
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Handgeschreven bladen met een speld samengevoegd in de zeventiende eeuw. Zo behouden of los van elkaar bewaren? © Martine Eeckhout, Brugge

Bij restauratie wordt hoe langer hoe meer terughoudend opgetreden. Kleine sporen vertellen vaak 
veel over hoe een manuscript tot stand kwam. Hier prikkingen en een uitgebreide representant 
(kleine tekst geschreven door de kopiist in functie van de rubricator, de schrijver van de teksten in 
rode inkt), diep in de kneep van een dertiende-eeuws liturgisch manuscript uit de cisterciënzerabdij 
Ter Doest in Lissewege (Brugge, Openbare Bibliotheek, ms. 307 ). © Martine Eeckhout, Brugge
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plegen van het document verdere degradatie van het boek veroorzaakt. 
Maar ook deze grens is in beweging. 

Conserveren en restaureren blijft mensenwerk, en slechts tot op een 
bepaalde hoogte te objectiveren. Dat bijgevolg niet alle neuzen steeds in 
eenzelfde richting staan, laat zich raden. Dit zorgt voor een interessante 
dynamiek tussen conserveringsdeskundigen en collectiebeheerders. Het 
gebruik van ‘nieuwe’ materialen en het voeden van droge leren banden zijn 
twee casussen die aanleiding geven tot een levendige gedachtenwisseling. 

De restauratieethiek schrijft voor dat bij het ontbreken van originele 
materialen de vervangmaterialen van zeer goede kwaliteit en compatibel 
met het origineel moeten zijn, en geen afbreuk mogen doen aan het 
‘karakter’ van het origineel. Maar wat met een aantal nieuwe materialen die 
de voorbije jaren een sterke opmars kenden binnen de restauratiewereld. 
Japans papier is zo’n nieuw materiaal dat in korte tijd algemeen aanvaard 
werd. Anders is het met tyvek, een synthetisch materiaal opgebouwd uit 
vezels van polyetheen, dat vaak wordt gebruikt voor het inbrengen van een 
scharnier in een boekconstructie. Tyvek roept weerstand op omdat het een 
‘boekvreemd’ product is en omdat niet geweten is wat de lange termijn
effecten zijn.14 

Lederen banden bij boeken die soms al meer dan een eeuw onaangeroerd 
op het rek staan, vragen om speciale aandacht. In projecten boekenEHBO 
worden banden met leerconserveringsmiddelen behandeld. Leder is een 
lastig product en over de wisselende productiemethoden doorheen de tijd 
is niet alles bekend. Leerconservering gebeurt binnen boekenEHBO 
bijgevolg steeds onder toezicht van een ervaren boekenrestaurator. Stemmen 
gaan op om ook hier passief toe te zien, met andere woorden om niets te 
doen. Dit standpunt wordt gevoed door de Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag die in 2011 stelde dat ze, door het ontbreken van wetenschappelijk 

14 Presentaties van Herre de Vries (Restauratie 
Nijhoff Asser, Amsterdam): ‘Contemporary 
techniques used for parchment restoration’ 
(Namen, Universiteitsbibliotheek, Pergame
num 21, 10 december 2015) en ‘Ervaringen en 
reflectie bij het gebruik van nieuwe materialen 
bij de restauratie van (flexibele) perkamenten 
banden’ (Brugge, Coressymposium, 17 juni 
2016). 

Onderzoek en restauratie gaan hand in hand. Via spectroscopie wordt informatie verzameld over 
gebruikte pigmenten in de decoratie van een middeleeuws handschrift (Openbare Bibliotheek 
Brugge). © Universiteit Gent
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onderzoek, haar in 1995 voorgeschreven richtlijnen voor het conserveren 
van onder meer lederen boekbanden niet langer kan aanbevelen.15 Dit alles 
maakt leerconservering vandaag tot een punt van levendige gedachtewis
selingen over de manier waarop we voor oude boeken moeten zorgen.

Opkomen voor de integriteit van het erfgoeddocument betekent ook 
ingaan tegen wetenschappelijke methodes waarmee academische onder
zoekers erfgoed wensen te bevragen. Ramanspectroscopie laat toe 
 pigmenten in handschriften en oude drukken te identificeren. De beperkin
gen van dit soort onderzoek kunnen worden opengebroken als minuscule 
pigmentdeeltjes worden afgezonderd en voor onderzoek beschikbaar 
gesteld. Vandaag maakt een vraag naar ‘invasief’ onderzoek evenwel geen 
kans meer. Deze evolutie waarin de zorg voor het document prioriteit 
geniet, is onlangs gesacraliseerd door een breed onderzoek uitgevoerd aan 
de Cambridge University en afgerond met de spraakmakende expo Colour 
in het Fitzwilliam Museum (30 juli – 30 december 2016).16

Terughoudend en oplettend handelen spelen ook mee wanneer fragmenten 
in het geding zijn. Boekconstructies herbergen vaak fragmenten van 
gesloopte handschriften en oude drukken. Elk fragment laat zich benaderen 
als een individueel ‘handschrift’ of ‘oude druk’.17 Het gaat om een bijzondere 
schat waaraan collectiebeheerders, restauratoren en onderzoekers in het 
verleden vaak niet konden weerstaan. Elke bibliotheek heeft wel een doos 
of een map met fragmenten, in het beste geval met verwijzing naar de 
herkomst. Vandaag geldt de deontologie die ook in de archeologie wordt 
gehanteerd: aan bodemarchief dat niet wordt bedreigd, wordt niet geraakt. 
En komen bij restauratie fragmenten vrij, dan blijven die op hun plaats. 
Verder dan fotografisch documenteren wordt niet gegaan. 

De praktijk van elke dag: zorgvuldig plaatsen en manipuleren
Schaderegistratie, eerstelijnsconservering, quarantaine en andere grote 
projecten met betrekking tot de zorg voor boekenerfgoed staan niet los van 
de zorg van elke dag. Zo staat vast dat het manipuleren van documenten 
een van de grote oorzaken van schade blijft. Omdat het aanbieden van 
documenten op een andere drager niet steeds mogelijk is, staan een reeks 
maatregelen ter beschikking om deze schade zo veel mogelijk te voorkomen. 
Dit onder het motto ‘beter voorkomen dat genezen’. Boekenrekken op 
maat die toelaten om grote formaten horizontaal te stapelen en op maat 
gemaakte en goed sluitende conservatiedozen in zuurvrij karton zijn 
cruciaal en kunnen stapsgewijs worden gerealiseerd. De ervaring leert dat 

15 M. de Valk, ‘Hoe conserveer ik leren 
boekbanden’, Meta, 91 (2015) 8, 36: 
‘Terughoudenheid, oplettendheid en een 
bepaalde huiver bij de toepassing van 
producten is belangrijk bij de behandeling van 
historisch materiaal. Maar wie niets doet, leert 
ook niets. Het is belangrijk zorgvuldig en 
aandachtig te werken, goed te registreren 
welke boeken en collecties behandeld zijn 
met de producten uit de Richtlijnen en deze 
boeken in de toekomst regelmatig te 
screenen. Daarnaast is het opzetten van een 
referentiecollectie belangrijk’. 

16 S. Panayotova, D. Jackson en P. Ricciardi, 
Colour. The art and science of illuminated 
manuscripts (Londen 2016). Het onderzoek 
werd afgetoetst op het congres ‘Manuscripts 
in the making: art & science’, een organisatie 
van het Fitzwilliam Museum in Cambridge, 
samen met meerdere partners, 8–10 
december 2016.

17 Thomas Falmagne (GoetheUniversität, 
Frankfurt am Main) initieert projecten 
toegespitst op de studie van handschriftelijke 
fragmenten in bibliotheekcollecties 
(Echternach, Namen, Toulouse, enz.). 
Indrukwekkend is het lopende catalogise
ringsproject voor Latijnse fragmenten in de 
Bayerische Staatsbibliothek in München:  
H. Hauke en W.V. Ikas (enkel derde deel), 
Katalog der lateinische Fragmente der 
Bayerischen Staatsbibliothek München 
(Wiesbaden 1994, 2001, 2003), 3 vol. 

Opkomen voor de integriteit van 
het erfgoeddocument  betekent 
ook ingaan tegen wetenschap
pelijke methodes waarmee 
 academische onderzoekers 
 erfgoed wensen te bevragen
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gebruikers in de leeszaal een initiatie in het gebruik van leeskussens en 
boekensteunen best weten te waarderen. Het exposeren van boeken in 
vitrines gebeurt met een boekensteun (plexi, zuurvrij karton) op maat, 
aangepast aan de openliggende pagina en de hoogte van de vitrines. Een 
boekensteun kan bijgevolg zelden hergebruikt worden. 

Een bijzonder aandachtspunt bij het manipuleren is de manier waarop 
wordt omgegaan met boeken tijdens het digitaliseren met een bookscanner 
of een digitale camera. Deze problematiek werd aangekaart door een 
onderzoek van onder meer Ilse Korthagen in de loop van 2016. Dit onder
zoek beperkte zich tot handschriften en resulteerde in de redactie van een 
‘Checklist voor het digitaliseren van manuscripten’. Deze checklist is een 
hulpmiddel in de communicatie tussen de conservator(restaurator) en de 
digitaliseerder. Het laat de conservator toe advies te verlenen over de 
specifieke constructie van elk document en de potentiële gevaren die 
ermee verbonden zijn.18 

Een ander vorm van communicatie is deze tussen collectiebeheerder en 
restaurator. Boeken zijn geconcipieerd als gebruiksvoorwerpen. Bij restauratie 
is het van belang dat de bibliothecaris in zijn restauratieopdracht de 
 intensiteit van manipulatie in de toekomst verwoordt. De restauratie van een 
handschrift dat hoogstens om de drie jaar voor korte tijd in een museale 
context wordt getoond vereist een andere aanpak dan een document dat 
regelmatig in de leeszaal in lezing wordt gegeven. 

Heemkunde 
Heemkundige verenigingen zijn heel vaak bewaarders van collecties op 
papier. De problematiek van behoud en beheer speelt hier op een andere 
schaal, maar loopt in principe gelijk met de aanpak in grote instellingen. Het 
schaalverschil laat zich voelen op het vlak van de beschikbaarheid van 
onder meer budget en deskundigheid. Is expertise niet in huis aanwezig, de 

18 I. Korthagen e.a., Digitalisering van 
manuscripten: checklist (ongepubliceerde 
scriptie) (UvA Amsterdam en KU Leuven 2016). 
Een pdfversie op: http://bit.ly/checklistdigita
liseringmanuscripten

Inktvraat komt voor bij gebruik van ijzergallusinkt. Het is een chemisch proces dat het papier aantast. 
Hier bij documenten uit de zeventiende-eeuwse genealogische verzameling van Jacob Antoon 
Kerchof in de Openbare Bibliotheek Brugge. © Martine Eeckhout, Brugge
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fijnmazigheid van het erfgoednetwerk in Vlaanderen zorgt ervoor dat deze 
steeds nabij is. De Vlaamse beroepsvereniging voor archivarissen, biblio
thecarissen en documentalisten (VVBAD) verwijst graag door en met FARO 
beschikt het Vlaamse erfgoedveld over een toegewijd steunpunt. Met 
 VerzekerDe Bewaring dat zowel digitaal als op papier beschikbaar is, stelt 
FARO een uitstekend praktijkgericht instrument ter beschikking van het brede 
veld. Korter is de lijn naar erfgoedcellen en grotere instellingen die graag hun 
expertise delen en eventueel zelfs logistieke ondersteuning kunnen aanbieden. 

Dat het vak van restaurator boek en papier in Vlaanderen nauwelijks is 
gedefinieerd en niet is beschermd maakt de zoektocht naar kwaliteitvolle 
ondersteuning lastig. Ook een specifieke beroepsvereniging is er in Vlaan
deren niet. Iedereen die een lichtlopende cursus op dit vakgebied heeft 
gevolgd, kan zich met andere woorden restaurator noemen. Deze situatie 
speelt in de eerste plaats in het nadeel van de talrijk uitstekend opgeleide 
restauratoren. Maar ook voor opdrachtgevers zoals heemkundige kringen is 
een vrij beroepsveld een hindernis. Ten rade gaan bij het steunpunt of meer 
ervaren erfgoedpartners is hier zeker aangewezen. Overigens, ook in 
Nederland bleek een toelatingsprocedure voor erkende restauratoren een 
brug te ver. Momenteel volgt Restauratoren Nederland, de vereniging 
waarbinnen de restauratoren papier en boek een afzonderlijke sectie 
vormen, een nieuwe koers waarbij iedereen in het beroepsveld lid kan 
worden van de vereniging, en de kwaliteitsbewaking door een externe 
organisatie wordt geregeld: het Nieuwe Restauratoren Register.

Een nabije en hechte erfgoedgemeenschap is dan weer een troef die 
heemkundige kringen en andere lokale erfgoedspelers kunnen uitspelen. 
Acties met betrekking tot behoud en beheer lenen zich uitstekend om de 
eigen erfgoedgemeenschap te mobiliseren en eventueel een beroep te 
doen op ondersteunende financiering. Op deze manier wordt elk initiatief 
inzake conservatie en restauratie ook een communicatieproject. Behoud en 
beheer, crowdfunding en communicatie vormen een drieeenheid die vele 
kansen biedt. 

 
Epiloog: bibliothecaris en conserveringsdeskundige als een 
complementair team 
De vraag naar zorg voor boekenerfgoed in bibliotheken is groot en de 
voorbije jaren is er rond visie, methodes en acties heel wat gebeurd. In dit 
artikel werden een aantal recente ontwikkelingen toegelicht, en dit over
wegend vanuit de casus Brugge. Cruciaal blijft uiteraard de man/vrouwkracht 
op het terrein. Idealiter is erfgoedzorg het terrein waarop collectiebeheerders 

Via crowdfunding wordt de erfgoedgemeenschap 
betrokken bij behoud en beheer van erfgoed. 
Restaurator Ann Peckstadt uit Gent informeert 
crowdfunders over haar lopende restauratie in 
opdracht van de Openbare Bibliotheek Brugge, 
2015. © Openbare Bibliotheek Brugge 

Een nabije en hechte erfgoed
gemeenschap is dan weer een 
troef die heemkundige kringen 
en andere lokale erfgoedspelers 
kunnen uitspelen
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en restauratoren in gezamenlijk overleg een beleid ontwikkelen en acties 
uitzetten. In de praktijk blijkt die man/vrouwkracht niet steeds aanwezig. 

Weinig bibliotheken hebben een operationele cel behoud en beheer. Het 
onderzoeksrapport ‘De wet van de remmende achterstand’ legt hier de 
vinger aan de pols. Vlaamse erfgoedbibliotheken stellen onvoldoende 
gekwalificeerd personeel ter beschikking. Concreet hebben 4 van de 25 
bevraagde instellingen meer dan 1 voltijds tewerkgestelde aan boord ‘voor 
de courante behandeling van erfgoedmaterialen’.19 

De andere zijde van de medaille stemt al evenmin tot grote vreugde. In 
Vlaanderen is de opleiding tot restaurateur boek en handschrift een verhaal 
van losse initiatieven waar de overheid nauwelijks naar omkijkt. Midden de 
jaren 1980 werd in Gent (HICOREB) een opleiding in de steigers gezet die 
de internationale toets moeiteloos doorstond, maar waarvan het diploma 
nooit officieel werd erkend. In de meer dan een kwarteeuw die volgde, 
worden opleidingen verzorgd in onder meer Antwerpen (nu: Universiteit 
Antwerpen, bachelor/master conservatie en restauratie) waar de focus niet 
ligt op het ‘oude boek’ en in Brugge (Cores Syntra West) waar restauratie
vaklui worden opgeleid voor de zorg voor collecties zonder topstukken
status.20 Deze opleidingen hebben het niet makkelijk, omdat afgestudeer
den terecht komen in een beroepsveld dat niet beschermd is, vooral omdat 
er zo weinig afgestudeerden aan de slag kunnen in erfgoedinstellingen of 
vanuit een zelfstandig atelier een bestaan kunnen uitbouwen. De zorg voor 
papieren erfgoed lijkt bij nader toezien vooral een zorg om mensen. 

19 Capiau, De wet van de remmende 
achterstand, 141.

20 Het curriculum van de ‘Ecole nationale 
supérieure des arts visuels’ in Brussel (Elsene), 
beter gekend als ‘La Cambre’ of ‘Ter Kameren’, 
bevat opleidingen ‘conservatie en restauratie 
van kunstvoorwerpen’ en ‘boekbinden’. ‘La 
Cambre’ is een hogeschool van de Frans 
Gemeenschap. 

Cores is een opleiding waarin Brugse erfgoedinstelling participeren. Studenten zijn met papier-
restauratie aan de slag. © Martine Eeckhout, Brugge
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