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Inleiding 
 
 

 In de universiteitsbibliotheek van Gent is onlangs, als respons op de meest recente 
ontwikkelingen binnen de bibliotheekwereld, de instelling in twee componenten verdeeld: de 
bewaarbibliotheek en de digitale bibliotheek. In dit deel van de cursus willen we ingaan op de 
materiële bewaarproblemen binnen de bewaarbibliotheek. De bewaarbibliotheek omvat een mu-
seaal fonds en moderne fondsen. In totaal worden volgende objecten bewaard: 
 
136 papyri 
ca  4.500 handschriften 
ca 700 incunabelen 
ca 10.000 vroege drukken vóór 1600 in 12.000 exemplaren 
vier verdiepingen met drukken vóór 1800 
ca 2 à 3 miljoen volumes in totaal (tot heden, verspreid over 20 verdiepingen bovengronds en 3 
verdiepingen ondergronds) 
ca 20.000 kaartbladen 
ca 2.600 antieke munten 
ca 2.600 middeleeuwse en moderne munten 
ca 2.700 penningen 
tekeningen 
affiches 
een kelder vol met vliegende bladen 
ca 5000 kranten 
diverse borstbeelden 
diverse schilderijen 
ca 2000 microfilms 
 
 De collectie is bijgevolg zeer heterogeen te noemen. Wat het materiaal betreft hebben we 
te maken met papyrus, perkament, papier, leder, diverse metalen of metaallegeringen, marmer, 
gips, canvas,… roetinkt, galnoteninkt, drukinkt, aquarellen, olieverf,… Wat de typologie van de 
bronnen betreft, is de heterogeniteit waarschijnlijk nog groter. 
 
 In dit cursusdeel zullen we de materialen en technieken die het meest voorkomen in de 
Gentse bewaarbibliotheek bespreken. Dit betekent dat we het in hoofdzaak zullen hebben over 
het handgeschreven en gedrukte boek dat uit perkament of papier vervaardigd is.  
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1. Het boek als fysisch object 
 
1.1. Terminologie 
 

Handgeschreven en gedrukte werken bestaan meestal uit diverse kleine boekjes, 
katernen, die samengenaaid zijn. 
 

Bij historische werken worden de groottes niet in cm uitgedrukt, maar wordt 
aangegeven hoeveel keren een blad geplooid is. Zo kennen we volgende formaten: 
 
plano = ongeplooid  

1 vel vormt 1 blad of twee bladzijden (strikt genomen is dit geen codex meer) 
in folio = 1-maal geplooid 
 1 vel vormt 2 bladen of vier bladzijden  
in quarto = 2-maal geplooid 
 1 vel vormt 4 bladen of acht bladzijden 
in octavo = 3-maal geplooid 
 1 vel vormt 8 bladen of 16 bladzijden 
in sedecimo = 4-maal geplooid 
 1 vel vormt 16 bladen of 32 bladzijden 
 
 
Ter illustratie (pp. 7-8) enkele vouwvoorbeelden uit: J.M.M. Hermans, G.C. Huisman, De 
descriptione codicum, syllabus RUGroningen, die het zelf ontleende aan: L. Gilissen, Prolé-
gomènes à la codicologie. Recherches sur la construction des cahiers et la mise en page des 
manuscrits médiévaux, Gent, 1977 (Publications de Scriptorium 7). 
 
Daarop volgend (p. 9) de terminologie voor de verschillende fysische onderdelen van een 
boek, eveneens ontleend aan de syllabus van J.M.M. Hermans en G.C. Huisman. 
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1.2. Materialen 
 

Westerse boeken zijn meestal uit perkament of uit papier gemaakt. Beide zijn organi-
sche materialen, maar hun oorsprong is verschillend. In de hiernavolgende paragrafen gaan 
we dieper in op de aanmaak van de beide materialen en hun conservatie. 
 
 
1.2.1. Perkament 
 
 In de hellenistische periode (323 – 1e eeuw voor Chr.) werd vanuit de stadstaat Perga-
mon (in Voor-Azië) een nieuwe beschrijfstof verspreid: het perkament. Helemaal nieuw was 
deze beschrijfstof niet: het gebruik om op huiden te schrijven was in het oosten immers niet 
onbekend. Het gebruik ervan werd o.m. bij de inwoners van Mesopotamië en van Egypte 
geattesteerd. Ook Herodotos bericht over het gebruik van huiden als beschrijfstof door de 
Ioniërs, terwijl Ktesias van Knidos (vierde eeuw voor Christus) vertelt dat de officiële kronieken 
van de Achaemeniden (Perzische dynastie die regeerde van ca 700 tot 330 voor Christus) ook op 
huiden geschreven waren. We mogen bijgevolg aannemen dat het gebruik van huiden als 
beschrijfstof niet uitgevonden werd te Pergamon, maar er wel op punt werd gesteld in de tweede 
eeuw voor Christus. Daar geen contemporaine fragmenten gevonden werden, hebben we geen 
idee van de productietechnieken, de kwaliteit en het uitzicht van dit perkament. Het is trouwens 
niet onmogelijk dat het fijn leder betrof. Het woord perkament is afgeleid van 'de plaats van 
uitvinding': Pergamon. 
 
 Voor de middeleeuwen hebben we meer informatie over de aanmaak van perkament. 
Over het uitzicht en de kwaliteit zijn we nog beter ingelicht, daar zeer veel middeleeuws 
perkament bewaard is.  
 

Perkament werd als volgt aangemaakt: een dier (meestal een kalf, een schaap of een 
geit) werd gevild en de huid werd gedurende enkele dagen in kalkwater geweekt. Chemisch 
gezien is kalkwater een oplossing van calciumhydroxide of gebluste kalk – CA(OH)2 – in wa-
ter. Het is een alkalische of basische vloeistof, dit betekent dat de zuurtegraad, pH, hoger ligt 
dan 7. Daarna wordt het vel voor de eerste keer schoongemaakt. Het wordt hiertoe over een 
boomstam gehangen. Aan de éne zijde worden de haarresten verwijderd, aan de andere zijde 
de vleesresten1. Hierna wordt het gedeeltelijk gereinigd vel voor een tweede keer in een kalk-
bad te weken gestopt, waarna het op een raam opgespannen wordt. Met een speciaal mes 
worden nu de laatste haar- en vleesresten verwijderd. Bij het drogen blijft het vel opgespan-
nen. De afwerking bestaat uit het egaliseren van de oppervlakte met een puimsteen en het 
uniformiseren van de kleur door het aanbrengen van een fijne laag krijt. Vrijwel steeds is het 
verschil tussen haar- en vleeszijde na de bewerking nog vast te stellen (eventueel onder de 
microscoop). De haarzijde is meestal donkerder van kleur, vertoont tekenen van 
haarinplanting en krult hol. De vleeszijde voelt zachter en pluiziger aan en krult bol. Soms 
plakt de inkt er minder goed op. 
 De kwaliteit van het perkament wordt bepaald door de aard en de leeftijd van het dier 
waarvan de huid afkomstig is en door de vakbekwaamheid van de bewerker van het perkament. 
                                                 
1 Tot hier zijn de bewerkingen voor perkament en leder vrijwel gelijklopend. Na deze fase echter worden de vel-
len die bestemd zijn om tot leder verwerkt te worden, gelooid en worden ze vast, hard en waterdicht. De looistof 
is dikwijls een combinatie van een zout en een zuur (pH < 7). In de middeleeuwen werden meestal organische 
looistoffen gebruikt, bekomen uit fijngemalen planten of plantendelen (tannine, of run indien het enkel vermalen 
eik betreft).  Na de looifase wordt het leder gespoeld en eventueel gekleurd. 
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Het mooiste en soepelste perkament was afkomstig van doodgeboren of pasgeboren lammetjes 
of kalveren.  
 
 Perkament was en is een zeer duur produkt. Bij schaarste gebruikten kopiïsten oud 
perkament waarvan ze de oude tekst verwijderd hadden door een laagje van het perkament af te 
schrapen of door het perkament te wassen. Soms slaagde men erin de oude tekst helemaal te 
verwijderen; in sommige gevallen is de oude tekst nog leesbaar. Hiertoe beschijnt men het 
document met ultraviolet licht (lamp van Wood) waardoor de letters oplichten. Een vel papyrus 
of perkament dat tweemaal (of meer) beschreven is, noemen we een palimpsest. 
 
 
1.2.2. Papier 
 
 Het papier werd uitgevonden door de Chinezen, die het ook als eersten gebruikten voor 
de reproductie van schrift en beeld. De traditie schrijft de uitvinding van het papier toe aan T'sai 
Lun (+121 na Christus), een eunuch aan het Chinese hof. Hij stelde 'zijn' papier voor in 105 na 
Christus aan het keizerlijke hof. De keizer was zeer opgetogen over deze nieuwe beschrijfstof en 
het gebruik ervan werd meteen verspreid in de administratie. Vandaag neemt men aan dat T'sai 
Lun het papier niet uitvond, maar wel de kwaliteit ervan gevoelig verbeterde. De oudste 
bewaarde papieren fragmenten dateren uit het midden van de tweede eeuw en de tweede helft 
van de eerste eeuw voor Christus. Al deze papierfragmenten bestaan uit hennepvezels en zijn 
vrij dik en grof. De fragmenten zijn alle onbeschreven; men neemt aan dat het eerste papier 
vooral als inpakmateriaal gebruikt werd. 
 Vanuit China verspreidde de kennis van het papier maken zich naar Japan, Korea, 
centraal Azië (vijfde eeuw na Christus) en Indië (zesde eeuw). De kennis werd onder de 
Arabieren verspreid toen in 751 Chinese krijgsgevangenen te Samarkand het geheim om papier 
te maken verraadden in ruil voor hun vrijheid. De kennis bereikte aan het einde van de achtste 
eeuw Bagdad en werd vandaaruit verspreid naar Syrië en Egypte. In Europa werd papier voor 
het eerst in Spanje gebruikt (eind negende eeuw), waar vanaf 1056 het bestaan van een 
papiermolen geattesteerd wordt (in Xàtiva, nabij Valentia). In Italië werd (geïmporteerd) papier 
gebruikt vanaf het midden van de twaalfde eeuw en de eerste papiermolens werden naar alle 
waarschijnlijkheid in Fabriano (nabij Ancona) gebouwd rond 1270. Gedurende de dertiende en 
veertiende eeuw werd het papier meer noordwaarts (Frankrijk, Duitsland, Engeland) verspreid, 
terwijl pas ongeveer een eeuw na de eerste kennismaking met de nieuwe beschrijfstof deze ook 
lokaal aangemaakt werd. 
 Het is merkwaardig dat het gebruik van papier slechts in de tweede helft van de 
vijftiende eeuw veralgemeend werd, terwijl het toch vanaf het einde van de negende eeuw in 
Spanje bekend werd. De meest plausible verklaring is wellicht dat er vóór de uitvinding van de 
boekdrukkunst geen dwingende nood bestond om dit goedkopere, maar tevens ook fragielere 
materiaal op grote schaal te gebruiken. 
 
  
Aanmaak van papier in het Westen (eind 13e tot eind 17e eeuw) 
 
a) sorteren en voorbereiden van de lompen  
 
De lompen worden verzameld door lompenhandelaars. Deze wonen het liefst in grote steden 
en in de nabijheid van rivieren (lompen wegen zwaar, worden liefst via waterwegen ver-
voerd). Diverse onderzoekers voeren aan dat de aanmaak van papier in het westen slechts 
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mogelijk was door een modeverschijnsel, nl. het dragen van linnen hemden. Wol is immers 
niet geschikt voor de papierproductie: schapen bevatten namelijk geen cellulose, het hoofdbe-
standdeel van papier. 
 
De lompen worden in een loog (pH > 7) gewassen2. Daarna worden ze gebleekt in de zon om 
dan opnieuw gewassen te worden zodat alle onzuiverheden verwijderd worden. Ten slotte 
worden de lompen verknipt tot stroken en worden ze gesorteerd volgens kwaliteit en kleur. 
 
b) aanmaak van de pulp  
 
De lompen worden gedurende enkele weken in een kuip met water te rotten gelegd. Vandaar 
worden de gerotte lompen naar de stamptrog gebracht; dit is een kuip met water. Elke stamp-
trog wordt bediend door drie hamers (met scherpe spijkers op het uiteinde) die alternerend de 
lompen verscheuren.  Deze operatie duurt 12 à 36 uren, afhankelijk van de kwaliteit van de 
lompen. Daarna wordt het procedé herhaald met hamers die afgeplatte spijkers op het uitein-
de hebben om de verscheurde lompen af te breken tot op het niveau van de vezels.  
 
c) scheppen van papier  
 
De bekomen pulp wordt verdund met allerzuiverst water en in een ronde houten bak gegoten 
(2% pulp en 98% water). Onder deze kuip staat een oventje dat de inhoud van de kuip lauw 
houdt. Met een schepbak wordt door de papierschepper pulp geschept uit de ton (kettinglijnen 
op een afstand van enkele cm; langslijnen op een afstand van enkele mm). Het overtollige 
water wordt verwijderd door een beetje te schudden met de schepbak. De schepbak wordt 
daarna op een tafel gezet en het raamwerk wordt verwijderd, dat aan een tweede zeef wordt 
vastgemaakt. De koetser plaatst een vilt op het geheel en draait het om zodat hij de zeef kan 
losmaken van het papier in wording (dat nu op het vilt berust). De twee werklui kunnen sa-
men 6 à 8 vellen maken per minuut (dus max. 8 riemen van 500 vellen per dag).  
 
100 vellen papier in wording tussen 101 vilten worden samen onder een pers gelegd om het 
overtollige water te verwijderen. Dit is een kritisch moment, daar tijdens dit procedé de wa-
terstofbruggen gevormd worden, dit zijn de verbindingen tussen de cellulosevezels. De wa-
terstofbruggen bepalen de weerstand van het papier. Op het einde van deze operatie zijn de 
bladen voldoende sterk om van het vilt verwijderd te worden door de heffer en gedroogd te 
worden op droogzolders. 
 
uitweiding: wat is cellulose? 
Cellulose is een natuurlijk polymeer van glucose, bestaande uit koolstof, waterstof en zuur-
stof (C6H10O5)n. Het wordt aangemaakt tijdens de fotosynthese, met name door de polymeri-
satie van de natuurlijke suikers. De cellulose geeft steun aan de plant.  Wanneer de macromo-
lecules zich groeperen, vormen deze fibrillen en daarna vegetale vezels in een duurzaam net-
werk dat aangemaakt wordt tijdens het fabricatieproces van het papier. De chemische verbin-
dingen tussen de cellulose-fibrillen worden tijdens de persing van het blad gemaakt. Naarma-
te de hoeveelheid water verkleint, naderen de diverse hydroxylgroepen elkaar en verbinden 
deze zich tot een hecht vlechtwerk via waterstofbruggen. 
                                                 
2 Een loog is een oplossing van bepaalde vast soffen (as, ertsen, zout, enz) in water en soms ook in andere vloei-
stoffen. In het algemeen wordt de term gebruikt voor elke sterke basische oplossing. Logen worden veelvuldig 
gebrukt als wasmiddel in de linnenwasserij, de leerlooierij (de eerste fase die gelijklopend is voor de aanmaak 
van perkament en voor leder) en de zeepziederij. 
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figuur 1: een cellulose-keten bestaat uit een herhaling van bovenstaande moleculen 
 

figuur 2: schematische voorstelling van een cellulose-keten 
 

figuur 3: schematische voorstelling van een cellulose-keten zoals deze in het papier voor-
komt. De cellulose-keten “ligt” niet recht in het papier, maar in spiraalvorm. Tussen de ver-
schillende spiralen worden waterstofbruggen aangemaakt, zoals aangegeven op de tekening. 
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d) lijmen van het papier  
 
Bladen papier die bestemd zijn tot schrijfmateriaal, moeten met een hydrofobe substantie ge-
lijmd worden. Zoniet zal de inkt te veel “uitlopen”. Deze substantie wordt gemaakt uit afval 
van dierlijke vellen die gekookt worden in water. Het geheel wordt gefilterd zodat men een 
soort van gelatine bekomt. Deze gelatine wordt op de correcte temperatuur gehouden in een 
weekvat. In het vat worden de bladen snel per 5 à 10 ondergedompeld. 
 
Hierna worden de bladen opnieuw geperst om de overtollige gelatine te verwijderen en daar-
na worden ze weer naar de droogzolder gebracht. Nadat de bladen gedroogd zijn, worden ze 
nogmaals gedurende 10 uren geperst om een glad oppervlak te bekomen. Nadien worden ze 
met een radeermesje bewerkt om de oneffenheden te verwijderen en met een agaatsteen om 
de korrel te uniformiseren. Dit noemt men kalanderen. 
 
Verdere ontwikkelingen bij de aanmaak van papier (einde 17e tot midden 19e eeuw) 
 
a) machines 
 
Vanaf ca 1680 werd in Holland zeer wit en zeer fijn papier gemaakt dankzij het gebruik van 
de hollander, dit is een machine die uit een trog bestaat waarin een zware wals draait. Zowel 
de bodem van de trog als de wals is met stompe messen bezet. De celstofsuspensie circuleert 
in de trog en wordt door de wrijvende en snijdende werking van deze messen gedeeltelijk in 
fibrillen uiteengerafeld en gedeeltelijk in  korte stukken gesneden. Door het gebruik van de 
hollander kon het rottingsproces dat tot een gelige pulp leidde, vermeden worden. Het eind-
produkt levert evenwel een pulp met kortere vezels op. Daardoor heeft het aldus gemaakte 
papier minder weerstand. De weerstand zou met 98% verminderd zijn. Het toestel kende een 
zeer trage verspreiding buiten Holland. Slechts 21% van de Franse papiermakers bezaten in 
1812 een dergelijk toestel. 
 
In 1750 verving John Baskerville (Engeland) de traditionele schepbak door een fijn weefsel 
van zilver, later van messing. Op deze wijze kon hij zeer glad papier aanmaken (zonder zicht-
bare kettinglijnen of langslijnen, wove paper, carta velina, papier vélin). 
 
In 1798 ontwierp Louis-Nicolas Robert (Frankrijk) een machine die in staat was één lange 
baan papier te maken zonder verdere tussenkomst van diverse arbeiders (zoals de papier-
schepper, de koetser en de heffer). Het toestel werd vrijwel onmiddellijk verbeterd door 
Gamble (Fransman gevlucht naar Engeland) en in 1820 door Samuel Crompton (Engeland). 
 
Tussen 1830 en 1840 worden verder nog de volgende verbeteringen aangebracht: een zeef-
doek (om de pulp te zuiveren), registerwalsen, vacuümbakken, een vacuümwals, een pers-
partij en een droogpartij. 
 
b) grondstoffen 
 
In 1774 ontdekte de Zweed K.W. Scheele het oxiderend karakter van chloor. Vanaf dat ogen-
blik werd chloor gebruikt in het proces van papieraanmaak. Vóór deze datum werden de lom-
pen in de zon gebleekt, vanaf dit jaar wordt chloor gebruikt als bleekstof. Het resultaat is dat 
het papier witter, maar ook zuurder is. 
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In 1807 werd het procédé om het papier waterafstotend te maken vernieuwd. Voordien wer-
den de bladen in een kuip met gelatine ondergedompeld; vanaf 1807 werd een procédé ont-
wikkeld om de lijm rechtsstreeks met de pulp te vermengen. Men gebruikte hiertoe vooral 
colofoniumhars (een natuurlijk hars van de terpentijnboom) en aluin – 
K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. Het nieuwe procédé kende een geleidelijke verspreiding tussen 
1830 en 1875. Door dit nieuwe procédé werd het papier tot zestien maal zuurder. 
 
In 1844 werd het procédé om pulp te maken uit hout op punt gesteld door F.G. Keller (Sak-
sen), dat vrijwel ontmiddellijk (in 1846) door Heinrich Voelter (Duitsland) verbeterd werd. 
Houtpulp is zeer gelig, bijgevolg moet dit produkt sterk gebleekt worden. Vanaf 1854 wordt 
een procédé ontwikkeld om houtpulp chemisch te bereiden. De celstofsuspensie wordt in een 
kokend bad met een oplossing van soda –Na2CO3- en potas –K2CO3 –  gebracht en vervol-
gens met chloor behandeld. De cellulose is bestand tegen de kokende alkaliën, maar de ande-
re substanties, zoals emicellulose en lignine lossen erin op. Enige decennia nadien werden de 
soda en potas vervangen door een preparaat op basis van bi-sulfaat en daarna door één op ba-
sis van sulfaat. Via dit laatste procédé wordt donker inpakpapier bekomen. Papier op basis 
van houtpulp verzuurt gemakkelijk. Enerzijds blijft steeds het chemische instabiele lignine 
achter, en anderzijds worden bij de aanmaak van dit type papier vele zuren gebruikt. � 
Verzuring van papier is dan ook één van de grootste problemen waarmee bibliotheken van-
daag te maken hebben voor hun fondsen van boeken en tijdschriften gedrukt tussen ca 1850 
en 1950. 
 
 
Het moderne papier 
 
Het moderne papier bestaat uit de volgende vier componenten: 
- een vezelhoudende grondstof  
- een waterafstotende stof 
- een kleurstof 
- hulpstoffen 
 
a) onder vezelhoudende grondstoffen kan men kiezen tussen: 
-cellulose afkomstig uit lompen 
-cellulose op chemische manier verkregen 
-houtpulp 
-pulp verkregen door recyclage van oud papier 
 
Vandaag wordt niet meer met lompen gewerkt, daar er vrijwel geen lompen meer voorkomen 
zonder toegevoegde synthetische vezels. Men werkt rechtstreeks met de plant. Behalve bij 
katoen komt cellulose niet vrij voor, maar is vervat in andere substanties, genoemd incruste-
rende substanties. Bij bomen betreft het bv. lignine. Tijdens het kookproces worden diverse 
chemische producten gebruikt om de cellulose los te maken van de incrusterende substanties, 
bv. sulfaat, soda… 
 
Hout (de meest voorkomende grondstof voor papier) kan in twee categorieën opgedeeld wor-
den: de naaldbomen: 
 - zacht hout, 
 - lange vezels, 
 - grote weerstand 
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        de loofbomen 
 - hard hout 
 - korte vezels 
Het beste papier wordt door een mengsel van beide soorten verkregen. De lange vezels van 
de naaldbomen zorgen voor een papier met een grote weerstand, de kortere vezels van de 
loofbomen geven het papier meer opaciteit.  
 
Kwaliteitspapier (bv. voor bankbriefjes) wordt bij voorkeur gemaakt uit vlas, katoen, hennep 
of lompen. 
 
b) waterafstotende stoffen 
- natuurlijke harsen zoals colofoniumhars of vioolhars worden toegevoegd aan de pulp 
- of het gevormde blad wordt ondergedompeld in een dierlijke gelatine 
 
Vandaag wordt kleefstof dikwijls als volgt toegevoegd: nadat de pulp fijn genoeg is (net voor 
er papier zal gemaakt worden), wordt naast het hars een bepaalde hoeveelheid aluminium-
sulfaat -Al2(So4)3.18H2O- in een waterige oplossing toegevoegd.  Daardoor ontstaat een zure 
omgeving en sluiten de colloïdale deeltjes van de colofoniumhars of vioolhars zich om de 
afzonderlijke vezels en maken deze aldus ondoordringbaar voor water. 
 
Sedert de tweede wereldoorlog worden ook synthetische polymeren gebruikt; bv. voor thee-
zakjes (die resistent moeten zijn in warm water) en voor papieren geld dat in een tropisch kli-
maat wordt gebruikt. 
 
c) kleurstoffen 
- natuurlijke pigmenten: bv. oker, pruisisch blauw, chroomgeel 
- natuurlijke organische kleurstoffen: bv. wede (geel), brasilhout, sandelhout (rood) 
- artificiële organische kleurstoffen: bv. aniline; deze kleurstoffen worden nu het meest 
gebruikt 
 
d) hulpstoffen 
zijn minerale substanties om bepaalde eigenschappen van het papier te verbeteren of aan te 
maken  
- bv. vulstoffen om het gewicht te verhogen, het papier gladder en minder transparant te 
maken. Vandaag wordt papier per gewicht verkocht, dus heeft de handelaar profijt bij 
“zwaar” papier. De belangrijkste vulstoffen zijn porseleinaarde (kaolien), calciumsulfaat, 
talk, titaandioxide en calciumcarbonaat. 
- bv. bleekmiddelen: 
sedert de ontdekking van chloor in 1774 tot vandaag wordt deze materie gebruikt om papier 
witter te maken. Sedert enkele jaren bestaan tevens alternatieve bleekmiddelen: ozon en 
waterstofperoxide.  
Nu wordt o.m. papier aangemaakt met volgende labels: 
. ECF (Elemental Chlorine Free): product zonder elementaire chloor: het chloorgas wordt 
vervangen door chloordioxide. 
. TCF (Totally Chlorine Free): product zonder enige chloor; is zeer duur papier en bijgevolg 
weinig verspreid; hier wordt ozon en waterstofperoxide gebruikt. 
 
Vandaag wordt de pulp ofwel mechanisch gemaakt, ofwel chemisch. Indien de pulp mecha-
nisch aangemaakt wordt, is de opbrengst groter. Dit procédé wordt voor bv. krantenpapier ge-
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bruikt. Indien de pulp chemisch aangemaakt wordt, is deze veel zuiverder, maar is de op-
brengst ook kleiner. Dikwijls wordt een combinatie van beide methodes toegepast. Aan het 
einde van de behandeling wordt papier nog steeds glad gemaakt door het te satineren of te 
kalanderen op de kalander. 
 
 
1.2.3 De codex als boekvorm 
 
 De oudste vermelding van onze huidige boekvorm, codex geheten, vinden we bij 
Martialis in de eerste eeuw na Christus. Uit de huidige stand van het onderzoek blijkt dat vanaf 
de tweede eeuw na Christus de lagere klassen steeds meer beroep doen op codices die populaire 
werken of naslagwerken bevatten. De hogere klassen hielden minstens tot de vierde eeuw na 
Christus vast aan de papyrusrol om literaire werken te verzamelen. De voordelen van de codex 
waren nochtans duidelijk: de codices konden gemakkelijker getransporteerd worden daar ze niet 
zo fragiel waren als de volumina of rollen, ze waren gemakkelijker te consulteren en ze konden 
aan beide zijden beschreven worden. De vroegste bijbelcodices (rond 200) zijn op papyrus 
beschreven en in Egypte teruggevonden. Bij deze codices uit papyrus droeg men er zorg voor de 
rectozijdes, resp. de versozijdes, tegenover elkaar te leggen. Bij perkamentencodices plaatste 
men de haarzijde tegenover de haarzijde en de vleeszijde tegenover de vleeszijde daar de codex 
anders ontsierd kon worden door kleurverschillen. Dit werd bekomen door het vel perkament 
éénmaal vertikaal te vouwen, dan éénmaal horizontaal en ten slotte nog éénmaal vertikaal. Op 
deze wijze bekwam men een katern bestaande uit vier dubbelbladen, acht bladen en zestien 
bladzijden (quaternio). Soms werd deze regel niet gevolgd, wanneer een blad tussengeschoven 
werd of anderzijds een blad verwijderd werd. Nadat de katern gekozen was, werd de bladspiegel 
afgeschreven. Hiervoor werd de katern in zijn geheel doorprikt, zodat op elke bladzijde dezelfde 
marge aangehouden werd. Met een stylus werden verder de schrijfregels op elke bladzijde 
getekend. 
 Er werden ook codices in papyrus gemaakt. In het begin bestonden deze codices uit 
slechts één katern. Indien het een dik boekblok betrof, zorgde men ervoor dat de buitenste 
dubbelbladen breder waren dan de binnenste, zodat er toch een mooie snede was. Al snel 
ontdekte men dat de rug van dergelijke boeken zeer kwetsbaar was en dat de bladen vlug 
scheurden. Daarna maakte men de codices van papyrus op dezelfde wijze als deze van 
perkament. 
 
 Vanaf de vierde eeuw na Christus had de Kerk een grote invloed op het uitzicht van de 
codex (i.e. formaat, bladschikking en lettertypes): in deze periode werden bij voorkeur vierkante 
codices gebruikt. Religieuze teksten werden meestal neergeschreven in unciaal, terwijl voor 
heidense teksten meestal op de capitalis rustica beroep gedaan werd. Voor het late keizerrijk 
bestaan diverse geïllustreerde codices. Dikwijls, maar niet steeds, werden de miniaturen met een 
zware zwarte en/of rode rand afgeboord. 
 
 
1.2.4 Inkten en pigmenten 
 
Inkt: 
Over het algemeen schreef men in de oudheid met zwarte inkt, vervaardigd uit roet of 
lampzwart, water en gomhars/arabische gom (roetinkten). Vanaf de vierde eeuw na Christus 
begonnen de � ijzerhoudende inkten, vervaardigd o.m. uit galnoten, de koolstofhoudende 
inkten te verdringen. De ijzerhoudende inkten waren immers beter geschikt om perkament te 
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beschrijven. Galnoteninkt wordt gemaakt door aan een galnotenoplossing (vitriool of) 
ijzer(II)sulfaat – FeSO4 – en een bindmiddel, meestal arabische gom, toe te voegen3. Indien 
de verhoudingen van de diverse stoffen niet precies gedoseerd zijn (en dat zijn ze zelden) dan 
is het risico op inktvraat zeer groot. Papier is gevoeliger voor inktvraat dan perkament (zie 
verder).  
 
Rood: 
Rood werd dikwijls gemaakt uit vermiljoen -HgS- of menie -Pb3O4. Het zijn beide anorganische 
pigmenten en de belangrijkste rode pigmenten voor de middeleeuwse schilderkunst (miniaturen 
en panelen). Het vermiljoen werd aangemaakt door kwik en zwavel te verwarmen in een 
distilleerkolf. Daarna werd het mengsel gekoeld waardoor het pigment als een neerslag op de 
bodem gevormd werd. Het pigment heeft op dat ogenblik een donkerrode kleur. Vooraleer de 
miniaturist het pigment kon gebruiken, moest hij het conglomeraat malen en mengen met een 
bindmiddel, bv. arabische gom. Menie werd bekomen door loodwit te verwarmen terwijl men 
roerde met een ijzeren staaf. Loodwit -2PbCO3.Pb(OH)2- zelf werd gemaakt door loden plaatjes 
te laten corroderen onder azijndamp in de aanwezigheid van CO2. 
 
Blauw: 
Blauw werd dikwijls vervaardigd uit azuriet -2CuCO3.Cu(OH)2-. Dit is een mineraal dat tijdens 
de middeleeuwen in Italië, Spanje, Duitsland en Zuid-Frankrijk gevonden werd. Voor de 
fabricatie van het pigment zocht men de mineralen met de mooiste kleur uit die men vermaalde. 
De graad van vermaling bepaalde de kleur: als men het mineraal te fijn maalde, bekwam men 
een fletse, bleke kleur. Normaal werden de pigmenten tot een bepaald (veilig) punt vermalen en 
zo verkocht. De miniaturist moest ze nog een tweede keer vermalen, terwijl hij water toevoegde. 
Het resultaat van deze handeling was een soort pasta, die met een bindmiddel gebonden moest 
worden. Dikwijls was dit arabische gom. Verder kon lapis lazuli – Na8-10Al6Si6O24S2-4 – 
gebruikt worden voor blauwe velden. De grondstof was echter zeer duur (ca 1390 schatte 
Cennino Cennini in zijn boek Il libro dell’ arte, lapis lazuli viermaal zo duur als goud) en kon 
bijgevolg slechts gebruikt worden voor bv. de mantels van belangrijke personen in kostbare 
handschriften. 
 
Groen: 
Het groen in de handschriften werd meestal geschilderd met koperpigmenten. Voor deze pig-
menten bestaan veel recepten. Zo konden koperplaatjes in azijndamp gecorrodeerd worden. 
Andere recepten spreken over de reactie van koperplaatjes met lucht in aanwezigheid van 
honing. Uiteraard kon ook het mineraal malachiet –CuCO3.Cu(OH)2 - gebruikt worden; dit 
mineraal is zeer verwant aan azuriet. 
 

Goud: 
Het goud in manuscripten was meestal afkomstig van muntstukken die tot flinterdun bladgoud 
werden geslagen. 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Zie over inkten: M. ZERDOUN BAT-YEHOUDA, Les encres noires au moyen âge (jusqu'à 1600), Parijs, 1983 
(Edition du CNRS). 
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1.2.5. Nieuwe materialen uit de laatste eeuwen 
 
 Nadat het papier in het westen eeuwenlang een quasi-monopolie verworven had als 
drager van informatie, zien we in de twintigste eeuw de introductie van vele nieuwe materia-
len. We denken bv. aan de intrede van fotografische dragers zoals microfilms en microfiches, 
aan magnetische dragers zoals diskettes, tapes en harddisks, aan optische dragers zoals CD’s 
en DVD’s. De introductie van de computer – die gebruik maakt van magnetische en optische 
dragers – heeft een grote invloed op de bibliotheekwereld. 
 
 In het eerste deel hebben wij reeds de uitgebreide mogelijkheden van ondervragingen 
via de computer toegelicht. Het belangrijkste voordeel van het werken met de computer is 
wellicht de mogelijkheid tot opzoekingen via meerdere ingangen en de mogelijkheid tot het 
linken van informatie. De invloed van het laatste aspect kan onze leescultuur sterk beïnvloe-
den. Tot hiertoe hadden we nog allemaal de neiging om vrij lineair te lezen, d.i. beginnen aan 
het begin van een hoofdstuk, boek of artikel en doorlezen tot het einde (al dan niet via het 
overslaan van passages die minder interessant lijken). Door de nieuwe technieken kunnen we 
evenwel op elk gewenst ogenblik “doorklikken”, d.i. overgaan naar een volgende tekst, die 
we dan eventueel ook slechts drie paragrafen lang lezen vooraleer weer door te klikken. Men 
kan zich de vraag stellen of via een dergelijk leesgedrag niet steeds meer stellingen uit hun 
context gerukt worden. Het lijkt ons dat zeker lange artikels met meerdere gedachtengangen 
(zoals nu meestal in de faculteit L&W geschreven worden) in de context van deze nieuwe 
leescultuur aangepast moeten worden. 
 
 In het eerste deel stipten we ook reeds gedeeltelijk de moeilijkheden aan bij de archi-
vering van deze nieuwe bronnen. In sommige gevallen (bv. de Web of Science) verwerft de 
bibliotheek niet langer de bron zelf, maar enkel de toegang tot de bron. Het is zeer de vraag 
of de commerciële partner bereid zal zijn om de bron te archiveren, als die geen direct com-
mercieel nut meer heeft. Net als voor papieren publicaties kan ook een depot ingesteld 
worden voor elektronische publicaties (cfr het voorbeeld van Nederland), maar de 
technologische uitdagingen en de kosten voor de uitbouw van een permanente toegang zijn 
tot vandaag nog niet volledig gekend. Ook wanneer de bibliotheek de bronnen effectief ver-
werft, bv. omdat ze op CD of DVD geleverd worden, stelt zich een archiveringsprobleem. 
Deze problematiek hebben we uitvoerig behandeld in deel I, hoofdstuk 6 en bijgevolg gaan 
we er hier niet verder op in. 
 
 
1.3. Technieken 
 
1.3.1. Het handgeschreven boek 
 
 In de westerse wereld konden tot halverwege de vijftiende eeuw boeken enkel geko-
pieerd of gedupliceerd worden door ze af te schrijven. Dit betekende dat zowel de grondstof 
(perkament, maar ook papier) als de arbeid zeer duur waren. Boeken waren bijgevolg niet zo 
verspreid. Enkel de toplaag van de maatschappij kon ze zich veroorloven. 
 
 De volledig handmatige productie van een boek betekent ook dat elk handschrift per 
definitie uniek is. Het heeft zijn eigen lay-out, maar ook zijn eigen fouten. In latere kopieën van 
een handschriftelijke tekst worden soms fouten verbeterd, maar meestal worden vooral fouten 
toegevoegd. Het was niet zonder reden dat de humanisten op zoek gingen naar de “originele” 
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teksten van bv. de bijbel. Anderzijds betekent het ook dat voor mediëvisten een kritische editie 
van bv. de vulgaat van weinig nut is. Deze geeft immers helemaal niet weer hoe de bijbel in de 
middeleeuwen gelezen werd. 
 
 Aan de vervaardiging van een manuscript werkten diverse “specialisten” mee. Eerst 
werd de beschrijfstof (perkament of papier) aangemaakt (zie hierboven). Daarna werden kater-
nen (kleine boekjes) gemaakt, die elk gelinieerd werden met behulp van prikgaten. Deze linië-
ring diende om de schrijfspiegel af te bakenen en was tevens een hulp bij het schrijven. Nadat de 
beschrijfstof aldus geprepareerd was, kon de scribent of kopiïst zijn werk aanvangen. Indien het 
een kostbaar werk betrof, liet hij plaats over om nadien de versieringen aan te bren gen. Hijzelf 
of een rubricator kon de rubrieken (titels in het rood) aanbrengen. De illuminator bracht de mini-
aturen, initialen en/of de boordversieringen aan. Pas nadat het boek helemaal “af” was, kon het 
naar de boekbinder.  
 
 
1.3.2. Het gedrukte boek 
 

Aan het einde van de middeleeuwen wordt de boekdrukkunst uitgevonden. Deze 
techniek wordt meteen in de diverse Westeuropese landen overgenomen en is fundamenteel 
voor de snelle verspreiding van ideeëngoed. Vanaf nu konden identieke boeken op meer dan 
één exemplaar tegelijkertijd verspreid worden. Op deze wijze konden ideeën (in principe) 
correcter verspreid worden. 
 

Voor de uitvinding van de boekdrukkunst met losse letters, waren er reeds expe-
rimenten met blokboeken. Bij blokboeken worden de tekst en de eventuele tekeningen uit-
gesneden uit houten planken. Deze techniek kende zijn hoogtepunt tussen ca 1430 en 1480 en 
werd vooral toegepast voor ‘klein’ drukwerk, meer bepaald voor bidprentjes (slechts één vel-
letje) of voor kleine boekjes, bv. van het type Ars Moriendi (de kunst om – waardig − te ster-
ven).  
 

Vanaf 1440 begon Johann Gensfleisch zum Gutenberg, goudsmid in Mainz, te experi-
menteren met losse letters. Voor zijn uitrusting leende hij geld bij de advokaat Johann Fust. 
Tussen 1452 en 1455 drukte hij de 42-regelige bijbel4. Specialisten denken dat dit eerste 
gedrukte boek vervaardigd werd op een oplage van 160 à 180 boeken, waarvan 30 op perka-
ment en de rest op papier. De aanmaak van de eerste gedrukte bijbel ruïneerde Gutenberg en 
hij kon zijn schuldeiser Johann Fust niet meer terugbetalen. Deze laatste liet beslag leggen op 
de goederen van Gutenberg (waaronder het grootste deel van het drukkersmateriaal) en be-
gon, met de hulp van zijn schoonzoon, Peter Schöffer, zelf te drukken. Gutenberg zelf kon 
voldoende overhouden van zijn drukkersatelier om later nog de 36-regelige bijbel (1458-
1461)  en het Catholicon (ca 1460) te drukken. 
 
 De boekdrukkunst wordt heel snel over Europa verspreid. Na tien jaar is de nieuwe 
techniek over heel Duitsland bekend, na dertig jaar is de techniek verspreid over heel West-
Europa.  
 

                                                 
4 Zie http://www.gutenberg.de/bibel.htm voor illustraties, voor de vindplaatsen en een beschrijving over dit 
eerste boek gedrukt met losse letters. 
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 Tijdens de eerste decennia van de ontwikkeling van de boekdrukkunst was er nog 
geen specialisatie in de diverse taken die met de productie van boeken te maken hebben. De 
drukker nam er tevens de taken bij van lettergieter/letterontwerper, uitgever (=financier van 
de oplage), boekhandelaar etc. 
 
 De eerste gedrukte boeken noemen we incunabelen. Deze term geldt voor alle boeken 
gedrukt voor of ten laatste op 31 december 1500. Meestal hebben de incunabelen geen titel-
pagina en hun algemeen uitzicht sluit zo goed als mogelijk aan bij het uitzicht van handge-
schreven werken. Meestal liet de drukker plaats open voor een miniatuur of minstens een 
versierde initiaal.  De kapitaalkrachtige koper van het boek kon dan bij een miniaturist diver-
se illustraties voor zijn gedrukte boek bestellen. Deze praktijken worden langzamerhand in de 
16e eeuw verlaten. Het boek krijgt een titelpagina, die een standaardbeschrijving van het ge-
drukte werk mogelijk maakt, en met de hand aangebrachte versieringen verdwijnen. Er wordt 
trouwens ook geen plaats meer voor opengelaten. 
 
 Gedurende de eerste eeuwen van het ontstaan van de boekdrukkunst werden boeken 
gedrukt met handpersen. De letters werden eerst in stempelvorm aangemaakt, waarmee 
matrijzen geslagen werden. In deze matrijzen werden de letters gegoten. Wanneer letters ver-
sleten waren, goot men via de matrijzen nieuwe. Indien ook de matrijzen versleten waren, 
kon met via de stempel nieuwe matrijzen aanmaken. Zo bleef een gegeven corpus zijn een-
heid behouden. De stempels werden in principe door de letterontwerper gemaakt. Zoals we 
hierboven zagen, viel in de eerste decennia het beroep van letterontwerper en dit van drukker 
dikwijls samen. De losse letters worden opgeborgen in een zetkast. Een regel tekst wordt bij-
eengebracht in een zethaak. Een galei bevat een volledig opgemaakte pagina. Een goede 
introductie tot de wereld van het oude gedrukte boek biedt het Museum Plantin-Moretus 
(Antwerpen: http://www.dma.be/cultuur/museum_plantinmoretus/  waar nog oude persen be-
wonderd kunnen worden. Ook het Gutenberg Museum te Mainz (http://www.gutenberg.de/ ) 
of het Musée de l’imprimerie te Lyon 
(http://www.bm-lyon.fr/musee/imprimerie.htm) bieden goede introducties in de materie. 
 
 Vanaf ca 1800 zien we allerlei verbeteringen in het drukproces en wordt het gehele 
proces van lettergieten tot boekbinden gemechaniseerd. Hierboven zagen we dat op dat ogen-
blik ook de aanmaak van het papier gemechaniseerd werd. De houten persen werden vanaf 
het begin van de 19e eeuw vervangen door gietijzeren persen en daarna door de snelpers die 
door stoom aangedreven werd (een uitvinding van Friedrich König). De eerste snelpers werd 
in 1814 in de drukkerij van The Times geplaatst. Van 300 vellen per uur (Plantin drukte er 
200 per uur) kon men nu opeens 1100 vellen per uur drukken. Ter vergelijking: in het laatste 
decennium van de 20ste eeuw drukte men op de persen van The Times 80.000 kranten van 32 
pagina’s per uur. 
 
 Tijdens de laatste decennia van de 18e eeuw en de eerste decennia van de 19e eeuw 
wordt de techniek verbeterd om platen te gieten uit metaal of karton, zodat een zetsel achteraf 
opnieuw gebruikt kan worden (stereotypie). Deze techniek lag tevens aan de basis van de 
uitvinding van de cilinderpers, waarbij het zetsel niet meer in een plat vlak tegen het papier 
aangedrukt wordt, maar op een cilinder wordt gemonteerd. Op dit ogenblik wordt tevens het 
papier vanop een rol aangeboden, en niet meer blad per blad op de machine gelegd. Deze 
vernieuwingen zorgen opnieuw voor een grote toename in druksnelheid. In de jaren 1860 kon 
John Walter III (The Times) reeds 10.000 volledige kranten per uur drukken. 
 



Materieel beheer van de collectie – Dr. M. De Reu 
  
 

22 
 

 

In 1822 wordt de lettergietmachine uitgevonden. Via dit toestel kan één persoon in 
plaats van max 7.000 letters per dag, nu maximaal 22.000 letters per dag gieten. In het 
midden van de 19e eeuw wordt de standaard boekband en stofwikkel geïntroduceerd en op 
het einde van dezelfde eeuw kunnen boeken machinaal gebonden worden. In de loop van de 
19e eeuw wordt geëxperimenteerd met diverse zetmachines. 
 

Bij de eerste zetmachines moet nog steeds met de hand uitgevuld worden en moeten 
de gebruikte letters met de hand teruggeplaatst worden. De tijdswinst is bijgevolg miniem. 
Slechts aan het einde van de 19e eeuw worden de Linotype en de Monotype uitgevonden. De 
Linotype is een lijnzetmachine die vanaf 1885 gecommercialiseerd werd. De Linotype bevat 
een magazijn, een klavier, een zethaak, een smeltkroes en een verdeeltoestel. Onder de 
vingers van de linotypist doet het klavier de matrijzen vallen en voert ze naar de zethaak, 
waarbij op automatische wijze kleine stalen spieën tussen de woorden worden gevoegd om de 
uitvulling te verzekeren. Elke rij matrijzen passeert voor de smeltkroes die het gesmolten 
lood injecteert. Daarna worden de matrijzen teruggevoerd naar het magazijn. Na het drukken 
is er geen herverdeling meer en gaat het zetsel gewoon terug naar de smeltkroes. Verbeteren 
bij een Linotype is tijdrovend. De hele lijn moet namelijk hertikt worden.  De Monotype 
dateert uit 1887 en produceerde regels die bestaan uit afzonderlijke lettertekens. Dankzij een 
systeem met samengeperste lucht perforeert het klavier een papieren band met diverse 
gecombineerde gaatjes, die met de verschillende letters overeenstemmen. De ponsband wordt 
op een gietmachine geplaatst en brengt, alweer via samengeperste lucht, een raam in 
beweging dat de lettermatrijzen bevat. Dat raam neemt iedere keer de positie in die nodig is 
om het vloeibare lood op de gewenste plek te doen terechtkomen. We kunnen de Monotype 
bijgevolg beschouwen als een geavanceerde lettergietmachine. Ook bij dit procedé gaat het 
zetsel na het drukken terug naar de smeltkroes. Voordeel van dit toestel is dat er gemakkelijk 
verbeterd kan worden. In het zetsel kan men immers een letter vervangen, verwijderen of tus-
senschuiven. Nadeel is dat twee mensen nodig zijn om het geheel te bedienen: een zetter die 
aan het klavier werkt en een toezichter bij de lettergietmachine. 
 

Door de uitvinding van de fotografie kan men aan het einde van de 19e eeuw 
fotografisch zetten. In dit systeem worden de letters (c.q. tekeningen, foto’s...) overgebracht 
op een cliché. Op deze clichés worden de belichte delen ongevoelig gemaakt voor de ontwik-
kelaar, een zure vloeistof die het onbelichte deel wegetst. Dit onbelichte gedeelte, de letters 
(of tekeningen, of foto’s...) wordt afgedrukt, bv. met een offsetpers. 
 
 Sedert de laatste decennia worden computers ingeschakeld in het drukwerk. De com-
puter wordt met name gebruikt om een lichtbeeld te produceren, dat de basis is voor een 
cliché (zie fotografisch zetten). Verbeteren is nu zeer eenvoudig. De fouten worden op de 
computer verbeterd en meteen wordt een nieuw cliché (van de hele bladzijde) gemaakt. De 
zetter (of verantwoordelijke voor de lay-out) zet de tekst op elektronische wijze en kan op 
soepele wijze diverse types van letters combineren en tekeningen of foto’s integreren.  Soms 
gaat evenwel in diverse onderdelen van het proces het vakmanschap verloren. Sommige 
uitgeverijen verlangen immers van hun auteurs dat ze een tekst camera-ready leveren. De 
auteur moet dan zelf de lay-out van zijn tekst verzorgen, hoewel hij hiervoor niet opgeleid is. 
 
 Reeds vrij snel na de uitvinding van de boekdrukkunst begon men in meerdere kleu-
ren te drukken. Aanvankelijk combineerde men in de eerste plaats zwart en rood. Het druk-
ken in meerdere kleuren was enkel mogelijk door hetzelfde blad meerdere keren te drukken. 
Plantin bv. zette rode tekstgedeeltes in een “hogere” letter dan de zwarte tekstgedeeltes. Tij-



Materieel beheer van de collectie – Dr. M. De Reu 
  
 

23 
 

 

dens de eerste persgang werden de hogere letters met rode inkt ingesmeerd en kwamen enkel 
die letters in aanraking met het papier. Hierna werden de hogere letters verwijderd en werd in 
een tweede persgang het zwarte tekstgedeelte gedrukt. De gekleurde kaarten in oude atlassen 
werden niet in veelkleurendruk vervaardigd, maar zijn met de hand gekleurd. De (machinale) 
veelkleurendruk breekt maar door aan het einde van de negentiende eeuw. Voordien waren 
wel reeds kleuren geïntroduceerd in duurdere edities d.m.v. (vooral) lithografieën. 
1.3.3. De illustraties 
 
 Zoals we hierboven reeds vermelden, werd het handschrift versierd met initialen, 
miniaturen en boordversieringen. Hierbij werd meestal een ondertekening (in inkt of met 
loodstift) gemaakt. Indien de versiering opgesmukt werd met bladgoud, werd dit eerst aange-
bracht, vóór de andere kleuren. Bladgoud kleeft immers aan elk pigment (en kon dus op die 
wijze de tekening ruïneren, indien verkeerd aangebracht). Verder moet bladgoud glanzend 
gemaakt worden door er met amber over te wrijven. Ook deze bewerking kan de omliggende 
tekening schade toebrengen. Hierna worden de kleuren aangebracht en in een laatste fase 
werden de verschillende vlakken gescheiden of opgehoogd met inkt (bv. ogen of plooien in 
de kleding, enz.). Na deze verschillende stappen werden eventuele marginale aanwijzingen 
voor het maken van de diverse versieringen weggeradeerd en kon het boek ingebonden wor-
den. 
 
 Bij incunabelen werd dikwijls plaats vrijgehouden om het boek manueel en in kleur te 
versieren met miniaturen, initialen en/of boordversieringen. Bij deze werkwijze stond de 
kostprijs om het (meestal papieren) boek te versieren in een zeer ongunstige verhouding te-
genover de kostprijs voor de aanmaak van het boek. Daarom werden al heel snel de illustra-
ties via het drukprocédé toegevoegd. Aanvankelijk betrof het houtsnedes die achteraf nog 
ingekleurd moesten worden, maar al heel snel werden de houtsnedes verfijnder en werden 
door arceringen de gewenste schaduwpartijen of diepte gesuggereerd. Albrecht Dürer bracht 
de techniek van de houtsnede tot ongekende hoogten.  
 
 Bij de houtsnede worden de hooggelegen partijen afgedrukt (hoogdruk) of, met andere 
woorden: wat geen deel uitmaakt van de tekening wordt weggesneden. Ook bij een tekst 
worden enkel de hooggelegen partijen afgedrukt.  Boeken die geïllustreerd worden met hout-
sneden kunnen dus in één beweging gedrukt worden: tekst en tekeningen samen. 
 
 Naast houtsnedes, konden ook gravures en etsen gebruikt worden om boeken mono-
chroom te versieren. Bij gravures en etsen worden de lijnen die afgedrukt worden, weggesne-
den (diepdruk). Etsen en gravures hebben het voordeel dat ze beter details kunnen 
weergeven. Anderzijds hebben ze het nadeel dat ze niet samen met de tekst afgedrukt kunnen 
worden, maar een speciale pers en een extra drukgang vereisen. Bij een gravure “krast” de 
kunstenaar de tekening in een metalen plaat, over het algemeen koper, met een droge naald of 
een burijn. Bij het gebruik van een droge naald, krast de kunstenaar met de scherpe punt van 
het instrument in de koperplaat. De burijn heeft een scherpe, V-vormige snede, en wordt 
vrijwel evenwijdig aan het plaatsoppervlak van de koperplaat gehouden. De graveur drijft de 
punt van de burijn in het koper en duwt de burijn van zich af om een klein krulletje uit het 
metaal te steken. De plaat ligt daarbij op een leren kussentje. Om een ronde lijn te kunnen 
steken, draait de graveur beide, plaat en kussentje, in de richting van de punt van zijn burijn, 
dus onder de richting waarin hij steekt te veranderen. Op die manier kunnen zeer gelijkmatige 
lijnen gemaakt worden. 
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 Bij het etsen wordt de koperplaat verwarmd en voorzien van een dunne, egale waslaag. 
De etser trekt met een etsnaald lijnen in de waslaag, zodat daar het koper blootgelegd wordt. In 
die gedeelten vreet het zuur het koper weg. Hoe langer het zuur kan bijten, des te dieper en 
breder wordt de lijn en des te donkerder bij afdruk van de plaat. Door de duur van de 
zuurinwerking in verschillende gedeelten van de plaat, of zelfs van lijn tot lijn, te variëren, heeft 
de etser een aanzienlijke controle over de intensiteit van de geëtste lijn, eigenlijk net als de 
graveur die heeft door zijn burijn dieper of minder diep in het koper te steken. 
 
 Aan het einde van de achttiende eeuw werd het procédé van de lithografie of steendruk 
(vlakdruk) uitgevonden. Aan de basis van de lithografie liggen de chemische eigenschappen van 
water en vet. Deze twee materies stoten elkaar af. De tekening wordt aangebracht met een 
vettige substantie (vettige inkt, vettig krijt…)  Een serie chemische behandelingen, het prepare-
ren, zorgt ervoor dat de vetsporen van de tekening volledig vetgevoelig en daardoor waterafsto-
tend worden, terwijl de niet-betekende delen door het prepareren juist watervoerend en dus vet-
afstotend worden. De steen wordt vochtig gemaakt, wat natuurlijk alleen effect heeft in de niet-
drukkende gedeelten, en vervolgens met een rol met vette drukinkt ingeïnkt. De inkt blijft op de 
rol wanneer die op een vochtig gedeelte van de steen komt, maar wordt van de rol op de steen 
overgebracht wanneer die op een vet gedeelte komt.  Het beeld staat nu in inkt op het oppervlak 
van de steen. Bij de traditionele steendrukpers wordt vervolgens het papier op de steen gelegd en 
met enkele vellen zacht papier afgedekt. Daarop komt dan nog een dunne metalen plaat en dit 
geheel wordt dan op glijders onder een soort houten plank (de rijver) doorgehaald. Indien dit 
proces diverse keren met verschillende kleuren herhaald werd, konden via dit procédé kleurenli-
tho’s gemaakt worden. 
 
Tot slot enkele data: 
De houtsnede is in het westen tot ontwikkeling gekomen rond 1400. 
De vroegst gedateerde gravure stamt uit 1446 (waarschijnlijk is de techniek ontwikkeld rond 
1430). 
De eerst gedateerde ets stamt uit 1513. 
In 1798 vond Alois Senefelder in Munchen het principe van de lithografie uit. 
 
 
1.4. Bibliografie 
 
Daar de meeste geciteerde werken een uitvoerige bibliografie bevatten, hebben wij ons hier be-
perkt tot de belangrijkste en meest toegankelijke werken. Wij vermeldden het nummer voor de 
werken die in open kast raadpleegbaar zijn in de handschriftenzaal. 
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Ontstaan en ontwikkeling van het schrift, tentoonstellingscatalogus, Brussel, Luxemburg, 1984. 
 



Materieel beheer van de collectie – Dr. M. De Reu 
  
 

25 
 

 

L. AVRIN, Scribes, Script and Books. The Book Arts from Antiquity to Renaissance, Chicago, 
Londen, 1991. BHSL: L 280 
 
M.P. BROWN, The British Library Guide to Writing and Scripts. History and Techniques, 
Londen, 1998. BHSL: L 283 
 
 
Boekproductie in de middeleeuwen: 
 
Libri e lettori nel medioevo. Guida storica e critica, ed. G. Cavallo, Rome, Bari, 1977, 1983, 
1989, 1993, 1998. 
 
Making the Medieval Book: Techniques of Production, ed. L.L. Brownrigg, Los Altos Hills 
(CA), 1995. BHSL: L 82 
 
Medieval Book Production. Assessing the Evidence, ed. L.L. Brownrigg, Los Altos Hills (CA), 
1990. BHSL: L 279 
 
B. BLASELLE, Il libro dal papiro a Gutenberg, Milaan, 1997 (Universale Electa/Gallimard 
103); bestaat ook in het Frans: A pleines pages. Histoire du livre, Parijs, 1997 (Découvertes). 
 
D. HOGENELST, Fr. VAN OOSTROM, Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en 
cultuur in de middeleeuwen, Amsterdam, 1995. BHSL: L 962 
 
J. LEMAIRE, Introduction à la codicologie, Louvain-la-Neuve, 1989. BHSL: L 229 
 
P. OBBEMA, De Middeleeuwen in handen, Hilversum, 1996. BHSL: L 81 
 
V. TROST, Skriptorium. Die Buchherstellung im Mittelalter, Heidelberg, 1986. BHSL: L 227 
 
J. VÉZIN, La réalisation matérielle des manuscrits latins pendant le haut Moyen Age, in: 
Codicologica, 2 (1978) 15-51. BHSL: L 218 
 
J. VÉZIN, L'organisation matérielle du travail dans les scriptoria du haut Moyen Age, in: Sous 
la règle de saint Benoît. Structures monastiques et sociétés en France du Moyen Age à l'époque 
moderne, Genève, 1982, pp. 427-431 (Centre de recherches d'histiore et de philologie de la IVe 
section de l'École pratique des Hautes Études. V. Hautes études médiévales et modernes 47). 
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2. Preservatie en conservatie 
 
2.1. Inleiding 
 
Eén van de taken van een conservator bestaat erin de omstandigheden te creëren die toelaten 
het patrimonium dat aan zijn hoede toevertrouwd werd, te bewaren voor de toekomstige gene-
raties. Bij het professioneel bewaren van kunstvoorwerpen maakt men onderscheid tussen pre-
servatie, conservatie en restauratie. 
 
Preservatie betreft alle maatregelen die genomen worden om een object in een zo aangepast 
mogelijke omgeving te bewaren. Bij preservatie wordt het object zelf niet behandeld. 
Voorbeelden van preservatie zijn: 
- het zorgen voor aangepaste klimatologische omstandigheden in de bewaarruimtes 
- het verzekeren van de noodzakelijke luchtverversing 
- het beschermen tegen licht en UV-straling 
- het opbergen van de objecten in aangepaste zuurvrije mappen, dozen, enveloppes, passe-par-
touts 
- het kiezen van aangepaste kasten, rekken… 
- het opstellen van aangepaste richtlijnen voor lezers 
- het opstellen van aangepaste richtlijnen bij het ontlenen en transporteren van voorwerpen aan-
gevraagd voor tentoonstellingen 
- het nemen van aangepaste veiligheidsmaatregelen, zoals de installatie van een alarmsysteem 
 
Onder conservatie worden alle maatregelen begrepen die ingrijpen op het object zelf en als 
doel hebben het aftakelingsproces van het object te vertragen. Deze ingrepen zijn noodzakelijk 
voor het voortbestaan van het object. Voorbeelden van dergelijke ingrepen zijn: 
- droogreinigen 
- natreinigen 
- desinfecteren en ontschimmelen 
- ontzuren 
- herstellen van scheuren, gaten enz 
- verlijmen en doubleren 
 
Restauratie ten slotte behelst alle handelingen die men uitvoert op het object zelf en die het 
uitzicht ervan verbeteren, maar niet altijd noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van het ob-
ject. Voorbeelden van restauratie zijn: 
- het maken van een nieuwe band 
- het aanbrengen van nieuwe kapitalen op een boekblok 
 
Het spreekt vanzelf dat de diverse maatregelen elkaar kunnen overlappen en aanvullen. Zo is 
het steeds wenselijk om de conservatie of restauratie van het object aan te vullen met een ade-
quate preservatie. Op die manier wordt het object beschermd tegen nieuwe beschadigingen. De 
conservator heeft de leiding over alle aspecten betreffende preservatie, conservatie en restau-
ratie. Dit betekent niet dat hij zich met elk aspect even diepgaand bezighoudt. Het is evenwel 
noodzakelijk dat hij de basisliteratuur over de problematiek heeft doorgenomen en over 
voldoende inzicht in de materie beschikt om met de restauratoren te kunnen overleggen. Hij 
moet zich immers bewust zijn van de investeringen (qua tijd en geld) die nodig zijn om een 
bepaald document te conserveren of te restaureren. Pas dan kan hij inschatten of dit document 
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de investering waard is. Hij zal eveneens, in overleg met de restauratoren, een prioriteitenlijst 
aanleggen van de te conserveren en te restaureren stukken. Bij het opmaken van deze lijst zal 
hij het belang van het stuk afwegen tegenover de conservatie- en restauratiekosten. Het belang 
van het stuk wordt bepaald door zijn inhoud, door zijn zeldzaamheid en/of zijn zijn esthetische 
waarde. Verder kan de conservator het leeszaalpersoneel en de lezers slechts opvoeden tot een 
documentvriendelijk gedrag, indien hij hen kan uitleggen waartoe bepaalde “geboden en 
verboden” dienen. 
 
Welke factoren bedreigen onze documenten? Globaal kunnen we de schadelijke elementen 
indelen in interne en externe.Voorbeelden van externe factoren zijn: het klimaat, micro-
organismen, insekten en zoogdieren, natuurrampen, oorlogen, branden. Voorbeelden van 
interne factoren zijn diverse verzuringen en oxidaties. 
 
 
2.2. Externe factoren die documenten bedreigen 
 
2.2.1. Klimaat, licht en magazijnen 
 
De temperatuur en de vochtigheid zijn zeer belangrijke parameters die onherroepelijke schade 
kunnen veroorzaken aan documenten zodra ze de geoorloofde grenzen overschrijden. Vooral 
modern papier dat in hoofdzaak samengesteld is uit cellulosevezels en lignine is zeer gevoelig 
voor variaties in de temperatuur of de vochtigheidsgraad. Maar ook perkament en handgeschept 
papier vereisen een aangepast klimaat. 
 
Papier en andere organische stoffen zoals hout, leder, perkament en geweven stoffen zijn 
immers zeer hydrofiel. Ze zorgen ervoor dat de vochtigheid die ze bevatten in evenwicht 
verkeert met de waterdamp aanwezig in de omringende lucht. Indien de relatieve vochtigheid5 
veel varieert, zullen de documenten steeds weer water opnemen en water afgeven, dit wil 
zeggen uitzetten en krimpen. Dit proces zorgt ervoor dat de materialen langzamerhand hun 
elasticiteit en hun sterkte verliezen. Door een teveel aan vochtigheid verliest het papier zijn 
vorm en wordt het week. Een tekort aan vochtigheid brengt dehydratie teweeg van de 
structuren en maakt het papier bros. De lijmen verdrogen en worden eveneens bros. Een lage 
relatieve vochtigheid maakt het perkament stijver en vermindert de mechanische weerstand van 
de banden. Voor papier en perkament bewaren bij  een vochtigheidsgraad van 45-55% het best 
hun soepelheid en elasticiteit. 
 
Ook de temperatuur moet gecontroleerd worden. Indien papier, eventueel gedurende een korte 
tijd, aan een hoge temperatuur blootgesteld wordt, wordt het geel en bros. Een lage temperatuur 
daarentegen vertraagt de veroudering. De invloed van de temperatuur is bijzonder schadelijk als 
ze samen gaat met vochtigheid. De vochtigheid mag niet onafhankelijk van de temperatuur 
beschouwd worden en een gelijktijdige wijziging van de twee parameters is gevaarlijker dan 
een te hoge of te lage graad van één van de twee factoren. 
 

                                                 
5 Het is niet in de eerste plaats de absolute vochtigheid, maar wel de relatieve vochtigheid die de degradatie van 
documenten bepaalt. Bij een gegeven temperatuur kan de absolute vochtigheid immers niet eindeloos toenemen. 
Boven een bepaalde grens bereikt men het verzadigingspunt. Op dat ogenblik condenseert het teveel aan water-
damp in de vorm van vloeistof. De relatieve vochtigheid is de verhouding tussen de hoeveelheid waterdamp be-
vat in een gegeven volume bij een bepaalde temperatuur en de maximale hoeveelheid waterdamp die datzelfde 
volume zou kunnen bevatten bij diezelfde temperatuur. 
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De vochtige warmte versnelt de hydrolyse door zuren van de cellulosemoleculen en van het 
collageen. Papier wordt bros en verliest zijn mechanische weerstand. Hetzelfde geldt voor leder 
en perkament. Een lage temperatuur vertraagt de snelheid van de beschading: papier 
blootgesteld aan het licht vergeelt minder als het op een lage temperatuur gehouden wordt. 
 
De geschikte temperatuur en relatieve vochtigheid voor de diverse materialen wordt 
weergegeven in de volgende tabel6: 
 
 

                                                 
6  Deze tabel werd ontleend aan: Safeguarding our documentary heritage, CD-ROM distributed by the IFLA 
Core Programme for Preservation and Conservation (PAC) in 2000. 
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De beste garantie om deze waarden constant te houden is een complete klimaatregeling, 
waarbij deuren en vensters zo veel mogelijk gesloten blijven. In België zijn slechts weinig 
depots uitgerust met een dergelijke installatie. In de meeste gevallen wordt de relatieve 
vochtigheid min of meer constant gehouden via verdampingsapparaten. De temperatuur kan via 
een centrale verwarming enkel in de winter beheerst worden. 
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Ook het licht is een vijand van de documenten. Inwendige factoren die de vernielende invloed 
van het licht bepalen zijn o.m.: de intensiteit van de straling (het belichtingsniveau), de belich-
tingstijd, de spectrale kenmerken van de straling. Het licht veroorzaakt een depolymerisatie 
door breking van de interatomaire bindingen van het polymeer. Dit veroorzaakt de hydrolyse 
van de geoxydeerde papierdeeltjes waardoor het papier bros wordt. De spectrale kenmerken 
van het licht zijn van overwegend belang. De ergste beschadigingen worden veroorzaakt door 
de UV-stralen omdat deze een grote fotochemische werking hebben. De infra-rode stralingen 
hebben een zeer belangrijke thermische werking en beschadigen de voorwerpen door ze te ver-
drogen. Wanneer het papier eenmaal blootgesteld is geweest aan licht gaat de beschadiging 
voort, zelfs indien men het nadien in de duisternis bewaart. De beschadiging gaat langzamer 
dan bij verdere blootstelling, maar toch vlugger dan indien het papier nooit blootgesteld was. 
Het papier is kwetsbaarder geworden tegenover de andere aantastingsfactoren. 
 
Deze vaststellingen impliceren dat het zeer belangrijk is om de documenten zoveel mogelijk te-
gen het licht te beschermen. In principe moet natuurlijk licht uit de magazijnen geweerd wor-
den en wordt er enkel kunstmatig verlicht op het ogenblik dat documenten uit de magazijnen 
gehaald worden. In de magazijnen wordt enkel de hoofdgang verlicht en het bepaalde rek 
waarin het te raadplegen document zich bevindt. De lichtsterkte bedraagt optimaal tussen de 50 
en 100 lux. Nadat het document uitgehaald werd, worden de lichten opnieuw gedoofd. In de 
leeszalen moet er uiteraard voldoende licht zijn opdat de lezers comfortabel kunnen werken. In 
de praktijk zal de lichtsterkte in de leeszaal ca 100 lux bedragen. Indien in die leeszalen ook 
boeken bewaard worden (zoals meestal het geval is), moeten deze verduisterd worden na de 
openingsuren met lichtdichte gordijnen. Dit is vooral belangrijk gedurende de lange zomerda-
gen en is ook afhankelijk van de oriëntatie van het gebouw. 
 
Aangezien het belangrijk is om intens licht te vermijden, is het aangeraden om het fotokopiëren 
te beperken. Oude en kostbare werken mogen nooit gefotokopieerd worden. 
 
Het is eveneens ten zeerste aangewezen om  stof te vermijden in de magazijnen. Het stof bevat 
allerlei kiemcellen of sporen van micro-organismen. Het bevordert de groei van de micro-
organismen door zijn hydrofiele eigenschappen en is tegelijkertijd een voedingsbodem voor 
deze micro-organismen door de minerale en organische verbindingen die het bevat. Men kan 
het probleem van het stof oplossen door het aantal openingen tot een minimum te beperken en 
door de lokalen regelmatig schoon te maken. Tijdens de schoonmaakbeurt wordt eveneens 
gecontroleerd of er geen insecten en/of kleine zoogdieren de magazijnen binnengedrongen zijn. 
Indien dit het geval is, moet men deze direct uitschakelen. 
 
Ook de relatieve vochtigheidsgraad en de temperatuur spelen een overwegende rol in de 
levenscyclus van schimmels en bacteriën die aanwezig zijn in documenten of in de atmosfeer. 
In het algemeen kan men stellen dat slecht verluchte, warme, vochtige en stoffige depots ideaal 
zijn voor schimmelgroei. Toch kwam het reeds voor dat schimmels gedetecteerd werden in 
perfect geklimatiseerde depots. De schimmels waren in dit geval precies via de klimaatregeling 
verspreid. 
Schimmels vormen een gevreesde plaag in archieven en bibliotheken. Deze micro-organismen 
zijn niet alleen destructief voor de documenten, maar schaden tevens de gezondheid van het 
personeel in de besmette ruimten. Mensen die allergisch zijn voor schimmels en frequent in 
contact komen met deze organismen, klagen op langere termijn over geheugen-, slaap- en even-
wichtstoornissen, over concentratieproblemen en chronische vermoeidheid.  
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De eerste indicaties voor een schimmelprobleem zijn over het algemeen: een muffe geur, zicht-
bare schimmelprekken op documenten of muren, bedienden die chronisch vermoeid zijn en als 
het ware steeds verkouden. 
Tot voor enkele jaren kon men in België schimmels bestrijden met ethyleenoxide, een zeer giftig 
gas. De boeken werden hiertoe in een autoclaaf gestopt, vergast en moesten dan één à twee 
maanden in quarantaine blijven. Dit gas is nu in de meeste landen van West-Europa verboden. 
Er is evenwel nog geen efficiënt alternatief ontwikkeld. Ethyleenoxide was immers voor de 
mens zeer giftig, maar vervormde of beschadigde de boeken vrijwel niet. In Nederland wordt nu 
vooral gamma-straling toegepast bij schimmelproblemen. Occasioneel wordt koolstofdioxide of 
stikstof gebruikt om de schimmels te doden door hen in een zuurstofarme omgeving te brengen. 
Deze methode blijkt echter niet steeds even efficiënt te zijn, daar schimmels en vooral hun spo-
ren in zeer barre omstandigheden  kunnen overleven. 
In sommige landen wordt de diepvriesmethode gebruikt, die erin bestaat de documenten voor 
een bepaalde tijd in te vriezen aan –20°C. Deze methode is niet steeds even vriendelijk voor de 
boeken of archivalia. Er wordt eveneens geëxperimenteerd met laserstralen. Deze methode is 
evenwel niet geschikt voor een massa-behandeling. Ten slotte kunnen, voor de individuele 
behandeling van stukken, gematigd giftig stoffen zoals Thymol en Formadehyde gebruikt wor-
den.  
 
Ten slotte is het noodzakelijk om de documenten in aangepaste kasten of rekken te bewaren. 
De kasten of rekken kunnen van hout of staal zijn. Indien ze van hout zijn, moeten ze 
behandeld zijn om ze onbrandbaar te maken en ze te beschermen tegen zwammen, bacteriën en 
insecten. Verder moeten ze ook overdekt worden met twee tot drie lagen vernis of acrylverf om 
de boeken te beschermen tegen de afbraakproducten van de lignine en de andere stoffen die 
kunnen migreren. De stalen rekken of kasten moeten een aantal perforaties hebben om de 
verluchting te verzekeren en de condensatie te verhinderen. Ze moeten geverfd zijn, bij 
voorkeur geëmailleerd, om roest te vermijden. Volledig gesloten kasten zijn absoluut af te 
raden. Indien gesloten kasten gebruikt worden voor bv. kostbare werken, moeten luchtgaten 
geboord worden. 
 
Voor boeken is het belangrijk dat ze niet te dicht naast elkaar geplaatst worden om aldus be-
schadiging aan de banden te vermijden en de luchtstroming te verbeteren. De boeken mogen 
evenwel ook niet te ver uit elkaar staan, daar ze elkaar voldoende moeten ondersteunen om niet 
te vervormen. Het is eveneens belangrijk dat de boeken gemakkelijk glijden als men ze uit de 
rekken neemt. Indien dit niet het geval is, is de verleiding imers groot om aan de 
kapitaalbanden te trekken. 
 
2.2.2. Het publiek 
 
Uiteraard blijven documenten het best geconserveerd wanneer ze in een aangepaste omgeving 
bewaard worden en verder onberoerd blijven. Dit is echter niet het doel van boeken of archi-
valia: de documenten werden vervaardigd om bestudeerd of bewonderd te worden. Bijgevolg is 
het redelijk om documenten in handen van lezers te geven of tentoon te stellen voor het grote 
publiek. Hierbij moet de conservator evenwel de nodige maatregelen nemen opdat de lezer of 
de tentoonstellingsbouwer van vandaag, het document in een dergelijke toestand nalaat zodat 
ook de geïnteresseerde van morgen kennis kan nemen van zijn inhoud. 
 
Lezers kunnen immers een bedreiging vormen voor de documenten. De conservator moet een 
werkbaar reglement laten respecteren in zijn leeszaal. Dit betekent concreet dat hij voor de 
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lezers enkele richtlijnen op papier zet en deze duidelijk zichtbaar op de tafels plaatst. In dit 
reglement zal hij de lezers erop wijzen dat zij de documenten met zorg moeten behandelen, er 
niet mogen in schrijven, de oude werken niet mogen fotokopiëren, dat eten en drinken in de 
leeszaal verboden is, enz. Hiertegenover staat dat de lezers over het geschikte materiaal moeten 
beschikken om de documenten op een aangepaste wijze te lezen. De conservator moet er 
bijgevolg voor zorgen dat er voldoende lezenaars zijn voor de grote boeken of registers, dat er 
vilten matten zijn voor de boeken die een band met beslag hebben, dat er boekenslangen zijn 
enz. 
 
Ook het personeel krijgt richtlijnen. Slechts wanneer de lezers in een verzorgde zaal komen en 
zij zien dat ook het personeel de boeken met zorg behandelt, kan van hen verwacht worden dat 
zij respect zullen betonen voor de documenten. Het personeel moet de documenten zo snel mo-
gelijk terugplaatsen op de geëigende plaats. Documenten die rondslingeren raken immers zoek 
en geven een slordige indruk. De documenten worden via daartoe bestemde formulieren aange-
vraagd. Deze formulieren worden bijgehouden. Indien achteraf geconstateerd wordt dat een do-
cument beschadigd werd, kan men aldus traceren wie als laatste dit document in handen heeft 
gehad. 
 
Indien een aanvraag tot tentoonstelling binnenkomt, beoordeelt de conservator of de veilig-
heidsaspecten genomen ter bescherming van de tentoonstelling voldoende zijn  en of de instel-
ling een aangepast klimaat kan garanderen. Hij controleert eveneens of de conditie van het ge-
vraagde document goed genoeg is om getransporteerd te worden en enige weken dagelijks te 
worden blootgesteld aan licht. Bij zeer waardevolle documenten moet de conservator zich er ter 
plaatse van vergewissen dat de documenten tentoongesteld worden overeenkomstig de normen 
van klimaatregeling en verlichting. Als het boek geopend is op de eerste of de laatste bladzijde, 
zal men er over waken de knepen van de boekband niet te forceren, maar integendeel het over-
hangend plat te ondersteunen. Om een boek ten toon te leggen dat in het midden geopend is, zal 
men een drager gebruiken in V-vorm, van plexiglas of van geverfd hout, overtrokken met zuur-
vrij karton. De twee bladzijden kunnen in stand gehouden worden door een dun lint van door-
schijnend polyester. Het spreekt vanzelf dat de conservator er eveneens op toeziet dat het trans-
port conform de internationale normen gebeurt en dat er een degelijke verzekering wordt afge-
sloten voor de duur dat het document de bibliotheek of het archief verlaat. De waardebepaling, 
d.i. de som waarvoor het document verzekerd is van “spijker tot spijker”, wordt eveneens door 
de conservator opgegeven. Voor verdere details i.v.m. aanvragen voor tentoonstellingen, ver-
wijzen wij naar hoofdstuk � 3.1. Bruiklenen ten behoeve van tentoonstellingen. 
 
2.2.3. Brand 
 
De conservator moet enerzijds trachten een omgeving te creëren die zo brandveilig mogelijk is, 
en anderzijds voorzorgsmaatregelen nemen om, indien toch brand ontstaat, deze zo efficiënt als 
mogelijk te kunnen bestrijden. De manoeuvreerruimte van de conservator hierbij is dikwijls 
zeer beperkt. Hij komt immers meestal terecht in een bestand gebouw, waar reeds bepaalde re-
gels gelden.  
 
Een brand ontstaat als een ontstekingsbron, zuurstof en brandstof samen aanwezig zijn. Een 
brand wordt voorkomen of gestopt als deze drie componenten niet bij elkaar komen of als er 
één van wordt geëlimineerd. Op dit principe zijn bluswerkzaamheden en maatregelen voor 
brandpreventie gebaseerd. 
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Het risico tot brand wordt beperkt: 
- door waar mogelijk brandbare stoffen te beperken; dit is uiteraard vrij moeilijk in een bi-
bliotheek, toch kan erop toegezien worden dat boeken of ander brandbaar materiaal niet op de 
grond gestapeld worden 
- door de circulatie van zuurstof te beperken: openingen in muren worden best vermeden; er 
moeten brandmuren en automatisch sluitende deuren geplaatst worden indien deze nog niet 
aanwezig zijn 
- door de ontstekingsbronnen te beperken: rookverbod (zeker in magazijnen, leeszalen en 
gangen), installaties die goed aarden (let op individuele verwarmingselementen in de afzon-
derlijke bureaus), elektrische leidingen die regelmatig nagezien worden om het risico op kort-
sluiting zo klein mogelijk te houden, vermijden van open vlammen 
 
Bestrijding van het risico: 
De bibliotheek moet zelf beschikken over eenvoudige hulpmiddelen voor brandbestrijding en 
over personeel dat deze kan hanteren (brandoefeningen). Verder dienen de blusapparaten pe-
riodiek onderhouden te worden (een onderhoudscontract met een leverancier is wenselijk). 
De aanwezigheid van rookdetectoren is eveneens een must. Ook deze moeten regelmatig 
getest worden. Indien spijts deze maatregelen toch brand ontstaat, moet deze zo snel mogelijk 
gedetecteerd worden door aangepaste detectietoestellen die 24 op 24 uur bewaakt worden via 
telemonitoring. Het is van belang dat de gebouwen uitgerust worden met nauwkeurige detectie-
apparaten. De meest nauwkeurige zijn deze die reageren op een plotse temperatuurstijging en 
rook. De brandschel moet in verbinding staan met de brandweer. Deze maatregel ontslaat de 
bibliotheek of het archief uiteraard niet van de plicht zelf ook over brandblussers te beschikken. 
De meest verspreide blusapparaten zijn de automatische blussers met water. Deze zijn evenwel 
niet de meest geschikte voor bibliotheken of archieven. Het bluswater kan immers ernstige 
schade toebrengen aan de documenten. Meer geschikte blusinstallaties voor bibliotheken of 
archieven maken gebruik van halogeengassen, bv. Halongas 1301, een halogeenkoolwaterstof 
samengesteld uit broomtrifluormethaan dat geen sporen nalaat op papier. 
 
 
2.2.4. Natuurrampen, oorlogen 
 
In het geval van natuurrampen of oorlogen kunnen alleen voorzorgsmaatregelen genomen wor-
den om de gevolgen ervan te milderen of om te verhinderen dat alle informatie verloren gaat. 
 
De gevolgen van overstromingen kunnen beperkt worden door zo weinig mogelijk documenten 
in een kelder of een laag gelegen gebouw op te slaan. Men vermijdt ook om archivalia of 
boeken op te bergen in rekken die net onder waterleidingsbuizen staan. Zeker de kostbare 
collecties zouden nooit op een plaats die kan onderlopen bewaard mogen worden. Indien door 
plaatsgebrek dan toch een deel van de collecties (bijvoorbeeld tijdschriften of kranten) ge-
stockeerd wordt in kelders, moet voor deze documenten een contract afgesloten worden met 
een firma die de stukken in geval van ramp adequaat behandelt. Vochtige of door water door-
drongen documenten moeten immers binnen de 36 à 48 uur opgeborgen worden in plastic zak-
ken van ca 30 à 40 cm en aldus bevroren worden op zeer lage temperatuur (lager dan –22°C) 
om de vorming van grote ijskristallen te vermijden. Eigenlijk zou elke bibliotheek, archief of 
documentatiecentrum een contract moeten hebben met een slachthuis of een supermarkt om in 
geval van nood de ingevroren documenten te kunnen deponeren. De bevriezing heeft als doel 
de ontwikkeling van micro-organismen te vermijden, zodat de behandeling van de afzonder-
lijke documenten over maanden gespreid kan worden. De behandeling van de bevroren docu-
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menten kan enkel door een gespecialiseerde instelling gebeuren: de bevroren documenten moe-
ten immers behandeld worden door lyofilisatie waardoor het ijs rechtstreeks verdampt zonder 
door de vloeistoffase te passeren. Deze behandeling kan evenwel niet verhinderen dat de docu-
menten blijvend beschadigd zijn: het papier en de boekbanden vervormen, in water oplosbare 
inkten en kleuren migreren. 
 
Tegen oorlogsgeweld of zware aardbevingen kunnen bibliotheken zich niet beschermen. De 
conservator kan enkel maatregelen treffen om de inhoud van de meest kostbare documenten te 
beschermen door deze te microfilmeren en de filmen bij een bevriende instelling op een afstand 
van minstens 100 km te bewaren. 
 
Het is van belang om reeds vóór de ramp een rampenplan klaar te hebben. Dit rampenplan 
moet gedetailleerd de stappen beschrijven die men bij een ramp wil uitvoeren. Wie moet er 
eerst verwittigd worden? Welke delen van de collectie moeten eerst gered worden? Waar kan 
men de onbeschadigde delen van de collectie opbergen in afwachting van een nieuwe of 
vernieuwde lokatie? Wie zal de schade opmeten en wie zal aangesproken worden om de 
beschadigde documenten te conserveren? Het is van belang dat bibliotheken en archieven reeds 
bij voorbaat weten welke vriesinstallatie ze mogen gebruiken, waar ze terecht kunnen voor 
lyofilisatie enz. Ideaal is het wanneer ook reeds vooraf contact werd gelegd met de plaatselijke 
hulpverleners, zoals politie, brandweer ed. Het is voor hen handig wanneer zij op voorhand 
over een grondplan van het gebouw kunnen beschikken. 
Begeleiding bij het opstellen van een rampenplan kan het Belgische Blauwe Schild (Nationale 
Bank van België, Cel Verzamelingen) leveren. Het Internationale Blauwe Schild Comité 
(ICBS) werd in april 1996 opgericht en heeft tot doel zijn expertise en netwerken ter 
beschikking te stellen in geval van ramp. Meer inforamtie betreffende het opstellen van een 
rampenplan wordt gegeven in � hoofdstuk 3.3. Disaster Planning. 
 
2.3. Interne factoren die documenten bedreigen 
 
De conservatorische problemen veroorzaakt door interne factoren zijn meestal het moeilijkst op 
te lossen. Om efficiënt te zijn moeten maatregelen genomen worden op het ogenblik dat er nog 
geen schade merkbaar is. Enkel dan immers kunnen verouderingsprocessen met succes 
vertraagd worden. 
 
Met de globale benaming verzuring worden dikwijls drie afzonderlijke fenomenen aangeduid. 
Het betreft hierbij verzuring stricto sensu (brittle paper), foxing en inktvraat. In de 
hiernavolgende paragrafen beschrijven we achtereenvolgens wat de aard van de beschadiging is 
en wat de mogelijkheden tot conservatie of zelfs restauratie zijn. 
 
 
2.3.1. Verzuring stricto sensu 
 
Hiermee bedoelt men de (meestal vrij egale) verzuring van papier dat na 1850 geproduceerd 
werd. Vanaf het midden van de negentiende eeuw veranderde de aanmaak van papier 
fundamenteel. Het proces werd gemechaniseerd en van dan af werd er vooral houtpulp 
gebruikt. Tot voor het midden van de negentiende eeuw werd het papier vrij artisanaal 
vervaardig uit pulp bekomen uit (vooral linnen) lompen. Papier gemaakt met houtpulp bevat, 
naast cellulose, een grote hoeveelheid lignine die een onstabiele verbinding is. Eveneens in het 
midden van de negentiende eeuw veranderde de inlijmtechniek. Voor ca 1830 werd het papier 
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ondergedompeld in gelatine, een dierlijke lijm. Alleen het oppervlak van het papier was op 
deze wijze gelijmd. Vanaf ca 1830 werden alle vezels met lijm doordrongen dankzij het 
inlijmen van het papier “in de kuip” door middel van aluin/colofoniumhars (resp. een zout en 
een zuur product). 
 
Zuurheid manifesteert zich eerst chemisch door afbraak van de cellulosevezels. Dit betekent dat 
de celluloseketens steeds korter worden. Vervolgens wordt het papier bruin en ten slotte treedt 
een mechanische degradatie in. Het papier wordt bros: het kan bv. niet meer gevouwen worden 
zonder te breken en de trekweerstand is sterk afgenomen. De eerste fase (afbraak van de 
cellulosevezels) gebeurt vrijwel onzichtbaar. Het is bijgevolg van belang tijdig de zuurtegraad 
van het papier te meten en de gepaste behandeling te ondernemen. 
 

figuur 4: bij verzuring worden de cellulose-ketens verbroken tot kleinere stukken 
 
 
Het document bepaalt de behandeling. Losse bladen met onoplosbare inkten mogen in een 
waterige oplossing gedompeld worden. Hierbij wordt bv. calciumhydroxyde, calciumbicarbo-
naat of magnesiumbicarbonaat gebruikt. Documenten met oplosbare inkten of aquarellen moe-
ten in een niet-waterige oplossing behandeld worden, bv. in een alcoholoplossing met barium-
hydroxide. Deze behandeling is zeer giftig en moet in een trekkast gebeuren. 
 
Bovenstaande technieken kunnen niet gebruikt worden voor massa-ontzuring van uitgebreide 
boeken- en tijdschriftenverzamelingen. Daartoe gebruikt men de procédé’s van o.m. 
- Bookkeeper (op basis van magnesium oxide, gecommercialiseerd door Archimascon in 
Heerhugowaard (NL) en Preservation Technologies in Pittsburgh (PA), aangewend door de 
Koninklijke Bibliotheek De Haag (NL) 
- Wei T’o (met methyl magnesium carbonaat), aangewend door de National Library van 
Canada (Ottava) 
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- Batelle (op basis van magnesium titanium ethoxide), aangewend door de Bibliothèque 
Nationale de France (Parijs) in haar Centre technique de Bussy-Saint-Geroges (op 30 km van 
Parijs) 
- Bückeburg Conservation Procedure (gecommercialiseerd door Neschen in Bückeburg (D); 
gebrukt magnesium bicarbonaat voor ontzuring). Voor een beschrijving van de procedure en de 
regio waarin het toegepast wordt: zie 2.4.1. Onderzoekscentra. Momenteel probeert de firma te-
vens de Benelux te “veroveren”. 
- Splitmethode van het Zentrum für Bucherhaltung Gmbh (ontwikkeld in de Deutsche Bücherei 
te Leipzig en de Friedrich Schiller Universität te Jena. Voor meer uitleg, zie 2.4.1. Onderzoeks-
centra.  
 
Geen van deze methoden is volledig ongecontesteerd. Daar de ideale ontzuringsmethode nog 
niet bestaat en het in elk geval zeer duur is om een collectie te laten ontzuren, is het van het 
allergrootste belang om de verzuring zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit doet men door de 
documenten in een aangepast klimaat te bewaren en ze op te bergen in zuurvrije mappen of 
dozen. Dergelijk materiaal kan aangekocht worden bij diverse restaurateurs, maar ook bv. bij 
het Algemeen Rijksarchief. 
 
Om de verzuring van toekomstig papier tegen te gaan heeft de International Standard Organi-
zation in 1994 de norm gepubliceerd waaraan ‘permanent’ papier moet beantwoorden. De 
aanbevelingen zijn beschreven in de ISO 9706 norm: 
- de pH van de pulp moet tussen 7,5 en 10 bedragen 
- de kappa-index van de pulp moet kleiner zijn dan 5 (geeft een indicatie betreffende de oxi-
datie ten gevolge van de aanwezigheid van lignine) 
- de alkali-buffer moet groter zijn dan 2% van de tegenwaarde van calciumcarbonaat. 
- de scheurweerstand moet groter zijn dan 350 milliNewton (mN) bij papier van meer dan 70 
gr. 
Het symbool voor permanent papier is een liggende acht. 
De ISO-norm 11108:1996 beschrijft de standaarden voor permanent papier voor archivali-
sche doeleinden (bv. gebruikt voor notariële akten). In deze standaarden zijn de normen veel 
strenger: de pulp moet aan nog meer criteria voldoen en hier wordt ook de plooiweerstand ge-
test.  
 
Zoals we hierboven reeds meldden, voldoen sommige waardepapieren aan nog strengere 
normen. Bankbriefjes bijvoorbeeld worden gemaakt uit pulp die geen houtvezels of gerecy-
cleerd papier bevat. 
 
Naast de standaarden voor permanent papier, bestaan er ook standaarden voor o.m. inkten 
(drukpersen, inktjets, laserprinters etc). 
 
Soms wordt kwistig omgesprongen met papier. In België werd in 1996, 258 kg papier per 
persoon verbruikt. In Nederland was dit slechts 204 kg.  
 
 
3.3.2. Foxing 
 
Foxing is een lokale aantasting van (meestal) lompenpapier (d.i. papier gemaakt voor het 
midden van de negentiende eeuw) en manifesteert zich door kleine bruine vlekjes op het papier. 
De precieze oorzaak van deze spikkels is vooralsnog niet achterhaald. De twee meest gangbare 
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hypotheses wijzen in de richting van micro-biologische aanvallen of activering van 
ijzerdeeltjes. Volgens de eerste hypothese zouden variëteiten van de Aspergillus zich 
ontwikkelen in zones van het papier die rijk zijn aan voedingsstoffen, nl. gedrukte gedeelten 
(waar er inkt en oliehoudende producten zijn) of in gedeelten bevuild door de handen van de 
lezer. In de tweede hypothese is de aanwezigheid van ijzer een overwegende factor. De 
organische zuren afgescheiden door de micro-organismen in hun stofwisselingsproces reageren 
met de sporen van ijzer aanwezig in het papier en vormen zouten die zich ontbinden in 
ijzeroxyde en ijzerhydroxyde. Deze zijn verantwoordelijk voor de roestbruine verkleuring. De 
ijzersporen kunnen afkomstig zijn uit diverse bronnen: uit de planten of het hout gebruikt voor 
de vervaardiging van de pulp, uit ijzerhoudende water gebruikt tijdens het fabricageproces, uit 
de hollander7 door de erosie van metalen delen, uit vulstoffen of nog uit kleefstoffen. 
 
De behandeling betreft steeds afzonderlijke documenten, daar er nog geen massa-ontzurings-
technieken bestaan voor deze problematiek. Documenten met onoplosbare inkt zijn gemakkelij-
ker te behandelen. De behandeling bestaat uit volgende stappen: eerst wordt het document in 
water gespoeld (om de dode vezels te verwijderen). Bij zeer sterk verzuurde documenten wordt 
reeds in dit eerste bad calciumhydroxide [Ca(OH)2, gebluste kalk] toegevoegd. Een tweede bad 
dient om de vlekken weg te bleken. Hiertoe wordt eerst borax [Na2B4O7.10H2O, een mineraal 
in de buurt van zoutmijnen gevonden] en dan natriumhypochloriet ([NaClO] aan het water toe-
gevoegd. Daarna wordt het document diverse malen in water gespoeld en ten slotte worden de 
achtergebleven chemische stoffen geneutralisserd in een waterige oplossing die natriumthiosul-
faat [Na2S2O3.5H2O, een fixeerzout] bevat. Hierna volgen opnieuw diverse spoelbaden. Aan 
het einde van de behandeling wordt het document volledig ontzuurd met calciumhydroxide en 
een reserve van basen opgebouwd. 
Indien de foxing slechts sporadisch is, kan deze lokaal behandeld worden. Dit betekent dat het 
document dan niet volledig ondergedompeld moet worden. Op deze wijze kunnen ook docu-
menten behandeld worden die wateroplosbare inkten of kleurstoffen bevatten, zoals aquarellen. 
 
 
2.3.3. Inktvraat 
 
 
Met inktvraat bedoelen we meestal de aftakeling van papier onder invloed van galnootinkten. 
Dit zijn inkten die vooral tijdens de middeleeuwen gebruikt werden. Doordat galnootinkten 
meestal te zuur zijn en te veel ijzer bevatten, beschadigen zij de drager. De inkt werd aange-
maakt door galnoten te weken en aan het bekomen bruine vocht ijzerIIsulfaat (FeSO4) toe te 
voegen. Indien de verhouding van de verschillende componenten van galnoteninkt niet opti-
maal is dan wordt het papier aangetast door inktvraat. Fysisch gezien gaan de letters als het 
ware uitbloeden. Rond de letters verschijnt een gelige, later bruine kleur. Ten slotte is het pa-
pier zo bros geworden, dat de letters er als het ware “uitvallen”. Chemisch gezien doet het 
volgende proces zich voor. Enerzijds veroorzaakt het zure sulfaat een hydrolyse, dit betekent 
dat de celloseketens verbroken worden tot kortere gehelen. Het ijzer(II)-ion daarentegen ver-
oorzaakt oxidatie. Dit betekent dat de waterstofbruggen verbroken worden. Beide processen 
samen zorgen ervoor dat het papier steeds zwakker wordt. 
 

                                                 
7 De rij kuipen gevuld met water waarin de rotte lompen stukgeslagen werden met metalen hamers en aldus tot 
een brij verworden, heet men de hollander. 
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figuur 5: bij oxidatie worden de waterstofbruggen tussen de spiraalringen verbroken 
 
 
Tot voor kort was er geen behandeling voor dit probleem. Sedert 1993 begon het Centraal 
Laboratorium te Amsterdam, nu  opgenomen in het Instituut Collectie Nederland, onderzoek te 
doen naar de mogelijke behandeling van inktvraat. De door hen voorgestelde behandeling be-
staat uit twee componenten: een stopzetting van verdere oxidatie en ontzuring. De verdere oxi-
datie van het ijzer wordt verhinderd door de Fe2+-ionen “in te pakken” zodat zij niet langer het 
oxidatieproces kunnen bevorderen. Fytaten zijn in staat om deze Fe2+-ionen in te pakken. Fyta-
ten zijn natuurlijke fosfaten aanwezig in zaden. Zij verhinderen de oxidatie van de voedings-
stoffen in deze zaden. De beste resultaten werden bekomen wanneer de documenten eerst met 
calciumfytaat en daarna met calciumbicarbonaat (voor de ontzuring) behandeld werden. Licht 
beschadigde documenten met onoplosbare inkten kunnen in een bad; sterk beschadigde docu-
menten of documenten die oplosbare inkten bevatten kunnen enkel met een aerosol op de va-
cuumtafel behandeld worden. 
 
2.3.4. Oxidatie van pigmenten 
 
De meeste groene en blauwe pigmenten in manuscripten bevatten koper en zijn niet zeer 
stabiel. In een vochtige atmosfeer migreren ze in de vezels van de cellulose (papier) of van het 
collageen (perkament). Het lijkt alsof de inkt “uitgelopen” is. Verder kunnen door oxidatie 
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(vooral van malachiet) de pigmenten bruin worden en de vezels van de drager ontbinden. Er 
ontstaat dan een gat in het folio. Deze aantasting is uiteraard onomkeerbaar. 
 
 
2.4. Instellingen en verenigingen bezorgd om de fysieke bewaring van het 
papieren en perkamenten erfgoed 
 
2.4.1.Onderzoekscentra 
 
In diverse onderzoekscentra worden specifieke problemen i.v.m. conservatie of restauratietech-
nieken bestudeerd. In sommige gevallen zijn deze centra zelfstandig, in andere gevallen vor-
men ze een afdeling binnen een grote, meestal een nationale, bibliotheek of een universiteit. We 
beperken ons hier tot de belangrijkste Europese onderzoekscentra. 
 
A. België 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) 
http://www.kikirpa.be 
Jubelpark 1, B-1000 Brussel 
Het KIK is een federale wetenschappelijke instelling. Het werd opgericht bij Besluit van de 
Regent van 24 jan. 1948 als Centraal Iconografisch Archief voor Nationale Kunst en Centraal 
Laboratorium der Belgische Musea (A.C.L.). De huidige naam wordt gebruikt sedert 1957. Het 
instituut is belast met de wetenschappelijke studie en bescherming van het nationaal kunst- en 
oudheidkundig bezit. Het staat o.m. in voor de samenstelling van de foto-inventaris van het 
Belgische kunstbezit. Dit foto-archief bevat reeds meer dan 800.000 negatieven, die ter plaatse 
geraadpleegd kunnen worden. Een deel van het foto-archief kan tevens on-line geraadpleegd 
worden. Naast dit foto-archief, beschikt het KIK over een chemisch en fysisch laboratorium en 
een conservatieafdeling. In het departement Laboratoria bestudeert men de materialen waaruit 
een kunstwerk bestaat; men onderzoek er alle vormen van schildertechniek, textiel, papier, leder, 
perkament, glas, metaal en ceramiek en dateert men kunstobjecten via o.m. dendrochronologie 
of radiokoolstofdatering. De onderzoeksresultaten worden o.m. in het eigen bulletin (Bulletin 
Institut royal du patrimoine artistique) gepubliceerd. Verder telt het KIK tevens een 
departement Conservatie-Restauratie. In dit departement werken de conservators-restaurateurs, 
die vooral opdrachten uitvoeren voor musea, openbare verzamelingen en kerkfabrieken. De 
laatstgenoemde instellingen kunnen hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur 
van het KIK (mevr. M. Serck-Dewaide). Na een vooronderzoek wordt advies gegeven i.v.m. de 
bewaring van het kunstwerk. De ateliers kunnen ook daadwerkelijk tussenkomen op het vlak 
van preventie, conservatie of restauratie. 
 
B. Duitsland 
- Fachhochschule Köln; Fachbereich Restaurierung und Konservierung von Kunst- und Kultur-
gut 
http://www.re.fh-koeln.de/ 
Uberring 40 
D-50678 Köln 
De Fachhochschule Köln organiseert o.m. een opleiding tot restaurator van perkament, pa-
pier, etsen en miniaturen. Aan de school is tevens een onderzoekscentrum verbonden waarin 
onderzoek verricht wordt naar de samenstelling van oude pigmenten en naar de mogelijk-
heden van de laser bij het schoonmaken van kunstobjecten (waaronder papier). 
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- Niedersächsisches Staatsarchiv 
http://www.staatsarchive.niedersachsen.de/home/ 
Niedersächsisches Staatsarchiv 
Schloß 
D-31675 Bückeburg 
de hieronder beschreven conserveringstechniek wordt sedert januari 1996 gecommercialiseerd 
door Neschen 
http://www.neschen.com 
Neschen AG (= hoofdzetel) 
Hans-Neschen-Straße 1 
D-31675 Bückeburg 
Archivcenter (= restauratie-afdeling van Neschen) 
Windmühlenstraße 6 
D-31675 Bückeburg 
Het Niedersächsisches Staatsarchiv in Bückenberg heeft in zijn restauratieatelier ongeveer 
twintig werknemers. Zij microfilmeren er alle archivalia van Neder-Saksen en Bremen en 
restaureren tevens allerlei documenten. 
In het Niedersächsisches Staatsarchiv ontwikkelde men een methode om losbladig papier te 
ontzuren en te verstevigen. Het procédé bestaat uit drie fasen: a) het fixeren van inkten en 
kleurstoffen, b) een waterige ontzuring met een oplossing van magnesiumbicarbonaat, c) een 
versteviging met behulp van methylcellulose. Sedert einde 1995 is het procédé gemechaniseerd 
en kan men ongeveer 5 lopende meter archief (ongeveer 50.000 documenten) per 30 dagen be-
handelen. Het materiaal moet evenwel vooraf geselecteerd worden: al te bros papier, foto's, bla-
den van grote afmetingen, papier zwaarder dan 140g/m2, ... komen niet in aanmerking. In de 
toekomst wil Neschen vestigingen oprichten in diverse landen om ‘ter plaatse’ het beschreven 
procédé aan te bieden. Samen met het Niedersächsisches Staatsarchiv zal verder onderzoek ver-
richt worden om het procédé eveneens voor gebonden materiaal geschikt te maken. Tevens zal 
onderzoek verricht worden naar de bestrijding van inktvraat en van schimmels. 
 
- Deutsche Bibliothek 
http://www.ddb.de 
Deutsche Bücherei Leipzig 
Deutscher Platz 1 
D – 04103 Leipzig 
Die Deutsche Bibliothek is de nationale bibliotheek van Duitsland en werd gesticht in 1990 ter 
gelegenheid van de éénmaking van het land (3 oktober 1990) door het samengaan van de Deut-
sche Bücherei Leipzig (°1912) en de Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main (°1947) en het 
daarmee verbonden Deutsche Musikarchiv Berlin. 
Zentrum für Bucherhaltung Gmbh (ZFB, °1998 om de conservatietechnieken ontwikkeld in die 
Deutsche Bücherei te commercialiseren) 
http://www.zfb.com 
Mommsenstraße 7 
D-04329 Leipzig 
Het Zentrum für Bucherhaltung is een dienstverlenend bedrijf voor bibliotheken, archieven en 
documentatiecentra en stelt aan deze instellingen zijn uitrusting ter beschikking voor conserva-
tie en restauratie van boeken en documenten (bv. vriesinstallaties, droogvriesinstallaties, va-
cuümkamers bij calamiteiten, microfilmering en digitalisatie van documenten, "gewone" res-
tauratieafdeling, enz.). Het centrum commercialiseert eveneens het procédé om machinaal pa-
pier te versterken. 
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Het onderzoek naar het splitsen en versterken van papier werd aanvankelijk doorgevoerd in die 
Deutsche Bücherei (Leipzig) en de Friedrich Schiller Universität (Jena) in de D.D.R.-tijd. Het 
procédé bestaat uit drie stappen: a) op papier dat moet worden verstevigd, wordt aan beide 
kanten een filtreerpapier gelijmd met een emulsie van gelatine in glycerine. Na het drogen 
wordt het papier gesplitst door de beide filtreerpapieren uit elkaar te trekken. b) in een tweede 
stap wordt een nieuwe papierkern ingekleefd bestaande uit pure, langvezelige cellulose. Aan de 
lijm zelf wordt een ontzurings, een verstevigings- en een schimmelwerend middel toegevoegd. 
c) ten slotte wordt de gelatinelaag verwijderd met enzymen en de behandelde stukken met 
warme lucht gedroogd en geperst. 
Tot 1994 gebeurden al deze stappen manueel en konden zo'n 200 bladen per dag behandeld 
worden. Vanaf 1998 zijn de drie stappen gemechaniseerd en kunnen 2000 bladen per dag 
verwerkt worden. Het voordeel van de behandeling is dat (net als in het procédé ontworpen in 
Bückeburg) in één bewerking het papier zowel ontzuurd als verstevigd wordt. Het grootste 
nadeel van dit procédé is dat enkel losse bladen behandeld kunnen worden en boeken bijgevolg 
uit elkaar gehaald moeten worden. 
Voor een uitgebreide literatuurlijst over dit onderwerp kan men de website van het ZFB raad-
plegen. 
 
C. Frankrijk 
Centre de Recherches sur la Conservation des Documents Graphiques 
http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/laborato/crcdg/fr/index.html 
Muséum national d’histoire naturelle 
36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
F-75005 Paris 
Het centrum kreeg sedert zijn ontstaan in 1963 de opdracht “d’exécuter, promouvoir ou coor-
donner toutes les recherches tendant à la protection des documents graphiques”. Er zijn 
laboratoria om de samenstelling en optimale preservatie en conservatie van leder en perkament, 
van foto’s en audiovisueel materiaal en van papier en cellulose te onderzoeken. Momenteel 
wordt er o.m. onderzoek verricht naar de bestrijding van schimmels en naar geschikte methodes 
voor massa-ontzuring; 
Op de website kunnen geïnteresseerden de lijst van de talloze publicaties van medewerkers aan 
het CRCDG raadplegen. 
 
D. Italië 
Istituto Centrale per la Patologia del Libro 
http://www.patologialibro.beniculturali.it/ 
via Milano 76 
I - 00184 Roma 
 
Het Istituto verricht fundamenteel onderzoek betreffende het boek en zijn band en organiseert 
congressen over dit onderwerp. Momenteel doet men o.m. onderzoek naar de efficiëntie van 
diverse methoden om schimmels te bestrijden. 
Het instituut onderneemt tevens restauraties. 
De onderzoeksresultaten worden o.m. in het onregelmatig verschijnende periodiek Istituto 
Centrale per la Patologia del Libro. Bollettino gepubliceerd. 
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E. Nederland 
- Instituut Collectie Nederland (ICN) 
http://www.icn.nl 
Gabriel Metsusstraat 8 
NL-1071 EA Amsterdam 
Het Instituut Collectie Nederland is in april 1997 ontstaan door de fusie van drie instellingen, 
met name het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Weten-
schap, de Opleiding Restauratoren en de Rijksdienst Beeldende Kunst. Het ICN heeft als doel 
instrumenten te verschaffen om het roerend cultureel erfgoed dat in Nederlandse musea, archie-
ven, bibliotheken en andere openbare verzamelingen te (helpen) beheren en bewaren. Zijn 
kerntaken worden in vijf steekwoorden geformuleerd: adviseren, onderzoeken, informeren, op-
leiden en ondersteunen. 
Het onderzoek binnen het Instituut Collectie Nederland richt zich o.m. op het onderzoek naar 
de bestrijding van inktvraat (zie ook hierboven), naar het behoud van fotocollecties en naar de 
definiëring van ICN-kwaliteitseisen voor archieven, bibliotheken en musea. Deze ICN-kwa-
liteitseisen beschrijven aan welke normen o.m. verpakkingsmateriaal (b.v. dozen, karton, 
inpakpapier, archiefomslagen) in de genoemde instellingen moeten voldoen. 
 
publicaties i.v.m. inktvraat: 
B. Reißland, Ink Corrosion. Aqueous and Non Aqueous Treatment of Paper Objects – State of 
the Art, in: Restaurator, 20 (1999), pp. 167-180. 
J.G. Neevel, B. Reißland, The Ink Corrosion Project at the Netherlands Institute for Cultural 
Heritage, in: Paper conservation News, nr 85 (maart 1998), pp. 10-13. 
publicatie i.v.m. de ICN-kwaliteitseisen: 
wordt aangeboden in een speciale losbladige map, zodat nieuwe of bijgestelde eisen eenvoudig 
toegevoegd kunnen worden. De complete map kan besteld worden bij het ICN en kost circa 20 
euro. Na aankoop van de map worden nieuwe en bijgestelde kwaliteitseisen in het vervolg gra-
tis toegezonden. 
publicaties i.v.m. rampenbeheersing: 
Samen met de Vlaamse gemeenschap, Afdeling Beeldende Kunst en Musea vertaalde het ICN 
het Amerikaanse Emergency Response and Savage Wheel (waterschadewiel). Het water-
schadewiel kan bekomen worden door contact op te nemen met de vermelde afdeling, 
Parochiaanstraat 15 te 1000 Brussel. Het “waterschadewiel” is als het ware een compacte eerst-
hulp-cursus. Aan de voorzijde worden in negen stappen de algemene eerste reddingsmaat-
regelen uitgelegd voor ondergelopen kunstobjecten. Aan de achterzijde worden de specifieke 
maatregelen voor bepaalde materialen uitgelegd (bv. boeken en papier, foto’s, elektronische 
informatiedragers, enz.). Op de website vindt men bovendien allerlei nuttige tips om een eigen 
rampenplan op te stellen. 
 
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag (KB) 
http://www.kb.nl/ 
Postbus 90407 
NL-2509 LK Den Haag 
 
Aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag worden vele interessante projecten en onderzoe-
ken doorgevoerd. We bespreken enkel diegene die interessant zijn in dit bestek. 
 
project: Depot van Nederlandse Elektronische Publicaties: zie deel I, hoofdstuk 6 
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project: Metamorfose 
Het project Metamorfose startte in 1997 en heeft tot doel om manuscripten, boeken, kranten en 
tijdschriften van Nederlandse origine uit de periode 1840-1950 te preserveren. Het papier uit de 
vermelde periode is immers sterk onderhevig aan verzuring. Enerzijds wordt ernaar gestreefd 
om via een samenwerkingsverband tussen de diverse Nederlandse bibliotheken van elke tekst 
een microfilm aan te maken. Alle microfilms worden geregistreerd in EROMM, een Europees 
systeem voor de opslag van beschrijvingen van microfilms en -fiches. EROMM wordt beheerd 
door de universiteitsbibliotheek van Göttingen (D). Elke geïnteresseerde bibliotheek kan hier 
microfilms bestellen; zie in dit verband de site van EROMM: http://www.eromm.org.  Ander-
zijds pogen de deelnemers aan het Metamorfose-project eveneens om minstens één exemplaar 
van elke tekst (en van waardevolle stukken meer dan één exemplaar) te preserveren. Daartoe 
wordt bv. onderzoek verricht naar massa-ontzuring. 
De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in diverse rapporten. Zo kan men op de site van 
de KB rapporten inkijken betreffende de ontzuring van boeken met het Bookkeeper proces, 
betreffende de snelheid van papierverval, betreffende de digitalisering van microfilms of 
betreffende de conservering van bibliotheekmateriaal in kleur (via kleuropnamen). 
 
project: Het geheugen van Nederland 
http://www.geheugenvannederland.nl 
Via het project “het Geheugen van Nederland” heeft de Koninklijke Bibliotheek een massale 
digitaliseringscampagne opgezet. De databank bevat beelden en teksten uit de vaak verborgen 
collecties van Nederlandse culturele instellingen. 
 
2.4.2. Verenigingen en instellingen die de kennis betreffende restauratietechnieken 
verspreiden via congressen, publicaties of cursussen 
 
Naast de zoëven opgesomde onderzoekscentra bestaan ook verenigingen en instellingen die tot 
doel heben om het onderzoek i.v.m. restauratietechnieken te steunen en te verspreiden. 
 
A. Internationaal 
- Council on Library and Information Resources (CLIR) en European Commission on Preser-
vation and Access (ECPA) 
http://www.clir.org/ 
http://www.knaw.nl/ecpa 
ECPA, Postbus 19121, NL-1000 GC Amsterdam 
 
De Commission on Preservation and Access was een non-profit organisatie met als doel de 
samenwerking te bevorderen tussen bibliotheken, archieven en documentatiecentra die zich in-
spanden om geschreven en gedrukte teksten op welke drager dan ook te bewaren en toegan-
kelijk te maken. Vanaf juli 1997 ging het samen met de Council on Library Resources (CLR) 
op in de Council on Library and Information Resources. Vanaf maart 1994 bestaat ook een 
European Commission on Preservation and Access. Het secretariaat van de ECPA is gevestigd 
in de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen en verspreidt van daaruit publi-
caties voor geïnteresseerden. De laatste jaren handelen deze publicaties vooral over de proble-
men die rijzen bij de digitalisatie van collecties. 
 
Op de website van de ECPA kan men informatie vinden over congressen en publicaties i.v.m. 
preservatie en conservering. Verder vindt men er de inhoudstafels van de belangrijkste tijd-
schriften die aan dit onderwerp gewijd zijn. 
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- International Center for the Study of the Preservation and the Restauration of Cultural 
Property (ICCROM) 
http://www.iccrom.org/ 
Via di San Michele 13 
I-00153 Roma 
 
Het ICCROM werd in 1960 te Rome gesticht ten gevolge van een akkoord tussen de UNESCO 
en de Italiaanse Staat. Het centrum heeft vijf mandaten: 
-  verzamelen, bestuderen en verspreiden van informatie die betrekking heeft op technische en 
wetenschappelijke aspecten van de conservatie en restauratie van het culturele erfgoed 
- coördineren en stimuleren van onderzoek in dit gebied door mandaten te verlenen aan 
instellingen of experten 
- advies verschaffen betreffende algemene of precieze vragen in verband met de conservatie of 
restauratie van het culturele erfgoed 
- bijdragen tot de opleiding van onderzoekers en restaurateurs 
- politici en andere verantwoordelijken senbiliseren om te investeren in de conservatie en res-
tauratie van het culturele erfgoed 
 
Om het vierde mandaat te realiseren organiseert het centrum op internationaal vlak cursussen 
(te Rome, maar ook steeds meer ‘wereldwijd’) over het behoud van het culturele erfgoed. 
Hoewel de nadruk in de eerste plaats ligt op cursussen betreffende de conservering van 
muurschilderingen en architecturale complexen, wordt op onregelmatige tijdstippen tevens on-
der meer een cursus van twee maanden over de conservering van papier georganiseerd. 
 
- International Council on Archives - Conseil International des Archives (ICA - CIA) 
http://www.ica.org/ 
60, rue des Francs-Bourgeois 
F – 75003 Paris 
 
De International Council on Archives is sedert 1948 een internationale, niet-gouvernementele 
organisatie die wereldwijd de belangen van archieven en archivarissen verdedigt. De raad telt 
momenteel meer dan 1450 leden in 170 landen. De ICA houdt regelmatig congressen en bevat 
in haar schoot enkele werkgroepen die zich specifiek buigen over preservatie- en restauratie-
problematiek, zoals het Committee on Archive Buildings and Equipment, het Committee on 
Preservation of Archival Material en het Committee on Disaster Prevention. Verder behandelen 
andere comités de conservatieproblematiek occasioneel, zoals bv. de comités die zich concen-
treren op audiovisuele of elektronische archieven. De onderzoeken van haar leden worden 
gepubliceerd. 
 
- International Federation of Library Associations (IFLA) 
http://www.ifla.org/ 
P.O. Box 95312 
NL-2509 CH Den Haag 
 
De IFLA werd in 1927 in Edinburgh gesticht tijdens een internationaal congres. Sedert 1971 
bevindt haar zetel zich in de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag. De IFLA heeft momenteel 
meer dan 1700 leden in circa 150 landen. Ook deze federatie houdt regelmatig congressen en 
net als de ICA-CIA bevat zij enkele werkgroepen die zich buigen over preservatie- en restaura-
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tieproblematiek, zoals de Section on Conservation and Preservation (nr 19) en de Section on 
Library Buildings and Equipment (nr 20). Verder worden ook hier regelmatig bijdragen van de 
leden gepubliceerd. 
 
- International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC) 
http://www.iiconservation.org/ 
6, Buckingham Street 
London WC2N 6BA 
United Kingdom 
 
Dit instituut werd gesticht in 1950 en verspreidt de kennis, methodes en kwaliteitseisen die 
gebruikt worden om het culturele erfgoed te beschermen en te restaureren. De IIC heeft 
momenteel ongeveer 3500 leden in circa 75 landen. In diverse landen heeft het zelfstandige 
afdelingen. Het IIC organiseert jaarlijks een internationaal congres en publiceert viermaal per 
jaar het tijdschrift Studies in Conservation. Journal of the IIC. (ISSN: 0039-3630), naast het 
Bulletin dat tweemaal per maand verschijnt. Verder publiceert het IIC tevens de acta van zijn 
tweejaarlijkse congressen en participeert het in de publicatie van de Art and Archaeology Tech-
nical Abstracts (zie verder). Ook sommige nationale afdelingen organiseren eigen congressen 
en geven een tijdschrift uit. 
 
B. Verenigd Koninkrijk 
- Institute of Paper Conservation (IPC) 
http://palimpsest.stanford.edu/ipc/ 
Leigh Lodge 
Worcester WR6 5LB 
U.K. 
 
Het Institute of Paper Conservation verenigt de meeste restauratoren van papier in Groot-Brit-
tannië. Lidmaatschap is evenwel ook toegestaan voor mensen die zich beroepshalve interes-
seren aan restauratie van papier, zoals archivarissen, conservators enz. De vereniging stelt zich 
tot doel om nieuwe technieken en ideeën betreffende papierrestauratie efficiënt te verspreiden. 
Daartoe publiceert het o.m. jaarlijks zijn tijdschrift The Paper Conservator, waarin zowel 
preservatie, als conservatie en restauratie van papier behandeld wordt. Het IPC publiceert 
eveneens viermaal per jaar een newsletter, Paper Conservation News, waarin ontmoe-
tingsdagen aangekondigd worden, boekbesprekingen opgenomen worden of nieuwe producten 
voorgesteld. 
 
2.4.3. Tijdschriften 
 
- Restaurator. International Journal for the Preservation of Libary and Archival Material. 
ISSN: 0034-5806; uitgever: K.G. Saur Verlag, München 
http://www.saur.de 
 
Dit tijdschrift verschijnt viermaal per jaar. Het is volledig gewijd aan de problematiek 
betreffende de preservatie, conservatie en restauratie van archieven en boeken. Het bevat in de 
eerste plaats bijdragen over fundamenteel onderzoek in het genoemde vakgebied. Soms worden 
ook nieuwe restauratietechnieken of -producten voorgesteld. 
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- Restauro. Zeitschrift für Kunsttechniken, Restaurierung und Museumfragen. 
ISSN: 0933-4017; uitgever: Callwey-Verlag, München 
http://www.restauro.de 
 
In Restauro worden in de eerste plaats  de preservatie, conservatie of restauratie van museum-
objecten en monumenten bestudeerd. Soms bevat het tijdschrift evenwel interessante bijdragen 
over onderzoek betreffende papier. Verder wordt in de publicatie een interessante kroniek 
opgenomen over de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeksresultaten of laatste congressen i.v.m. 
het genoemde onderwerp.  
 
2.4.4. Newsletters 
 
- The Abbey Newsletter. Preservation of Library and Archival Materials 
ISSN: 0276-8291; uitgever: Abbey Publications, Inc 
sommige artikels kunnen gratis op het net geraadpleegd worden onder: 
http://palimpsest.stanford.edu/byorg/abbey 
 
Dit Amerikaanse tijdschrift verschijnt achtmaal per jaar en volgt op de voet de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van preservatie, conservatie en restauratie in de Verenigde Staten. 
De ontwikkelingen in Europa worden meer op afstand gevolgd. 
The Abbey Newsletter bevat tevens een internationale kalender met congressen en seminaries. 
 
- La Route du Papier 
Is een bescheiden newsletter uitgegeven door Anne Liénardy (Mimosalaan 83, 1150 Brussel). 
De newsletter verschijnt zeer onregelmatig – de laatste dateert van december 1998.  
 
D. Handboeken (meest recente bovenaan) 
- Règles pour la restauration et la reliure des documents d’archives, Direction des archives de 
France, Service technique, 1999 (schrijven naar La Documentation française, 124 rue Henri-
Barbusse, F-93308 Aubervillers Cedex of afhalen via http://www.culture.gouv.fr/) 
- L. Smets, Hoe beoordeel ik een restauratiedossier? Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Brussel, 1999. 
- W. Rombauts, Conservering van archieven. Inleiding tot de problematiek, Brussel, 1997. 
- Advances in preservation and access, ed. B.B. Higginbotham, Medford (NJ), 1995. 
- A. Liénardy, Ph. Van Damme, Massaontzuring van boeken en documenten, Brussel, 1992. 
- A. Liénardy, Ph. Van Damme, Inter folia. Handboek voor de conservatie en de restauratie 
van papier, Brussel, 1989. 
 
 
2.4.5. Websites (die tot dusver niet vermeld werden) 
 
- Conservation On Line (CoOL): 
http://palimpsest.stanford.edu/ 
Deze site is een initiatief van het Preservation Department of Stanford University Libraries. 
Oorsponkelijk werd deze site opgezet voor de bibliotheek- en archiefwereld, maar nu is deze 
uitgegroeid tot een portal voor elk terrein van conservering en restauratie. De site bevat een 
rubriek ‘News’, een rubriek ‘Finding People’ en een rubriek ‘Conservation Topics’. In deze 
laatste rubriek vinden we trefwoorden als Disaster Planning and response, Pest Management, 
Mass Deacidification enz. De site behandelt vrijwel elke topic; het belangrijkste minpunt van 
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de site is haar slechts matige belangstelling voor Europees onderzoek en overaccentuering van 
Amerikaanse realisaties. 
 
-European Preservation Information Center (EPIC): 
http://www.knaw.nl/ecpa/ 
Dit is de site van de ECPA (zie hierboven). Op deze site ligt het accent eerder op Europese 
realisaties en behandelt men vrijwel enkel projecten i.v.m. het behoud van boeken, papier, film, 
fotografisch materiaal, geluid en digitale archieven. 
 
http://www.unesco.org/webworld/index.shtml 
Via deze site onderhouden door de Unesco kunnen diverse projecten betreffende het bewaren 
van het “geheugen van de wereld” bezocht wordt. De links worden thematisch opgedeeld; zo is 
er bv. de Unesco Archives Portal met allerlei links naar organisaties die zich inzetten voor het 
bewaren van archivalia of voor de studie van de optimale bewaring ervan. Via de site kunnen 
tevens de RAMP-studies geraadpleegd worden. RAMP staat voor Records and Archives 
Management Programme. Het laatste rapport dateert evenwel van 1995. 
 
Verder kunnen ook de meeste sites van de hierboven opgesomde internationale of nationale 
sites dienen als portal voor verdere opzoekingen in verband met preservatie, conservatie en 
restauratie van documenten. 
 
Hierna geven we nog enkele voorbeelden van concrete documenten die de geïnteresseerde kan 
raadplegen op internet:  
 
- rapporten van bibliotheken, universiteiten over massa-ontzuring: 
http://lcweb.loc.gov/preserv/deacid/massdeac.html 
Rapporten van de Library of Congess (Washington, DC) over hun ervaringen met massa-ontzu-
ringsmethodes. Zij besluiten dat de ideale formule (nog) niet bestaat. 
 
- stellingname over de digitale preservatie van documenten: 
http://www.uky.edu/~kiernan/DL/hedstrom.html 
 
- informatie over schimmelbestrijding 
http://www.mycology.adelaide.edu.au/ 
 
- informatie i.v.m. het evalueren van de collectie en het opstellen van rampenplannen 
Disaster Plan van Indiana University Libraries 
http://www.indiana.edu/~libpres/disaster/baseplan.html 
CALIPR. Preservation Planning Software 
http://sunsite.berkeley.edu/CALIPR 
 
 
2.4.6. Vakbeurzen 
 
- In 1987 en 1988 werd te Zutphen (NL) tentatief een vakbeurs voor conservatie en restauratie 
ingericht. Het initiatief had een dergelijk succes dat beslist werd om er een tweejaarlijks event 
op grote schaal te Amsterdam van te maken. De beurs ging door in de even jaren en werd 
"Restoration" geheten, waaraan het lopende jaar toegevoegd werd, bv. "Restoration 1998". 
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Vanaf 2001 wordt deze vakbeurs vervangen door “De Nederlandse Restauratiebeurs 2001”, die 
doorging in mei 2003 in de Brabanthal te ’s-Hertogenbosch (zie http://www.restauratiebeurs.nl/ 
) en opnieuw georganiseerd wordt in 2005. Ook de afdeling Monumenten en Landschappen 
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft een lid in de Raad van Advies van deze 
beurs. Op “De Nederlandse Restauratiebeurs 2001” waren allerlei organisaties, instellingen en 
bedrijven die te maken hebben met restauratie aanwezig.  
 
- Ook de VVBAD (zie: http://www.vvbad.be) organiseert tweejaarlijks (in de oneven jaren) een 
vakbeurs voor personen tewerkgesteld in bibliotheken, archieven en documentatiecentra. Deze 
beurzen heten "Informatie", aangevuld met het lopende jaar, bv. "Informatie 2001". In deze 
beurzen vormt conservatie- en restauratiemateriaal slechts een klein segment, daar tevens plaats 
ingeruimd wordt voor o.m. meubilair, databanken, scanners enz. 
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3. Risk Management 
 
Risk Management is het beheren en doen verminderen van risico’s. “Verliezen” kunnen im-
mers verhinderen dat de doelstellingen van de instelling (museum, bibliotheek, … een be-
drijf,…) niet langer verwezenlijkt kunnen worden. 
 
Risk Management is een besluitvormingsproces, bestaande uit vijf stappen: 
a) de identificatie en analyse van de risico’s die de fundamentele doelstellingen van het be-
drijf kunnen aantasten 
b) het onderzoek van de diverse risk-managementstechnieken die deze risico’s kunnen behan-
delen 
c) een selectie van de alternatieven die het meest doeltreffend lijken 
d) de implementatie van de gekozen technieken 
e) het toezicht op de resultaten van de technieken, met het oog op eventuele begeleiding en 
bijsturen.  
 
Anderzijds is Risk Management tevens een managementsproces, opgebouwd uit vier elemen-
ten: 
a) de planning van het werk dat nodig is voor de bescherming van de organisatie tegen de 
negatieve effecten van onvoorziene verliezen. 
b) de organisatie van het personeel en andere middelen om dit werk uit te voeren 
c) de motivatie van het personeel, waardoor ze vrijwillig hun verantwoordelijkheden 
opnemen wat risicobeheer betreft 
d) de controle en de eventuele correctie van het risk-managementsprogramma met het oog op 
de effectiviteit 
 
In dit hoofdstuk hebben we het in het bijzonder over drie groepen van risico’s:  
- bruiklenen ten behoeve van een tentoonstelling 
- diefstallen (door eigen personeel of door bezoekers) 
- rampen (veroorzaakt door natuurlijke fenomenen, technische of mechanische mankementen 
 
 
3.1. Bruiklenen ten behoeve van tentoonstellingen 
 
De hoofddoelstellingen van musea, bewaarbibliotheken en archieven zijn: het verzamelen, 
bewaren, onderzoeken en presenteren van materiële getuigenissen. Hun culturele erfgoed is 
in veel gevallen collectief bezit dat als waardevol wordt beschouwd. Vanuit deze optiek is het 
normaal te noemen dat de diverse stukken uit de collectie af en toe worden tentoongesteld 
voor het grote(re) publiek. 
 
Bruiklenen voor tentoonstellingen zijn bijgevolg een courante praktijk geworden. Bruikleen 
kan kort samengevat worden als “een overeenkomst waarbij de bruikleengever aan de bruik-
leennemer een zaak in gebruik geeft, waarbij de bruikleennemer geen tegenprestatie verschul-
digd is en dezelfde zaak op een gegeven moment terug moet geven aan de bruikleengever”.  
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
L. Gelders, L. Pintelon et al., Sectoronderzoek en verbetering van de service in art handling 
en transport, Brussel, 2001 (Beheer, conservatie en restauratie van museale collecties. 
Onderzoeksproject in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap) 
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R. Botterman, G. Elsen et al., Musea, risicobeheer en verzekeringen, Brussel, 2002 (Beheer, 
conservatie en restauratie van museale collecties. Onderzoeksproject in opdracht van de 
Vlaamse Gemeenschap) 
 
 
3.1.1. Het bruikleencontract 
 
Het is duidelijk dat het tijdelijk verwijderen van een object uit zijn vertrouwde omgeving 
extra risico’s meebrengt. Het stuk moet immers door meerdere mensen gemanipuleerd en 
vervoerd worden. Het is bijgevolg van belang dat de bruikleengever en de bruikleennemer in 
een contract specificeren wie waarvoor verantwoordelijk is. 
 
In een bruikleencontract moeten er o.m. afspraken gemaakt worden i.v.m. 
-  het transport en de transpostkosten (meestal ten laste van de bruikleennemer), 
- de kosten en de modaliteiten van de bewaking,  
- de verzekering,  
- de opstelling,  
- de vermelding van de naam van de bruikleengever, enz.  
(Zie het bruikleenreglement van de Gentse Universiteitsbibliotheek in bijlage). Dergelijke 
bruikleenovereenkomst kan bv. ook het auteursrecht op de reproducties regelen. In de meeste 
contracten treft men verder de bepaling aan dat het voorwerp absoluut niet mag worden ge-
restaureerd en dat het teruggeëist kan worden als het niet wordt gebruikt voor het doel waar-
voor het in bruikleen gegeven is, of als de bepalingen van de overeenkomst niet worden ge-
respecteerd. Door alle modaliteiten schriftelijk vast te leggen, kan men vele onduidelijkheden 
en conflicten achteraf voorkomen. 
 
Aanvragen tot bruiklenen leiden dikwijls tot een vrij omvangrijke administratieve verwer-
king. Zo moet men de tijdelijke verwijdering van een object goed documenteren, o.m. via een 
getuige op de plaats waar het document zich “normaal” bevindt. Zoniet verliest men veel tijd 
op het ogenblik dat een lezer naar dit document vraagt en men dit gaat zoeken omdat men 
vergeten is dat het object naar een tentoonstelling vertrok. Verder moet men ook dossiers bij-
houden waarin alle correspondentie en afspraken betreffende de tentoonstelling opgenomen 
zijn. Zo is het van belang dat achteraf kosten gemaakt voor het inlijsten van een prent, voor 
het schoonmaken van een voorwerp enz. teruggevorderd kunnen worden. 
Als voorbeeld geven we in bijlage het “inlichtingenformulier” dat in de handschriftenzaal 
gebruikt wordt en het “tentoonstellingenformulier” dat in het secretariaat dienst doet. 
 
 
3.1.2. Aangepaste handling en transport voor kunstvoorwerpen 
 
Een kunsttransport houdt steeds risico’s in. Bijgevolg moet men zich eerst en vooral de vol-
gende vragen stellen: 
- moet het kunstvoorwerp op transport? 
- kan het kunstvoorwerp in zijn huidige toestand op transport? 
- moeten er eerst bepaalde behandelingen worden overwogen? 
 
Bij het verder afwegen van voor- en nadelen kan men de volgende overwegingen maken: 
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Ook als men de kosten voor art handling en transport doorberekent naar de bruikleennemer, 
blijven volgende nadelen gelden: 
- het tijdelijk gemis van het voorwerp in de eigen instelling 
- het tijdsbeslag dat op de eigen instelling wordt gelegd bij het behandelen van de aanvraag 
- de kans op schade, slijtage… 
 
Voordelen daarentegen zijn: 
- collegialiteit: wie zelf niets uitleent, mag geen bruikleen van anderen verwachten als hij zelf 
een tentoonstelling inricht. 
- het prestige of de bekendheid van een stuk kan groter worden dankzij de opname in een ten-
toonstelling 
- de wetenschappelijke aandacht voor het uitgeleende object neemt toe 
- de eigen public relations van de instelling worden verzorgd 
- het maatschappelijke belang: dankzij de collectiemobiliteit kan een ruimer publiek kennis-
maken met museale objecten. 
 
Als de bibliotheek, het museum... ermee akkoord gaat dat het voorwerp uitgeleend wordt en 
bijgevolg getransporteerd, kiest de bruikleengever of de bruikleennemer een transporteur 
waarmee afspraken gemaakt worden inzake de verpakking, het af te leggen traject, de bege-
leiding, de verzekering...  Meestal worden de modaliteiten i.v.m. het transport opgesomd in 
het bruikleencontract. 
 
De klant legt de transporteur voorwaarden op waaraan de uitvoering van alle handelingen in 
het ‘nagel-tot-nagelproces’ moet voldoen. Temperatuur, vochtigheid, schokken en vibraties 
zijn enkele voorbeelden. De transporteur kan op basis hiervan nagaan welke uitrusting hij 
nodig heeft om aan de wensen van de bruikleengever te voldoen en selecteert de correcte 
middelen (inpakmaterialen) en faciliteiten (aangepaste vrachtwagen). 
 
Het bijhorende conditierapport is het verslag van de toestand waarin een museaal object zich 
bevindt. Het is bij voorkeur vergezeld van fotografische (detail)opnamen en tekeningen en 
wordt het best op geregelde tijdstippen geverifieerd en zonodig geactualiseerd. 
 
Risico’s tijdens het transport kunnen vooral in twee categorieën ondergebracht worden. Bij 
niet geklimatiseerde wagens/vrachtwagens kan de temperatuur en relatieve vochtigheid 
schommelen door langdurige blootstelling aan bv. hevig zonlicht. Verder kunnen de kunst-
werken blootgesteld worden aan schokken tengevolge van oneffenheden in het wegdek of 
door trillingen die eigen zijn aan het voertuig zelf (afhankelijk van o.m. het ophangingssys-
teem bij wagens, landingsmanoeuvres bij vliegtuigen enz.). De mate waarin de bovenstaande 
factoren schade berokkenen aan de voorwerpen, hangt af van hun fragiliteit en de al dan niet 
aangepaste verpakking. 
 
Bij de keuze van een verpakking moet men met drie factoren rekening houden: 
- de gevoeligheid van een object voor de condities die zich voordoen tijdens een transport 
- de extreemheid van de verwachte condities tijdens een transport 
- de performantiekarakteristieken van de inpakmaterialen 
 
De sterkste schokken die verwacht kunnen worden, zijn meestal het resultaat van accidentele 
vallen of ‘mishandeling’. Het schokniveau hangt af van de hardheid van het object, van het 
impactoppervlak en de hoogte van de val. 
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Factoren waarmee men rekening moet houden bij het kiezen en vervaardigen van een kist 
zijn: stabiliteit, weerstand tegen perforatie, waterbestendigheid, handling (handvaten of 
grepen voor handling), vuurbestendigheid, rigiditeit, reflectie-eigenschappen (bv. zonnestra-
len), gewicht en volume. 
 
De vorm van de verpakking is van belang voor de stabiliteit ervan. Een voorbeeld zijn de 
kisten voor schilderijen, die meestal rechtopstaand worden vervoerd. Verplaatsingen van deze 
kisten kunnen aanleiding geven tot het kantelen van de kist, met als gevolg een schok of de 
perforatie van de kist door contact met scherpe voorwerpen. Het verpakken van meerdere 
schilderijen in een kist zorgt voor een grotere stabiliteit van de kist en verlaagt de kans op 
schokken door kanteling. Verder zijn er grenzen voor de afmetingen van verpakkingen als er 
wordt gekozen voor standaard transportmodes. Zo geldt voor de hoogte in de meeste 
vrachtwagens een maximum van 2,9 meter. 
 
Als de manier van verpakken voldoende gestandaardiseerd is, vermindert de kans dat verpak-
kers en uitpakkers fouten maken omdat ze niet vertrouwd zijn met het gebruik van een be-
paald systeem.  
 
Verpakkingsmaterialen kunnen opgedeeld worden in twee categorieën: hard pack en soft 
pack. Onder ‘hard pack’ wordt onder meer verstaan: hout, kunststoffen of metalen kisten. 
Hun eerste functie is beschermen tegen mechanische schade en een eerste buffer vormen 
tegen klimaatwisselingen en neerslag. Andere overwegingen bij het maken van een kist zijn: 
- handling: laat het design van de kist het gebruik van heftrucks toe, zijn de nodige 
handvatten er? 
- vuurbestendigheid: gebruik van aluminium? 
- rigiditeit: vooral van belang op contactpunten tussen verschillende vlakken. 
- reflectieve eigenschappen: reflecteert de buitenzijde voldoende het zonnelicht? 
- gewicht en volume: zijn het gewicht en het volume van de kist niet excessief in verhouding 
tot het museaal object? 
 - kentekens: zijn de benodigde internationale kentekens aanwezig op de kist (fragiliteit, rich-
ting van dragen enz.)? 
 
Bij het gebruik van metalen kisten is het aan te bevelen om grote oppervlakken uit diverse pa-
nelen op te bouwen. Grote metaaloppervlakken zijn dimensionaal minder stabiel dan kleine. 
Ook hergebruikbare en moduleerbare kisten maken opgang. Dit zijn kisten met standaard bui-
ten-, maar variabele binnenafmetingen, waardoor ze geschikt zijn voor het transport van wer-
ken met een verschillende omvang. 
 
Soft pack materialen bieden steun tegen schokken en vibraties, isoleren tegen temperatuur-
wisselingen en zijn een buffer tegen schommelingen in de relatieve vochtigheid. Hieronder 
vallen o.a. diverse soorten schuim, zoals polystyreen, polyethyleen en polyurethaan. 
Daarnaast zijn er de papiersnippers en houtkrullen. Het onderscheid tussen polyethyleen (bv. 
bubble folie), polyurethaan en polystyreen (bv. piepschuim) is dat de eerste twee na het on-
dergaan van schokken weer hun oorspronkelijk vorm aannemen terwijl polystyreen dat na 
herhaaldelijke vervormingen niet meer doet. Verder heeft polystyreen een groter isolerend 
vermogen.  
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Inpakmateriaal kan zowel hygroscopisch zijn als impermeabel. Hygroscopische materialen 
laten waterdamp door. Impermeabele materialen zijn beter in staat om een stabiele omgeving 
(temperatuur, relatieve vochtigheid) te garanderen, maar bij onjuist gebruikt kan er condensa-
tie optreden. Zo raakt polyethyleen het best het object niet aan en plaatst men bv. beter eerst 
een katoenen tussenlaag of één uit zijdepapier (bij boeken). Het gebruik van polyethyleen is 
aan te raden als een object ingepakt wordt in een ruimte met bijvoorbeeld 30% relatieve 
vochtigheid en getransporteerd wordt naar een omgeving met een relatieve vochtigheid van 
50%. Het schermt het object af tegen een hogere relatieve vochtigheid. Een goede bescher-
ming van objecten tegen externe invloeden van de transportomgeving krijgt men als men de-
ze eerst in polyethyleen wikkelt en vervolgens isolatiemateriaal (bv. piepschuim) aanbrengt. 
Hierdoor wordt het relatieve vochtigheidsgehalte binnen de polyehtyleen onafhankelijk van 
de directe omgeving. Het isolatiemateriaal zorgt ervoor dat de temperatuurwisselingen traag 
verlopen, waardoor de kans op condensatie binnen de polyethyleenlaag kleiner wordt. 
 
Silicagel en artsorb zijn uitstekende buffers tegen schommelingen in de relatieve vochtigheid. 
Ze zijn actiever dan hout of papier. Door zijn groter gewicht kan silicagel grotere hoeveelhe-
den water vasthouden en vrijgeven bij schommelingen in de relatieve vochtigheid. Hierdoor 
vertraagt het tempo van de verandering in de relatieve vochtigheid. Silicagel en artsorb zijn 
vooral geschikt voor metalen of kunstvezelkisten. Belangrijk is dat de producten geconditio-
neerd zijn voor de juiste relatieve vochtigheid. Verder zijn er een aantal nieuwe inpakmate-
rialen die interessante mogelijkheden bieden, zoals Tyvek, dat vochtbestendig is, geen stof 
afgeeft, niet schurend is en niet chemisch behandeld. Ook Nomex van Dupont is een nieuw 
beloftevol inpakmateriaal (www.masterpak-usa.com). 
 
De risico’s tot beschadiging van een voorwerpen nemen toe bij: 
- ondeskundige handling 
- ruw laden en lossen 
- weinig zorgzame afbraak 
- onzorgvuldige manipulatie 
- slechts één begeleider, tevens chauffeur (bv. bij een sanitaire stop blijft het voorwerp onbe-
waakt achter of, bij aankomst in de tentoonstellingsruimte moet de begeleider het voorwerp 
dragen en tegelijkerijd deuren openen.) 
 
 
3.1.3. Verzekeringen 
 
3.1.3.1. Noodzaak tot verzekeren 
 
Het merendeel van de aansprakelijkheidsregimes voor vervoerders voorziet een beperking 
van de aansprakelijkheid in hoofde van de vervoerder, in de vorm van een beperkt bedrag per 
gewichtseenheid. De vervoerder geniet tevens van ontheffing van aansprakelijkheid in 
bijzondere gevallen (bv. bij gebrekkige verpakking van de goederen, wanneer de goederen 
door de afzender of geadresseerde zelf geladen of gelost worden, enz). Opdat een transpor-
teur een ladingbelanghebbende partij vergoedt in geval van schade, moet hij aansprakelijk 
kunnen worden gesteld. Als “hoeder” van de goederen bestaat er een vermoeden van aan-
sprakelijkheid als hij ze niet levert in de toestand waarin ze hem werden toevertrouwd. Als de 
transporteur kan bewijzen dat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld, zal hij geen enkele 
vergoeding verschuldigd zijn. 
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De transporteur kan zich eveneens beroepen op de vrijstelling van aansprakelijkheid als de 
schade aan de goederen te wijten is aan een geval van overmacht. De algemeen aanvaarde de-
finitie voor “overmacht” bepaalt dat het om een gebeurtenis moet gaan die tegelijk niet te 
voorzien, onontkoombaar en extern is. Als deze drie criteria vervuld zijn, kan de transporteur 
vrijstelling van aansprakelijkheid genieten en is hij bijgevolg geen enkele vergoeding ver-
schuldigd voor de geleden schade. Enkele voorbeelden van overmacht zijn een aardbeving, 
een windhoos en een gewapende diefstal.  
 
3.1.3.2. Aard van de verzekering 
 
In principe dekt de cargoverzekering een vervoers- en geen verblijfsrisico. Het betreft hier 
dus de risico’s waaraan de goederen zijn blootgesteld tijdens het vervoer, niet bij het laden, 
het lossen en de opslag voor, na en eventueel tijdens het vervoer. Zodra de goederen aan 
boord zijn, vangt de dekking van de cargoverzekering aan. Anders gezegd: zolang de goe-
deren verblijven in de magazijnen van de afzender of de bestemmeling, zijn ze niet gedekt 
door de cargoverzekering. De goederen in de eigen magazijnen van de afzender of de bestem-
meling zijn in principe verzekerd via de brandverzekering8. 
 
Omdat opslag en transport nauw samenhangende begrippen zijn, wordt door de uitlenende in-
stantie geëist dat de uitgeleende voorwerpen op kosten van de organisatoren van de tentoon-
stelling worden verzekerd tegen schade die optreedt tijdens het transport heen en terug, even-
als tijdens het verblijf in het ontlenende museum. De “nagel-tot-nagel-verzekering” komt 
tegemoet aan deze eis. De voorwerpen zijn in dit geval verzekerd vanaf het moment dat ze 
van hun plek in de uitlenende bibliotheek, museum... worden weggehaald tot op het moment 
dat ze er opnieuw zijn teruggekeerd. Deze verzekering wordt over het algemeen afgesloten op 
all-riskbasis. Ervaring leert dat men er goed aan doet om te informeren welke de definitie 
voor diefstal is die de diverse verzekeraars hanteren. Voor sommige moeten er sporen van in-
braak zijn (een ingeslagen ruit, een geforceerd slot,...). Indien deze sporen er niet zijn, is er 
sprake van eenvoudige verdwijning en betaalt de verzekering niet uit. 
 
 
3.1.4. Beveiling tijdens tentoonstellingen 
 
Uiteraard dienen de tentoonstellingsruimtes te voldoen aan de klimaatcondities zoals opge-
somd in het tweede hoofdstuk. Deze condities worden best tevens opgesomd in het 
bruikleencontract. In deze paragraaf hebben wij het over de beveiling van de objecten tegen 
diefstal en vandalisme. 
 
De beveiliging van tentoonstellingszalen is een vak apart. Niet alleen vanwege de bijzondere 
inhoud en waarde die beschermd moeten worden tegen diefstal, vandalisme, brand en allerlei 
andere risico’s, maar ook vanwege de bezoekersstromen die de zalen veilig in en uit moeten 
kunnen. Belangrijk is dat men tijdens een tentoonstelling niet onmiddellijk denkt aan sloten 
en onbreekbare vitrines, maar dat men vooral de mogelijkheiden nagaat om de risico’s zoveel 
mogelijk te beperken. 
 

                                                 
8 Indien de kunstvoorwerpen enkel verzekerd zijn via de “gewone” brandverzekering, zijn ze de facto onderver-
zekerd. 
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Men kan bijvoorbeeld bezoekers aan de verleiding helpen weerstaan om kleine voorwerpen 
mee te nemen, door hen hun jas en tas te laten afgeven aan de inkom. In ruil kan een andere 
tas overhandigd worden om enkele belangrijke zaken mee te nemen. Die moet dan aan de 
uitgang geledigd worden onder toezicht van een bewaker.  
 
Vaak worden tijdens tentoonstellingen scheidingswanden gebruikt. Dit maakt de ruimte on-
overzichtelijk en belemmert een optimale beveiliging. Veel doeltreffender dan scheidings-
wanden is het gebruik van doorzichtige vitrines of scheidingswanden op borsthoogte. Kleine 
voorwerpen plaatst men beter in een vitrine met gelaagd glas. Dat biedt ook voldoende be-
scherming tegen vandalisme, inbraakpogingen, kogels en zelfs explosieven. Het kan gecom-
bineerd worden met een alarmsysteem. Een signaal dat afgaat bij het betreden van een ruimte 
trekt niet alleen de aandacht van de museumtoezichters, maar ook van een camera. Een came-
ra kan bijvoorbeeld in werking treden als iemand een bepaalde ruimte betreedt.  
 
Bij het opstellen van een tentoonstelling moet men rekening houden met ramen en deuren: zo 
hangt men kleine schilderijen het best niet naast of dichtbij een deur. Ze moeten uiteraard 
goed vastgemaakt worden aan de muur.  
 
Het opstellen zelf van een tentoonstelling brengt extra risico’s met zich mee: vaak is het niet 
duidelijk wie bij wie hoort. Iedereen moet duidelijk gecheckt worden vooraleer hij de zalen 
waarin de tentoonstelling opgesteld wordt, kan betreden. 
 
 
3.2. Diefstalbeveiliging 
 
Beveiligingsmaatregelen kunnen opgedeeld worden in “toestellen” en procedures. Bij elek-
tronische toestellen moet men incalculeren dat naast de eenmalige kosten van de aanschaf, 
men tevens uitgaven zal doen voor het onderhoud, herstellingen en de vervanging van het 
toestel. 
 
- elektronica: bewegingssensoren, infraroodtoepassingen, security-camera’s, magneetstrips 
Alleen in combinatie met alertheid, kennis en reactieve maatregelen kan elektronica criminele 
handelingen voorkomen. Gebruiksvriendelijkheid van elektronische voorzieningen is bijge-
volg onontbeerlijk, omdat hierdoor de effectiviteit van de maatregelen groter wordt. Boven-
dien is elektronica slechts een deeloplossing: als men wordt gewaarschuwd, is het feit meestal 
reeds gepleegd. Het risico van inbraak, vandalisme en diefstal blijft hetzelfde. 
 
- mechanica: glas met weerstand tegen inbraak, veiligheidssloten, traliewerk, hekken… 
In een bibliotheek kan men deze toepassingen slechts aanwenden na de openingsuren. Een 
bibliotheek moet immers toegankelijk zijn voor het publiek en de lezers moeten (letterlijk) 
een boek ter hand kunnen nemen. Tijdens de openingsuren zal de beveiliging vooral uit 
organisatorische maatregelen bestaan. 
Men moet niet alleen proberen te verhinderen dat de objecten gestolen worden, men moet er 
tevens voor zorgen dat gestolen objecten geïdentificeerd kunnen worden. Blindstempels en 
inktstempels dienen bijgevolg aangebracht te worden, zonodig op elke bladzijde.  In het 
algemeen verminderen stempels de waarde en de attractiviteit van een object (en bijgevolg 
vermindert het tevens de kans dat het gestolen wordt). Blindstempels vervormen op duurza-
me wijze de cellulose-keten; zelfs nadat het reliëf weggewassen werd, kan men in het licht 
zien dat er een blindstempel aangebracht werd. 
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- organisatorische maatregelen:  
Er moeten correcte procedures zijn voor de afsluiting van de gebouwen na de werktijd, een 
goed sleutelbeheer is onontbeerlijk, er is degelijk opgeleid personeel nodig dat weet hoe te 
reageren bij een incident,… Tevens is er uitgeschreven leeszaalreglement nodig, waarbij o.m. 
aandacht besteed wordt aan diefstalpreventie. Zo kan men lezers niet toelaten met omvang-
rijke jassen en/of tassen. Het is tevens belangrijk om een duidelijke lezersadministratie bij te 
houden zodanig dat men weet welk boek door wie geraadpleegd wordt, wie welke boeken het 
laatst geconsulteerd heeft. Verder moet, in de mate van het mogelijke, vermeden worden om 
losse stukken ter beschikking te stellen van de lezer. Indien losse stukken gegeven worden, 
dan moeten die duidelijk genummerd zijn, zodanig dat de controle achteraf snel en efficiënt 
kan gebeuren.  
Organisatorische maatregelen moeten ook fraudepreventie inhouden. Onder fraude verstaat 
men hier het ontvreemden van geld of goederen door een personeelslid, waardoor de orga-
nisatie geldelijk nadeel ondervindt. Naast het zich toe-eigenen van zaken kan fraude ook be-
staan in het berokkenen van andere schade aan de werkgever. Studies in dit verband hebben 
aangetoond dat organisaties die een al te groot personeelsverloop hebben (bv. veel werken 
met jobstudenten, veel verschillende kuisploegen hebben), meer kans hebben op fraude dan 
andere instellingen. 
Een belangrijke preventiemaatregel tegen fraude is het scheiden van functies: zo moeten be-
heer, bewaring, administratie en controle in verschillende handen zijn. Ook een degelijke re-
krutering zal haar vruchten afwerpen. Bij potentiële medewerkers kan men bijvoorbeeld de 
referenties natrekken gedurende de sollicitatie: kloppen de opgegeven gegevens? 
 
www.bestalert.com vermeldt o.m. volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op diefstal te 
verminderen: 
- vermeld nooit de waarde van uw collectie in het publiek toegankelijke deel van de catalogus 
/inventaris 
- beveilig uw registratiesysteem 
- plaats een getuige bij de verwijdering van een kunstwerk/document 
- merk de objecten 
- de registratie moet permanent worden bijgehouden 
- voordat een kunstwerk/document wordt tentoongesteld, moet het worden gefotografeerd (of 
opgenomen op video) 
- controleer regelmatig of de inhoud van de registratielijsten overeenstemt met de inhoud van 
het depot (recollement) 
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
www.museum-security.org 
 
 
3.3. Disaster Planning 
 
Diverse gevaren kunnen de collectie bedreigen. We bespraken deze reeds in paragraaf 2.2: 
windstormen, overstroming, licht, ongedierte, vandalisme, diefstal, verwaarlozing, nalatig-
heid, onvoorzichtigheid. Aangezien “verliezen” het correct functioneren van het bedrijf kun-
nen verhinderen, moeten we in de eerste instantie proberen om deze risico’s te verminderen.  
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Risico’s kan men verminderen op volgende wijzen: 
a) blootstelling aan gevaren vermijden, bv. door een actie of evenement met te veel risico’s 
niet te ondernemen 
b) preventieve maatregelen nemen, zodat men de kans op verlies vermindert 
c) reductiemaatregelen nemen, om de omvang van mogelijke schade te verminderen 
d) spreiding toepassen, door bijvoorbeeld reservecollecties en back-ups op een andere locatie 
te bewaren. 
e) het risico en de financiële gevolgen overdragen, bv. in een transportovereenkomst (zie 
hierboven). 
 
Sommige verliezen zijn niet vatbaar voor risicovermindering. In principe zou een museum, 
bewaarbibliotheek, … over een fonds moeten beschikken dat deze verliezen kan opvangen. In 
praktijk is dit niet echt haalbaar. 
 
 
3.3.1. Opstellen van een rampenplan 
 
Het opstellen van een rampenplan is zeer belangrijk voor musea, bibliotheken, archieven enz. 
Hoewel de vertegenwoordigers van al deze instellingen het belang van een rampenplan er-
kennen, wordt er meestal te weinig tijd in geïnvesteerd, omdat er steeds andere, ogenschijn-
lijk meer dringende, zaken af te werken zijn. 
 
De implementatie van een rampenplan betekent niet enkel dat er voldoende blusapparatuur 
voorhanden moet zijn. Er moet een document opgesteld worden waarin gespecificeerd wordt 
wie waarvoor verantwoordelijk is en op welke diensten (bv. voor het invriezen) men beroep 
kan doen. In essentie dient een rampenplan om wanneer er zich een calamiteit voordoet: 
- het maximum aan mensen te redden 
- het maximum aan kunstvoorwerpen te redden. 
 
Voor men een rampenplan kan opstellen, moet men de risico’s nagaan die zich kunnen voor-
doen. Op http://www.museum-security.org/kalf.html kan men een compleet rooster vinden 
met allerlei soorten rampen, de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoen en de impact die ze 
hebben op de gebouwen en de collectie. Aan de hand van een dergelijk rooster kan men uit-
maken tegen welke rampen men zich moet beschermen.  
 
Verschillende oorzaken kunnen leiden tot eenzelfde risico: zo kan een lekkend dak water-
schade veroorzaken, maar die kan ook het gevolg zijn van een overstroming. Het risico is hier 
waterschade, mogelijke oorzaken zijn een lekkend dak en een overstroming. Het is een nut-
tige oefening om alle mogelijke oorzaken van de verschillende risico’s op te sommen. Zo 
worden de risk-managementstaken duidelijker: men weet namelijk waar men iets kan onder-
nemen om de kansen op calamiteiten te verkleinen. 
 
Verder is het tevens noodzakelijk om een inventaris (catalogus) van de kunstwerken, boeken, 
archivalia te bezitten en een prioriteitenlijst. Aangezien men tijdens een calamiteit zelden al-
les kan redden, is het van belang om na te gaan wat allereerst gered moet worden. Afhanke-
lijk van de waarde en mate van vervangbaarheid kunnen drie prioriteitengroepen worden on-
derscheiden: 
- prioriteit 1: voorwerpen met een dergelijke waarde dat ze bovenal beschermd moeten wor-
den 
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- prioriteit 2: voorwerpen met een grote waarde, maar waarvan het verlies niet catastrofaal 
zou zijn. Ze zijn vervangbaar, hoewel dat vervangen moeilijk en kostbaar zal zijn. 
- prioriteit 3: voorwerpen met een betrekkelijk lage waarde. Hun verlies schept geen al te 
grote problemen. Ze zijn eveneens vervangbaar en tegen relatief lage kosten. 
 
Bij de bepaling van de categorie zijn de financiële waarde en de mate van vervangbaarheid 
van een object van doorslaggevend belang.  
Criteria van vervangbaarheid: 
- het bestaan van meerdere exemplaren buiten het museum 
- kosten voor vervanging 
- de schade voor de volledigheid van een collectie 
- de tijd die het kost om het voorwerp te vervangen of te repareren 
Criteria voor de bepaling van de waarde: 
- artistieke, culturele en esthetische waarde 
- wetenschappelijke waarde 
- financiële waarde 
- emotionele waarde van het object 
 
Bij het opstellen van rampenplannen kan men ook beroep doen op de expertise van het Blau-
we Schild. Dit is een internationaal comité, opgericht in april 1996. Het comité wil als het 
ware de functies van het Rode Kruis uitvoeren voor het culturele erfgoed. Het internationale 
comité bevordert de oprichting van lokale comités in de diverse participerende landen. Ook in 
België werd een lokale afdeling van het Blauwe Schild opgericht; de zetel van deze afdeling 
is in de Koninklijke Bibliotheek (Brussel) gevestigd. Het Belgische Blauwe Schild organi-
seert studiedagen en colloquia. Het Internationale Blauwe Schild organiseert eveneens studie-
dagen en publiceert diverse rapporten en nieuwsbrieven. Daar waar het Belgische Blauwe 
Schild zich de laatste jaren vooral op een adequate brandbeveiliging concentreerde, is de 
belangstelling van het Internationale Blauwe Schild veel breder en hebben zij ook aandacht 
voor bv. de beveiling van kunstwerken tijdens gewapende conflicten.  
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
zie de Handleiding voor het maken van een museaal calamiteitenplan op: 
http://www.museum-security.org/kalf.html 
zie een zeer uitvoerig rampenplan voor de Indiana University Bloomington Libraries op: 
http://www.indiana.edu/~libpres/disaster/baseplan.html 
zie het internationale en het Belgische Blauwe Schild:  
http://www.blauweschild.be/nederlands/nlfindex.htm 
http://www.ifla.org/blueshield.htm 
 
 
3.3.2. Verzekeringen 
 
Hier knelt dikwijls het schoentje. De waarde van de schatten opgeborgen in een museum, be-
waarbibliotheek of archief is dikwijls torenhoog. Daaruit volgt dat ook de premies zeer hoog 
zijn. Nu hebben deze instellingen veelal geen geld; dus ook geen verzekering. Indien bijge-
volg door een ramp de collectie verloren gaat, is er geen geld om nieuwe stukken aan te ko-
pen. 
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Als men voor sommige risico’s opteert voor een verzekering, moet men nog berekenen welk 
deel als eigen risico zal worden beschouwd. Dit beïnvloedt het bedrag van de verzekerings-
premie, maar houdt ook in dat de verzekeringsmaatschappij slechts vanaf een hoger schade-
bedrag zal vergoeden. Bovendien moet bij de keuze voor verzekering nagegaan worden of het 
risico wel verzekerbaar is. De belangrijkste voorwaarde voor een schadeloosstelling is im-
mers dat het voorval wat het verlies veroorzaakt, een onzeker voorval is. Als men vooraf al 
wist dat het zich zou voordoen, is het aangaan van een verzekering onmogelijk. Daarenboven 
zal een poliscontract naast de voorwaarden van de dekking enkele uitsluitingen bevatten. 
Aangezien de verzekeringspolis een overeengekomen contract is tussen verzekeraar en verze-
kerde, moet de risk manager goed op de hoogte zijn van de basisvoorwaarden van verzekerin-
gen en nagaan of de speciale afspraken die hij/zij met de verzekeraar gemaakt heeft, wel op 
de juiste manier in de polis werden vastgelegd. 
 
Anderzijds kan een museum, een bibliotheek of… ervoor opteren om risico’s zelf te dragen. 
Dan zullen eventuele schadegevallen voor eigen rekening zijn. Om dit op te vangen, is het 
aan te raden dat het museum, de bibliotheek, … of zijn inrichtende macht een fonds of reser-
ve aanlegt. Zo kunnen incidenten zonder al te grote problemen gefinancieerd worden. Bij het 
oprichten van zo’n fonds gaat een risk manager het best na of de periodieke stortingen aan het 
fonds geen hogere last betekenen dan de betaling van de verzekeringspremies. Men kan zich 
in deze context afvragen of een dergelijk fonds wel haarbaar is voor een museum, biblio-
theek, … met een altijd te beperkt budget.  
 
Indien men stukken verzekert, doet men dit op basis van de aangenomen waarde. De aange-
nomen waarde is de ‘conventionele’ waarde: het is de waarde zoals die is overeengekomen 
tussen de verzekeringsnemer en de verzekeraar. Meestal wordt ze vastgesteld door een door 
de verzekeraar erkende expert, zodat ze op het ogenblik van de regeling van het schadegeval 
niet betwist zou worden. Het systeem van de aangenomen waarde is toegelaten krachtens de 
Wet op de Landsverzekeringsovereenkomsten van 1992. De werkwijze komt in de museum- 
of bibliotheekwereld vaak voor. Meestal wordt ze toegepast bij zeldzame of kostbare goede-
ren met een artistieke of oud-ambachtelijke oorsprong: schilderijen, oude meubels, beeld-
houwwerken, handschriften, oude drukken,… Men mag ervan uitgaan dat conservatoren het 
best geplaatst zijn om de waarde van hun collectiestukken te kunnen inschatten. 
 
Stukken kunnen oververzekerd (te hoge waarde opgegeven) of onderverzekerd zijn (te lage 
waarde opgegeven). In het eerste geval betaalt de instelling te hoge premies (= slechte aan-
wending van de financiële middelen van een instelling). In het tweede geval wordt bij verlies 
van het stuk, slechts een deel van de waarde vergoed. 
 
Om de moeilijkheden die de noodzaak tot correcte schatting van de waarde van de totale col-
lectie veroorzaakt, te omzeilen, werd door de verzekeraars de formule “verzekering op eerste 
risico” uitgewerkt. In deze formule verbinden de verzekeraars er zich toe te vergoeden ten be-
lope van de verzekerde som. De verzekerde hoeft zich geen zorgen de maken om de schatting 
van de globale waarde van de goederen op het moment van de onderschrijving. Met een “ver-
zekering op eerste risico” aanvaardt de verzekeraar immers de aangegeven bedragen. In de 
handschriftenzaal onderschreven we een dergelijke verzekering voor de archivalia die we 
ontlenen bij archieven. De inhoud van het verzekerde risico wisselt steeds, maar toch zijn op 
deze wijze de archivalia die op een bepaald moment onder onze hoede zijn, verzekerd. 
 
 



Bijlagen 
 
 
1. leeszaalreglement van de museale afdelingen 
2. bruikleenformulier vanuit de museale afdelingen gestuurd naar de organisatoren van ten-
toonstellingen 
3. formulier gebruikt in de museale afdelingen als voorblad voor elk dossier 
4. formulier gebruikt in het secretariaat voor de afhandeling van tentoonstellingen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE 
MUSEALE AFDELINGEN - 
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT  
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1. De leeszaal voor handschriften en kostbare werken en de leeszaal 
voor kaarten en plans zijn voorbehouden voor onderzoek dat niet elders 
in de bibliotheek uitgevoerd kan worden. In de eerste zaal worden 
papyri, handschriften, gedrukte werken vóór 1800, typoscripta, archivalia 
en ephemera geraadpleegd. In de tweede zaal worden behalve kaarten 
en plans, ook munten, penningen, gravures, tekeningen en affiches 
geraadpleegd. 
 
2. Enkel lezers die hun identiteit onomstotelijk kunnen aantonen, worden 
toegelaten tot de leeszalen. Als identiteitsdocumenten worden aanvaard: 
RUG-studentenkaart, RUG-personeelskaart, studenten- of personeels-
kaart van een instelling waarmee de RUG een associatie heeft, identi-
teitskaart, paspoort of rijbewijs (met foto). 
 
3. Bij elk bezoek zal de lezer zich inschrijven in het lezersregister.  
 
4. Kostbare werken worden slechts afgeleverd tegen afgifte van een 
RUG-studentenkaart, RUG-personeelskaart, een studenten- of perso-
neelskaart van een instelling waarmee de RUG een associatie heeft, of 
identiteitskaart, c.q. paspoort of rijbewijs (met foto). Pas nadat alle boe-
ken ingeleverd werden, wordt dit document teruggegeven.  
 
5. Het is mogelijk een werk uit de universiteitsbibliotheek maximaal één 
maand te reserveren. Archivalia uit de rijks- of stadsarchieven blijven 
één maand ter beschikking van de lezer. 
 
6. Zeer kostbare werken kunnen enkel na de toestemming van de 
conservator geraadpleegd worden. Om deze toelating te bekomen moet 
een schriftelijke aanvraag en motivering aan de conservator gericht 
worden. Van deze werken bestaat een microfilm die door iedereen 
geraadpleegd kan worden. 
 
7. Het is absoluut verboden jassen, tassen, GSM’s, eigen boeken of 
syllabi, etenswaren, drank of rookgerei binnen te brengen in de 
genoemde zalen. 
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8. Het is absoluut verboden handschriften of werken gedrukt vóór 1800 
te fotokopiëren. Het fotokopiëren van alle andere documenten gebeurt 
steeds na overleg met de leeszaalbediende. In geen geval mogen docu-
menten die groter zijn dan 50 x 70 cm worden gekopiëerd. Reproducties 
van deze werken kunnen aangevraagd worden op daartoe bestemde 
formulieren. Voor de publicatie van foto’s uit handschriften of kostbare 
werken moet steeds schriftelijk de toelating van de hoofdbibliothecaris 
en de conservator aangevraagd worden. Lezers die publiceren over 
documenten of objecten in het bezit van de Universiteitsbibliotheek, 
worden vriendelijk verzocht een exemplaar of overdruk aan de 
genoemde bibliotheek te schenken. 
 
9. Elk document of object moet op de daartoe bestemde tafels geraad-
pleegd worden met de grootste omzichtigheid. Er mogen geen aanteke-
ningen of krassen op gemaakt worden. Voor codices moet erop 
toegezien worden dat  evenmin de rug beschadigd wordt. 
 
10. In de zalen van de museale afdelingen mag enkel met potlood ge-
schreven worden (onafhankelijk van de aard van het geconsulteerde do-
cument of object).  
 
11. Er mogen slechts een beperkt aantal documenten tegelijkertijd ge-
raadpleegd worden. Het aantal is afhankelijk van de grootte ervan en de 
mate waarin zij het toezicht hinderen. De leeszaalbedienden zijn bevoegd 
om geval per geval te beoordelen. 
 
12. In de handschriftenzaal mogen werken uit de referentiebibliotheek 
door de lezers zelf uitgehaald worden en op de correcte plaats 
teruggezet. In de kaartenzaal worden werken uit de referentiebibliotheek 
aan de leeszaalbediende gevraagd, die ze ook terugplaatst. 
 
13. Door de leeszalen van de museale afdeling te gebruiken, geeft de 
lezer te kennen dat hij kennis heeft genomen van deze richtlijnen en ze 
accepteert. Overtreding ervan zal uitsluiting tot gevolg hebben. 
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Universiteitsbibliotheek Gent 
 Algemene voorwaarden betreffende bruiklenen 

 
 
Gegevens over de bruikleennemer: 
 
Titel van de tentoonstelling: 
 
Inrichter van de tentoonstelling: 
 
Plaats van de tentoonstellingsruimte: 
 
Duur van de tentoonstelling: 
 
Duur van de bruikleen (verzekeringsduur): 
 
Contactpersoon: 
 
 
Gegevens over de bruikleengever: 
 
Naam instelling: Universiteitsbibliotheek Gent 
 
Aanvragen voor bruikleen dienen gericht te worden aan 
Dr. Sylvia Van Peteghem 
Hoofdbibliothecaris 
../32/9/264.38.50 (tel) ; ../32/9/264.38.52 (fax) 
Sylvia.VanPeteghem@UGent.be 
 
Adres: Rozier 9 
 B-9000 GENT 
 
Contactpersoon voor papyri, handschriften en kostbare werken (vóór 1800): 
Dr. Martine De Reu 
Hoofd der Museale Afdelingen 
Conservator van Handschriften en Kostbare Werken 
../32/9/264.38.61 (tel) ; ../32/9/264.38.52 (fax) 
Martine.DeReu@UGent.be 
 
Contactpersoon voor kaarten, prenten, munten, penningen, affiches, vliegende bladen 
Lucie Zabeau 
Adjunct-conservator der Museale Afdelingen 
../32/9/264.38.60 (tel) ; ../32/9/264.38.52 (fax) 
Lucie.Zabeau@UGent.be 
 
Contactpersoon overige fondsen: 
Erwin Breusegem 
Hoofd der Bruikleenafdeling 
../32/9/264.38.83 (tel) ; ../32/9/264.38.52 (fax) 
Erwin.Breusegem@UGent.be 
 
Een koerier van de Universiteitsbibliotheek Gent zal de werken wel / niet vergezellen. 
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I. Voorwaarden i.v.m. de aanvraag: 
 
1. Bij het ontlenen van objecten van de Universiteitsbibliotheek Gent betaalt de ontle-
ner 125 Euro administratiekosten per tentoonstellingsdossier. 
 
2. De Universiteitsbibliotheek Gent kan de voorafgaande opzoekingen met betrekking tot de 
tentoon te stellen stukken niet op zich nemen. De door de organisatoren ingediende 
aanvragen tot bruikleen dienen alle nuttige inlichtingen te verstrekken omtrent auteur, titel, 
signatuur, formaat, enz. Er zal geen enkel gevolg gegeven worden aan onnauwkeurige 
aanvragen. 
 
3. Aangezien het kostbare en het kwetsbare karakter van de stukken een aan de bruikleen 
voorafgaand onderzoek vereist (eventueel vergezeld van een restauratie) dienen de bruik-
leenaanvragen minstens vier maanden voor de opening van de tentoonstelling ingediend te 
worden. De Universiteitsbibliotheek Gent kan voorafgaandelijk en op kosten van de bruik-
leennemer, foto’s of een microfilm laten maken van de te ontlenen stukken. Sommige 
stukken vereisen een restauratie. Hun bruikleen zal slechts kunnen worden toegestaan na 
restauratie op kosten van de ontlener (die natuurlijk zal worden ingelicht over de duur en de 
kosten van dit werk.) 
 
4. Indien de bruikleennemer een reeds ontvangen bruikleen niet kan tentoonstellen, om 
welke reden ook, dan moet hij het ontleende voorwerp zo spoedig mogelijk aan de bruik-
leengever terug bezorgen. 
 
 
II. Voorwaarden i.v.m. de verzekering: 
 
1. De voorwerpen worden door de zorgen en ten laste van de bruikleennemer verzekerd 
voor de waarde die door de bruikleengever wordt bepaald. De te verzekeren globale waarde 
stemt overeen met het totaal van de verzekeringswaarden die per voorwerp in bijlage 
opgesomd zijn. Deze waarden vertegenwoordigen het bedrag van de schadeloosstelling ten 
laste van de verzekeraar bij algehele vernietiging, beschadiging, diefstal of verdwijning. De 
bruikleennemer moet zorgen dat de verzekeringsmaatschappij deze waarden als aangeno-
men waarden aanvaardt. 
De keuze van de maatschappij wordt overgelaten aan de bruikleennemer. 
 
2. De voorwerpen zijn gedekt van spijker tot spijker, inclusief breuk van broze voorwerpen 
en schade ingevolge van verandering van temperatuur of vochtigheidsgraad in de lokalen 
waar de voorwerpen verblijven. De dekking moet tevens uitgebreid worden tot onlusten, 
oorlog, natuurrampen. 
 
3. In geval van gedeeltelijke schade worden de keuze van de restaurateur en de wijze van 
restaureren ontegensprekelijk bepaald door de bruikleengever. De bruikleennemer verbindt 
er zich toe de totale onkosten van de restauratie in alle geval te betalen, ook als deze 
onkosten de opgegeven verzekerde waarde overschrijden. De voorwerpen blijven in alle 
geval de eigendom van de bruikleengever. 
 
4. Ter bepaling van de vergoeding voor het gedeeltelijk verlies (waardevermindering) zal een 
commissie van experten samengesteld worden, bestaande uit één afgevaardigde van de 
bruikleengever, één van de bruikleennemer en één van de verzekeringsmaatschappij. De 
verzekering moet bijgevolg een duidelijke clausule bevatten die de toepassing voorziet van 
het principe van het gedeeltelijk verlies. 
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5. De bruikleennemer en zijn verzekeringsmaatschappij nemen de volle verantwoordelijkheid 
op voor de gestelde vergoedingen en zien af van alle verhaal op inpakkers, vervoerders, be-
geleiders en om het even wie die ambtshalve de voorwerpen moet manipuleren. De ver-
goeding wordt betaald binnen de dertig kalenderdagen door de verzekeringsmaatschappij 
na de definitieve goedkeuring van het schadebedrag, ongeacht het mogelijke verhaal van de 
verzekeringsmaatschappij op andere maatschappijen of individuen. 
 
6. De bruikleennemer zal alles in het werk stellen om inbeslagname of diefstal van de wer-
ken te vermijden. Indien dit toch gebeurt, wordt de totale verzekeringswaarde aan de bruik-
leengever uitbetaald. Indien de voorwerpen nadien worden gerecupereerd, zal de vergoe-
ding terugbetaald worden volgens het netto-bedrag, zonder interesten of enige andere bijko-
mende schadeloosstelling. 
De schadeloosstellingen worden uitbetaald in Euro. 
 
7. Een kopij van de volledige polis zal in het bezit zijn van de bruikleengever ten 
minste acht dagen voor het ophalen van de voorwerpen. Indien dit onmogelijk is door 
overmacht, dan worden de voorwerpen alleen afgeleverd nadat de bruikleengever in 
het bezit is gesteld van een deugdelijk verzekeringsbewijs.  
 
 
III. Voorwaarden i.v.m. het transport: 
 
1. Voor kostbare werken wordt voor het vertrek uit de Universiteitsbibliotheek een rapport 
opgemaakt over de materiële toestand van de voorwerpen, met opgave van de bestaande 
beschadigingen, zwakheden en restauraties. De bruikleennemer mag inzage vragen van dit 
rapport bij het ophalen van de voorwerpen. Zo hij hiervan afziet, of er geen opmerkingen aan 
toevoegt, wordt hij verondersteld in te stemmen met het opgemaakte rapport.  
 
2. Alle onkosten voor vervoer en verpakking bij heen- en terugreis vallen ten laste van de 
bruikleennemer. De verpakking wordt bepaald door de bruikleengever. Het speciaal laten 
aanmaken van bijzondere verpakkingen valt ten laste van de bruikleennemer. In dit geval 
wordt de bruikleennemer op voorhand verwittigd van de noodzaak tot het laten aanmaken 
van zulke verpakkingen en ontvangt hij een raming van de kosten die hieruit voortvloeien. 
De handschriften en kostbare werken dienen minstens verpakt te worden in zijdepapier en 
bubblefolie, zowel voor de heen- als voor de terugreis. 
 
3. De originele verpakkingen dienen door de bruikleennemer droog en veilig bewaard te 
worden en zij worden integraal herbruikt bij de terugreis. De bruikleengever bepaalt of het 
terug inpakken mag geschieden door de bruikleennemer, ofwel door een afgevaardigde van 
de gever. De goederen mogen enkel getransporteerd worden in voertuigen die hermetisch 
gesloten kunnen worden; vrachtwagens met bv. zeildoek zijn dus uitgesloten. 
 
4. Op aanvraag van de bruikleengever dienen de geleende voorwerpen bij de heen- en te-
rugreis, inclusief opstelling en afbouw, op kosten van de bruikleennemer begeleid te kunnen 
worden door een afgevaardigde van de gever. Deze begeleider bezit definitieve bevoegd-
heid voor alle richtlijnen betreffende in- en uitpakken, opbergen, ophangen of afhaken van 
de voorwerpen. 
De bruikleennemer zal alle onkosten (reis-, hotel- en verblijf- en verzekeringskosten) van de 
begeleider vergoeden. Zo de begeleider hiervoor ter plaatse eigen voorschotten moet beta-
len, dienen deze voorschotten hem vóór de terugreis kontant te worden terugbetaald op 
voorlegging van de nodige bewijsstukken. 
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De reiskosten zijn ten laste van de ontlener: vliegtuig, trein (1e klasse-biljet), auto (10 BEF 
per km bepaald door het K.B. van 20 juli 2000 (Belgisch Staatsblad 15.08.2000)) houdende 
de algemene regeling inzake reiskosten en jaarlijks aan te passen op 1 juli. 
 
5. Het afhalen en terugbrengen van de stukken dient te gebeuren zo kort mogelijk resp. vóór 
de opening en na de sluiting van de tentoonstelling (max. 10 dagen). De bruikleengever mag 
eisen dat de begeleider aanwezig blijft tot de definitieve plaatsing van de voorwerpen bij de 
heenreis en vanaf het eerste afhaken bij de terugreis. 
 
6. De bruikleennemer zal alle onkosten vergoeden voor het vervullen van douaneoperaties, 
inclusief het betalen van mogelijke taksen en de vergoeding van douane-agenten. De dou-
aneformaliteiten dienen uitgevoerd te worden in de lokalen van de bruikleengever en in de 
tentoonstellingsruimte van de bruikleennemer. De voorwerpen worden in geen geval uit de 
verpakking gehaald onderweg. 
Alle stukken die op éénzelfde tijdelijke exportvergunning vermeld staan, moeten steeds sa-
men gerepatrieerd worden. 
 
 
IV. Voorwaarden i.v.m. de tentoonstellingsruimte: 
 
1. De bruikleennemer verbindt er zich toe alle vereiste voorzorgen te nemen om de hem 
toevertrouwde voorwerpen in een ongewijzigde staat te bewaren. Hij zal alle voorzorgs-
maatregelen nemen om diefstal en beschadigingen te voorkomen. De tentoonstellingsloka-
len zullen permanent bewaakt worden, dag en nacht. Volgens de richtlijnen van de bruik-
leengever zullen de voorwerpen gebeurlijk afgeschermd worden van het publiek door opstel-
ling in vitrine of door aanwending van een andere bescherming. 
 
2. De bestaande brandbeveiliging moet voorafgaandelijk aan de goedkeuring van de bruik-
leengever onderworpen worden. 
 
3. De klimatologische omstandigheden moeten voldoen aan de volgende eisen: 
- vochtigheid: 50 – 60 %  
- temperatuur: 18-21 °C (aanwezigheid vereist van een thermo-hygrometer optekenaar) 
- licht: max. 55 lux 
Verder mogen de stukken niet blootgesteld worden aan tocht of aan pulserende en 
hervattingsstromen van de verwarmings- of luchtverversingssystemen; ze zullen worden 
beschermd tegen elke, zelfs korte zonnestraling en tegen elke rechtstreekse straling van 
een warmte- of lichtbron.  
 
4. Elk uitgeleend voorwerp zal op een aangepaste wijze tentoongesteld worden. Het aan-
maken van lijsten, passe-partouts, plexiglasbeschermingen, wiegen enz. valt ten laste van 
de bruikleennemer. Voor de hoek van de wiegen kan de bruikleengever specifieke aanwij-
zingen geven. Het gebruik van nylondraden om de boeken open te houden, is verboden. 
Losbladige documenten die zonder passe-partout of lijst geleverd worden, moeten door de 
bruikleennemer gemonteerd worden tussen zuurvrij karton met gebruikmaking van de aan-
wezige montagestrookjes. In geen geval mag het document verlijmd worden of het formaat 
ervan aangepast aan de passe-partout.  
Elk uitgeleend voorwerp zal in de tentoonstelling vergezeld zijn van een label met de 
vermelding van zijn herkomst: Universiteitsbibliotheek Gent, (fonds) (signatuur). 
 
5. De in bruikleen gegeven voorwerpen mogen alleen gebruikt worden in de voormelde ten-
toonstelling, met uitsluiting van elk ander doel. Elke afwijking in de plaatsing, zoals tevoren 
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onderling afgesproken, alsook elke mogelijke manipulatie, ook voor studiedoeleinden, moet 
aan de goedkeuring van de bruikleengever onderworpen worden. Indien de tentoonstelling 
in meerdere plaatsen opgesteld wordt, dienen evenzovele bruikleenaanvragen ingediend te 
worden. 
 
6. De bruikleengever behoudt ten allen tijde het recht de bruiklenen te inspecteren en over te 
gaan tot noodzakelijke restauraties. De bruikleennemer zal geen enkel geldig bezwaar kun-
nen inbrengen om dit onderzoek of deze behandeling uit te stellen of te verhinderen. 
 
7. De bruikleennemer is ertoe gehouden elke soort schade onmiddellijk na de vaststelling 
ervan en op de snelst mogelijke manier te melden aan de bruikleengever. Hij is verplicht 
elke schade, zelfs toevallige, die de hem toevertrouwde voorwerpen overkomt, te vergoe-
den. Het is de bruikleennemer ten strengste verboden de voorwerpen ter plaatse aan enige 
restauratiebehandeling te onderwerpen zonder voorafgaande toestemming van de bruik-
leengever of zonder de aanwezigheid van diens afgevaardigde (zie ook supra, voorwaarden 
i.v.m. de verzekering, punt 3).  
 
8. Indien de tentoonstelling aan de hoger vernoemde voorwaarden niet voldoet, mag de 
bruikleengever de uitgeleende voorwerpen onmiddellijk terugvragen. Zo de bruikleennemer 
aan deze vraag geen gevolg geeft, heeft de bruikleengever het recht de voorwerpen terug te 
nemen, zonder andere verplichting dan het bij proces-verbaal vaststellen van de identiteit en 
de staat van de voorwerpen en dit op kosten van de bruikleennemer. 
 
9. Gedurende de duur van de tentoonstelling zal tijdens de openingsuren aan een perso-
neelslid van de Universiteitsbibliotheek gratis toegang verleend worden. 
 
 
V. Voorwaarden i.v.m. reproducties en publicaties: 
 
1. Toelating tot reproductie wordt gegeven voor de catalogus, folders en pers. 
 
2. Toelating voor T.V.-opname wordt gegeven. Bij T.V. opname mag het gebruikte licht niet 
meer dan 100 lux bedragen. De belichtingstijd moet bovendien beperkt blijven en mag niet 
langer zijn dan 20 minuten. 
 
3. De bruikleennemer zal dadelijk na publicatie aan de bruikleengever twee exemplaren 
kosteloos bezorgen van de catalogus en van de affiche van de tentoonstelling. 
 
4. Bij elke publicatie en reproductie dienen de ontleende voorwerpen vergezeld te zijn van 
de vermelding van herkomst: Universiteitsbibliotheek Gent, (fonds) (signatuur). 
(Zie ook supra, voorwaarden i.v.m. de tentoonstellingsruimte, punt 4). 
 
 
VI. Voorwaarden i.v.m. verlenging van het contract, contractbreuk: 
 
1. Iedere aanvraag  voor een verlenging van de bruikleen, langer dan vermeld in de hierbo-
ven bepaalde duur, moet drie weken op voorhand aan de bruikleengever aangevraagd wor-
den met omstandige opgave van redenen. 
 
2. Indien de bruikleengever met de verlenging instemt, blijven alle clausules van dit contract 
van kracht tot de wederzijdse nieuw bepaalde einddatum. Een bijkomende dekkingsbrief van 
de verzekering moet in het bezit zijn van de bruikleengever acht dagen voor het ingaan van 
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de verlenging. Indien de bruikleengever de verlenging weigert, dan dient de bruikleen 
onverwijld terugbezorgd te worden op de afgesproken datum. De bruikleengever is niet 
verplicht zijn weigering te motiveren. 
 
3. Het niet naleven van één der hierboven vernoemde voorwaarden mag vanwege de 
bruikleengever een aanleiding zijn om de bruikleen te beëindigen (zie supra: voorwaarden 
i.v.m. de tentoonstellingsruimte, punt 8). Elke betwisting die niet in der minne kan worden 
geregeld zal uitsluitend door de  rechtbank van Gent worden beslecht. De partijen zullen 
voor het overige verwijzen naar de voorschriften van het Belgisch Burgerlijk Wetboek 
betreffende de bruiklening of commodaat. 
 
 
 
 
 
Elke bruikleen van de Universiteitsbibliotheek Gent valt onder de algemene bruikleen-
voorwaarden, waarvan de bruikleennemer kennis heeft genomen, ten bewijze waarvan 
hij hier tekent: 
 
 
 
 
 
(handtekening)                  (naam)                       (functie) 
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Universiteitsbibliotheek Gent 
Inlichtingenformulier betreffende bruiklenen 

 
 
Het onderhavige formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden teruggezonden 
naar Dr. Sylvia Van Peteghem, Universiteitsbibliotheek Gent, Rozier 9, 9000 GENT. 
 
 
1. Titel van de tentoonstelling 
 
 
 
2. Plaats van de tentoonstelling (instelling, adres, telefoon) 
 
 
 
 
 
 
 
3. Naam van de inrichter en verantwoordelijke (functie, adres, telefoon) 
 
 
 
 
 
 
 
4. Data: 
- data van de tentoonstelling (opening – sluiting): 
 
 
 
- data van de bruikleen (verzekeringsduur, uiterste data van ophalen en teruggave): 
 
 
 
 
5. Verantwoording van de aanvraag. Welke functie en betekenis zal gegeven worden aan de 
gevraagde werken in de tentoonstelling? 
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6. Naam en adres van de voorgestelde verzekeringsmaatschappij: 
 
 
 
 
 
 
 
7. Vervoer: 
- Naam en adres van de transportonderneming 
 
 
 
 
 
 
- Wijze van vervoer: auto  -    trein    -     schip     -     vliegtuig 
 
 
 
 
- Naam en adres van het douane-agentschap 
 
 
 
- Datum van ophalen: 
      en van teruggave: 
 
 
 
 
8. Tentoonstellingsvoorwaarden: 
- bewaking: aard, beschrijving van veiligheidssystemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- brandbeveiliging: 
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- lokaal van de tentoonstelling: beschrijving (eventueel met grondplan waarop de deuren, 
vensters en de voorziene plaats van opstelling der ontleende stukken aangegeven worden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- klimatisatie en verwarming, beschrijving: 
 

 
 
 
 
 
 
- belichtingssystemen: aard van de lichtbronnen, intensiteit 
 
 
 
 
 
 
 
9. Catalogus: 
- Is een catalogus voorzien?   Ja   -   Neen 
- Zoja, welke is de titel van de catalogus? 
 
 
- Is deze catalogus  wetenschappelijk  -   vulgariserend 
- Worden de gevraagde werken afgebeeld?  Ja   -   Neen 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
Naam en handtekening van de aanvrager: 
 



 TENTOONSTELLINGEN 
         Inlichtingenformulier 
 
 
Bruikleengever :  

Universiteit Gent 

Centrale Bibliotheek 

Museale Afdelingen 

Rozier 9 

B-9000 Gent 

Tel :+32/ 09.264.38.54. 

Fax:+32/ 09. 264.38.52. 

 

 
Bruikleennemer : 

 

 

Contactpersoon:  
Tel:  
Fax:  

E-mail:  

 

TENTOONSTELLING: Nr:  
Titel: 
 
Plaats:  

 

Duur:  
Verzekeringsperiode:  

Bruikleentermijn:  
 

 

Verzekeringswaarden:   verstuurd op:          

Factuur :   opgemaakt op:       Ja / Nee 

Bruikleenformulier:  ontvangen op: 

Conditierapport: opgemaakt op: Ja /Nee 
Koerier:   transport op:        Ja / Nee 

Catalogus:   ontvangen op: 
 



 
                                                                                         
 
 

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT. SECRETARIAAT 
 

PUNTEN 4, 5 EN 6 invullen en samen met verzekeringswaarden 
terug bezorgen aan  secretariaat aub 

 
 

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK     
TENTOONSTELLINGSFORMULIER 

 
 
 
1. ALGEMEEN  
 
TENTOONSTELLINGSNUMMER : 
 
TITEL: 
 
 
 
 
 
PERIODE : 
 
PLAATS  : 
 
CONTACTPERSOON : 
   
  NAAM : 
 
  ADRES : 
 
   
  TEL 

 
FAX : 

 
  EMAIL : 
 
 
 
2. TER OPVOLGING EN ADVIES VERZEKERINGSWAARDE DOORSTUREN NAAR  
 
 ° Erwin Breusegem    OP 
 ° Martine De Reu       OP 
            ° Lucie Zabeau          OP 
 
  
 
3. ADMINISTRATIE  SECRETARIAAT 
 
AANVRAAG  RECTOR  UITGEVOERD OP                                                 DOOR 
 
DOORSTUREN VERZEKERINGSWAARDE  GEBEURD OP                          DOOR 



 
                                                                                         
 
 

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT. SECRETARIAAT 
 

            
       TENTOONSTELLINGSNUMMER : 
                  
            
            
     
 
 
4. STUKKEN AF TE HALEN IN  
 

° Bruikleen                         
 ° Handschriftenzaal                         
            ° Kaartenzaal                        
 
 
 
 
5. AAN TE REKENEN DOSSIERSKOSTEN  
 
            

 Bedrag --------------------------- 
 
            Motivering  
 
 
6. ONTLENINGSCONTRACT (INDIEN NODIG) BIJVOEGEN 
 
 
   
 
 
 
 
7. INHOUDELIJK DOSSIER BEWAARD IN  
 
 

° Bruikleen                         
 ° Handschriftenzaal                         
            ° Kaartenzaal                        
 
 
 
8. GEDETAILLEERDE VERZEKERINGSWAARDEN   IN BIJLAGE TOEVOEGEN  
 


