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Doelstellingen van deze cursus 
 
Het doel van de cursus is drieërlei: 
 
- de toegangswegen tot informatie leren kennen: waar kan je snel en efficiënt betrouwbare 
informatie vinden die representatief is voor een bepaald wetenschapsdomein, hoe is deze infor-
matie gestructureerd, hoe kan met deze informatie omgegaan worden (deel I; M. De Reu) 
- de wereld van het boek leren kennen: welke materialen en technieken werden doorheen de 
diverse eeuwen gebruikt om geschreven documenten te produceren; hoe worden deze 
documenten het best bewaard en beheerd (deel II; M. De Reu) 
- de bibliotheekwereld leren kennen: welke types bibliotheken bestaan er, welke zijn hun 
onderscheiden functies, wat zijn de taken van een wetenschappelijke bibliotheek, wat is de po-
sitie van een bibliotheek binnen de wereld van het boek en van het geschreven document, op 
welke verenigingen en organistaies kunnen bibliotheek(medewerkers) beroep doen (deel III; S. 
Van Peteghem) 
 
Op deze plaats willen wij tevens Prof. Greta Milis-Proost en Prof. dr. Guido Van Hooydonk be-
danken omdat wij gebruik mochten maken van hun ervaringen met de cursus Bibliografie en 
Bibliotheconomie. Verder bedanken wij tevens Paul Bastijns, Veerle Van Conkelberge en Inge 
Van Nieuwerburgh voor hun zeer gewaardeerde inbreng in deze cursus. 
 
Opmerking vooraf: 
Sommige woorden worden voorafgegaan door een pijl ( ) en staan cursief. Dit betekent dat 
het begrip op een ander moment  (deel I, deel II of deel III) diepgaander uitgelegd werd.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deel I : Gericht informatie zoeken en beheren 
 
 
Lesgever: Dr. M. De Reu 
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Inhoud deel I : Gericht informatie zoeken en beheren 
 
1. De wetenschappelijke literatuur 
 

1.1. Belang van de wetenschappelijke literatuur 
1.2. Algemene structuur van de wetenschappelijk literatuur  

 
1.2.1 Artikels in tijdschriften 
1.2.2. Overzichtsartikels (reviews) 
1.2.3. Monografieën 
1.2.4. Referentie- of naslagwerken 
 

1.3. Document-types per grote discipline 
1.4. Ontsluiting van de literatuur 
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3.4. Encyclopedieën 
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3.7. Conclusie 
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4.1. Citatie analyses 
4.2. Journal Citation Reports 
 

5. Elektronisch publiceren 
 

5.1. Document identifiers 
5.2. Publiceren in een digitale omgeving 

 
6. De problematiek van de permanente toegang van digitale data 
 

6.1. Wat is digitaal materiaal? 
6.2. Welke verschillen kunnen we vaststellen bij de bewaring van digitaal materiaal en papier? 
6.3. Mogelijke oplossingen 
 
 6.3.1. Bewaring op korte termijn 
 6.3.2. Bewaring op lange termijn 
 
6.4. Een specifieke casus: het (wettelijk) depot van elektronische documenten 
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1. De wetenschappelijke literatuur: belang, algemene structuur en 
ontsluitingsmethoden 
 
Voor een goed begrip van literatuurontsluiting en bibliotheekbeleid is het noodzakelijk om 
een inzicht te verwerven in de aard en de types van wetenschappelijke literatuur.  
 
1.1 Belang van de wetenschappelijke literatuur 
 
Voor een academische vorming en wetenschappelijk onderzoek kan het belang van literatuur 
moeilijk overschat worden. Onderzoek begint en eindigt immers bij wetenschappelijke 
literatuur. 
 
Bij het plannen van een onderzoeksproject, leert men immers uit vroegere publicaties wat, 
hoe en waarom iets al dan niet (meer) onderzocht moeten worden. Verder kan men uit de 
literatuur vernemen of een bepaald type onderzoek niet reeds uitgevoerd is. Op deze wijze 
vermijdt men tijd en middelen (apparaten, personeel) te investeren in overbodige projecten. 
 
De tussentijdse resultaten en het eindresultaat van het onderzoek worden gepubliceerd, zodat 
de gegevens ervan beschikbaar zijn voor verder onderzoek.  
 
Het gepubliceerde onderzoek kan “gewogen” worden. Voor deze weging wordt onderzocht 
hoeveel keren deze publicatie geciteerd werd binnen een gegeven periode. Voor meer 
informatie betreffende het onderzoek naar citaties verwijzen we naar het hoofdstuk over  
bibliometrie. 
 
1.2 Algemene structuur van de wetenschappelijk literatuur 
 
Enigszins schematiserend kunnen we stellen dat er vier grote documenttypes bestaan in de 
wetenschappelijke literatuur: het betreffen 
- artikels in tijdschriften 
- overzichtsartikels 
- monografieën (in boekvorm) 
- referentie- of naslagwerken 
 
In dit overzicht gaan we voorbij aan minder belangrijke (in aantal) documenttypes zoals: 
artikels in feestbundels, boekbesprekingen, thesissen, patenten, etc. 
 
1.2.1 Artikels in tijdschriften 
 
Het overgrote deel van de onderzoeksresultaten in alle wetenschappen samen wordt gepubli-
ceerd in deze vorm. Het aandeel van artikels in tijdschriften in de totale productie van publi-
caties wordt geschat op 80%. De lengte van de artikels varieert sterk tussen de diverse disci-
plines: in de beta- en gamma-wetenschappen tellen de artikels meestal ca 10  pagina’s,  maar 
de alfawetenschappers hebben meer pagina’s nodig om hun ideeën neer te schrijven. De fa-
culteit L&W spant hierbij de kroon, want hier schrijven onderzoekers meestal 20 of meer pa-
gina’s neer. 
 
Artikels zijn korte publicaties gewijd aan een specifiek onderzoeksonderwerp. Hierboven 
schreven we reeds dat de lengte van artikels verschillend is naar gelang de discipline. Ook de 
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opbouw van de artikels is verschillend naargelang de discipline. De beta- en gammaweten-
schappen behandelen meestal één concrete vraagstelling in een relatief kort artikel. In de 
menswetenschappen, en alweer vooral in L&W, worden meestal meerdere vraagstellingen en 
ideeën behandeld in één artikel. Het verschil in aanpak bij het schrijven van een artikel 
verklaart het verschil in lengte voor deze publicatievorm bij de diverse wetenschappen.  
 
Het verschil in opbouw van een artikel bij de diverse wetenschappen verklaart eveneens 
(gedeeltelijk) het verschil in tijdsverloop tussen het bekomen van de onderzoeksresultaten en 
de publicatie ervan. In de beta- en gammawetenschappen publiceert men meteen een 
onderzoeksresultaat, terwijl men in de alfawetenschappen, en opnieuw vooral in L&W, de 
neiging heeft om diverse onderzoeksresultaten te groeperen, waardoor de ‘doorlooptijd’ van 
onderzoek tot publicatie groter wordt.   
 
Bovenop het verschil in ‘doorlooptijd’ komt verder nog het verschil in periodiciteit van de 
tijdschriften in de diverse wetenschappen. Dikwijls verschijnen de tijdschriften voor de beta- 
en gammawetenschappen met een hogere frequentie dan deze van de alfawetenschappen. Zo 
kunnen voor de eerste groep wetenschappen bijdragen na zes à tien maanden gepubliceerd 
worden (in druk of on line), terwijl een onderzoeker in de alfawetenschappen over het alge-
meen een jaar moet wachten voor zijn artikel verschijnt. 
 
De oudste wetenschappelijke tijdschriften dateren uit de zeventiende eeuw en ontstonden 
vrijwel gelijktijdig in Parijs en Londen: Journal des Sçavants, Parijs, 1665-… en Philoso-
phical Transactions of the Royal Society, Londen, 1665-… Deze tijdschriften waren algeme-
ne tijdschriften, d.w.z. ze bevatten naast en door elkaar bijdragen uit diverse wetenschappen. 
Deze oudste tijdschriften werden bovendien door wetenschappelijke verenigingen zonder 
commerciële bedoelingen uitgegeven en waren aldus, relatief gezien, vrij goedkoop. Som-
mige van deze tijdschriften, zoals de twee bovengenoemde, bestaan nog steeds.  
 
Sedert de jaren 1950-1960 nam het aantal tijdschriften explosief toe. Bovendien werden ze 
steeds meer aan specifiekere onderwerpen gewijd, waardoor een bepaald tijdschrift steeds 
meer voor een beperktere groep onderzoekers gekocht wordt. Verder werden de tijdschriften 
steeds in grotere mate door commerciële uitgevers verspreid, waardoor de prijzen echt ont-
sporen.  
 
De laatste decennia zien we dat artikels steeds meer door een team van auteurs geschreven 
worden, ipv. door een enkele auteur. Deze trend is het duidelijkst aanwezig in de exacte en 
medische wetenschappen.  
 
Van de ca 8000 belangrijkste tijdschriften wordt jaarlijks de kwaliteit geëvalueerd via  
bibliometrische onderzoeksmethoden.  Een grote wetenschappelijke instelling streeft steeds 
naar een bezit van 50% of meer van alle belangrijkste artikels. Voor de UGent is dit iets meer 
dan 50%. Dit betekent evenwel dat niet alle relevante artikels rechtstreeks aan de eigen 
instelling ingekeken kunnen worden. Daarom is een goed werkende  interbibliothecaire 
bruikleen zeer belangrijk. 
 
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
- prijzen en periodiciteit van tijdschriften kunnen vergeleken worden in Ulrich’s Serial 
Database (te bereiken via de homepage van de Universiteitsbibliotheek Gent) 
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- problemen ivm de prijzenevolutie en de verspreiding van wetenschappelijke tijdschriften 
worden o.m. aangekaart in http://www.publiclibraryofscience.org/ (= een oproep tot boycot 
van die wetenschappelijke tijdschriften ivm medische wetenschappen die al te hoge finan-
ciële drempels inbouwen voor de aankoop of consultatie van de publicaties). 
- Ook SPARC vecht de quasi-monopoliepositie van diverse uitgevers aan. SPARC= 
Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, zie: http://www.arl.org/sparc 
en http://www.sparceurope.org 
“SPARC is an alliance of universities, research libraries, and organizations built as a con-
structive response to market dysfunctions in the scholarly communication system. SPARC’s 
agenda focuses on enhancing broad and cost-effective access to peer-reviewed scholarschip. 
This objective is pursued via three strategic thrusts:  
- incubation of competitve alternatives to current high-prices commercial journals and digital 
aggregations 
- public advocacy of fundamental changes in the system and the culture of scholarly commu-
nications 
- education campaigns aimed at enhancing awareness of scholarly communication issues.” 
 
 
1.2.2. Overzichtsartikels (reviews) 
 
Overzichtsartikels zijn grotere artikels, die eveneens in tijdschriften gepubliceerd worden en 
een status quaestionis geven over een bepaald onderzoeksthema1. Dit thema kan zowel 
beperkt zijn (een specifieke onderzoekstopic, bv.  de stand van zaken over de vroeg-
middeleeuwse polyptieken of over kankervormen in het oog) als meer algemeen (over een 
bepaalde onderzoeksmethode, een bepaalde techniek of een globale discipline). Soms worden 
overzichtsartikels gepubliceerd in tijdschriften die speciaal voor dit doel opgericht werden, 
bv. de Annual Review for Genetics. Dit tijdschrift publiceert artikels in order to identify the 
principal contributions in the field of genetics. 
 
De Engelse term is review. Deze term betekent ook “boekbespreking” en kan dus voor 
verwarring zorgen. In reviews (= overzichtsartikels) worden zowel boeken als artikels 
besproken. Niet elk tijdschrift met het woord review in zijn titel, publiceert overzichtsartike-
len. Zo publiceert The Classical Review boekbesprekingen. 
 
Vergeleken met het document-type artikel, is het aantal gepubliceerde overzichtsartikels per 
jaar veel kleiner. Hun aantal wordt op zo’n 10.000 eenheden geschat. Over het algemeen zijn 
zij langer dan de andere artikels uit de een vergelijkbare discipline en vooral in de exacte 
wetenschappen bevatten zij een veel hoger aantal verwijzingen of voetnoten.  
 
Het vinden van overzichtartikels kan een grote tijdswinst opleveren wanneer onderzoek 
verricht wordt binnen een bepaalde discipline. Het ontslaat de onderzoeker immers van een 
bibliografisch onderzoek voor de behandelde periode in het overzichtsartikel. Men kan er 
immers vanuit gaan dat de auteur(s) van het betreffende artikel alle relevante literatuur gezien 
en gesignaleerd heeft/hebben. Meestal is het overzichtsartikel geschreven door een specialist 
of een team van specialisten op een bepaald gebied, waardoor de artikels en monografieën in 
een juiste context geplaatst worden en meestal ook nieuwe (mogelijke, waarschijnlijke) 
ontwikkelingen worden aangegeven. Dikwijls worden reviews door de wetenschappelijke 
                                                 
1 In de alfa-wetenschappen worden ook in feestbundels of andere verzamelbundels reviewartikels gepubliceerd. 
In de regel zijn deze veel moeilijker op te sporen. 
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uitgever van een tijdschrift  (te onderscheiden van de commerciële uitgever, bv. Elsevier), 
besteld bij autoriteiten in het vak of de discipline. Door de aard van hun opbouw is de 
achterstand op de actuele stand van het onderzoek groter dan voor artikels. 
 
Een wetenschappelijke bibliotheek streeft ernaar om, net als voor artikels, minstens 50% van 
de belangrijkste overzichtsartikels te bezitten.  
 
 
1.2.3. Monografieën 
 
Het aantal monografieën op academisch niveau dat op jaarbasis verschijnt, is relatief klein als 
we het vergelijken met het aantal tijdschriftartikels. Voor het Angelsaksische taalgebied 
wordt het aantal boeken of monografieën geschat op 50.000 à 100.000, inclusief herdrukken 
en nieuwe edities. Inhoudelijk kan een monografie beschouwd worden als een uitbreiding op 
het vorige document-type: een monografie biedt een synthese over een (deel-)discipline. In 
sommige gevallen bevat een monografie, naast een status quaestionis, tevens een totaal 
nieuwe visie op een probleem. Onder dit document-type vallen ook tekstuitgaven. Sommige 
monografieën zijn gericht op (academisch) onderwijs, andere eerder op onderzoek. 
 
Grote wetenschappelijke instellingen bezitten ca 30% van de gepubliceerde monografieën. 
Naargelang het doelpubliek (onderwijs of onderzoek) kan de taal waarin het boek is 
gepubliceerd, een criterium zijn bij  aankoop of acquisitie.  
 
De achterstand op de stand van het onderzoek voor monografieën wordt doorgaans gemeten 
in jaren in plaats van in maanden voor de hoger beschreven types. 
 
 
1.2.4. Referentie- of naslagwerken 
 
Onder de referentie- of naslagwerken vallen vertalende woordenboeken, verklarende 
woordenboeken, encyclopedieën, biografieën etc. Ook compendia (= een samenvattende 
inleiding met de hoofdlijnen en een begrippenarsenaal voor een bepaalde wetenschap of 
discipline) kunnen onder de referentie- of naslagwerken gerekend worden.  
 
De document-types genoemd onder 1.2.1. tot 1.2.3. zijn o.m. herkenbaar aan hun auteur en 
worden in oudere systemen (bv. kaartcatalogi) bij voorkeur op auteursnaam opgezocht. Bij 
naslagwerken zijn de auteurs niet meteen door de gebruiker gekend. Er wordt aan gerefereerd 
via (een deel van) de titel of een omschrijving, bv. het Groene Boekje, de Dikke Van Dale, de 
Brittanica, de Hodgman etc. 
 
Naslagwerken dienen doorgaans enkel om iets op te zoeken en zijn bijgevolg niet echt 
geschikt voor een complete lezing. In principe kunnen de systematisch opgebouwde 
compendia wel helemaal gelezen worden, hoewel dat in de praktijk toch minder gebeurt.  
 
De meeste naslagwerken zijn compilaties: zij bevatten een opsomming van wat vroeger 
verschenen is zonder er nieuwe visies aan toe te voegen. De achterstand op de actualiteit is 
voor dit document-type het grootst. Dit kenmerk wordt mede in de hand gewerkt door de lage 
frequentie van deze vorm van publicatie. Voor sommige encyclopedieën wordt dit laatste 
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euvel nu gedeeltelijk verholpen door de informatie on-line aan te bieden (bv. Encyclopaedia 
Brittanica).  
 
Globaal zou een wetenschappelijke instelling alle belangrijke referentie- en naslagwerken 
moeten bezitten. 
 

 
 
 
Figuur 1 geeft een visueel overzicht van de verschillende document-types en hun aanwezig-
heid aan de UGent. De getekende verhoudingen zijn enkel indicatief (en dus niet op schaal). 
De pijl symboliseert de achterstand van de publicatie op het actuele onderzoek. 
 
 

Figuur 1: Globale structuur van de wetenschappelijke literatuur volgens document-type en bezit UGent

A R M N

donkere deel = bezit UGent

document-type

Legende:
code      beschrijving       lengte (in pag.)      bezit (in %)      jaarproductie      voetnoten (gem.)
A           artikels in tss                  10                      50                   1000000                  20       
R           overzichtsartikels           50                      50                       10000                100
M           monografieën               500                     30                       50000             n*100
N           naslagwerken        >= 1000                   100                         1000             >1000
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1.3. Document-types per grote discipline 
 

 
 
Figuur 2 geeft een schatting van het aantal documenten volgens de drie groepen disciplines: 
alfa (humane en sociale wetenschappen), beta (exacte en aanverwante wetenschappen) en 
gamma (biomedische wetenschappen). Beta- en gamma-wetenschappen produceren in de 
eerste plaats artikels en overzichtsartikels. De alfa-faculteiten publiceren daarentegen relatief 
meer monografieën dan de andere faculteiten. Publicatie- en onderzoekspatronen dragen er 
beide toe bij dat de achterstand op de actualiteit voor de alfa-wetenschappen groter is dan 
voor de beta- en gamma-wetenschappen. (zie de pijl in de tekening) 
 
 
1.4. Ontsluiting van de literatuur 
 
Voor de ontsluiting van de wetenschappelijke literatuur wordt meestal beroep gedaan op de 
best aansluitende vakbibliografie. Een vakbibliografie ontsluit in principe alle bovengenoem-
de document-types die betrekking hebben op een gegeven vakgebied. Er bestaan ook andere 
types  bibliografieën die andere criteria hanteren. In elektronische bibliografieën worden 
dikwijls ook trefwoorden en voor artikels zelfs een abstract (= korte samenvatting) meege-
geven. Op deze wijze kan de bibliografie via meerdere ingangen doorzocht worden. Dit is 
belangrijk wanneer de titel niet echt de inhoud van een publicatie weergeeft, zoals bv. “Een 
maatschappij onder spanning” voor een werk over een volksoproer in 1848. In sommige 
bibliografieën wordt tevens het adres van de onderzoeker vermeldt. Dit gegeven kan men 
gebruiken om met de auteur te corresponderen over een publicatie, of ook om na te gaan aan 
welke instellingen het type onderzoek doorgevoerd wordt waarin men zich vervolmaken wil 
via een Erasmus- of andere beurs. 
 

Figuur 2: Globale structuur van de wetenschappelijke literatuur
volgens document-type en volgens grote vakgebieden

A R M N

alfa

relatief aandeel beta
van de groepen

gamma

document-type

de achterstand op het actuele onderzoek betreft zowel
   het verschil in document-type
   het verschil in publicatiesneleheid tussen de disciplines
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Een bibliotheekscatalogus is slechts een zeer beperkte bibliografie. Enerzijds geeft een cata-
logus enkel het bezit van een bepaalde bibliotheek (of set van bibliotheken) weer, anderzijds 
worden de tijdschriften niet tot op artikelniveau ontsloten of encyclopedieën niet tot op 
lemma-niveau. Dit betekent in concreto dat in een catalogus enkel de aangekochte 
monografieën, de aangekochte vervolgwerken, de aangekochte naslagwerken en de (titels 
van) aangekochte tijdschriften opgesomd worden en bijgevolg het meest actuele en frequente 
document-type, nl. het artikel, totaal onzichtbaar blijft. 
 

 
 
Figuur 3: Het grote verschil tussen ontsluiting via een catalogus en via een (vak)bibliografie. 
De pijl geeft de achterstand op het actuele onderzoek weer. De achterstand op het stand van 
het onderzoek betreft zowel: 1) het verschil in document-type, 2) het verschil in publicatie-
snelheid tussen de disciplines, 3) het verschil in publicatiesnelheid van de diverse vakbiblio-
grafieën, 4) het verschil in opnamesnelheid tussen een (vak-)bibliografie en de catalogus (de 
snelheid voor opname in de catalogus ligt, uiteraard, lager dan de snelheid waarmee iets in 
een bibliografie opgenomen wordt)  
 
Samenvattend kunnen we stellen dat een bibliografie aangeeft wat er over een bepaald onder-
werp geschreven is, terwijl een catalogus opsomt wat een bepaalde bibliotheek bezit. 
 
Investeren in bibliografieën is niet enkel investeren in een belangrijk werkinstrument voor de 
onderzoeker en student. Het is ook bibliotheconomisch verantwoord, daar vakbibliografieën 
een grote meerwaarde betekenen voor het eigen bezit aan tijdschriften. In de vakbibliogra-
fieën worden de tijdschriften immers op een perfecte manier ontsloten. Een vakbibliografie 
aankopen kan beschouwd worden als een out-sourcing van het excerperen van tijdschriften 
op artikelniveau, een zeer tijdrovende en arbeidsintensieve bezigheid. Het elektronisch 
koppelen van een bibliografie van tijdschriftartikels aan de titelbeschrijving van deze tijd-
schriften, betekende een belangrijke stap in de  integratie van verschillende bronnen.  

Figuur 3: Globale ontsluitingsmethode voor de wetenschappelijke literatuur
volgens document-type en globale ontsluitingsmethode (bibliografie/catalogus)

A R M N

alfa

gearceerd =ontsloten beta
via de catalogus

gamma

document-type
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2. De bibliografie 
 
 
2.1. Definitie 
 
Een bibliografie is een geordende lijst van bibliografische titelbeschrijvingen van publicaties 
al dan niet gecombineerd met samenvattingen (abstracts) 
 
 
2.2. Historiek 
 
Het woord bibliografie is van Griekse oorsprong: het is afgeleid van de woorden το βιβλιον  
(boek) en γραϕειν (schrijven). Conrad Gessner was één van de eersten die poogde om een 
systematische bibliografie samen te stellen. Hij noemde zijn werk Bibliotheca Universalis. 
Het boek werd gedrukt te Zürich door Christoph Froschauer in 1545. In de bibliografie zijn 
ca 12.000 titels opgenomen. De auteur was pas 29 jaar op het ogenblik van de redactie van de 
bibliografie. Conrad Gessner was een typische homo universalis: hij hield zich bezig met 
geneeskunde, zoologie, botanica, farmacie, theologie en filosofie. Het woord bibliografie 
kreeg in de 17e eeuw zijn huidige betekenis (zie sub 2.1.) toen Gabriël Naudé (1600-1653), 
bibliothecaris van Richelieu (1642), van Mazarin (1642-1651) en tenslotte van Christina van 
Zweden (1652), de term gebruikte in volgende titel: Bibliographia politica, Venetië, 1633. 
Naast de term bibliografie werden en worden ook andere woorden gebruikt om hetzelfde 
begrip aan te duiden, wij vermelden o.m. bibliotheca (het begrip door Gessner gebruikt), 
lexicon, thesaurus, dictionnaire, repertorium, index, catalogus. 
 
Bij ‘gewone’ bibliografieën staat de inhoud van het beschreven document centraal en vormt 
dit het criterium om het werk al dan niet op te nemen en, bij opname, onder een bepaalde 
rubriek te plaatsen. Daarnaast bestaan ook typografische bibliografieën, waarbij de drukge-
schiedenis van het werk centraal staat. De typografische bibliografieën worden ook vandaag 
nog gebruikt in de wereld van het antiquariaat en van de studie van oude drukken. Een 
voorbeeld van een dergelijk werk is M.-Louis Polain, Catalogue des livres imprimés au 
quinzième siècle des bibliothèques de Belgique, Brussel, 1932, supplement 1975. 
Bij de bibliografieën die we hier bestuderen, staat de inhoud centraal en betreft het recente 
publicaties. 
 
 
2.3. Het bibliografisch werk 
 
Hierboven vermeldden we reeds dat een bibliografie bestaat uit geordende beschrijvingen 
(eventueel met abstract) van gepubliceerde documenten. Om dergelijke lijsten te maken hoort 
de bibliograaf 1) de documenten op te sporen; 2) de documenten te identificeren; 3) de 
documenten te beschrijven; 4) de documenten te indexeren en 5) de documenten te klasseren. 
Met indexeren bedoelen we dat de inhoud van een publicatie geanalyseerd wordt op de meest 
karakteristieke elementen en dat op basis van die analyse trefwoorden meegegeven worden.  
 
In principe bevat een bibliografie een interne en een externe beschrijving van de publicaties. 
De externe beschrijving beschrijft de uiterlijke kenmerken van een publicatie, zoals het aantal 
pagina’s, de aanwezigheid van figuren, tabellen, kaarten etc. De interne beschrijving richt 
zich op de inhoud van de publicatie. Bij moderne publicaties is de externe beschrijving de 
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minst moeilijke, daar enkel duidelijk zichtbare uitwendige kenmerken worden beschreven. 
De interne beschrijving is veel moeilijker en kan maar adequaat gebeuren door iemand uit het 
vakgebied van de te beschrijven publicaties. Voor de inhoudelijke beschrijving van academi-
sche publicaties wordt bijgevolg een beroep gedaan op academici. Soms wordt de rol van de 
bibliograaf zo belangrijk geacht, dat zijn naam in de beschrijving zelf wordt opgenomen. Dit 
gebeurt bv. systematisch in de Mathematical Reviews, één van de belangrijkste vakbiblio-
grafieën voor de wiskunde2. Bij een geannoteerde bibliografie gaat de interne beschrijving 
het verst: aan de titelbeschrijving wordt een samenvatting (abstract), indexeertermen, een 
commentaar en eventueel een kritiek toegevoegd. 
 
De oude droom van Conrad Gessner, een universele bibliografie opstellen, is onhaalbaar in 
deze tijd. Elk land moet hierin zijn verantwoordelijkheid opnemen en liefst in een uniform 
formaat zijn nationale bibliografie opnemen. De IFLA (International Federation of Library 
Associations) is hierin een belangrijke actor.  
 
Catalogi van grote nationale bibliotheken, bv. de Library of Congress (Washington D.C.), de 
British Library (Londen) of de Bibliothèque Nationale de France (Parijs) kunnen als nationale 
bibliografieën gebruikt worden voor boeken en tijdschriften (op titelniveau). Via het wettelijk 
depot moeten deze bibliotheken immers alle publicaties die in hun land gedrukt werden 
ontvangen en opnemen in hun catalogus. Bijgevolg groeien hier de catalogus en de nationale 
bibliografie naar elkaar toe. Daar veel elektronische bibliografieën enkel tijdschriftartikels 
opnemen, zijn deze catalogi een belangrijke aanvulling voor het opsporen van boeken (mono-
grafieën, maar ook bv. feestbundels).  
 
De westerse landen geven allen een nationale bibliografie uit. Deze werd vroeger gedrukt, 
maar wordt nu meer en meer digitaal beschikbaar. Vakbibliografieën worden vaak (maar niet 
uitsluitend) in toonaangevende tijdschriften gepubliceerd. Deze tijdschriften bevatten vaak 
een bibliografische rubriek.  
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
Sedert 1998 verschijnt de Belgische Bibliografie op het web: www.kbr.be/bb/nl/Bbstr1.htm 
(Nederlandse versie) of  www.kbr.be/bb/fr/Bbstr1.htm (Franse versie). Tot 1997 verscheen de 
Belgische Bibliografie als een maandelijks tijdschrift, met een jaarlijkse cumulatie. 
 
 
2.4. Soorten bibliografieën 
 
Een bibliografie heet algemeen, als zij alle publicaties vermeldt, ongeacht de onderwerpen 
die zij behandelt. Daartegenover staat de vakbibliografie, die handelt over één wetenschap (of 
een onderdeel ervan), over één onderwerp... 
 
In sommige opleidingen is het opstellen van een uitgebreide bibliografie een zeer belangrijk 
opleidingsonderdeel, zoals in de geschiedenis. In andere richtingen, bv. exacte wetenschap-
pen, wordt minder aandacht besteed aan deze onderzoeksfase. 
 
Verder kunnen bibliografieën onderscheiden worden naar: 
 
                                                 
2 De Mathematical Reviews on the Web, of ook: MathSciNet kunnen bereikt worden via de homepage van de 
Universiteitsbibliotheek. 
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a) de drager van de publicatie: in boekvorm, losbladig, op steekkaarten, op microfilm, op 
microfiche, op diskette, op tape, op CD-ROM, op DVD-ROM... 
 
Steeds meer worden bibliografieën digitaal aangeboden. Inhoudelijk worden de elektronisch 
beschikbare bibliografische databanken aangemaakt door een data(base) provider: de Modern 
Language Association maakt aldus de MLA International Bibliography aan. Om een databank 
ondervraagbaar te maken, moet evenwel de data via geschikte software doorzoekbaar ge-
maakt worden. Deze software wordt aangeleverd door de software provider, bv. C-Content 
(zie: http://www.c-content.nl, gevestigd in Den Bosch, NL) die de software leverde voor de 
on line databanken van Brepols. 
 
b) de behandelde periode 
 
- retrospectief of afgesloten: behandelt een afgesloten periode; de bibliografie is a.h.w. 
compleet bij het verschijnen, maar veroudert snel 
- lopend of periodiek en eventueel cumulatief: elke week, maand, jaar... verschijnt een 
addendum op de bibliografie. De bibliografie wordt cumulatief geheten, indien de vorige 
afleveringen steeds met de nieuwe gecumuleerd worden. 
Hoewel dit onderscheid vooral voor gedrukte bibliografieën van belang is, verdient het tevens 
bij elektronische bibliografieën aanbeveling om na te gaan voor welke periode artikels opge-
nomen werden. 
 
c)  het klassement 
 
- alfabetisch op hoofdwoorden (auteurs of titels) 
- systematisch (volgens Universal Decimal Code of een andere indeling van de 
wetenschappen) 
- alfabetisch op trefwoorden 
- chronologisch 
- topografisch of geografisch 
- of een combinatie van bovenstaande elementen 
 
Deze indelingen zijn/waren zeer belangrijk bij de gedrukte bibliografieën, maar verliezen bij 
de elektronische bibliografieën aan belang. Bij de elektronische bibliografieën kan men 
immers, indien gewenst, via verschillende ingangen tegelijkertijd zoeken en na de zoek-
operatie kan men sorteren op het gewenste veld. 
 
d) het opzet 
 
- volledige bibliografie 
- selectieve bibliografie 
 
e) de aard van de opgenomen werken 
 
- boeken 
- delen van reeksen en verzamelwerken 
- tijdschriften 
- een combinatie van de drie voorafgaande publicaties 
- artikelen van tijdschriften 
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- dissertaties 
- congresbundels 
- overheidsuitgaven 
- vertalingen 
- herdrukken 
- bibliografieën 
... 
Dit onderscheid is belangrijk voor zowel gedrukte als voor elektronische bibliografieën. 
Vooral dit laatste type bibliografieën geven dikwijls een schijn van volledigheid die ze niet 
bezitten. Boeken (monografieën en bundels) zijn zelden opgenomen. 
 
f) de aard van de beschrijving 
 
- opsommende bibliografieën 
- analytische bibliografieën (voegen een trefwoorden en een samenvatting toe aan de 
beschrijving) 
- kritische of geannoteerde bibliografieën (zie hierboven) 
 
g) de geografische inhoud 
 
- internationale bibliografieën 
- nationale bibliografieën 
- lokale bibliografieën 
 
 
Indien een bibliografie gebruikt wordt, moet de gebruiker steeds nagaan wat de criteria waren 
bij de samenstelling van de bibliografie. Zoniet riskeert hij om een groot deel van de publica-
ties te missen, bv. boeken of publicaties buiten het eigen nationaal territorium etc. 
 
Voor elektronische bibliografieën is het soms moeilijk om de inhoud precies vast te leggen. 
Dit geldt in het bijzonder voor sommige on line databanken (of services), daar de inhoud 
ervan snel aangepast kan worden indien nieuwe informatie beschikbaar wordt. Wij denken in 
dit geval bv. aan PICA, die slechts één “button” vormt binnen de homepage van de Gentse 
Universiteitsbibliotheek. Achter die éne button zijn echter sterk uiteenlopende services 
verscholen. Via PICA kan men bv. de centrale catalogus van Nederland raadplegen, maar 
even goed the Incunabula Short Title Catalogue als On line Contents OLC (referenties naar 
artikels uit 15.000 tijdschriften) enz.  
 
Verder moeten ook nog de Current Awareness Products vernoemd worden. Deze producten 
staan in voor de Selective Dissimination of Information (SDI). Current Contents is een voor-
beeld van dergelijk product. Deze bibliografie wordt (in principe) dagelijks geüpdatet en bij-
gevolg kan een onderzoeker dezelfde zoektermen ingeven om zeer accuraat op de hoogte te 
blijven van de ontwikkelingen in zijn onderzoeksgebied (of beter: om te vragen om per e-
mail op de hoogte te worden gesteld van nieuwe publicaties). Het belang van dergelijke pro-
ducten is evenwel aanzienlijk afgenomen door het beschikbaar worden van databanken zoals 
het Web of Science, die eveneens zeer frequent geüpdatet worden. We kunnen trouwens een 
evolutie vaststellen waarbij diverse producten (bibliografieën, current awareness producten, 
citation indices…) allemaal samen aangeboden worden: zo worden de Current Contents, de 
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Web of Science, Inspec… allemaal samen door Thomson aangeboden in de Web of 
Knowledge. 
 
In het algemeen: in de hiernavolgende voorbeelden wordt slechts van een beperkt aantal bi-
bliografieën gebruik gemaakt. Onze doelstelling is immers om de principes bij de beoorde-
ling (punt 2.4) en ondervraging (punt 2.6) voor te stellen, niet om de inhoud van alle databan-
ken te bespreken. 
 
 
2.5. Het belang van de bibliografie 
 
Bibliografieën zijn belangrijk voor diverse doelgroepen. 
 
a) de boekhandelaar 
 
- om de correctheid van de bibliografische gegevens van de uit te voeren bestellingen te 
verifiëren 
-om de stock samen te stellen en te beheren 
 
b) de onderzoeker/student 
 
- om een overzicht te krijgen van wat er verschenen is over de onderwerpen in het vakgebied 
en eventueel vakoverschrijdende disciplines (bij interdisciplinaire projecten) 
- om ingelicht te worden over het meest recente onderzoek in de discipline (artikels in 
tijdschriften) 
- om contacten te kunnen leggen met collega’s 
- om dubbel onderzoek te vermijden 
 
c) voor de bibliothecaris en de documentalist 
 
- voor het opsporen van de te bestellen publicaties en voor de bibliografische verificatie van 
de bestellingen (collectievorming) 
- als hulp bij catalografische arbeid 
- als aanvulling op de eigen collectie, omdat de eigen catalogus slechts een deel van de 
verschenen publicaties bevat. Bibliografieën verwijzen ahw naar een universele collectie 
- voor het ontsluiten van de eigen tijdschriften op artikelniveau (zie ook hierboven) 
- voor de   interbibliothecaire bruikleen om de bibliografische gegevens te verifiëren 
- voor de documentatiedienst, die in sommige gevallen bibliografisch onderzoek begeleidt 
 
 
2.6. Werken met elektronische bibliografieën 
 
2.6.1 Inleiding 
 
In dit cursusdeel behandelen we de gedrukte bibliografieën niet. Wij gaan ervan uit dat de 
relevante vakbibliografieën aan bod kwamen in de daartoe bestemde vakken van de diverse 
opleidingen. De relevante vakbibliografieën voor bibliotheekwetenschappen worden voor-
gesteld in deel III. 
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Met betrekking tot de gedrukte en/of elektronische bibliografieën geven we deze algemene 
raadgevingen mee: 
- lees nauwkeurig de titelpagina (of openingspagina) om aldus te weten te komen welk 
onderwerp behandeld wordt, wat de publicatiedatum is, wie de auteur(s) en uitgever zijn 
- lees de inleiding (of helpfunctie) die meestal nadere gegevens verstrekt over de inhoud van 
de bibliografie, de beperkingen en de selectiecriteria 
- lees de ‘gebruiksaanwijzing’; dit is zeer belangrijk om gericht en efficiënt te kunnen zoeken 
- onderzoek de bibliografie op haar interne ordening, de aard van de inhoudsopgave, de 
aanwezigheid van verschillende soorten registers, thesauri en de toegepaste sorteerregels 
- stel de verschijningsfrequentie vast: is het een retrospectieve, lopende of cumulatieve 
bibliografie 
- controleer de representativiteit: zijn er bepaalde taalgebieden, publicatievormen over- of 
ondergewaardeerd? 
- controleer de actualiteit of de achterstand op het onderzoek 
 
De bibliografische beschrijvingen in een elektronische databank worden records geheten. Elk 
record bestaat uit verschillende velden (= fields), bv. voor de auteur(s), de titel, het jaar van 
publicatie, het tijdschrift waarin het artikel is verschenen met opgave van jaargang en 
pagina’s, taal van het artikel, descriptor, vrij trefwoord, abstract, adres van de auteur(s), het 
ISSN-nummer, ... De meeste velden zijn afzonderlijk of tegelijkertijd ondervraagbaar. 
 
Records zijn bibliografisch gekoppeld indien de inhoud van één of meerdere velden geheel of 
gedeeltelijk identiek is. Zo kunnen diverse records gemeenschappelijke titelwoorden, auteurs-
namen, keywords,... hebben. Relevante hits worden gevonden door het intikken van die 
(combinatie van) zoektermen, die het onderwerp goed omschrijven. 
 
Soms is het technisch mogelijk om “door te klikken” op relevante records om het artikel in 
full text te kunnen lezen. In deze gevallen moet de instelling (bv. de Universiteitsbibliotheek 
Gent) ook een “abonnement” (of licentie) hebben bij de uitgever van het tijdschrift. Zoniet 
wordt de toegang op juridische gronden geweigerd. 
 
2.6.2. Voor- en nadelen van elektronische bibliografieën 
 
voordelen van de elektronische equivalenten van bibliografieën: 

- netwerken en dial-up mogelijk, zo kan een bibliografie door meer dan één persoon 
egelijkertijd geraadpleegd worden 
- betere zoekmogelijkheden (zoeken via diverse ingangen, gebruik van  booleaanse 
operatoren) 
- kleinere stapelruimte 
- gecumuleerde jaargangen 
- print-, sorteer- en downloadfaciliteiten 
- indien via een netwerk aangeboden, is het eventueel mogelijk om “door te klikken” 

 
nadelen: 

- hoge basisaankoopprijs (zeker als een netwerklicentie gevraagd wordt) 
- noodzaak van opleiding (zoektaal) voor personeel en gebruikers 
- investering in hardware (server, disks, workstations) 
- beperkt aanbod aan lokale bibliografieën 
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De hedendaagse trend is om steeds meer databanken on line aan te bieden. Dit biedt aan de 
uitgevers het voordeel dat zij jaarlijks een “abonnementsgeld” kunnen heffen. Voor de aan-
kopende instelling, bv. een universiteitsbibliotheek, heeft het als voordeel dat zij in principe 
steeds actuele informatie kan aanbieden, maar als nadeel dat de bronnen nooit echt verworven 
worden. De instelling verwerft enkel de toegang tot een bepaalde bron (bv. een bibliografie) 
en dit voor de periode waarin zij betaalt. In deze context stelt zich de vraag wie zal instaan 
voor de archivering van bronnen op het ogenblik dat zij niet meer commercieel interessant 
zijn (te weinig geraadpleegd worden). Dit probleem is vooralsnog onbevredigend opgelost. 
Zie verder in dit verband ook hoofdstuk 6: De problematiek van het permanente toegang van 
elektronische data. 
 
 
2.6.3. Zoeken in elektronische bibliografieën 
 
Het zoeken in elektronische bibliografieën gebeurt in diverse stappen. In globo kunnen we 
volgende fases onderscheiden, die gedeeltelijk na elkaar, maar ook gedeeltelijk door elkaar 
plaatsvinden. 
 
1. orientatiefase 
 
Hierin wordt bepaald wat men precies wil onderzoeken, wat waard is om onderzocht te 
worden. Het onderwerp wordt precies afgebakend en de meest geschikte bibliografieën 
worden geselecteerd. Van deze bibliografieën wordt nagegaan wat de precieze inhoud en 
periodiciteit is (zie ook de algemene raadgevingen hierboven), zodat de onderzoeker precies 
weet welk spectrum van de wetenschappelijke literatuur hij ondervraagt. 
 
Wij geven hier enkele voorbeelden van elektronische bibliografieën die telkens een andere 
selectie binnen de wetenschappelijke literatuur maken: 
 
- Historical Abstracts: artikels, boeken (monografieën en collectieve werken) over geschiede-
nis sedert 1450 voor de wereld buiten de V.S. en Canada 
- ATLA Religion Index en International Medieval Bibliography: artikels in tijdschriften en in 
collectieve werken 
- Philosophers’ Index: artikels, monografieën, anthologieën, bibliografieën… voor Engelse 
publicaties; voor anderstalige publicaties enkel de belangrijkste tijdschriften 
enz. 
 
Het is niet steeds nodig om alle (gedrukte) vakbibliografieën door te kijken. De database 
Ulrich kan je raadplegen om te weten welke elektronische bibliografie een bepaald tijdschrift 
opneemt. 
 
Verder moet in deze fase ook nagedacht worden over de geschikte zoektermen (meestal in het 
Engels) en moet de aard van de gezochte referenties afgebakend worden (taal, jaar van publi-
catie, document-type...) 
 
2. opstellen zoekprofiel 
 
In deze fase wordt nagegaan welke concepten van belang zijn binnen de zoektermen. Zo zijn 
bv. aan het onderwerp “Het leven van de vrouwen in de Middeleeuwen” twee concepten ver-
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bonden, met name vrouwen en Middeleeuwen. Voor de meeste elektronische bibliografieën 
moeten deze concepten in het Engels vertaald worden. Meestal is het aangewezen om voor de 
vertaling van concepten gebruik te maken van de  index en/of thesaurus die meegeleverd 
wordt met de elektronische bibliografie. Houd in elk geval rekening met synoniemen en 
meervouden. Voor het gegeven voorbeeld kan het nuttig zijn om naast middle ages ook 
medieval in te tikken, naast woman ook women, eventueel ook female, females, feminism enz. 
 
3. Booleaanse operatoren 
 
Booleaanse operatoren worden gebruikt om diverse concepten te verbinden. De drie meest 
gebruikte Booleaanse operatoren zijn: OR, AND en NOT. 
 
OR wordt gebruikt om een zoekterm uit te breiden met alternatieve zoektermen of syno-
niemen. In het hierboven vermelde voorbeeld kunnen we middle ages OR medieval intikken. 
In de verzamelingenleer geeft de OR-operator de unie: bv. A OR B is gelijk aan A ∪ B. 
 
AND wordt gebruikt om de zoekresultaten te beperken met bijkomende criteria. In de 
verzamelingenleer geeft de AND-operator de doorsnede: bv. A AND B is gelijk aan A ∩ B. 
 
NOT wordt gebruikt om de zoekresultaten te beperken door bepaalde zoektermen uit te 
sluiten. In de verzamelingenleer geeft de NOT-operator het verschil: A NOT B is gelijk aan 
A \ B. 
 
voorbeeld getoond in MLA (1963-heden) aangeboden via EBSCOhost 
 
english literature and renaissance and drama in SU Subjects All 
NOT shakespeare  
resultaat: 323 hits 
 
gebruik van de spatie om termen te verbinden, vergelijk (nog steeds in MLA) 
 
german literature in ti 
resultaat: 563 hits 
 
german in ti 
AND literature in ti 
resultaat: 1036 hits 
= german and literature in ti 
 
Check steeds zelf of de spatie woorden tot een begrip verbindt in een bepaalde software. Dit 
is niet steeds zo. 
 
Sommige databases hanteren een eigen “dialect” ivm het gebruik van de logische operatoren, 
bv. IMB via Brepols (1967-heden). 
 
in veld subjects: gothic AND NOT architecture (waar in de standaardtaal gothic not 
architecture voldoende moet zijn). 
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4. Andere operatoren 

Naast de Booleaanse operatoren kunnen ook andere operatoren gebruikt worden om de zoek-
resultaten te verfijnen en zoveel mogelijk ruis (= niet relevante zoekresultaten) uit te schake-
len. Deze operatoren zijn in sterke mate software-afhankelijk. Zo hanteert EBSCOhost de 
Near Operator (N) bv.  N5 zorgt ervoor dat enkel die resultaten gegeven worden waarin de 
gevraagde woorden maximaal vijf woorden van elkaar afstaan. De volgorde van de woorden 
ligt niet vast. Met de Within Operator (W) kan je ook de maximale afstand tussen woorden 
vastleggen. Daarnaast legt je ook de volgorde van de woorden vast.  

voorbeeld getoond in Psychology and Behavioral Sciences Collection, aangeboden via 
EBSCOhost 
 
aids n5 child in default fields 
resultaat: 32 hits 
 
bemerk tevens: indien de search niet in de default fields, maar in één bepaald veld doorge-
voerd wordt, wijzigt het aantal beschikbare digitale documenten 
 
In de meeste databases kan de search additioneel of van meet af aan verfijnd worden door bv. 
te selecteren op publicatiejaar. Op logisch vlak betekent dit de introductie vergelijkende 
operatoren, met name Publicatiejaar is < (kleiner dan), > (groter dan) en = (gelijk aan). 
 
 
5. Thesausus 
 
Een thesaurus is een geordende lijst van gecontroleerde trefwoorden in een hiërarchisch 
verband. Een thesaurus is niet in elke databank aanwezig. Een goede thesaurus bevat 
automatische verwijzingen tussen synoniemen of geeft voorkeuren aan. Het werkinstrument  
kan handig zijn om de zoekstrategie te verfijnen en bijgevolg zoveel als mogelijk ruis te 
vermijden. 
 
Demonstratie van de thesaurus in Eric, aangeboden via EBSCOhost 
We onderzoeken: computergestuurd onderwijs voor het Engels als tweede taal 
 

in thesaurus computer assisted training opgezocht 
daar computer-assisted-instruction gevonden (vorige term bestond niet) 
in thesaurus english opgezocht 
daar fijnere beschrijving english second language 
dan zoekresulaten 1 met 2 gecombineerd (325 hits bij Major Concept, dit is een 
descriptor met een asterisk) 
 
vergelijk bovenstaande zoekoperatie met het zoeken onder de descriptoren 

 
6. Index 
 
Een index is een alfabetische lijst van alle betekenisvolle woorden in de databank. Soms is er 
een index per afzonderlijk veld auteur, titel, tijdschrift... zoals bij MLA onder EBSCOhost; 
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Bij de meeste databanken is minstens één index standaard aanwezig. Indien bij ieder index- 
woord ook nog het aantal keren is aangegeven dat dit index-woord voorkomt (zoals bij de 
ERL-software) dan kan browsen door de index veel nuttige aanwijzingen geven over de tref-
kans bij een gegeven zoekwoord. De index is ook zeer nuttig om te weten te komen welke sa-
mengestelde woorden of begrippen in de databank voorkomen en hoe de auteursnamen zijn 
opgenomen. 
 
Demonstratie van  auteursnamen in MLA 
 berghe (in werkelijkheid van den berghe) 
 vandenberghe 
 van den berghe 
 
7. Truncatie en wildcards 
 
Door te trunceren zoekt men met een deel van een zoekterm. De meest gebruikte truncatie-
tekens zijn * en ?. 
* vervangt 1 of meerdere karakters in vrijwel alle software 
? vervangt 1 karakter in de meeste softwares (maar 0 of 1 karakter in bv. ERL-databanken, 
zie bv. car? in ATLA Religion Index!) 
Het valt af te raden om korte woorden te trunceren. In dat geval worden immers vele woor-
den die niets met elkaar te maken hebben doorzocht en krijgt de onderzoeker veel ruis. 
 
voorbeeld getoond via Historical Abstracts, aangeboden door ABC-clio 
 
fortification in subject: 483 hits 
fortifications in subject: 92 hits 
fortification? in subject: 92 hits 
fortificatio* in subject: 573 hits 
 
voorbeeld getoond via de ATLA Religion Index, aangeboden via Silverplatter-software 
 
we onderzoeken: de jodengemeenschap en selecteerden o.m. volgende termen jew, jewish, 
jewry, jews 
jew* levert ook jewels, jewelry… 
Neem dus geen te korte woorden bij truncatie; de ruisfactor is in dat geval zeer groot. 
 
voorbeeld getoond van de combinatie van truncatie en booleaanse operatoren in de ATLA 
Religion index 
 
we onderzoeken: middeleeuwse sermoenen 
((medieval or middle ages) in de) AND ((sermon* or preach*) in de) : 217 hits 
wanneer we de zoekresultaten controleren, merken we dat 0600-1500 voorkomt, vervangen 
medieval or middle ages door 0600-1500 in de: 359 hits 
het is bijgevolg belangrijk om de eigen zoekresultaten te evalueren en bij te sturen. 
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8. Markeren, sorteren, printen en downloaden 
 
De meest relevante hits kunnen worden gemarkeerd voor later gebruik (om bv. te bewaren of 
te saven). Het markeermechanisme wordt in de meeste zoekinterfaces gevisualiseerd door het 
aanvinken van de gekozen titels.  
Records markeren komt dikwijls neer op het wegwerken van ruis, die soms te nadrukkelijk 
aanwezig is in de zoekresultaten. Indien het aantal relevante zoekresultaten groot is en meer 
dan 25% niet-relevante hits bevat, is de ruis te groot en wordt het overlopen van de hits 
moeilijk en tijdrovend. Daarom moet in die gevallen het zoekprofiel verfijnd worden door: 
- bijkomende termen (en booleaanse operatoren) 
- minder truncatie 
- met andere, betere zoektermen. 
Bij het kiezen van andere zoektermen is het van belang na te gaan welke zoektermen precies 
de ruis veroorzaken.  
 
De resultaten kunnen, voordat ze gedownloaded of geprint worden, gesorteerd worden op een 
bepaald veld, bv. tijdschrift, jaar van publicatie, auteur... Ze kunnen volledig uitgeprint of 
gedownloaded worden, of in een door de gebruiker gedefinieerd formaat, bv. enkel auteur, 
titel en tijdschrift. Het wordt aangeraden om behalve de resultaten van de zoekoperatie, 
tevens de zoekstrategie te bewaren of af te drukken.  
Tip: indien een bibliotheekbezoek gepland wordt, kan het handig zijn om de zoekresultaten 
gegroepeerd per tijdschrift af te drukken. Zo kan je efficiënter de tijdschriften aanvragen of, 
in een open bibliotheek, de rekken aflopen. Anderzijds, bij het voorbereiden van een beurs-
aanvraag kan je (bij sommige e-bibliografieën) op institution sorteren. Dan zie je meteen in 
welke instellingen het meeste onderzoek gebeurt ivm jouw onderwerp en kan je dus bij voor-
keur bij die instellingen solliciteren. 
 
volledig voorbeeld: politieke opvattingen in de toneelstukken van Shakespeare 
a) lijst van mogelijke databanken: 
MLA, Historical Abstracts, Francis  
b) zoektermen 
Shakespeare, theater, politics 
c) voorbeeld verder uitgewerkt via MLA met commentaar en feedback (=terugkeren op reeds 
gezette stappen) 
Shakespeare in thesaurus: je krijgt alle gezelschappen die met Shakespeare bezig zijn 
we keren terug naar het zoekscherm en zoeken shakespeare in su; dit levert 28713 hits op 
theater in thesaurus: niet echt wat we zochten, we verlaten deze module en 
bekijken de eerste records van onze find van Shakespeare: als interessante zoektermen zien 
we tragedy, drama, comedy 
we zoeken dus (tragedy or drama or comedy) in su 
we zoeken politics in thesaurus en doen een thesarussearch van politics, levert 9011hits op 
we combineren de twee vorige zoekresultaten via de search history (141 hits) 
we vragen ons af of we niet toevallig sexual-politics meegenomen hebben: via thesaurus 
zoeken we op sexual-politics, AND met het vorige zoekresultaat, nul hits 
 
MAAR: we zoeken als volgt 
shakespeare in SU; tragedy or comedy or drama in SU; politics in SU 
resultaat: 199 hits 
en dan zoeken op doorsnede met sexual politics: dan 19 hits 
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Verklaring: Er wordt in verschillende velden gezocht: 
DE: Descriptor [Phrase Indexed] : Searches for the exact descriptor term within the Subject 
Terms field. 
SU Subject [Word Indexed]: Searches for keywords in a record's General Topic Area and 
Subject terms 
 
 
9. Nuttige tips bij het doorzoeken van elektronische bibliografieën 
 
- Voor het formuleren van een vraag zijn vooral die velden van het bibliografische record van 
belang waarin iets gezegd wordt over de inhoudelijke aspecten van de publicatie. Deze vel-
den verschillen niet wezenlijk voor de verschillende databanken. Vrijwel altijd kan men 
hiertoe rekenen (in dalende volgorde van belang): de gecontroleerde trefwoorden, de vrije 
trefwoorden, de titel en de abstract. 
- Hoe specifieker de termen in het zoekprofiel zijn, des te groter is de kans op een goed en 
relevant zoekresultaat. 
- Gebruik zoveel mogelijk de thesaurus en de index om de zoektermen nauwkeurig te 
bepalen, alsmede de correcte schrijfwijze ervan (let op het onderscheid tussen UK-English en 
US-English, bv. color versus colour) 
- Als een concept een te breed en algemeen onderwerp is, zoek dan steeds via de thesaurus of 
via vrije trefwoorden. Is een concept te specifiek of lokaal, of betreft de vraag een zeer recent 
onderwerp, kies dan voor het zoeken in de andere onderwerpsvelden (freetext-search in titel 
en/of abstract). 
- Vermijd het zoeken op semi-stopwoorden, zoals: effecten, gevolgen, oorzaken, methoden, 
analyse, problemen, reacties... 
- Zoek niet op algemene termen, waarvan je kan voorzien dat ze in een bepaalde databank 
veel zullen voorkomen, bv. education in een pedagogische databank, of history in een 
historische databank. 
- Zoek eerst een reeds gekend en voor het onderzoek relevant document op (bv. op naam van 
de auteur) om na te gaan welke sleutelwoorden of index-termen gebruikt werden voor de 
beschrijving van dit artikel.  
 - Zoek ook in databanken die niet meteen voor de hand liggen, bv. voor paarden in de mid-
deleeuwen, kan ook Agricola geraadpleegd worden (horses and middle ages) 
 
10. Het samenstellen van een meta-databank  
 
Diverse providers laten toe om zelf een metadabank samen te stellen: bv. EBSCOhost. Ook 
de webpage van de Universiteitsbibliotheek Gent laat dit toe.
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3. Zoeken op het WWW en Full Text raadplegingen 
 
3.1. Problemen 
 
Informatie zoeken op het Internet is niet eenvoudig. Voor sommige topics word je overspoeld 
door informatie; over andere onderwerpen is vrijwel niets of helemaal niets te vinden. De in-
formatie op het Internet is bovendien helemaal niet gestructureerd, waardoor het niet eenvou-
dig is om te weten waar je moet zoeken om relevante informatie te vinden. Informatie op In-
ternet is zeer “volatiel”: webpagina’s worden dikwijls gewijzigd of verdwijnen zelfs hele-
maal. Daarom is het soms moeilijk om te verwijzen naar informatie afkomstig uit webpagi-
na’s. 
 
Het gebrek aan duidelijke kwaliteitscriteria is een bijkomende moeilijkheid bij de raadpleging 
van het WWW. In principe kan iedereen elk willekeurig document op een server plaatsen en 
op deze wijze data leveren aan het WWW. Als we het Internet raadplegen moeten we bijge-
volg nog kritischer zijn dan bij gedrukte bronnen. (Een gedrukte bron publiceren kost meer 
geld, wat doorgaans een enigszins betere selectie impliceert). Bij het doornemen van webpu-
blicaties moeten we ons zeker afvragen wie de verspreider van het document is: een onafhan-
kelijke onderzoeker, een organisatie met bepaalde doelstellingen (variërend van het versprei-
den van objectie informatie over een bepaald onderwerp tot het verspreiden van eventueel 
laakbare doctrines), een commerciële firma etc. Werd de publicatie door een redactiecomité 
geëvalueerd? Kan de ouderdom van de publicatie getraceerd worden; is er bijgevolg een mo-
gelijkheid om na te gaan of de publicatie niet reeds verouderd is? Laat het document controle 
toe op de inhoud, m.a.w. worden de bronnen voor de beweringen in het document vermeld en 
zijn deze ook op hun beurt toegankelijk? 
 
De meeste interessante sites worden dikwijls afgeschermd door hoge abonnementsgelden. Op 
het ogenblik dat het technisch mogelijk is om alles vrij te raadplegen zonder enige verplaat-
sing te moeten maken, worden financiële barrières ingevoerd om (opnieuw) kwaliteitsvolle 
informatie te reserveren voor de happy few. 
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
http://www.netskills.ac.uk/TonicNG/cgi/sesame?detective:  Op dit adres vind je een quiz die 
je toelaat om te testen in welke mate je in staat bent de kwaliteit van diverse internetbronnen 
te evalueren. 
 
                                
3.2. Search engines 
 
Om het Internet enigszins doorzoekbaar te maken werden o.m. search engines of zoekrobots 
ontwikkeld. De meest bekende onder deze robots is: google: http://www.google.com. Dit is 
evenwel niet de enige zoekmachine; naast google bestaan o.m ook. http://www.yahoo.com of 
http://www.altavista.com.  
 
Bij de evaluatie van dergelijke search engines moet nagegaan worden in welke mate de meest 
relevante informatie eerst aangeboden wordt. Zoekrobotten passen hiervoor diverse technie-
ken toe. Google bv. gaat na hoeveel maal naar een bepaalde webpagina refereerd wordt en 
plaatst de pagina’s die in het hoogste aantal links voorkomen, bovenaan. De gebruiker van 
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zoekrobotten moet tevens nagaan of een bepaalde hit niet kunstmatig een hogere plaats toe 
gewezen krijgt omdat er bv. voor betaald is. 
 
Over het algemeen laten de search engines slechts beperkte zoekmogelijkheden toe:  
- beperkt gebruik van booleaanse operatoren, vrijwel geen truncatie, geen thesaurus of index, 
geen operatoren die toelaten de afstand tussen twee zoektermen te specificeren (near, 
with…), zeer beperkte of geen sorteermogelijkheden, geen trefwoorden per site, wat 
impliceert dat voor elke taal een nieuwe zoekopdracht ingegeven moet worden. 
 
Sommige van deze search engines (zoals Yahoo) hebben een portaalsite ontwikkeld. Dit 
betekent dat ze “kennis” ingedeeld hebben in diverse trefwoorden die in een hiërarchisch 
verband gepresenteerd worden. Op het laagste niveau schuilen links achter de trefwoorden. 
Deze portaalsites zijn een goed hulpmiddel om sites te vinden over een vrij algemeen onder-
werp (bv. toerisme in Toscane) of over een onderwerp waarvoor je niet meteen de correcte 
trefwoorden kan verzinnen. Voor gespecialiseerde informatie neem je beter je toevlucht tot 
gespecialiseerde portaalsites (zie verder). 
 
De search engines doorzoeken nooit het gehele web en leveren bijgevolg nooit alle beschik-
bare informatie. Twee grote categorieën informatie vallen reeds automatisch buiten het bereik 
van de meeste zoekmachines: informatie waarvoor betaald moet worden (betalende e-jour-
nals, databases...) en informatie die zeer snel veroudert (bv. kranten). Over het algemeen 
doorzoeken de search engines statische webpages, waardoor ook (vrij toegankelijke) databa-
ses meestal niet gevonden worden. Bovendien werken search engine niet “on the fly”; om de 
zoveel tijd wordt het web geïndexeerd: zeer recente pages worden bijgevolg niet gevonden. 
Anderzijds leveren search engines tevens regelmatig hits op waarvan de links niet meer 
werken. 
 
Een aparte vorm van search engines zijn deze die je zoekvraag door verschillende search 
engines tegelijkertijd laten behandelen en je dan (eventueel) de resultaten in clusters 
presenteren. Voorbeelden van een dergelijke search engines zijn: http://vivisimo.com of 
http://www.profusion.com 
 
Ten slotte kunnen we de search engines vermelden die specifiek ontworpen zijn om beelden 
(images) terug te vinden. We verwijzen in dit verband naar: http://images.google.com; 
http://multimedia.lycos.com; http://www.altavista.com 
 
 
3.3. Portaalsites 
 
Diverse instellingen, verenigingen, etc namen de tijd om sites rond een bepaald thema te 
verzamelen en (soms) naar kwaliteit te beoordelen. De resultaten van deze zoektocht plaat-
sten zij op het web om collega-onderzoekers uit hetzelfde vakgebied op weg te zetten naar 
mogelijk relevante sites. Zo wordt Labyrinth als één van de beste portaalsites voor middel-
eeuwse studies beschouwd: http://www.georgetown.edu/labyrinth/labyrinth-home.html, 
terwijl voor restauratieproblematiek Conservation OnLine een zeer goed startpunt is: 
http://palimpsest.stanford.edu, naast het Conservation Information Network: 
http://www.bcin.ca 
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 



Gericht informatie zoeken – Dr. M. De Reu   24

Zie de homepage van de Gentse Universiteitsbibliotheek voor nog meer goede portaalsites. 
 
 
3.4. Encyclopedieën 
 
Encyclopedieën zijn uiteraard een zeer geschikt type bron om digitaal beschikbaar te stellen. 
In een digitale encyclopedie kunnen immers diverse soorten informatie (tekst, beeld, geluid, 
video) gecombineerd worden. Diverse encyclopedieën zijn reeds op het web te raadplegen. 
Sommige daarvan zijn gratis, andere betalend. 
 
gratis te raadplegen is o.m.:  
The American Heritage Dictionary of the English Language: 
http://www.bartleby.com/61 
 
betalend te raadplegen zijn o.m.: 
Encyclopedia Britannica: http://www.britannica.com 
Lexikon des Mittelalters: via http://www.brepolis.net van Brepols 
 
Diverse encyclopedieën samen kan je doorzoeken via: http://www.onelook.com. 
Een lijst van de diverse encyclopedieën die te vinden zijn op het internet, vind je op: 
http://www.freeality.com/encyclop.htm 
 
 
3.5. e-journals 
 
Steeds meer tijdschriften worden elektronisch uitgegeven. Voor de raadpleging van deze 
tijdschriften gelden talloze modaliteiten. We sommen er slechts enkele op. Sommige tijd-
schriften bestaan enkel elektronisch en zijn vrij toegankelijk, zoals Essays in Medieval Stu-
dies, http://www.luc.edu/publications/medieval/index.html. Andere bestaan enkel elektro-
nisch, maar zijn niet vrij toegankelijk. De artikels kunnen pas gedownloaded worden indien 
een abonnement onderschreven wordt of indien een bepaald bedrag voor het éne artikel 
betaald wordt (pay per view). Voorbeeld van een dergelijk tijdschriften is: American Journal 
of Physiology. Lung cellular and molecular physiology. Recent zijn er ook initiatieven waar-
bij de auteur (of de instelling van de auteur) een bedrag betaalt om artikels elektronisch te 
publiceren, zodat de full text van het artikel vrij toegankelijk is voor iederen (bijvoorbeeld 
BioMed Central). 
 
Nog andere tijdschriften worden gratis of mits een beperkte meerkost geleverd naast het beta-
lende gedrukte equivalent. In sommige gevallen is de elektronische versie meteen beschik-
baar samen met het gedrukte tijdschrift, bv. Early Medieval Europe; in andere gevallen wordt 
de elektronische versie pas na verloop van tijd consulteerbaar, zoals veel tijdschriften uit het 
Ebsco-pakket (bijvoorbeeld: International Journal of Philosophical Studies, elektronisch be-
schikbaar één jaar na publicatie). De periode tussen het verschijnen van de gedrukte versie en 
de publicatie van de digitale versie noemen we de embargo-periode en deze bedraagt meestal 
zes maanden of één jaar). Sommige uitgevers bieden elektronische toegang tot hun volledige 
elektronische tijdschriftenbestand, mits het tekenen van een licentie-overeenkomst. Elsevier 
bijvoorbeeld biedt een zeer specifiek contract aan: voor het startjaar wordt meestal uitgegaan 
van het jaar vóór het contract afgesloten wordt en de klant moet zich ertoe verbinden geen 
enkel gedrukt abonnement op te zeggen gedurende de periode van het contract (dikwijls in de 
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orde van vijf jaar). Als aan deze voorwaarde voldaan wordt en er wordt een extra fee betaald, 
krijgt de betreffende instelling de elektronische toegang tot de (bijna) volledige ScienceDirect 
(dit zijn alle elektronische tijdschriften van Elsevier, Academic Press, Harcourt Health Scien-
ces, …Voor sommige uitgevers die hun e-journals ook via het platform van ScienceDirect 
aanbieden moet je bijbetalen, bv. Cell Press). Op deze wijze kan een instelling de elektroni-
sche toegang verwerven tot tijdschriften waarvoor zij geen abonnement heeft voor de gedruk-
te versie. In uitzonderlijke gevallen worden nieuwe afleveringen van tijdschriften digitaal 
beschikbaar gesteld voordat ze in druk verschijnen, zoals bij Project Muse, een samenwer-
kingsverband van Amerikaanse universitaire uitgevers, waaronder Carnegie Mellon Univer-
sity Press en de MIT Press. Speciale vermelding verdient ook JSTOR, een organisatie geïni-
tieerd en gesponsord door The Andrew W. Mellon Foundation. Deze organisatie digitaliseert 
oudere jaargangen van wetenschappelijke tijdschriften.  
 
Er is geen centrale database die toegang biedt tot de full text van alle artikels, of zelfs maar 
hun abstract of titel. In de nabije toekomst zal ELIN in de Gentse Universiteitsbibliotheek 
geïnstalleerd worden om aan dit euvel te verhelpen. ELIN (Electronic Library Information 
Navigator) is een interface die in Lund (Zweden) werd ontwikkeld om het hele bestand van e-
journals waarvoor een bepaalde instelling toegangsrechten heeft, in één zoekoperatie door-
zoekbaar te maken. Voorlopig moeten we ons evenwel nog steeds behelpen met specifieke 
bibliografische databanken. In het vorige hoofdstuk maakten we reeds kennis met gespecia-
liseerde (betalende) bibliografische databanken die de onderzoeker toelaten na te gaan wat er 
in zijn vakgebied elektronisch of op papier gepubliceerd is. Hiernaast bestaan ook search 
engines die specifiek de elektronisch gepubliceerde wetenschappelijke literatuur opsporen. 
Zo laat Ingenta (een distributeur voor 35 uitgevers; www.ingenta.co.uk; www.ingenta.com) 
je toe om gratis artikels op te sporen. Een artikel downloaden kan indien je instelling een 
abonnement onderschreven heeft of indien je zelf voor een artikel betaalt.  Ook 
http://form.inist.fr/public/eng/conslt.htm laat je toe om wetenschappelijke artikels op het 
spoor te komen. Via deze website worden niet enkel artikels in tijdschriften, maar ook deze in 
boeken, congresbundels e.d. op gespoord. Net als bij Ingenta wordt de full text van de artikels 
slechts ter beschikking van de onderzoeker gesteld indien daar een betaling tegenover staat.  
 
Via http://www.scirus.com kan de onderzoeker geselecteerde wetenschappelijke artikels 
doorzoeken uit Elseviertijdschriften en open archive archieven. De artikels uit de Elsevier-
tijdschriften kunnen pas na betaling gedownloaded worden (deze betaling gebeurt dikwijls op 
de achtergrond door de instelling; de individuele lezer van deze instelling merkt weinig of 
niets van de betaling), de artikels uit de open archives staan vrij ter beschikking van de geïn-
teresseerde lezer. Op de website van de Gentse Universiteitsbibliotheek staan onder de hea-
ding databanken nog veel meer search engines voor artikels ter beschikking van de onder-
zoeker. 
 
Sedert mei 2003 bestaat tevens een Directory of Open Access Journals, dit zijn tijdschriften 
die gratis toegankelijk zijn, zie: http://www.doaj.org. Dit project werd gerealiseerd door de 
samenwerking van o.m. SPARC en Lund University (Zweden).  
 
e-journals (en ook de databanken uit het vorige hoofdstuk) zijn het gemakkelijkst te raadple-
gen via de website van de bibliotheek waarin je geregistreerd bent (i.e. de bibliotheek van je 
eigen universiteit of hogeschool). De bibliotheek betaalt immers de institutionele abonnemen-
ten en de toegang tot de tijdschriften (c.q. databanken) wordt dikwijls slechts vlot verleend 
via haar homepage. Technisch gezien moet je evenwel de tijdschriften niet via de website 
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raadplegen, maar volstaat het om een pc binnen UGentnet te gebruiken: dit is een pc in de pc-
klassen, in de bibliotheek of van thuis uit met dial-in of VPN. 
 
Met betrekking tot e-journals stellen zich  nog steeds veel problemen. We vermeldden reeds 
het gebrek aan een centrale database van alle titels van de artikels. We stellen evenwel tevens 
vast dat er geen standaardprijzen of standaard licentie-overeenkomsten zijn. Sommige uitge-
vers hebben een dergelijke monopolie-positie verworven dat zij torenhoge prijzen opleggen 
en verstikkende overeenkomsten afdwingen (bv. Elsevier, zie hierboven). Het gebrek aan 
standaardisatie heeft eveneens als gevolg dat artikels van diverse uitgevers met verschillende 
interfaces opgespoord en gelezen moeten worden. Soms zijn vele paswoorden nodig (wat 
meestal opgevangen wordt door via de homepage van de bibliotheek te werken). Ten slotte 
stelt zich de volgende vraag: wie zal al deze artikels archiveren op het ogenblik dat deze com-
mercieel niet meer interessant zijn. De bibliotheken verwerven immers de artikels niet meer 
zelf, zij verwerven enkel de toegang tot deze artikels (zie in dit verband ook: 6.4. Een speci-
fieke casus: het (wettelijk) depot van elektronische documenten).  
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
S. Renard, P. Nieuwenhuysen, Het wetenschappelijk elektronisch tijdschrift(artikel): een 
nieuwe uitdaging voor de bibliotheek, in: Bibliotheek- en Archiefgids, 77,2 (2001), pp. 12-
17. 
 
 
3.6. Specifieke zoekopdrachten 
 
In sommige gevallen wil je dergelijke specifieke informatie op het spoor komen, dat geen van 
de hierboven genoemde zoekwegen soelaas biedt. In dit geval heb je nood aan zeer specifieke 
websites, waarvoor opnieuw de homepage van een bibliotheek je op weg kan zetten. Wij ge-
ven enkele voorbeelden: 
 
a) Je wil een overzicht van de  publicaties over een specifiek onderwerp (bv. drugsgebruik bij 
jongeren in Brussel en Parijs). Over het algemeen kan de meest relevante bibliografie over 
dergelijke specifieke onderwerpen niet gratis opgezocht worden. Instellingen, zoals de Uni-
versiteit Gent, betalen (meestal zeer hoge) abonnementsgelden om hun leden toegang te ver-
schaffen tot dergelijke informatie. In het vorige hoofdstuk leerden we met bibliografische da-
tabanken om te gaan; leveranciers van dergelijke databanken zijn o.m.Brepols (IMB), Silver 
Platter (Sociological Abstracts, Eric, ....), Thomson-Dialog (Dialog), ISI (Web of Science, 
JCR)… 
 
b) Je wil de bibliografische gegevens over (de nieuwste) boeken; zoek in: 
- de webcatalogi van diverse uitgevers (bv. www.brepols.net; www.blackwell.co.uk) 
- de webcatalogi van diverse bookshops (bv. www.amazon.com; www.bn.com (Barnes en 
Noble); www.buchhandel.de; www.chapitre.com; www.boeknet.nl) 
- de webcatalogi van nationale bibliotheken, zij hebben immers (in principe) een wettelijk 
depot, waardoor hun catalogus voor een deel als nationale bibliografie kan dienen (bv. 
Library of Congress, http://www.loc.gov; British Library, http://blpc.bl.uk 
 
Indien je dit wenst, kan je je bij de meeste uitgevers abonneren op een nieuwsbrief, nadat je 
je profiel hebt ingegeven. Je krijgt dan regelmatig een bericht op het ogenblik dat boeken ver-
schijnen in je interesseveld (soort van current awareness product). 
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Er bestaan uiteraard ook betalende databases waarin een overzicht gegeven wordt van (nieu-
we) boeken, bv. Books in and out of print. De Universiteitsbibliotheek heeft tevens een abon-
nement op Ulrich’s Serial Database, met allerlei informatie over tijdschriften. 
 
c) Je moet waardebepalingen doen van oude drukken; zoek in de webcatalogi van antiquaria-
ten, bv. Addall: http://used.addall.com/; Antiqbook: 
http://217.115.192.61/books/index.phtml; voor boeken gedrukt in wat nu België is: 
http://home.tiscali.be/johanselaer enz. 
 
De Gale directory of databases biedt een overzicht van alle bestaande databases. Deze publi-
catie wordt in gedrukte versie tweemaal per jaar verspreid en is tevens raadpleegbaar via 
Dialog, zie: http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0230.html. 
 
 
3.7. Conclusie 
 
Uit het bovenstaande overzicht wordt duidelijk dat de rol van de bibliotheek (openbare, we-
tenschappelijke...) nog helemaal niet uitgespeeld is. Het is correct dat lezers zich, indien ze 
dit verkiezen, minder fysiek naar het bibliotheekgebouw moeten verplaatsen. Daarentegen is 
via het web zoveel informatie ter beschikking gekomen, dat de meeste “informatiezoekers” 
verdrinken in het datamoeras. Deze lezers worden ten zeerste geholpen door de “wegwijzers” 
die de bibliotheek als het ware uitzet. 
 
Daarnaast is de licentieproblematiek zo specifiek en is daarmee zoveel geld verbonden, dat 
deze best centraal, door één bureau als het ware, behandeld wordt. Het is zinloos (en ook on-
realistisch) dat diverse wetenschappers binnen de context van een universiteit of een hoge-
school zich in deze materie zouden inwerken. Bovendien kan het behandelen van paketten 
(ipv afzonderlijke abonnementen) dikwijls een besparing opleveren (vermijden van dubbele 
abonnementen, sterkere onderhandelingspositie).  
 
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
M. Versteeg, B. van Wonderen, Verandering als uitdaging: elektronische tijdschriften en de 
taken van de vakreferent bij de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, in: Bibliotheek- en 
Archiefgids, 78,4 (2002), pp. 6-14.
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4. Bibliometrie 
 
In onze zoektocht naar relevante literatuur vermeldden we reeds diverse “bronnen” voor 
bibliografisch onderzoek. We verwezen naar de vakbibliografieën en behandelden uitgebreid 
de elektronische bibliografieën. Er bestaan evenwel nog andere methoden om een bibliografie 
over een bepaald onderwerp op te stellen. Eén ervan is de zogenaamde sneeuwbalmethode. 
Deze methode houdt in dat de onderzoeker één of meerdere artikels of monografieën over het 
te bestuderen onderwerp neemt en daarvan de voetnoten of literatuurlijst “plundert”. Deze 
methode werkt zeer snel en is vrij efficiënt. Het belangrijkste nadeel is evenwel dat men heel 
snel in de oudere literatuur belandt en bijgevolg de nieuwste evoluties in de materie mist. 
 
De onderzoeker kan evenwel ook omgekeerd te werk gaan en in plaats van voor een gegeven 
artikel of monografie de voetnoten te plunderen, nakijken in welke voetnoten dit artikel of de 
monografie geciteerd wordt. Dit heet men de citatiemethode. Voordeel van deze methode is 
dat men steeds recentere publicaties vindt. Het nadeel is dat deze methode maar echt goed 
werkt voor artikels. Voor deze methode doet men beroep op citatie-indices. 
 
De drie beschikbare citatie-indices zijn de Arts-and-Humanities-Citation-Index, de Social-
Science-Citation-Index en de Science-Citation-Index. Zij worden geïntegreerd aangeboden 
via de Web of Science, een onderdeel van de Web of Knowledge. Verder kan men in de 
gevonden (de citerende) documenten opnieuw de referenties beginnen zoeken. Deze methode 
noemt men cycling. 
 
Bij citatie-indices kan men bovendien ook nog via de related records relevante hits vinden. 
Het basisprincipe van dit zoekmechanisme is dat records die gemeenschappelijke citaties 
hebben, mogelijks over hetzelfde onderwerp handelen, ook als zij elkaar niet citeren. Deze 
methode levert dikwijls veel hits op; het is evenwel aangewezen om de gevonden hits 
zorgvuldig na te kijken. Dikwijls refereert een citatie maar naar een deel van een artikel en 
niet naar het gehele artikel. 
 
4.1. Citatie analyses 
 
Citatie-indices worden evenwel meestal voor een ander doeleinde gebruikt, namelijk om 
onderzoeksresultaten te evalueren door het tellen van de citaties naar een bepaald artikel, een 
bepaalde auteur of een bepaald tijdschrift. 
 
De bedoeling van een citatietelling is het bekomen van een impact-waarde I voor een auteur 
(c.q. artikel of tijdschrift) X, gelijk aan het aantal citaties C gedeeld voor het aantal 
publicaties P. In een formule kunnen we dit als volgt noteren: 
 
Ix = Cx/Px 
 
De kwaliteit van het gepubliceerde werk van auteur X kan dan worden bepaald door de 
verhouding te bepalen van deze impact Ix met de “internationaal” bekomen impactwaarde Iint, 
die volgens hetzelfde mechanisme wordt berekend 
 
Iint = Cint/Pint 
 
De relatieve kwaliteit wordt dan gemeten met behulp van de verhouding 
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Ix / Iint 
 
Deze relatieve kwaliteit is groter dan, gelijk aan of kleiner dan 1. Groter dan 1 betekent dat de 
kwaliteit van het werk van auteur X beter is dan het internationaal gemiddelde. 
 
De bovenstaande formules verlenen de methode een schijn van objectiviteit, die er niet steeds 
is. Met name kunnen de volgende vragen of opmerkingen geformuleerd worden. 
 
1. Het systeem werkt niet even goed voor elke discipline. Het Web of Science is immers 
vooral op publicaties uit de Angelsaksische wereld georiënteerd. Publicaties uit andere 
gebieden en vooral dan deze in andere talen zijn ondervertegenwoordigd en in elk geval door 
vertalingsfouten benadeeld. Deze optie treft vooral de humane wetenschappen die regelmatig 
in “andere talen dan het Engels” publiceren. 
Als voorbeeld voor fouten in de vertalingen geven we de volgende voorbeelden: 
Eerste voorbeeld: L.J. Bataillon, o.p. schreef in de Revue des sciences philosophiques et 
théologiques volgende artikels: “Chronique de doctrines médiévales. Aspects pastoraux, 
politiques et littéraires de la prédication médiévale” (April 1998) en “Chronique d’histoire 
des idées médiévales. Prédication médiévale” (Juli 1998). 
Dit werd in de Web of Science vertaald als: “Recent works on medieval doctrines – Pastoral, 
political and literary aspects of medieval preaching” en “Chronicle of the history of medieval 
ideas”. 
Aangezien de ondertitel van het laatste artikel niet vertaald is, werd dit niet gevonden via de 
volgende searchstring 
(medieval or middle ages) and (sermon* or preach*). 
Tweede voorbeeld: N. Bériou schreef het volgende boek: La prédication de Ranulphe de la 
Houblonnière. Sermons aux clercs et aux simples gens à Paris au XIIIe siècle, Paris, 1987. 
De Web of Science bevat diverse boekbesprekingen van dit boek. De  “simples gens” worden 
vertaald als “common people”, “ordinary people”, “populace”, “laity”, “ordinary folk”, 
“simple people” and “simple folk”. (Zie Beriou via cited references) 
Deze voorbeelden maken duidelijk hoezeer niet-Engelstalige werken benadeeld worden. 
2. (Alweer) bij de humane wetenschappen is het niet zo dat a priori alle kwaliteitsvolle 
tijdschriften geëxerpeerd worden. Voor kerkgeschiedenis alleen reeds kunnen o.m. volgende 
internationale tijdschriften genoemd worden: Analecta Bollandiana, Revue Augustinienne, 
Revue Bénédictine, Revue Mabillon,... 
3. Het Web of Science neemt bovendien enkel artikels op en geen boeken. Daar boeken 
vooral in de humane wetenschappen gepubliceerd worden, worden deze faculteiten een 
tweede keer getroffen. 
4. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden bij het tellen.  
a) worden boekbesprekingen ook verwerkt in de citatietellingen? 
b) worden citaties naar boeken, tentoonstellingscatalogi... meegeteld? 
c) welk tijdsvenster wordt gebruikt? 
d) hoe gaat men om met zelfcitaties? 
e) in welke mate tellen citaties naar artikels met meer dan één auteur, of anders geformuleerd: 
hoeveel “punten” krijgt bv. de vierde auteur bij een citatie naar het betreffende artikel? 
f) telt men voor een bepaalde auteur het aantal citaties of daarentegen het aantal citerende 
artikels (dit getal is kleiner of gelijk aan het aantal citaties), 
5. Hoe vergelijkt men de uiteindelijk gevonden impactwaarde op internationale basis? Om de 
bekomen impactwaarde te vergelijken met die van anderen is de allereerste voorwaarde dat 
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voor alle auteurs dezelfde procedure wordt toegepast. Bovendien moet men ervoor waken om 
slechts binnen éénzelfde vakgebied te vergelijken. Indien slechts vijf mensen ter wereld zich 
met een bepaald probleem uit de fundamentele wiskunde bezighouden, zullen deze 
wiskundige ipso facto een lagere impactwaarde hebben dan hun honderden collega’s die zich 
met een bepaald soort kanker bezighouden (en dus potentieel een publiek van meer dan 
honderd collega’s bereiken).  
6. Een hoge impactwaarde is niet steeds het resultaat van kwaliteit. Een stelling die publie-
kelijk aangevallen wordt, wordt immers ook geciteerd. Dit betekent dat de citerende artikels 
bijgevolg nagekeken zouden moeten worden om te controleren of lovend dan wel systema-
tisch negatief over een bepaald onderzoeksresultaat gesproken wordt.  
7. De laatste opmerking is het allermoeilijkst om objectief te beoordelen. Precies omdat de 
resultaten van bibliometrie wereldwijd zo belangrijk worden bij bevorderingen, worden 
gaandeweg “clubjes” opgericht van bevriende collega’s die elkaar systematisch citeren, om 
elkaars score vooruit te helpen. In dit geval geeft de bibliometrische score eerder de mate van 
networking aan, dan een indicatie over de kwaliteit van de betreffende publicaties. 
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
 
- voor een introductie in de literatuur ivm bibliometrie is zeer interessant: 
W.W.  Hood, C.S. Wilson, The literature of bibliometrics, scientometrics, and informetrics, 
in:  Scientometrics, 52 (2001) 291-314. 
Abstract: 
Since Vassily V. Nalimov coined the term 'scientometrics' in the 1960s, this term has grown 
in popularity and is used to describe the study of science: growth, structure, interrelationships 
and productivity. Scientometrics is related to and has overlapping interests with bibliometrics 
and informetrics. The terms bibliometrics, scientometrics, and informetrics refer to compo-
nent fields related to the study of the dynamics of disciplines as reflected in the production of 
their literature, Areas of study range from charting changes in the output of a scholarly field 
through time and across countries, to the library collection problem of maintaining control of 
the output, and to the low publication productivity of most researchers. These terms are used 
to describe similar and overlapping methodologies. The origins and historical survey of the 
development of each of these terms are presented. Profiles of the usage of each of these terms 
over time are presented, using an appropriate subject category of databases on the DIALOG 
information service. Various definitions of each of the terms are provided from an examina-
tion of the literature. The size of the overall literature of these fields is determined and the 
growth and stabilisation of both the dissertation and non-dissertation literature are shown. A 
listing of the top journals in the three fields are given, as well as a list of the major reviews 
and bibliographies that have been published over the years. 
 
- ivm de noodzaak tot het hanteren van uniforme criteria is één van de recentste artikels het 
volgende: 
R.N.  Kostoff, Citation analysis of research performer quality, in: Scientometrics, 53 (2002)  
49-71. 
Abstract: 
Background: Citation analysis for evaluative purposes typically requires normalization 
against some control group of similar papers. Selection of this control group is an open 
question. 
Objectives: Gain a better understanding of control group requirements for credible normali-
zation. 
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Approach: Performed citation analysis on prior publications of two proposing research units, 
to help estimate team research quality. Compared citations of each unit's publications to cita-
tions received by thematically and temporally similar papers. 
Results: Identification of thematically similar papers was very complex and labor intensive, 
even with relatively few control papers selected. 
Conclusions: A credible citation analysis for determining performer or team quality should 
have the following components: 
- Multiple technical experts to average out individual bias and subjectivity; 
- A process for comparing performer or team output papers with a normalization base of 
similar papers; 
- A process for retrieving a substantial fraction of candidate normalization base papers; 
- Manual evaluation of many candidate normalization base papers to obtain high thematic 
similarity and statistical representation.                                                      
   
- nog meer informatie is te vinden in bv. de Web of Science, als je onder general search als 
topic bibliometrics, citation analysis,… invult.  
 
- Belangrijke Vlaamse onderzoekers ivm bibliometrie zijn o.m. G. Van Hooydonk (UGent), 
L. Egghe (LUC), R. Rousseau (KHBO, Oostende) 
 
- Belangrijke tijdschriften voor bibliometrie zijn o.m. Journal of the American Society for 
Information, Scientometrics. 
 
 
4.2. Journal Citation Reports 
 
Journal Citation Reports bevatten gestandaardiseerde citatietellingen op het niveau van 
tijdschriften. Deze zijn betrouwbaarder dan de citatietellingen van individuele auteurs. Het 
systeem werkt vrij goed voor de Science tijdschriften en de Social Science tijdschriften. Voor 
de Arts and Humanities zijn (nog?) geen Journal Citation Reports beschikbaar. 
 
Om de getallen in de Journal Citation Reports goed te begrijpen, is het nodig vooraf enkele 
termen toe te lichten. 
 
impactfactor: In deze context is de impact factor van een betreffend tijdschrift een indicatie 
om aan te geven hoe dikwijls het “gemiddelde” artikel van dit tijdschrift geciteerd werd in 
een bepaald jaar. De impactfactor helpt om het relatieve belang van een tijdschrift te evalue-
ren, m.a.w. via impactfactoren kunnen gelijkaardige tijdschriften vergeleken worden. De be-
rekening wordt als volgt gemaakt: het aantal hedendaagse citataties naar artikels gepubliceerd 
tijdens de voorgaande twee jaar wordt gedeeld door het totale aantal artikels gepubliceerd in 
de twee vorige jaren. Via de impactfactor kan een tijdschrift “gerankt” worden, dit wil zeggen 
gerangschikt worden tussen andere tijdschriften op basis van zijn impactfactor. 
 
Voorbeeld voor de analytica chimica acta; gegevens voor 2000: 
(A) Citaties naar artikels in de anal. chim. acta: in 1999 = 1411 

in 1998 = 1385 
99 + 98 = 2796 

(B) Aantal artikels gepubliceerd in de anal. chim. acta: in 1999 = 865 
in 1998 = 647 
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99 + 98 = 1512 
 
Berekening: A/B = 2796/1512 = 1,849 
 
Conclusie: de impactfactor voor het betreffende tijdschrift in 2000 was: 1,849 
 
halfwaardetijd: 
a) de cited half life geeft geeft aan na hoeveel jaar het aantal citaties naar artikels van dit 
tijdschrift op de helft is teruggevallen; geeft dus aan hoe snel artikels in dit tijdschrift 
verouderd zijn.  
 
Voorbeeld voor de analytica chimica acta; gegevens voor 2000: 
De citaties naar de anal. chim. acta gepubliceerd in 2000 verwezen voor  
  1,33 % naar artikels in de anal. chim. acta uit 2000 
10,30 % naar artikels in de anal. chim. acta uit 2000 of 1999 
19,11 % naar artikels in de anal. chim. acta uit 2000, 1999 of 1998 
29,56 % naar artikels in de anal. chim. acta uit 2000, 1999, 1998 of 1997 
36,52 % naar artikels in de anal. chim. acta uit 2000, 1999, 1998, 1997 of 1996 
44,10 % naar artikels in de anal. chim. acta uit 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 of 1995 
50,21 % naar artikels in de anal. chim. acta uit 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 of 1994 
57,13 % naar artikels in de anal. chim. acta uit 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994 of 
1993 
 
De 50% wordt bereikt rond 1994, met name rond 7 jaar. In dit geval is de precieze 
halfwaardetijd (cited half life): 7 jaar. 
 
b) de citing half life geeft aan hoe oud de artikels gemiddeld zijn waarnaar gerefereerd wordt 
in het betreffende tijdschrift; geeft dus een indicatie van de mate waarin op actuele trends 
ingespeeld wordt. 
 
Voorbeeld voor de analytica chimica acta; gegevens voor 2000: 
De citerende artikels in de anal. chim. acta gepubliceerd in 2000 verwezen voor  
  0,74 % naar artikels uit 2000 
  5,86 % naar artikels uit 2000 of 1999 
14,53 % naar artikels uit 2000, 1999 of 1998 
23,95 % naar artikels uit 2000, 1999, 1998 of 1997 
32,09 % naar artikels uit 2000, 1999, 1998, 1997 of 1996 
39,49 % naar artikels uit 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 of 1995 
46,20 % naar artikels uit 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 of 1994 
52,22 % naar artikels uit 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994 of 1993 
 
De 50% wordt bereikt tussen 1994 en 1993, met name tussen 7 en 8 jaar. In dit geval is de 
precieze halfwaardetijd (citing half life): 7,6 jaar. 
 
In deze context kan de vraag gesteld worden naar de opportuniteit van de introductie van een  
variabele impact factor. Hierboven meldden we immers dat de impactfactor berekend werd 
op een tijdsvenster van twee jaar. Indien  een artikel zes jaar actueel blijft, is het misschien 
minder relevant om de impactfactor op de twee laatste jaren berekenen.  
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immediacy index: Deze index geeft aan hoeveel artikels geciteerd worden binnen hetzelfde 
jaar; geeft dus een indicatie over de mate waarin snel op het tijdschrift gereageerd wordt, hoe 
snel het gelezen en verwerkt wordt 
 
Voorbeeld voor de analytica chimica acta; gegevens voor 2000: 
(A) Citaties in 2000 naar artikels gepubliceerd in 2000: 209 
(B) Aantal gepubliceerde artikels in 2000:         646 
Berekening: A/B = 209/646 = 0,324 
 
De gegevens in de Journal Citation Reports kunnen worden gebruikt als basis voor het 
acquisitiebeleid. Men zal ernaar streven om in de eerste plaats de tijdschriften met een hoge 
impactfactor aan te kopen. Verder zal men wellicht voorkeur geven aan de tijdschriften die 
het minst snel verouderen bij budgetkrapte. De immediacy index kan tevens bepalend zijn bij 
de beslissing om een tijdschrift al dan niet te laten inbinden (zie verder in dit verband:  
acquisitiedienst). 
 
Ook bij de bevorderingen van professoren houdt men steeds meer rekening met de “kwa-
liteit” van de tijdschriften waarin zij publiceren. De onderzoeker kan aldus beslissen om bij 
voorkeur te publiceren in tijdschriften met een relatief hoge impactfactor. Tijdschriften met 
een relatief hoge impactfactorhebben doorgaans ook een grotere internationale uitstraling. 
Publiceren in deze tijdschriften kan van belang zijn om de zichtbaarheid van bekomen 
onderzoeksresultaten te verhogen. 
 
Ten slotte kan een onderzoeker die een bibliografie heeft samengesteld op basis van de 
ranking van de tijdschriften beslissen welke artikels hij eerst zal lezen of eventueel helemaal 
niet zal lezen. 
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
 
- Bekijk de help in de Journal Citation Reports 
- Vergelijk: Analytica Chemica Acta en Journal of the American Society for Information 
Science enerzijds en daarna de history tijdschriften. Je merkt onmiddellijk de lagere imme-
diacy index en de grotere halfwaardetijd voor de geschiedenis tijdschriften. De geschiedenis-
tijdschriften worden dus sterk benadeeld met de huidige definitie van een impact factor voor 
tijdschriften. 
- Literatuur: M. Amin, M. Mabe, Impact factors: use and abuse, in: Perspectives in Publis-
hing, 1 (okt. 2000) 1-6 (te lezen via de Elsevier Science web site: http://www.elsevier.com/) 
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5. Elektronisch publiceren 
 
5.1 Document identifiers 
 
”Erkende” gedrukte publicaties hebben een identificatienummer. Voor boeken is dat het 
ISBN-nummer, voor series het ISSN-nummer. Indien uitgevers, auteurs... op een traceerbare 
en erkende wijze willen publiceren op het web, is het nodig dat ook voor webdocumenten een 
uniek identificatienummer gebruikt wordt. Dit identificatienummer noemen we een DOI, dit 
is de afkorting voor Digital Object Identifier. 
 
De DOI is ontwikkeld op initiatief van de Association of American Publishers. Deze belan-
gengroep wou immers een instrument ontwikkelen dat het management van documenten val-
lende onder het copyright in een digitale omgeving toeliet. Het nieuw ontwikkelde ”systeem” 
werd voor het eerst op de Frankfurter Buchmesse in oktober 1997 voorgesteld onder de naam 
Digital Object Identifier System. Vooral “The Corporation for National Reseach Initiatives” 
had bijgedragen tot de ontwikkeling ervan. Heel snel kreeg het project ook aandacht van bui-
ten de V.S. en reeds in 1998 werd de International DOI Foundation (=IDF) gesticht. Vandaag 
zijn reeds meer dan 400 uitgevers lid van deze organisatie en samen beheren zij meer dan 10 
miljoen DOI’s. De 10 miljoenste DOI werd toegewezen in augustus 2003. O.m. Elsevier, 
Wolters, Kluwer, Blackwell, Wiley, McGraw Hill, Springer, Klett gebruiken reeds DOI’s om 
hun documenten te identificeren en te beheren. 
 
De DOI  is een (1) unieke identifier 

     EN   (2) een systeem om services te bekomen op basis van deze identifier 
(1) een unieke identifier: de identifier blijft bestaan, eventueel nadat het product verdwenen is 
(2) de identifier verwijst de gebruiker naar de plaats waar het product gevonden kan worden, 
de correcte URL(s) 
 
De DOI is een systeem om intellectuele eigendom te identificeren en uit te wisselen in een 
digitale omgeving; om klanten met leveranciers te linken, om elektronische handel te verge-
makkelijken, om een automatisch copyright management te genereren voor al deze produc-
ten. 
 
De DOI bestaat uit een prefix en een suffix die gescheiden worden door een schuine streep:  
bijvoorbeeld: doi:10.1038/35057062 
De prefix: bestaat uit 10 om aan te geven dat de string die erop volgt een DOI is en uit xxxx 
(hier 1038)  om de uitgever te identificeren (hier: Macmillan Publishers Ltd). De prefix wordt 
meestal gegeven door een Registration Agency; momenteel betaal je van 200 tot 2000 USD 
voor de aankoop van een prefix bij CrossRef (afhankelijk van het aantal tijdschriften en tijd-
schriftartikels je publiceert). Het suffix wordt door de uitgever zelf bepaald en identificeert 
het object. Bij e-books kan het bv. het ISBN-nummer bevatten. Een uitgever kan een URL 
wijzigen, zonder dat daarvoor de DOI gewijzigd moet worden.  
 
In de herfst 2003 waren zeven Registration Agencies gemachtigd door de International DOI 
Foundation om prefixen te verkopen: CrossRef, Content Directions Inc., Enpia Systems Ltd., 
en Learning Objects Network Inc. zijn de oudste in de lijst. Zie voor de volledige ledenlijst 
(waarin tevens de uitgevers vermeld staan): http://www.doi.org/idf-member-list.html 
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Eén van de belangrijkste voordelen van de DOI’s voor informatieproviders is dat vanaf nu de 
mogelijkheid bestaat om alles met alles te linken (of m.a.w. de informatie te integreren): 
- in principe is het mogelijk te navigeren van de voetnoot van het éne artikel naar het 
geciteerde artikel 
- van de inhoudstafel van een tijdschrift naar het betreffende artikel 
- van een vermelding in een bibliografie naar de full text of naar de catalogus om te controle-
ren of het (gedrukte) tijdschrift in de bibliotheek aanwezig is 
enz. 
Bij al deze toepassingen kunnen diverse types documenten samengebracht worden: bewegen-
de beelden, tekst, geluidsfragmenten etc. 
 
Aan de Gentse Universiteitsbibliotheek werd, verderwerkend op voornoemde initiatieven, 
SFX (of Special Effects) ontwikkeld door Herbert Van de Sompel en Patrick Hochstenbach. 
Via dit product wordt, op aanvraag van de gebruiker, on the fly, relevante informatie aange-
boden betreffende een bepaald basisdocument. Zo kan de gebruiker, indien hij de Aleph 
catalogus raadpleegt, op aanvraag vanuit de catalogus te weten komen of de auteur veel 
geciteerd werd (via consultatie in de achtergrond van de Web of Science), of een bepaald 
tijdschrift goed gerankt wordt in de Journal Citation Reports, of het tijdschrift in digitale 
vorm raadpleegbaar is etc. Uiteraard kunnen services slechts aangeboden worden in zoverre 
de Gentse Universiteitsbibliotheek een abonnement heeft op deze diensten. SFX is bijgevolg 
volledig adapteerbaar aan wisselende omgevingen. SFX is ondertussen verkocht aan Ex 
Libris, een firma die bv. ook Aleph commercialiseert. Het product wordt evenwel afzonder-
lijk van Aleph verkocht, maar kan er perfect mee gecombineerd worden (zie het Gentse 
voorbeeld). 
 
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
- de site van de International DOI Foundation: http://www.doi.org  
- de site van een Registration Agency, bv: http://www.crossref.org of http://www.medra.org/ 
- diverse artikels in D-Lib Magazine over DOI’s en SFX: http://www.dlib.org 
- de site van SFX: http://www.sfxit.com 
- de infofolders over SFX aan de infobalie, de help opgebouwd rond de SFX-knop in de toe-
passingen die op de server van de Gentse Universiteitsbibliotheek lopen 
(http://www.lib.UGent.be) en de SFX-handleiding: http://sfxserv.UGent.be/SFX 
 
 
5.2. Publiceren in een digitale omgeving 
 
Het publiceren in een digitale omgeving biedt aan diverse partijen voordelen. Zo kunnen arti-
kels sneller gepubliceerd worden na inlevering en goedkeuring, omdat het artikel niet meer 
gedrukt en fysisch verspreid moet worden (hoewel het natuurlijk steeds nog kan). Springer-
Verlag was één van de eerste uitgeverijen die de mogelijkheden benutte van de DOI’s. Van 
zodra de redactieraad het licht op groen zet voor publicatie, krijgt het artikel een DOI. Het 
artikel wordt hierdoor erkend en er kan naar verwezen worden (precies door de DOI). Via 
Online First (www.onlinefirst.com) worden de artikels ook elektronisch ter beschikking 
gesteld en kunnen ze opgevraagd worden. Hierdoor verdwijnt als het ware “de dode tijd”: dit 
is de tijd die verstrijkt tussen het inleveren van de definitieve versie van een artikel en de 
uiteindelijke publicatie ervan. Van zodra de artikels op de  server geplaatst worden, kunnen 
ze noch veranderd, noch verwijderd worden. Zie voor meer informatie: http://link.springer.de 
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of bekijk het tijdschrift Analytical and Bioanalytical Chemistry via onze website. 
 
Door de serial crisis (het steeds duurder worden van tijdschriften) wordt het voor weten-
schappelijke instellingen steeds interessanter om zelf te publiceren. Nu moeten wetenschap-
pelijke instellingen immers (in het slechtste geval) driemaal betalen voor hun publicaties: ze 
betalen de onderzoeker die aan hun instelling werkt, ze betalen (via de onderzoeker) om arti-
kels te publiceren en ten slotte betalen ze voor de tijdschriften die de artikels van hun onder-
zoekers bevatten. In dit opzicht zou het interessant zijn voor de wetenschappelijke instellin-
gen indien de onderzoekers deze artikels gratis ter beschikking stelden van de onderzoeksge-
meenschap via een server van één of meerdere universiteiten. 
 
Deze oplossing is evenwel niet zo eenvoudig als hier voorgesteld wordt. De aanvaarding van 
een publicatie in een tijdschrift biedt immers een bepaalde kwaliteitsgarantie. Een artikel 
wordt immers voor publicatie gelezen door referees, die het artikel accepteren, accepteren 
mits correcties of afwijzen. Indien wetenschappelijke instellingen de artikels van hun onder-
zoekers willen publiceren op hun servers, moeten zij ook een soort van referee-systeem in-
voeren. Verder moeten zij ervoor waken dat artikels niet gestolen worden. In een digitale om-
geving is het immers relatief gemakkelijk om artikels te onderscheppen. Zo zou een onbe-
trouwbare referee een bepaald artikel kunnen tegenhouden, om het ondertussen zelf (met 
enkele aanpassingen) elders te publiceren, lees op een server te plaatsen. Ten slotte moeten de 
wetenschappelijke instellingen in deze optie investeren in personeel om (oudere) artikels te 
archiveren en eventueel periodiek te migreren naar nieuwere formaten (in hardware en soft-
ware; zie in dit verband ook verder). 
 
Niettegenstaande deze mogelijke problemen, bestaan er reeds diverse initiatieven in deze 
materie. De voorlopers waren het Los Alamos National Laboratory (http://arXiv.org)  en het 
CERN (http://preprints.cern.ch/) met hun preprint-archief in (vooral) de fysica en wiskunde. 
Deze archieven zijn volledig vrij toegankelijk en de erin opgenomen artikels zijn nauwelijks 
te onderscheiden van de latere publicaties. 
 
Daarna ontstonden ook in andere wetenschapsgebieden pre-printarchieven: bv. scheikunde 
(http://www.chemweb.com/) of cognitieve wetenschappen (psychologie, neurwetenschappen, 
linguïstiek, sommige domeinen van computerwetenschappen, filosofie, biologie en 
geneeskunde) (http://cogprints.soton.ac.uk) 
 
Verder ontstonden tevens  portalsites voor kleinere archieven gespecialiseerd in een bepaald 
onderwerp: bv. wiskunde (http://MathNet.preprints.org) of institutionele archieven (meest 
recente ontwikkeling) bv. Nottingham ePrints (zowel pre- als postprints): 
http://eprints.nottingham.ac.uk of Glasgow ePrints Service: http://eprints.lib.gla.ac.uk 
 
Een vurig voorstander van zelfarchivering is Steven Harnad, zie: 
http://www.cogsci.soton.ac.uk/~harnad/ : de auteurs moeten hun recht op vrije verdeling van 
hun werk via e-printarchieven opeisen. Hij wordt hierin bijgestaan door anderen, zie bv. de 
actiegroep rond Public library of science (http://www.publiclibraryofscience.org, in december 
2002 reeds 31.110 ondertekenaars), die vragen aan de wetenschappelijke uitgevers om zes 
maanden na publicatie gratis alle onderzoeksartikels uit hun tijdschriften over te dragen aan 
publieke on line archieven. In oktober 2003 werd de eerste aflevering van het eerste 
tijdschrift van deze organisatie voorgesteld: PLoS Biology.  
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Betreffende PLoS Biology: PLoS’s first journal, PLoS Biology, introduced in October 2003, 
employs a new model for scientific publishing in which peer-reviewed research articles are 
freely available to read and use through the Internet. The costs of publication are recovered 
not from subscription fees -- which limit information access and use -- but from publication 
fees paid by authors out of their grant funds and from other revenue sources. 
 
Ook SPARC vecht de quasi-monopoliepositie van diverse uitgevers aan. SPARC= Scholarly 
Publishing and Academic Resources Coalition, zie http://www.arl.org/sparc/home/index.asp 
en http://www.sparceurope.org 
“SPARC is an alliance of universities, research libraries, and organizations built as a con-
structive response to market dysfunctions in the scholarly communication system. SPARC’s 
agenda focuses on enhancing broad and cost-effective access to peer-reviewed scholarschip. 
This objective is pursued via three strategic thrusts:  
- incubation of competitve alternatives to current high-prices commercial journals and digital 
aggregations 
- public advocacy of fundamental changes in the system and the culture of scholarly commu-
nications 
- education campaigns aimed at enhancing awareness of scholarly communication issues.” 
 
Voorlopig echter zijn de pre-print archieven buiten de fysica nog niet zo heel erg verspreid en 
aarzelen onderzoekers om buiten de vertrouwde en gevestigde tijdschriften te publiceren. Het 
Open Archives Initiative zou een volwaardig alternatief kunnen worden voor het bestaande 
publicatiegedrag, zie: http://www.openarchives.org. Oorspronkelijk was dit initiatief opgezet 
met de bedoeling om een forum te creëren waar gediscussieerd kon worden en naar oplos-
singen gezocht voor de interoperabiliteit van e-printarchieven. Ondertussen is de bedoeling 
verruimd en promoot het initiatief uitwisselingsstandaarden voor een meer efficiënte 
verspreiding van elektronische (wetenschappelijke) informatie. Daartoe dient de toegang tot 
elektronische archieven vergemakkelijkt te worden; de technische aspecten van de toegang 
worden beschreven in OAI-Protocol for MetadataHarvesting (zie bv. H. Van de Sompel en C. 
Lagoze: The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting: 
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.htm 
Het OAI-Protocol for MetadataHarvesting (=OAMH) is een eenvoudig protocol voor uitwis-
seling van metadata tussen systemen. Het OAI model bestaat uit: dataproviders (archieven) 
en service providers. Een data provider beheert systemen die het OAMH-protocol ondersteu-
nen en metadatarecords beschikbaar stellen. Een service provider gebruikt de metadata die 
OAMH ‘harvest’ en maakt ze opzoekbaar. Het protocol maakt het mogelijk dat gedistribueer-
de e-print archieven als één geheel ondervraagd kunnen worden. Tussen data providers en 
service providers vindt dus uitwisseling plaats via het OAMH-protocol. Het protocol is geba-
seerd op http en XML. Het protocol veronderstelt het gebruik van een gemeenschappelijk 
formaat voor de metadata, zoals beschreven door het Dublin Core Metadata Initiative 
(DCMI), zie http://dublincore.org. Zie voor de mogelijke voordelen van e-printarchieven de 
powerpointpresentatie van H. Van de Sompel, gegeven op 15/10/2002 in de UGent (te vinden 
op de homepage van de Gentse Universiteitsbibliotheek, www.lib.UGent.be onder Message 
of the Day, waarna je een kalender krijgt. Je klikt op 04/09/2002 en daarna op studiedag en 
programma). 
 
Diverse academische instellingen, waaronder de Universiteit Gent, participeren aan het OAI 
en (hebben de intentie om zich te) registreren (zich) als dataprovider bij OAI. Daardoor zal 
het onderzoek aan de instelling zichtbaar en toegankelijk worden via een wereldwijd netwerk 
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van “open archieven” dat doorzoekbaar gemaakt wordt via o.m. ARC (http://arc.cs.odu.edu) 
of Scirus (http://www.scirus.com). Net als o.m. de Universiteitsbibliotheken van Edinburgh 
en Cambridge heeft de Universiteitsbibliotheek van Gent voor haar Open Archives-depot of 
“Institutional Repository” DSpace gekozen. Via dit platform kunnen thesissen en academi-
sche publicaties aangeboden worden aan de lezers of zoals M. Smith et al. het formuleren: 
DSpace is a system, a tool, and a platform for collecting, managing, indexing, and distribu-
ting digital items (vide infra voor de exacte referentie naar het artikel). DSpace 
(www.dspace.org) werd ontwikkeld in de MIT Libraries (Boston, Mass.) samen met Hewlett-
Packard en wordt sedert begin 2003 via open source ter beschikking gesteld aan geïnteres-
seerde bibliotheken.  Het Aleph-bibliotheeksysteem is in het kader van dit project OAI-com-
patibel gemaakt. Op vlak van elektronische archivering zijn er aan de UGent twee initiatie-
ven:  
- aanbieden van elektronische thesissen (in test): 
http://catserv.rug.ac.be/aleph/standcatalogi/ethesissen.html 
- aanbieden van een institutioneel archief (in test): via onze webpage onder Open Archives 
 
De Universiteit Gent neemt tevens deel aan het Unicat-project, een project dat een virtuele 
Belgische wetenschappelijke catalogus wil creëren op basis van standaarden zoals Z39.50 en 
OAI (http://www.kbr.be/unicat/ ; zie voor Z39.50: http://www.loc.gov/z3950/agency/).  
 
In Nederland werd in november 2002 het DARE-project goedgekeurd. DARE = Digital 
Academic Repositories, zie: http://www.surf.nl. Het betreft een samenwerking tussen de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, het 
NWO en de meeste Nederlandse universiteiten om tijdens een project dat van januari 2003 tot 
december 2006 loopt diverse archieven voor wetenschappelijke communicatie in Nederland 
op te zetten. Het project kadert uitdrukkelijk in het OAI. 
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
Zie de powerpointpresentatie over elektronische tijdschriften onder: http://www.vvbad.be/ET 
R. Dekeyser, Bibliotheeksamenwerking voor een alternatieve methode voor wetenschappe-
lijke communicatie, in: Tussen reëel en virtueel. Samenwerking tussen Belgische Weten-
schappelijke Bibliotheken, ed. J.-P. Devroey, J. Van Borm, Brussel, 2002, pp. 55-71. 
C.A. Lynch, Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital 
Age, in: ARL Bimonthly Report 226 (Februari 2003): http://www.arl.org/newsltr/226/ir.html 
M. Smith, M. Bass, G. McClellan, R. Tansley, M. Barton, M. Branschofsky, D. Stuve, J. 
Harford Walker, DSpace. An Open Source Dynamic Digital Repository, in: D-Lib Magazine, 
9,1 (Januari 2003): http://www.dlib.org/dlib/january03/smith/01smith.html 
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6. De problematiek van de permanente toegang van digitale data 
 
Digitale data bewaren is een aparte problematiek. Omdat deze problematiek zo verschillend 
is van de problemen bij het bewaren van perkamenten of papieren erfgoed, behandelen we 
deze in het eerste deel, bij de digitale informatie, terwijl we de bewaring van perkamenten of 
papieren documenten in deel II: Het beheer van de kostbare collecties behandelen. 
 
 
6.1. Wat is digitaal materiaal? 
 
Digitaal materiaal kunnen we, enigszins artificieel, opdelen in drie soorten. In sommige 
gevallen kwam het digitaal materiaal tot stand ten gevolge van een digitaliseringscampagne 
van analoog materiaal, bv. uit preservatieoverwegingen of om de documenten voor een 
breder publiek toegangelijk te stellen (zie in dit verband ook deel II, 4. Ontsluiting van de 
collectie). 
 
In andere gevallen betreft het “born digitally” documenten. Dit zijn publicaties die van bij 
hun creatie digitaal waren en waarvoor geen gedrukt of plastisch (bij een kunstwerk) equi-
valent bestaat. Born digitally documenten kunnen heel eenvoudig zijn, bv. een pdf-document, 
dat gemakkelijk uitgeprint en aldus bewaard kan worden. Digitale documenten kunnen 
evenwel ook heel complex zijn, bv. een encyclopedie met talloze hyperlinks, met muziek-
fragmenten en kleine filmpjes. Een dergelijk document kan niet zomaar “uitgeprint” worden 
zonder informatieverlies. Indien hier het digitale “origineel” verloren gaat, is ook veel of alle 
informatie verloren.  
 
Ook de hedendaagse administratie werkt veel met digitale documenten. We denken hier bv. 
aan e-mail, aan databanken (bv. catalogus, klanten (of lezers-)beheer, kadaster met digitale 
kaarten (eventueel GIS-toepassingen) etc.). Behalve de problematiek van de bewaring, stellen 
zich bij deze documenten nog andere problemen, bv. authenticiteit (is het document 
afkomstig van wie het beweert afkomstig te zijn), versiebeheer (bv. op digitale kadaster-
kaarten kan, in principe, heel gemakkelijk de oude eigenaar van een perceel overschreven 
worden door een nieuwe naam)… 
 
 
6.2. Welke verschillen kunnen we vaststellen bij de bewaring van digitaal 
materiaal en papier? 
 
a) Een eerste probleem ligt bij de snelle evolutie van hardware. In 1988 waren floppy’s van 5 
¼ inch nog heel gewoon. 15 jaar later is het vrijwel onmogelijk geworden om nog een lees-
station voor een dergelijke floppy te vinden. Besturingssystemen van computers worden 
gemiddeld om de twee jaar “aangepast”. In principe kan een hogere versie steeds een lagere 
versie lezen. Toch stelde ik vast dat indien te veel stappen “overgeslagen” worden, deze regel 
niet meer geldt. Zo beschouwt Windows ‘98 een onder DOS geformateerde 3 ½ inch diskette 
van 720 KB (Double Sided, Double Density) als een niet-geformateerde diskette en wordt 
bijgevolg geen enkel bestand nog herkend, laat staan gelezen. De betreffende diskette was 
pas vijf jaar voordien (dus ca 1993) aangemaakt. 
 
b) Niet enkel de hardware verandert op regelmatige basis, ook de software wordt geregeld 
verbeterd en gewijzigd. Ook hier geldt dat een hogere versie in principe steeds een lagere 
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versie moet kunnen lezen. Maar opnieuw stellen we vast dat indien we te veel versies over-
slaan, deze regel niet meer geldt. Bovendien zijn conversies steeds precaire ondernemingen, 
waarbij de gegevens na conversie gecontroleerd moeten worden. Zo stelde ik na de conversie 
van eenvoudige tekstdocumenten regelmatig vast dat de lay-out van de voetnoten en van ta-
bellen gewijzigd was of dat speciale tekens anders geïnterpreteerd werden. Zo werd in een 
bepaald document een µg geconverteerd tot een mg (x 1000!). 
 
Zowel voor punt a) als voor punt b) geldt dat papieren (of perkamenten of…) documenten 
meteen, zonder behulp van een toestel, gelezen kunnen worden. 
 
c) De snelheid waarmee de technologie gewijzigd wordt, heeft tot gevolg dat er veel minder 
tijd is om te handelen dan bij papier. Bij papier hoeft men gemiddeld pas een eeuw na aan-
koop van het document in te grijpen. Bij digitale documenten is dit soms reeds na twee of vijf 
jaar.  Indien een document niet reeds van bij aanvang geselecteerd werd voor preservatie, is 
de kans groot dat het reeds ‘verloren’ is op het moment dat men het wil bewaren voor de toe-
komst. Bovendien moet men het met een vrij grote frequentie steeds opnieuw “behandelen”.  
 
d) De media waarop digitale bestanden gestockeerd worden zijn uiterst fragiel. Zowel mag-
netische tapes als optische CD’s zijn zeer onstabiel en geven vrij snel fouten, ook indien ze in 
optimale omstandigheden gestockeerd worden. De schade is niet extern zichtbaar. CD’s bv. 
kunnen er in het doosje perfect uitzien, maar toch compleet onleesbaar geworden zijn. 
Aangezien de schade extern niet te detecteren is, kan het vrij lang duren voor het verlies van 
data gedetecteerd wordt. 
 
e) Aangezien digitale bestanden zo gemakkelijk en vrijwel onmerkbaar veranderd kunnen 
worden, stellen zich vele problemen betreffende de betrouwbaarheid, authenticiteit en ge-
schiedenis. De betrouwbaarheid van een record (binnen een bestand) is verzekerd indien het 
record compleet overgeleverd is en bekwaam ingevuld. De authenticiteit van een record is 
verzekerd indien een procedure werd ontwikkeld om te verhinderen dat de inhoud van een 
record wederrechterlijk werd gewijzigd of dat een record van een andere instantie afkomstig 
is dan het pretendeert te zijn (“vervalsingen”). Bij papier is de authenticiteit in het algemeen 
gemakkelijker vast te stellen en, éénmaal vastgesteld, wijzigt het document in principe niet 
meer. Digitale bestanden moeten echter regelmatig gekopieerd of zelfs gemigreerd worden 
(zie ook verder). Met kopiëren bedoelen we dat de inhoud en de formele kenmerken van de 
records (met andere woorden de applicatie-software) ongewijzigd gekopieerd worden. Met 
migratie bedoelen we dat de inhoud van de records niet wijzigt, maar wel de formele 
kenmerken (de toepassing zal onder een andere applicatie-software draaien). 
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
L. Duranti, The Impact of Technological Changes on Archival Theory. Lezing gehouden 
tijdens het International Congress of Archives, Sevilla, September 2000; 
www.interpares.org/documents/ld_sevilla_2000.pdf 
InterPARES staat voor International Research on Permanent Authentic Records, een samen-
werkingsproject van nationale archieven en universiteiten uit vijftien landen. 
Zie verder ook: www.dma.be/david/. Dit Vlaamse project betreffende Digitale Archivering in 
Vlaamse Instellingen en Diensten wordt gestuurd vanuit het Stadsarchief Antwerpen en het 
Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica van de K.U.Leuven. 
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6.3. Mogelijke oplossingen  
 
Om een digitaal document in de toekomst te kunnen lezen, moet aan twee voorwaarden 
voldaan worden. Enerzijds moeten de bits nog steeds leesbaar / detecteerbaar zijn op het ge-
heugenmedium (harde schijf, tape, CD-ROM, diskette….) en overdraagbaar naar een compu-
tergeheugen. Anderzijds moet de correcte software aanwezig zijn om deze bitstroom te inter-
preteren.  
 
 
6.3.1. Bewaring op korte termijn 
 
Het eerste probleem, de bitstroom leesbaar houden, wordt bekomen door de digitale media 
onder optimale klimatologische omstandigheden te bewaren (zie figuur 1) EN door de data 
regelmatig op nieuwe dragers te kopiëren. Verder wordt erop toegezien dat er nooit slechts 
één kopie bestaat. Voorbeeld: Het Data Archive (University of Essex) heeft meer dan 4000 
datasets, die samen meer dan 125 000 files vormen. Elke file wordt in vier kopieën beaard: de 
moederkopie (wordt dagelijks gebruikt), de schaduwkopie (wordt gebruikt om de 
moederkopie te herstellen wanneer deze corrupt of onleesbaar blijkt), een CD-ROMkopie  
(om de gegevens te herstellen indien zowel de moederkopie als de schaduwkopie stuk zijn) 
en een kopie in een vreemde instelling (indien alle files in de University of Essex vernietigd 
worden, bv. bij een grote brand).  
 
 

 
Figuur 1: Aanbevolen klimaat voor magnetische en optische media 
(uit: M. Jones, N. Beagrie (2001), p. 100) 
 
Het probleem om  de bitstroom leesbaar te houden wordt dikwijls onderschat. Velen denken 
dat CD’s en dergelijke “eeuwig” leesbaar blijven. Dit ontlokte J. Rothenberg in 1997 de uit-
spraak: “Digital documents last forever – or five years, whichever comes first.” Bij het 
kopiëren moet tevens toegezien worden dat er geen gebruik gemaakt wordt van compressie of 
encryptie en moeten de labels (direct leesbaar met het oog) bewaard blijven. Dit laatste is niet 
steeds een even eenvoudige opgave, bv. wanneer de inhoud van 400 diskettes op één CD-
ROM geplaatst wordt.  
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6.3.2. Bewaring op lange termijn 
 
In principe zijn er drie mogelijke oplossingen om de toegang van digitale media op lange 
termijn te verzekeren. Het uitprinten van documenten of  het vertrouwen op nog niet be-
staande standaarden beschouwen wij niet als mogelijke oplossingen. 
 
a) Men kan er ervoor opteren om te pogen alle benodige apparatuur en software te bewaren 
en operationeel te houden. In dit geval houdt men a.h.w. een computermuseum bij. In deze 
optie gaat men voorbij aan de vraag of het überhaupt mogelijk is om bepaalde toestellen 
decennia, liefst eeuwen lang operationeel te houden aan een redelijke prijs. Zelfs indien men 
ervoor zorgt om de toestellen optimaal te bewaren en te onderhouden, valt het te verwachten 
dat o.m. de halfgeleiders in de computerchips op natuurlijke wijze desintegreren (en geen 
stroom meer zouden doorlaten). Bovendien zou deze optie betekenen dat “oude” digitale 
informatie slechts toegankelijk is in een beperkt aantal sites in de wereld, terwijl wij vandaag 
net appreciëren dat digitale informatie ook vanuit ons eigen bureau geraadpleegd kan worden. 
Verder gaat deze optie voorbij aan het feit dat de digitale informatie regelmatig op nieuwe 
media gekopieerd moet worden om leesbaar te blijven. De originele media raken verouderd 
en worden bijgevolg niet meer aangemaakt (bv. de 5 ¼ inch floppies). Op een gegeven 
ogenblik kan de digitale informatie dus niet meer op een nieuwe drager overgezet worden die 
door het oude toestel gelezen kan worden. 
 
Computermusea kunnen wel ingezet worden voor twee heel precieze taken. Indien men plots 
constateert dat nog niet gekopieerde gegevens op een oude drager bewaard worden, kan men 
oude toestellen gebruiken om de bitstroom weer “tot leven te wekken”. Verder kunnen oude 
computers ook gebruikt worden als controle op emulatieprogramma’s.  
 
b) Men kan  tevens ervoor zorgen om gegevens regelmatig op nieuwere dragers over te zetten 
en in nieuwere formaten (=software) te converteren. Dit noemen we conversie of  migratie. 
Voor actief gebruikte documenten is dit de meest toegepaste methode. Het nieuwe systeem 
draait dan een tijdje naast het oude systeem, en alle bestanden worden van het oude in het 
nieuwe systeem “gepompt” (automatisch, semi-automatisch of manueel). Bestandsformaten 
die door het nieuwe systeem niet ondersteund worden, worden geconverteerd. Deze werkwij-
ze is zeer arbeidsintensief, daar eventueel speciale conversieprogramma’s geschreven moeten 
worden en elke conversie gecontroleerd moet worden op fouten. In de praktijk wordt deze 
werkwijze slechts toegepast bij bestanden waarvan de inhoud nog actueel is, en dus niet op 
archiefbestanden.  Bovendien moet de migratie of conversie op regelmatige tijdstippen her-
haald worden – ook wanneer niemand op dat precieze ogenblik in het document geïnteres-
seerd is – en tot hiertoe kan men nog niet voorspellen wat het effect is van veel opeenvolgen-
de conversies. 
 
c) Tenslotte kan men ook nieuwere computers en software zo programmeren dat zij oude 
software “nabootsen”. Deze oplossing noemen we emulatie. Voorstanders van emulatie zijn 
o.m. Raymond A. Lorie (IBM Almaden Research Center) en Jeff Rothenberg (RAND Corpo-
ration; www.rand.org). De laatstgenoemde stelt voor om drie types van informatie te 
stockeren bij elk digitaal document. Het betreft met name: 
1) het digitale document zelf en de benodigde software om het te lezen (i.e. de applicatie-
software en het operating system). Al deze data worden opgeslagen in diverse bestanden die 
de oorspronkelijke bitstroom bevatten (toen het document nog “actueel” was). 



Gericht informatie zoeken – Dr. M. De Reu   43

2) de specificaties voor een emulator die het originele computerplatform van het digitale 
document recreëert op elke (inbeeldbare) toekomstige computer. Deze specificaties betreffen 
alle attributen van de oorspronkelijke hardware die relevant zijn/lijken voor de nabootsing 
van het oorspronkelijke gedrag van het digitale document en zijn oorspronkelijke software. 
3) metadata betreffende het document en zijn geschiedenis, documentatie ten behoeve van de 
(nieuwe) software en (geëmuleerde) hardware etc. Deze gegevens moeten aan toekomstige 
informatici uitleggen hoe ze de informatie uit 1) en 2) moeten gebruiken om het digitale 
document opnieuw leesbaar te maken. Om er zeker van te zijn dat deze documenten ook 
effectief gebruikt kunnen worden, moet het meest relevante deel ervan ook opgeslagen 
worden in een formaat dat direct leesbaar is voor het menselijke oog. 
 
Deze gegevens (1 tot 3) worden samen ingekapseld (zie figuur 2). Ook nu reeds bestaan voor-
beelden van “inkapseling” (= een groep van files die steeds samen wordt bewaard). We den-
ken bv. aan de specificaties die in de readme-text staan die te samen met een applicatie-soft-
ware geleverd worden. Over het algemeen zorgen de software-ontwikkelaars er ook voor dat 
de benodigde software om de readme-file te lezen, meegeleverd is. In dit voorbeeld is de 
logische groep (files die bij elkaar horen) ook een fysieke groep (de files staan bij elkaar op 
bv. een CD). Dit hoeft evenwel niet noodzakelijk het geval zijn. Het zou een echte tijdsver-
spilling zijn om bv. een kopie van Windows 98 en Word 97 bij elk oud Word-document te 
bewaren. Indien documenten en programma’s niet fysiek samen worden bewaard, moet wel 
een rigide systeem uitgedacht worden om deze diverse componenten in een logisch verband 
te houden. 
 

 
 
Figuur 2: Een “ingekapseld” digitaal document 
(uit: J. Rothenberg (1999), p. 18) 
 
De werkwijze om een digitaal document te preserveren op lange termijn kan dan – nog steeds 
volgens J. Rothenberg – als volgt beschreven worden. 
Stap 1: creëer de annotaties die nodig zijn om de context van het document te beschrijven en 
de werkwijze om de inkapseling te openen en te gebruiken 
Stap 2: zorg ervoor het document met alle benodigde gegevens in te kapselen (vide supra) 
Stap 3: vertaal de annotaties telkens dit nodig blijkt. In deze stap wordt ervan uitgegaan dat 
sommige begrippen zullen verouderen. Indien we dus willen dat bepaalde (meta)data begrijp-
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baar blijven, moeten we het begrippenapparaat up-to-date houden (zonder de oude begrippen 
spoorloos te laten verdwijnen). 
Stap 4: op een gegeven ogenblik – ergens in de toekomst – kan de inkapseling opengemaakt 
en de emulator geprogrammeerd worden voor die computers die op dat ogenblik bestaan. 
 
In figuur 3 wordt duidelijk gemaakt welke (meta)data nodig zijn om de emulator te constru-
eren. 
 
 

 
Figuur 3: Het gebruik van emulatie voor de lectuur van een verouderd digitaal document 
(uit: J. Rothenberg (1999), p. 20) 
 
In de praktijk zal het zo zijn dat wanneer een emulator voor een bepaald platform gemaakt 
wordt (bv. een word 97-document dat draaide onder Windows 98 op een Pentium III), alle 
digitale documenten voor dat precieze platform opnieuw leesbaar zijn. Samenwerking in dit 
verband lijkt ten zeerste aangewezen, want het programmeren van een emulator zal geen 
eenvoudige klus zijn. Eén van de belangrijkste struikelblokken zal precies (het gebrek aan) 
systeemspecificaties zijn. Deze worden immers veelal beschermd door wetten betreffende 
intellectuele eigendom. 
 
Dat het mogelijk is om emulatoren voor hardware platforms te ontwikkelen is reeds in het 
verleden gebleken. Zo zorgde IBM er voor dat oudere programmatuur op nieuwere com-
puters kon werken (zoniet zou de aarzeling om up te graden naar een nieuw hardware plat-
form al te groot zijn). Verder blijkt ook uit de inspanningen van nostalgische “gamers” dat 
het mogelijk is om de oude hardware platformen die nodig zijn voor bepaalde spellen te emu-
leren (zie bv. www.dcemulation.com met o.m. emulatoren voor de Commodore 64K die 
reeds sinds ca 1990 virtueel verdwenen is.) 
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Raymond A. Lorie maakt in zijn publicaties onderscheid tussen data en programma’s. Voor 
data kan nu (bv. 2003) een conversieprogramma geschreven worden zodanig dat dit kan be-
grepen worden in 2050 door een emulator van de Universal Virtual Computer (=UVC) in 
2050. Voor programma’s is de werkwijze enigszins anders en wordt nu (2003) een emulator 
geschreven van de 2003-computer voor een UVC. Dit programma kan dan in 2050 op een 
2050-toestel gedraaid worden via opnieuw een emulator voor de UVC. 
 
Andere auteurs, zoals David Bearman (Archives and Museum Informatics), geloven niet dat 
emulatie de “wonderoplossing” is voor de preservering van digitale documenten en zien inte-
gendeel meer heil in de migratie van digitale documenten.  
 
Het bovenstaande maakt duidelijk dat, onafhankelijk welke oplossing gekozen wordt voor de 
permanente toegang van digitale documenten, het van cruciaal belang is om metadata (data 
over de te bewaren digitale gegevens) te creëren en bij te houden. Diverse onderzoekers en 
organisaties buigen zich dan ook over de vraagstelling welke metadata precies bijgehouden 
moeten worden.  
 
De tot nu toe meest bekende standaard voor metadata is beschreven in de Dublin Core Meta-
data Element Set (www.dublincore.org). Deze “standaard” ambieert om aan de hand van een 
heel beperkte set kernelement alle mogelijke informatieobjecten te beschrijven.  Meer op bi-
bliotheken toegespitst is de Preservation Metadata for Digital Collections. Dit betreft een 
ontwerp voor een metadata-schema, ontworpen aan de nationale bibliotheek van Australië. 
Het schema is uitgebreider dan de Dublin Core, maar minder bekend. In dit verband kan ook 
CEDARS (Curl Exemplars in Digital Archives), een project van de universiteiten van Cam-
bridge, Leeds en Oxford, vernoemd worden, dat eveneens een lijst van metadata for digital 
preservation opstelde. Verder bogen ook de deelnemers aan ➜  NEDLIB zich over de Meta-
data for the Long Term Preservation of Electronic Publications. De lijsten van de drie laatste 
projectgroepen werden op elkaar afgestemd in de publicatie van A metadata framework to 
support the preservation of digital objects 
(http://www.oclc.org/research/pmwg/documents.shtm) 
In de bovenstaande beschrijvingen/opsommingen over metadata die belangrijk zijn om een 
digitaal document langdurig te kunnen raadplegen, is de gebruikte terminologie zeer belang-
rijk. Het Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS-RM) biedt een 
dergelijke terminologie aan (en beschrijft meteen ook welke metadata via dit model bewaard 
moeten worden). Het model werd opgesteld door het Consultative Committee for Space Data 
Systems (CCSDS), een internationale organisatie van ruimtevaartagentschappen. 
 
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
- M. Jones, N Beagrie, Preservation Management of Digital Materials. A Handbook,  
Londen, 2001, bevat een zeer goede introductie op de betreffende problematiek. 
- J. Rothenberg, Avoiding Technological Quicksand. Finding a Viable Technical Foundation 
for Digital Preservation, Washington, Amsterdam, 1999 (Rapport in opdracht van de Council 
on Library and Information Resources, Washington en de European Commission on Preser-
vation and Access, Amsterdam) 
- R. A. Lorie, A Project on Preservation of Digital Data, in: RLG Diginews, 5,3 (15 juni 
2001): http://www.rlg.org/preserv/diginews/diginews5-3.html 
- D. Bearman, Reality and Chimeras in the Preservation of Electronic Records, in: D-Lib 
Magazine, 5,4 (april 1999): www.dlib.org/dlib/april99/bearman/04bearman.html. 
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- zie ook de website PADI (Preserving Access to Digital Information): 
http://www.nla.gov.au/padi 
- Zie in verband met metadata de volgende publicaties: T. Leyssens, Preservation metadata: 
metadata voor digitale archieven op basis van het OAIS-informatiemodel, in: Bibliotheek- en 
Archiefgids, 79,3 (2003), pp. 15-18; C. Lupovici, J. Masanès, Metadata for the Long Term 
Preservation of Electronic Publications, Den Haag (K.B.), 2000 (NEDLIB Report series 2); 
en de volgende websites: http://www.nla.gov.au/preserve/pmeta.html (Australisch project); 
http://www.leeds.ac.uk/cedars/colman/metadata/metadataspec.html (CEDARS); het rapport 
van Lupovici et al. is ook beschikbaar via: http://www.kb.nl/coop/nedlib.  
- zie ook ten slotte: CCSDS. Reference Model for an Open Archival Information System 
(OAIS). CCSCS 650.0-B-1 BLUE BOOK. Washington, Consultative Committe for Space 
Data Systems, 2002. 
 
 
6.4. Een specifieke casus: het (wettelijk) depot van elektronische documenten 
 
In de meeste omringende landen bestaat het wettelijk depot. In de oorspronkelijke wetge-
ving terzake bleven digitale documenten onvermeld. Pas sedert het laatste decennium van de 
vorige eeuw werden initiatieven genomen om ook digitale documenten op te nemen in de 
regeling van het wettelijk depot. De problematiek om digitale documenten te bewaren en 
beschikbaar te stellen (nu en in de toekomst) werd op deze wijze een prangende problematiek 
in diverse nationale bibliotheken. Daarom richtten zij het samenwerkingsproject NEDLIB 
(Networked European Deposit Library) op. Dit project liep van januari 1998 tot december 
2000. Het doel was om een infrastructuur te construeren die kon dienen als basis voor het 
bouwen van een “Europese depot bibliotheek” waarbij de depotbibliotheken in Europa via 
netwerken met elkaar in verbinding staan. De doelstellingen van NEDLIB vielen samen met 
de missie van nationale depot bibliotheken terzake (zie: www.kb.nl/coop/nedlib). De 
coördinatie van het project gebeurde in de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag 
(www.bk.nl). 
 
Onder meer in het kader van het bovenvermelde project construeerde de K.B. in Den Haag 
een “depot van Nederlandse Elektronische Publicaties”. In de “Regeling deponeren elektro-
nische publicaties bij het Depot van Nederlandse Publicaties in de Koninklijke Bibliotheek” 
wordt beschreven welke publicaties precies opgenomen worden. De regeling betreft zowel 
CD-ROMs, DVD’s etc als online publicaties. Dynamische databanken (te begrijpen als on 
line publicaties die frequent aangepast worden) worden evenwel niet begrepen binnen de re-
geling. Verder wordt in het document slechts heel summier op de technische kant van de zaak 
ingegaan. Wel wordt aangegeven dat de gegevens eventueel op de computer van de K.B. op-
geladen zullen worden en dat het formaat eventueel omgezet zal worden. Verder wordt bena-
drukt dat met bevriende instellingen naar duurzame oplossingen gezocht zal worden voor de 
archivering van digitale publicaties. De voornoemde regeling werd opgemaakt op 1 juli 1998 
en werd goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van het Nederlandse Uitgevers-
bond op 10 juni 1999. IBM werd in 2000 gekozen als leverancier voor het systeem dat de 
digitale publicaties toegankelijk moet houden. Het e-depot is feestelijk in gebruik genomen 
op 12 december 2002. Er werden o.m. contracten afgesloten met Elsevier, Kluwer Academic 
en SDU. Alle elektronische publicaties van deze organisaties dienen aan het einde van 2003 
in het e-Depot geladen te zijn. Voor de concrete werking van het e-Depot zie: 
www.kb.nl/kb/dnp/e-depot/dm/werking.html 
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De K.B. in Den Haag heeft opnieuw het voortouw genomen voor een vervolgproject op 
NEDLIB, nl. PATCH. Het project PATCH moet leiden tot een aanmaak van Permanent 
Access Tools en zal o.m. evalueren of nu migratie dan wel emulatie (of een combinatie van 
beide visies) de beste garantie biedt om digitale documenten op lange termijn toegankelijk te 
houden (of opnieuw te maken). In april 2003 werd door het PATCH-consortium een project-
voorstel ingediend bij de Europese Commissie om subsidie aan te vragen voor een geïnte-
greerde aanpak van de ontwikkeling van Permanent Access Tools. Vooralsnog werd de 
aanvraag afgewezen. Voor meer informatie omtrent dit project zie: 
www.kb.nl/kb/sbo/dd/dd_projecten/projecten_patch.html waar men tevens het projectvoorstel 
kan downloaden. 
 
Eveneens in het verlengde van de problematiek rond e-depots situeert zich PREMIS (PREser-
vation Metadata: Implementation Strategies), een internationale werkgroep die zich concen-
treert op de metadata die nodig zijn om succesvol digitale documenten voor de toekomst te 
bewaren. Zie verder: www.kb.nl/kb/sbo/dd/dd_projecten/projecten_premis.html en zie ook 
hierboven. 
 
In België is er momenteel nog geen depot voor digitale publicaties. De K.B. Brussel heeft 
niet meegewerkt aan bovengenoemde projecten en staat nog helemaal aan het begin van de 
uitbouw van een depot voor elektronische publicaties. Verder is evenmin het wettelijke kader 
voor het depot van elektronische publicaties reeds uitgebouwd. Wel worden al regelmatig 
CD-ROMs gedeponeerd in de K.B. Brussel. In het voorjaar van 2003 besliste de K.B. Brussel 
om stappen te ondernemen om een e-depot te installeren. Daartoe werd een bestek uitgegeven 
en verscheen einde april 2003 in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van 
de Europese Unie een oproep tot kandidatuurstelling voor firma’s die geïnteresseerd waren in 
de levering van uitrusting voor een depot van elektronische publicaties.  
 
 
Tips voor meer informatie in dit verband: 
 
Vele landen zijn zich bewust van het probleem dat de bewaring / toekomstige toegankelijk-
heid van digitale documenten stelt. Diverse organisaties en nationale bibliotheken besteden 
een deel van hun website aan deze problematiek. 
- www.unesco.org/webworld/memory/legaldep.htm: de tekst van het Unesco-document The 
legal deposit of electronic puclications werd reeds in 1996 gepubliceerd. Het werd voor-
bereid door een werkgroep opgericht in de schoot van nationale bibliothecarissen. Het 
document formuleert voorstellen voor het deponeren van digitale documenten in de nationale 
bibliotheken. 
- De  IFLA publiceerde de Guidelines for legislation for national library services 
(www.ifla.org/VII/s1/gng/)  en Legal Deposit of Electronic Publications 
(www.ifla.org/VII/s1/gnl/chap6.htm) 
- bekijk de site van de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag en meer bepaald de pagina’s 
over het deponeren van digitale publicaties: http://www.kb.nl/kb/dnp/dnep.html 
- voor de ontwikkelingen betreffende het wettelijk depot in het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk, zie resp. www.bl.uk/about/policies/legaldeposit.html en 
www.bnf.fr/pages/zNaviget/frame/infopro.htm 
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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 . 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 vaste stoffen (as, ertsen, zout, enz) in water en soms ook in andere 
vloeistoffen. In het algemeen wordt de term gebruikt voor elke sterke basische oplossing. Logen worden veel-
vuldig gebruikt 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” 



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

20 
 

 

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. 
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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-
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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 plaatoppervlak 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. 
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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) 
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- Wei T’o (met methyl magnesium carbonaat), aangewend door de National Library van 
Canada (Ottava) 
- 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 
 



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

41 
 

 

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 
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-

                                                 
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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oorzaakt oxidatie. Dit betekent dat de waterstofbruggen verbroken worden. Beide processen 
samen zorgen ervoor dat het papier steeds zwakker wordt. 
 

 
 
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 
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collageen (perkament). Het lijkt alsof de inkt “uitgelopen” is. Verder kunnen door oxidatie 
(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-
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tauratieafdeling, enz.). Het centrum commercialiseert eveneens het procédé om machinaal pa-
pier te versterken. 
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. 
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project: Depot van Nederlandse Elektronische Publicaties: zie deel I, hoofdstuk 6 
 
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. 
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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. 
 
- 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 
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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-
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 
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eerste plaats bijdragen over fundamenteel onderzoek in het genoemde vakgebied. Soms worden 
ook nieuwe restauratietechnieken of -producten voorgesteld. 
 
 
- 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 
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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 
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 
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- 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". 
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.  
 



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

57 
 

 

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. 
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