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Conserveren in de toekomst
Conservering als thema, moet dat nou zo no

dig? Horen we daar de laatste tijd al niet te
veel over? Informatie Professional, en voordien Open,

heeft regelmatig aandacht besteed aan conser-
vering van oude en nieuwere collecties, aan
concrete conserveringsprojecten, aan het digitaal
toegankelijk maken van kostbare werken. ‘Het
geheugen van Nederland verpulvert – Nieuwe
regering, doe hier wat aan!’ werd ons tijdens de
kabinetsformatie in de landelijke pers toegeroe-
pen. In het kielzog daarvan konden we bijna
dagelijks de fysieke teloorgang van negentiende-
eeuws materiaal op de televisie zien. Moet daar
nu ook nog een speciaal nummer van Informatie

Professional over conservering bij?

Dit themanummer is voorbereid door Gerda Huisman,
Marianne Pothoven en Jenny Mateboer.
Drs. G.C. Huisman is conservator bij de Universiteitsbi-
bliotheek Groningen en redacteur van Informatie Pro-
fessional. M. Pothoven is werkzaam bij de beleidsstaf
van de Koninklijke Bibliotheek en redacteur van Infor-
matie Professional. Drs. J. Mateboer is tijdelijk verbon-
den aan de afdeling Onderzoek van de Koninklijke Bi-
bliotheek. Zij heeft de afgelopen jaren studies verricht
ter voorbereiding van het nationaal conserverings-
programma.

Er zijn via Metamorfoze miljoenen beschikbaar
voor bibliotheekcollecties uit 1840-1950. Voor
ander bijzonder materiaal kan men een beroep
doen op het Mondriaanfonds. Na jaren actie is er
inmiddels ook geld voor de academische collec-
ties. Is dat niet genoeg, al die aandacht, al dat
geld?

Nee, het is nooit genoeg. Aandacht, ach, van
daag in de krant, morgen in de aardappel-

mand. En met al die miljoenen kunnen we maar
een fractie behouden van alles wat we hebben.
Op landelijk niveau is er nu wel geld, maar de
bibliotheken zelf moeten ook hun deel (kunnen)
bijdragen. Ze moeten in hun organisatie en hun
budget structureel een flinke plaats (kunnen)
inruimen voor conservering. Dat kost moeite,
geld en tijd. Het is dus nodig de aandacht op
landelijk en lokaal niveau vast te houden. Het is
vechten om die aandacht. De belangstelling voor
het verval van de jongere collecties heeft die voor
de oudere collecties goeddeels verdrongen.
Nauwelijks is de blik gericht op die jongere
collecties, of de focus richt zich al weer op een
nieuw conserveringsprobleem: het behoud van
digitale bestanden. Ja, amper was digitalisering
ontdekt als middel om kwetsbaar bezit toeganke-
lijk te maken, of het werd duidelijk dat ook het
elektronische medium zijn fysieke verval kent.
Weer een problematiek die om geld schreeuwt!

Het wordt druk in Den Haag en Brussel:
overheidsgeld kan maar één keer worden uitgege-
ven. De overheid eist daarom keuzes, selectie. Het
lijkt soms een elkaar wegdringen bij de ruif met
het grote geld. En helaas, wie het hardst en vaakst
roept wordt het best verstaan.

We lijken soms te vergeten waar het ons oor
spronkelijk om te doen was. Bibliotheken

beheren perkamenten, papieren en digitale
collecties. Alle ‘documenten’ samen vormen ons
geheugen, onze geschiedenis. Die willen we niet
verloren laten gaan.

In dit nummer daarom ruim aandacht voor
conservering nu en in de toekomst en van zowel
papieren als digitale documenten.     (JM)




