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Guy Jägers

Conserveren in Maastricht
De lessen van de sprong in het diepe

Drs. G. Jägers is conservator Universiteitsbibliotheek Maastricht.

Foto’s: Franco Gori

Bij het conserveringsproject van de
zogeheten Jezuïetencollectie in de UBM
was de insteek simpelweg: gewoon
beginnen, en bij problemen het verloop
van het project bijstellen. Kommer en
kwel, dat wel. Maar met een goede
afloop.

Gevraagd: kommer en kwel, zo luidde de oproep van
Marianne Pothoven - op zoek naar vaknieuws - in

een eerder nummer van dit blad. Haar aansporing gold
in eerste instantie rampzalig verlopen projecten, zoals
zij het noemde, met name projecten in de IT-sfeer. Niet
dat ik mij meteen geroepen voelde aan haar oproep
gehoor te geven, maar niettemin zette zij mij aan het
denken. Kommer en kwel zijn immers geen autonome
begrippen die te pas en te onpas tussen de regels van al
die projectrapportages door te bespeuren zijn. Kommer
en kwel zijn functionele begrippen, die meestal in dienst
staan van een hoger doel, een eindresultaat dat mis-
schien niet meteen, maar toch zeker op langere termijn
bereikt wordt. Al deze (vermeend mislukte) projecten
vervullen op die manier dus tevens de rol van leerschool.
Het spel is net zo belangrijk als de knikkers. Kortom:
genoeg argumenten om te reageren.

Op 1 november 1996 werd het conserveringsproject
met betrekking tot de oude collecties van de Universi-
teitsbibliotheek Maastricht (UBM) officieel voltooid.
Ter herinnering even een korte plaatsbepaling: de oude
collecties bestaan uit in totaal circa een kwart miljoen
banden, voornamelijk op het gebied van theologie,
filosofie, (kunst-)geschiedenis, letterkunde, rechten en
diverse sociale wetenschappen. De bibliotheek bevat
tevens interessante deelcollecties, zoals nationaal-socia-
lisme, jansenistica en een pamflettenverzameling. De
oudste drukken dateren uit het einde van de vijftiende
eeuw, de meest recente uit de jaren zeventig van deze
eeuw.
De collecties, indertijd door de overheid aangekocht om
als basiscollectie voor de op te richten universiteit te
dienen, zijn afkomstig van twee voormalige Jezuïeten-

opleidingen - de theologische faculteit Canisianum in
Maastricht en de filosofische faculteit Berchmanianum
in Nijmegen - en het voormalig Groot-Seminarie War-
mond. De Jezuïetencollectie wordt inhoudelijk ontslo-
ten op de onderwijs- en onderzoeksgebieden van de
eigen instelling, de UBM. Daarnaast wordt gewerkt aan
de retrocatalogisering van de gehele collectie, maar
hiermee zullen jaren, zo niet decennia, gemoeid zijn.

Financiering

Net zoals vergelijkbare nationale oude collecties, kampte
ook de UB met de gebruikelijke conserverings-
achterstanden: het achterwege blijven van de hoogst-
noodzakelijke kleine conserverende maatregelen en een
berging die vaak te wensen overlaat. Daarnaast was er
behoefte aan een totaaloverzicht van de fysieke toestand
van de Jezuïetencollectie. De noodzaak om een inte-
graal conserveringsproject te starten werd dus steeds
groter. Tot zover de behoefte.
Wat betreft de aanbodzijde kwamen in het begin van de
jaren negentig de eerste Haagse subsidiestromen in het
kader van het nationale reddingsprogramma Deltaplan

voor het Cultuurbehoud op gang. Hoewel de eerste tranche
van dit mammoetplan vooral bedoeld was voor monu-
mentenzorg, musea en archiefinstellingen, bleek dat ook
(wetenschappelijke) bibliotheken (toen al) een enkel
graantje mee konden pikken. De regeling was - in grote
lijnen conform de huidige formule - dat veertig procent
door het toenmalige ministerie van WVC centraal ge-
subsidieerd werd. De beherende instelling moest de
resterende zestig procent voor haar rekening nemen.
In het geval van de UBM werden de kosten van een
integraal conserveringsprogamma op 170.000 gulden
geraamd. Dit bedrag kwam tot stand op basis van
verschillende offertes, die door professionele restaura-
tie-ateliers in de regio werden uitgebracht en waarbij
uiteindelijk werd gekozen voor het Restauratie-Atelier
Schrijen in Sittard. Uitgaande van een gehonoreerde
subsidieaanvraag moest alsnog circa 105.000 gulden uit
eigen middelen worden opgebracht. Uiteraard was dit
geld er niet.
In de loop van 1992 werd daarom een tweede project
gestart dat in dienst stond van het geplande conser-
veringsproject: fonds- en sponsorwerving ten behoeve
van de conservering van de Jezuïetencollectie. Het Col-
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lege van Bestuur van de universiteit stelde zich garant
voor het geval de inspanningsverplichting van de UB
geen resultaten zou opleveren.
Het pakte echter goed uit. Binnen datzelfde jaar lukte
het om in totaal 106.550 gulden bijeen te brengen.
Opvallend hierbij was dat de benaderde fondsen heel
wat vrijgeviger waren dan commerciële bedrijven, vooral
wat betreft de grootte van de bedragen. Dit had mis-
schien te maken met het tweede kenmerk van deze
sponsoractie: het onderwerp van sponsoring - de conser-
vering van oude boekencollecties - is niet zo spectaculair
en bedrijven zijn hier dus niet zo happig op. Dit in
tegenstelling tot het echte restaureren van oude boek-
banden. Het echte restauratiewerk brengt immers een
groter identificerend imago met zich mee en ligt dus
meer in de markt. Aangezien de behoefte aan een
identificerend imago bij bedrijven doorgaans groter is
dan bij fondsen, zou dit verschil hierdoor verklaard
kunnen worden. Hoe dan ook, de resultaten waren
positief en het beoogde eindbedrag werd ruimschoots
binnengehaald.
De eerste kommer diende zich overigens al in dit sta-
dium aan. Een plotseling faillissement van het Restaura-
tie-Atelier Schrijen in de zomer van 1992 noopte de
UBM in allerijl een alternatief te vinden. De Archief-
dienst van de Gemeente Helmond - pas verzelfstandigd
onder de naam Restauratie-Atelier Helmond B.V. - was
bereid tegen dezelfde voorwaarden en kosten als de
firma Schrijen het project uit te voeren. In oktober 1993
werd door de toenmalige voorzitter van het College van
Bestuur van de Universiteit Maastricht het officiële
contract met dit bedrijf gesloten.

Opzet

De uitvoering van het conserveringsproject was ver-
deeld in twee deelactiviteiten: een schaderegistratie van
de totale collectie en een aantal algemene conserve-
rende handelingen om de fysieke achteruitgang van de
collectie tegen te houden. Wat betreft deze conserve-
rende handelingen moet gedacht worden aan bijvoor-
beeld het verwijderen van nietjes, controle op levensvat-
bare schimmels, het verwijderen van loshangende delen
en het inpakken van zwaar beschadigde boekbanden in
zuurvrij papier en/of portefeuilles. Al deze handelingen
werden ter plekke aan de boeken zelf uitgevoerd aan de
hand van uitgedraaide selectielijsten die afkomstig wa-
ren van de andere deelactiviteit: de integrale schade-
registratie. Hiervoor werden met behulp van twee laptops
en een speciaal voor dit project aangepaste d-Base-IV-
applicatie alle circa 250.000 banden gedurende drie jaar
stuk voor stuk systematisch geïnventariseerd.
De volgende gegevens werden hierbij in zeven velden
vastgelegd:
- signatuur;
- jaar van publicatie;
- bandmateriaal;

- noodzaak tot bandrestauratie;
- noodzaak tot boekblokrestauratie;
- aard van de conserverende handelingen;
- diverse opmerkingen.
Alle soorten gegevens werden via tevoren vastgestelde
afkortingen en codes ingevoerd.

De algemene aanpak van dit project is die van de sprong
in het diepe. Geïnfecteerd door het Maastrichtse
onderwijsmodel, het zogenaamde Probleem Gestuurd
Onderwijs, is deze benadering misschien onbewust ge-
kozen. Of anderzijds ingegeven door de teleurstellingen
en het jarenlange wachten op de Haagse aftrap van een
nationaal conserveringsprogramma, of beter gezegd
van de uitvoering van zo’n programma. Men kwam hier
meestal niet verder dan het schrijven van nota’s en
rapporten voor en over elkaar, het organiseren van
expert-meetings rond een deelthema, of het uitvoeren
van vooronderzoeken die meestal resulteerden in con-
clusies van het kaliber ‘een ideale oplossing is tot op
heden niet voorhanden’ (dit bijvoorbeeld met betrek-
king tot massa-ontzuring). Vervolgens werd wederom
de opdracht voor een vervolgonderzoek gegeven, dat
wederom resulteerde in... enzovoort.

Uitvoering

Maastricht koos daarentegen voor het ‘geweld van het
onbekende’, geboren uit de problemen die men in de
dagelijkse praktijk tegenkwam. Problemen die te maken
hadden met berging, verzuring en schimmelexplosies,
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maar ook met items als managementinformatie en geld-
gebrek. De insteek was: gewoon beginnen en bij het
signaleren van de eerste hobbels het verloop van het
project, zowel inhoudelijk als qua tijdsplanning, bijstel-
len. Vervolgens doorgaan, wederom bijstellen enzo-
voort. Uiteraard moest het gehele project tot een positief
eindresultaat leiden. Fixering op dit eindresultaat - het
doorploegen van de totale collectie - was permanent
aanwezig gedurende de looptijd van drie jaar, zowel bij
het management als bij de diverse projectmedewerkers.

Ter illustratie enkele bijstellingen zoals die zich tijdens
het verloop van het project voordeden. Het uitvoeren
van de conserverende handelingen zou oorspronkelijk
via zogeheten ME-operaties plaatsvinden (ME staat hier
voor Mobiele Eenheid). In concreto zou dat betekenen
dat op vooraf gestelde data binnen het traject een team
van circa vier tot vijf medewerkers van het Restauratie-
Atelier Helmond aan de hand van uitgedraaide selectie-
lijsten een soort ‘charges’ zou uitvoeren door de maga-
zijnen, om de vooraf afgesproken conserverende
handelingen aan de geselecteerde objecten uit te voeren.
De eerste keer leverde dit echter meteen al grote logis-
tieke en communicatieve problemen op, waarna beslo-
ten werd om gedurende de rest van het project met een
kleine Helmondse ploeg van twee medewerkers te wer-
ken, die dan wat vaker kwam.
Een andere bijstelling betrof de organisatorische
inbedding van de projectmedewerkers. Na een half jaar

werd duidelijk dat het Restauratie-Atelier Helmond
zich erop verkeken had hoeveel tijd de schaderegistratie
kostte. De aanstelling van een extra kracht voor de
resterende tijd was echter financieel niet haalbaar, hoe-
wel Helmond wel degelijk een contractuele verplichting
had met betrekking tot het eindresultaat. Om niet te
verzanden in een juridisch gevecht waarmee niemand
gebaat zou zijn, werd er gezamenlijk naar een creatieve
oplossing gezocht. Deze werd gevonden in een door de
UB aangestelde, maar door Helmond betaalde
banenpooler, die als extra kracht de schaderegistratie
hielp voltooien met behulp van een door Helmond
aangeschafte tweede laptop.
Ook de programmatuur - beter gezegd: de codering van
de gegevensinvoer - werd tussentijds aangepast, een
aanpassing die achteraf voor heel wat problemen zorgde
(verschillende codes voor eenzelfde gegeven enzovoort).
Vooral doordat deze aanpassingen tevens gepaard gin-
gen met personeelswisselingen en dus met informatiever-
lies. Wat betreft de programmatuur en de coderingen is
het dus aan te bevelen vooraf duidelijke afspraken te
maken, en deze gedurende het hele traject niet al te vaak
te wijzigen. Uiteraard vonden verscheidene kleinere
bijstellingen plaats, die echter binnen het bestek van
deze bijdrage niet aan de orde zijn. Alle aanpassingen
kwamen tot stand via tussenevaluaties die regelmatig
met het gehele projectteam plaatsvonden.

Resultaten

De hoofddoelstelling, namelijk het uitvoeren van een
groot aantal conserverende handelingen, werd verwe-
zenlijkt. Door een aantal maatregelen in de sfeer van
berging is op deze manier de fysieke achteruitgang van
een groot aantal boeken enigszins tot staan gebracht.
Onder andere werden zwaar beschadigde papieren
boekbanden (veel negentiende- en twintigste-eeuwse)
van zuurvrije omslagen voorzien. De grotere, meren-
deels oudere, zwaar beschadigde folianten werden op-
geborgen in portefeuilles. De gehele brochurecollectie
werd van nietjes ontdaan.

De tweede doelstelling, het integraal in kaart brengen
van de conserveringsachterstand, is eveneens bereikt.
Door het schaderegistratiebestand beschikt de UBM
over een compleet en actueel overzicht van de fysieke
toestand van haar oude collecties. Het is hierdoor moge-
lijk op elk willekeurig moment een nadere selectie te
maken ten behoeve van specifieke conserverings- of
restauratieacties, of om het management van informatie
te voorzien.

De resultaten van dit project konden het afgelopen jaar
al meteen naar de praktijk worden vertaald. In het kader
van een grootscheepse verhuizing over twee jaren, kan
een aantal acute problemen (schimmelschade, leer-
behandeling) de komende jaren worden verholpen, met
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name omdat de tracering van de betreffende boeken
binnen een kwartier volbracht is. Het mag immers als
bekend verondersteld worden dat bij alle restauratie-
activiteiten de selectie (tracering dus) binnen grote col-
lecties vaak de hoogste begrotingspost is, waardoor
menig restauratieproject niet uitvoerbaar blijkt.

Al met al zijn er substantiële resultaten bereikt. Ze zijn
niet hoogdravend of spectaculair, maar kleinschalig en
meteen toe te passen in de praktijk.

Leerschool

‘Kommer en kwel’. Ik kan niet ontkennen dat het
conserveringsproject van de Universiteitsbibliotheek
Maastricht hiervan verschoond is gebleven. Maar het
heeft uiteindelijk wel tot resultaten geleid. Praktische
resultaten, die het daglicht niet schuwen. Het project is
vooral ook een leerschool geweest, voor de UB Maas-
tricht en (misschien) ook voor anderen. Persoonlijk denk
ik dat deze aanpak uiteindelijk meer vruchten afwerpt

dan het jarenlange - wat ik noem - ‘Haagse getheoretiseer’.
Hier worden al sinds jaar en dag brandbrieven, plannen,
nota’s, nieuwsbrieven, rapporten, beleidsstukken,
(voor-)onderzoeken, zwartboeken en blauwdrukken ge-
produceerd, terwijl er weinig daadwerkelijke resultaten
uit voortkomen. Het zijn stukken die mijns inziens van
achter een bureau geschreven en voor andere bureaus
bedoeld zijn. Misschien is Metamorfoze de doorbraak,
ik weet het niet. Van mij krijgt dit project in ieder geval
het voordeel van de twijfel.

Eind 1996 verscheen de gedetailleerde eindrapportage van het

conserveringsproject onder de titel ‘Conserveren in Maastricht’.

Exemplaren van dit verslag zijn gratis aan te vragen (zolang de

voorraad strekt) bij de conservator van de UB Maastricht (telefoon

043-3 88 34 14 of e-mail g.jaegers@ub.unimaas.nl).

Over de Jezuïetencollectie kwam in 1997 ook een bundel uit met

dertig bijdragen en voorzien van foto’s van fotograaf Franco Gori:

‘Behouden en beheren, benutten en begeren. Boekje open over de

Jezuïetencollectie van de Universiteit Maastricht’ (isbn 90-5278-

223-7, ƒ 74,50).




