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Yola de Lusenet

Conserveren is vooruitzien
Creatief samenwerken binnen Europa

Internationale samenwerking kan vele doelen dienen. Een van de belangrijkste is te leren
hoe anderen de zaken aanpakken. Daardoor onderken je tegelijkertijd beter hoe je zelf
te werk gaat. Net zoals je je op reis ineens veel Nederlandser voelt als je in een land bent
waar alles anders is, zo zie je de sterktes en zwaktes van je eigen organisatie scherper in
een vreemd verband. Wat valt er in Europa te beleven voor reislustigen uit conserverings-
land?

Op conserveringsgebied geldt dat een nationale
oriëntatie onontkoombaar is. De zorg voor cultu-

reel erfgoed wordt primair gezien als de eigen verant-
woordelijkheid van de afzonderlijke staten. Dit betekent
ook dat het geld uit de nationale pot moet komen. In
programma’s van de Europese Commissie wordt de
term ‘Europese cultuur’, als iets gezamenlijks van alle
lidstaten, zorgvuldig vermeden: officieel bestaan alleen
de culturen van de afzonderlijke Europese staten. Het
Raphael Programma van de Europese Unie voor het be-
houd van cultureel erfgoed, noemt expliciet het bevorde-
ren van die diversiteit als doelstelling. Ook het voorstel
voor een nieuw Europees cultuurprogramma, Culture

2000, legt daar de nadruk op. Geruststellend als dit mag
klinken voor hen die een grijze Europese eenheids-
cultuur vrezen, betekent het wel dat de grootste geld-
schieter van Europa zich in de financiering van culturele
projecten nogal wat beperkingen oplegt.

Klein budget

Het Raphael Programma heeft voor vier jaar een budget
van dertig miljoen ecu. Dat lijkt veel, maar is een
peulenschil: het programma omvat alle vormen van
cultureel erfgoed (monumenten, archeologie, kunstvoor-
werpen, archieven), het geld moet worden verdeeld over
zo ongeveer heel Europa: alle lidstaten plus via verschil-
lende verdragen een hele reeks geassocieerde staten, van
Malta tot Letland. Kortom, omgerekend in totaal zo’n
zestien miljoen gulden per jaar voor het behoud van alle
erfgoed in Europa. Wil een conserveringsproject in aan-
merking komen voor financiële steun, dan moet het gaan
om erfgoed van Europees belang en moeten partners uit
drie of vier landen in het project samenwerken. Daarbij
komt nog dat vooraf thema’s worden vastgesteld, zoals
‘de Barok’ of ‘ornamental art’. Papieren erfgoed speelt
bij de keuze van de thema’s een ondergeschikte rol.
Daardoor zijn voor boeken en documenten nauwelijks
conserveringsprojecten te verzinnen die aan de eisen
voldoen.

Kennisuitwisseling

In de praktijk blijkt de samenwerking zich dan ook op
een heel ander vlak af te spelen dan op dat van de
conservering zelf. Echt behoudswerk doet men thuis;
men gaat de grens over als men iets nieuws wil leren of
uitproberen. Raphael biedt daarvoor wel openingen, on-
der algemene noemers als uitwisseling van kennis en
informatie, training van professionals, en bevorderen
van bewustwording en toegankelijkheid. Daarbij kun je
denken aan onderzoek, stages en uitwisselingen, confe-
renties, workshops en publicaties. Ook het nieuwe Culture

2000-programma (laten we hopen dat het totale gebrek
aan inventiviteit bij de naamkeuze een toevalligheid is),
dat overigens nog door de Raad en het Parlement moet
worden behandeld, laat ruimte voor dergelijke projec-
ten. Of dit veel oplevert? In het verleden werd gemiddeld
een op de zeven subsidieaanvragen bij culturele pro-

ECPA
Om een veelvoorkomende misverstand weg te nemen:
in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden heeft
de ECPA niets te maken met de Europese Commissie in
Brussel. De ECPA wil de aandacht vestigen op de vergan-
kelijkheid van informatiedragers die ertoe kan leiden dat
verworven kennis ontoegankelijk wordt en verloren
gaat. De ECPA probeert beleidsmakers en gebruikers te
doordringen van de ernst van het probleem en treedt als
platform op voor discussie en samenwerking op het
terrein van beheer en behoud. De belangrijkste activitei-
ten van de ECPA zijn verzamelen en verspreiden van
informatie (via een uitgebreide website en discussielijst,
en in de vorm van gedrukte publicaties), organiseren van
bijeenkomsten, workshops en conferenties, en het hel-
pen ontwikkelen van trainingsprogramma’s.
Het secretariaat van de ECPA is ondergebracht bij de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
in Amsterdam. Daar kan men terecht voor meer infor-
matie en een lijst van publicaties: ECPA, postbus 19121,
1000 GC Amsterdam, tel. 020-5 51 08 39, fax 020-6 20
49 41, e-mail ecpa@bureau.knaw.nl, www.knaw.nl/
ecpa/.
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gramma’s gehonoreerd. Bij een afwijzing ontbreekt elke
toelichting. Het blijft dus gissen op welke gronden pro-
jecten worden uitverkoren dan wel afgevoerd. De enige
manier om een idee te krijgen van welke projecten in de
smaak vallen is achteraf de lijst van ‘prijswinnaars’ bekij-
ken - een bonte stoet. Dat er te weinig geld is, de
toewijzingsprocedure ondoorzichtig, de bureaucratie
hinderlijk: het is allemaal waar. Toch kunnen bibliothe-
ken via het Raphael Programma subsidie verwerven. Met
wat creativiteit is vrijwel elk project waarin men met
partners in andere landen iets wil onderzoeken, opzetten
of bespreken onder een noemer als ‘bevorderen van
bewustwording en betrokkenheid’ of ‘uitwisseling van
kennis en ervaring’ te brengen. De kans op succes is
gering, maar het geld is er voor, en veel anders is er op
Europees niveau met betrekking tot conservering niet te
vinden.

Samenwerking in de praktijk

Europa kent veel organisaties voor bibliotheken, archie-
ven, musea, fotografie, restauratoren enzovoort, die zich
ook of vooral inzetten voor conservering van papieren
erfgoed. Geen van hen heeft voldoende middelen voor
steun aan projecten. Wat ontbreekt is een groot, krachtig
verband van bibliotheken - zoals in de Verenigde Staten
bestaat - die zich met machtsvertoon en middelen voor
een onderwerp als conservering zou kunnen inzetten. De
meeste Europese conserveringsgroepen hangen van vrij-
willigers en impliciete steun van instellingen aan elkaar,
zodat er eigenlijk altijd te weinig tijd en geld is. Deskun-
digheid is het probleem niet,
want de leden in deze orga-
nisaties zijn dikwijls actieve
topmensen in hun vak - en
daardoor juist veelgevraagd
en geplaagd door chronisch
tijdgebrek.
Deze organisaties onder-
houden regelmatig onder-
ling contact om activiteiten
op elkaar af te stemmen of
samen projecten op te zet-
ten, wat soms tot langdurige
samenwerking leidt. Zo heb-
ben de ECPA (European
Commission on
Preservation and Access),
LIBER (Ligue des
Bibliothèques Europeènes
de Recherche) en het Euro-
pese programma van de ICA
(International Councel of
Archives) een trainings-
programma voor
‘preservation management’
opgezet, dat zowel cursus-

sen als publicaties omvat. De achtergrond van dit pro-
gramma is, dat in opleidingen voor bibliothecarissen en
archivarissen beheer en behoud vaak een ondergeschoven
kindje vormen. Weinig opleidingen behandelen de be-
heers- en behoudskwesties vanuit de optiek van het
algemeen management. Gezien de enorme hoeveelheid
en variëteit aan materiaal, en gezien het feit dat sommige
materialen snel en onherroepelijk vergaan, moeten bi-
bliotheken een samenhangend beleid ontwikkelen dat
stoelt op preventie en op een programma voor overzet-
ten van informatie op andere dragers.

Zomercursus

Zo ontstond het initiatief voor een zomercursus over
managementaspecten van beheer en behoud. Omdat
het een nieuwe benadering is en geschikte docenten met
ervaring op dit terrein schaars zijn, lag een cursus op
Europees niveau voor de hand. De bedoeling is zo de
voorlopers in het veld te trekken die bij uitstek in staat
zijn de boodschap in hun eigen instelling verder uit te
dragen. De eerste zomercursus vond vorig jaar plaats,
georganiseerd door de Marburg Archivschule in Duits-
land. Dit jaar hield de Open Society Archives in Boeda-
pest voor 32 deelnemers een zomeruniversiteit van twee
weken. Volgend jaar is het de beurt aan Londen. De
cursussen worden door de lokale organisatoren ingevuld
en zijn dus elke keer anders van opzet, maar behandelen
wel globaal dezelfde onderwerpen. Het gaat er vooral
om de deelnemers te doen inzien hoe veelomvattend het
beheer en behoud is en hoe ze in hun hele organisatie de

betrokkenheid bij de pro-
blematiek kunnen vergro-
ten.

Digitale storm

De bevordering van de
conserveringsgedachte is
des te harder nodig nu wij
het digitale Europa in-
gaan. Al te vaak wordt over
het hoofd gezien dat ook
in een ‘library without
walls’ voorlopig nog heel
veel boeken zullen staan.
Persoonlijk herinner ik
degenen die verzaligd hun
blik op de digitale mor-
genstond richten graag
aan de uitroep van een
bibliothecaris van een uni-
versiteitsbibliotheek op
een symposium over de
digitale bibliotheek: ‘En
wie gaat dan al die miljoe-
nen banden op onze plan-
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ken inscannen?’ Niemand dus. Laten we nu maar eens
en voor al vaststellen dat niet alles gedigitaliseerd zal
worden. Het digitaliseren van bijvoorbeeld alle negen-
tiende- en twintigste-eeuwse wetenschappelijke
publicaties zou weggegooid geld zijn als je de hoeveel-
heid en de gebruiksfrequentie in aanmerking neemt.
Veel van wat papier is zal papier blijven, en dat zal ook
in de bibliotheek van de toekomst toegankelijk moeten
zijn. Als er specifieke onderdelen van wetenschappelijke
collecties gedigitaliseerd worden, is dat fijn voor de
gebruikers ervan. Maar deze projecten zinken in het niet
bij het echte conserveringsprobleem van de miljoenen
boeken en tientallen kilometers archiefstukken. Helaas
dreigt de roep van hen die aandacht vragen voor het
behoud van conventionele collecties te verwaaien in een
immer aanzwellende digitale storm. Digitaliseren lijkt
nu de alfa en omega van de informatievoorziening, het
middel bij uitstek om de toegankelijkheid van informatie
voor de burger te realiseren.

Toegankelijkheid primair

De Europese Commissie, zelf overigens geheel geen
toonbeeld van openbaarheid, stimuleert het gebruik en
de ontwikkeling van multimedia, evenals het ontwikke-
len van netwerken, interfaces en zoeksystemen ter be-
vordering van de participatie van burgers in de
informatiemaatschappij. Computerafdelingen kunnen
de systemen en software bouwen die nodig zijn voor dit
virtuele luilekkerland, maar er moet natuurlijk ook iets
in die systemen zitten. In eurospeak noemt men dat
‘content’. Men heeft bibliotheken, archieven en musea
herontdekt als beheerders van schier onafzienbare hoe-
veelheden ‘content’. Half augustus 1998 vond er in
Amsterdam een door de Europese Commissie gesubsi-
dieerde conferentie plaats over de ‘convergentie’ van

Internationale organisaties en projecten
in het buitenland
Wie wil weten wat diverse instellingen in het buitenland
doen, kan een kijkje nemen bij de ECPA ‘Preservation
Map of Europe’ (www.knaw.nl/ecpa/ecpatex/map). Hier
wordt per land en via een doorzoekbare database infor-
matie gepresenteerd over de buitenlandse conserverings-
wereld.
• LIBER Division on Preservation, Dr Mirjam Foot (Chair),
Director Collections and Preservation, British Library, 96
Euston Road, London NW1 2DB, Groot-Brittannië.
• International Council on Archives (ICA) , Committee on
Preservation of Archival Materials, Judith Hofenk De
Graaff (secr.), ICN, Gabriel Metsustraat 8, 1071 EA
Amsterdam.
• Unesco Memory of the World Programme UNESCO, 1,
rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, Frankrijk.
• En ten slotte het programma voor cultureel erfgoed
van de Europese Commissie, Raphael, wordt gerund
door directoraat-generaal (DG) 10 in Brussel: http://
europa.eu.int/en/comm/dg10/culture/index-en.html.

archieven, bibliotheken en musea als ‘memory
institutions’. De instellingen werd dringend aangeraden
initiatieven te nemen tot gezamenlijke digitale presenta-
ties. Waar het originele materiaal zich bevindt, doet niet
ter zake, materiaal uit verafgelegen plaatsen kan naad-
loos gecombineerd worden tot een prachtig
totaalproduct. Het Nederlandse VOC-project bijvoor-
beeld wil archief- en beeldmateriaal uit een aantal lan-
den digitaal samenbrengen. Als het lukt krijg je straks
documenten te zien waarvoor je nu nog een retourtje
Colombo moet kopen. Dat zijn inderdaad leuke dingen
voor de mensen, maar het biedt geen soelaas voor de
opslag van de originelen: het eigenlijke conserverings-
vraagstuk.

Digitaliseringsparaplu

Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de digitaliseringstrend
een positieve uitwaaiering heeft op de conserverings-
problematiek in serieuze zin, mits conserverings-
deskundigen zich nu met kracht in het debat werpen.
Dat is onvermijdelijk en noodzakelijk. Ten eerste be-
staat het risico dat de opwinding rond digitalisering de
blik op de conserveringstaak van instellingen vertroe-
belt. Het is onontbeerlijk dat er in een gezelschap van
snelle informatiespecialisten met enige regelmaat ie-
mand opstaat die erop wijst dat met ‘lange termijn’
eerder driehonderd jaar bedoeld wordt dan dertig of
drie. Ten tweede hebben bibliotheken conservering
steeds gepresenteerd als een noodzakelijke voorwaarde
voor toegankelijkheid. Aangezien digitalisering uitne-
mende mogelijkheden biedt voor toegankelijkheid, zal
de conserveringswereld duidelijk moeten uitleggen hoe
digitalisering en conservering zich tot elkaar verhouden.
Ten derde vrees ik dat de komende jaren, juist op
Europees niveau, alle aandacht en dus alle geld, zal
blijven uitgaan naar digitaliseren. Voor conserverings-
projecten zal nauwelijks interesse zijn, tenzij deze bij-
dragen aan de toegankelijkheid van informatie, en daar-
bij een digitaal product opleveren. Ten slotte is de
virtuele wereld werkelijk grenzeloos in nieuwe mogelijk-
heden tot samenwerking. Daarom, wanneer wij erin
slagen activiteiten tot behoud van cultureel erfgoed
internationaal onder de paraplu van
digitaliseringsprojecten te brengen, komen nieuwe geld-
bronnen wellicht toch binnen bereik.
De uitdaging voor de conserveringswereld is om de
ideeën van politiek en geldschieters ten eigen voordele te
benutten. De digitaliseringsrace is begonnen, achterblij-
ven zal niets opleveren. Conserveren is vooruitzien.
Voorlopig is de toekomst aan de bouwers van het virtu-
ele landschap. Dit verhaal begon met de voordelen van
samenwerking: samen iets bereiken wat voor ieder op
zich niet haalbaar is. If you can’t beat them...
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