
20 Informatie Professional  1998 [2] 10

Conservering in de bibliotheek
Van geïsoleerd handwerk naar geïntegreerd management

Aandacht voor het behoud van manuscripten en gedrukte boeken is zo oud als de
bibliotheekwereld zelf. Nieuw is de brede aandacht die het onderwerp de laatste tijd
geniet bij bestuurders en bij het grote publiek. Nieuw is ook de opvatting van bibliothe-
ken: de activiteiten richten zich niet meer uitsluitend op de restauratie van unieke
handschriften en oude drukken, maar vaak in hoofdzaak op jongere omvangrijke
collecties. Zo krijgt conservering binnen de bibliotheekorganisatie een duidelijke plaats.

Pierre Pesch

Tot voor kort werd conservering geassocieerd met
het werk van restauratoren en conservatoren die

zich in een betrekkelijk eigen deel van de bibliotheek-
wereld het lot aantrokken van oude drukken, hand-
schriften en ander kostbaar materiaal. Bredere aan-
dacht voor het werk van restauratoren werd plotseling
gewekt in 1966. Het hoge water van de Arno vernielde
toen in Florence een groot gedeelte van de boeken-
collectie van de Biblioteca Nazionale. De reddings-
activiteiten door internationale groepen restauratoren
en vrijwilligers trokken alom aandacht. Beleidsmakers
binnen de bibliotheekwereld werden zich bewust van de
mogelijkheden van restauratie en conservering. Zo kreeg
de natuurramp een positieve bijwerking. Na jaren waarin
conserverings- en restauratiewerk op bescheiden delen
van collecties met succes werd toegepast, is nu een fase
aangebroken waarin alle activiteiten en plannen van een
bibliotheekorganisatie integraal op conserverings-
aspecten getoetst moeten worden. De periode van het
geïsoleerd handwerk is voorgoed afgesloten.

De oorzaak

Kwaad kan het best bij de wortel worden uitgeroeid
door de oorzaak weg te nemen. Maar bij het verval van
bibliotheekmateriaal is dat verre van eenvoudig. Wat
zijn de oorzaken van dat verval? Het bibliotheekmateriaal
zelf geeft in hoge mate aanleiding tot het eigen verval.
Zuur papier en onsolide bindwijzen zijn twee oorzaken
waardoor boeken vaak al na enkele malen van gebruik
voor conservering in aanmerking komen. Maar ook de
gebruiker treft in vele gevallen blaam: iedereen wil

hetzelfde boek lezen, veel mensen behandelen het mate-
riaal onzorgvuldig en zeer velen pletten boeken op ruwe
wijze onder de klep van een kopieermachine. Omgevings-
en klimaatfactoren (luchtverontreiniging en schomme-
lingen in temperatuur en vochtigheid) dragen ook hun
steentje bij aan het verval. Al deze oorzaken kan een
bibliothecaris niet wegnemen, tenzij hij perfect gepro-
duceerde boeken koopt, deze nooit uitleent of ter inzage
geeft en bewaart in een ‘vacuüm’ waar klimaat en
natuur geen invloed hebben. De schadelijke factoren
zijn een gegeven: aan de bibliothecaris de taak om de
gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.

De omvang

De omvang van het behoudsprobleem is enorm. Binnen
de bibliotheekwereld wordt hierover al sinds de jaren
vijftig geschreven en gediscussieerd. Vanaf het moment
dat de Library of Congress in 1973 bekendmaakte dat
naar schatting zes miljoen boeken op korte termijn niet
meer geraadpleegd zouden kunnen worden, was de
internationale bibliotheekwereld zich ervan bewust dat
er naar grootschalige oplossingen gezocht moest wor-
den. In Nederland kwamen in 1991 duidelijke gegevens
over de omvang van het probleem beschikbaar toen de
resultaten gepubliceerd werden van een schade-inven-
tarisatie van archief- en bibliotheekmateriaal van na
1800 in de Koninklijke Bibliotheek en in het Rijks-
archief (Bedreigd papierbezit in beeld). Op basis van deze
cijfers en op grond van diverse vervolgrapporten stelde
de overheid in 1997 geld beschikbaar voor het
Metamorfoze-project. Mede door de publiciteit rond dit
project is het onderwerp inmiddels ook in ons land
bekend bij het grote publiek. Coöperatieve (nationale)
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slechts een deel van het probleem oplossen. Elke biblio-
theek zal op basis van haar eigen taak een grote hoeveel-
heid aanvullende acties moeten uitvoeren om de dienst-
verlening op peil te kunnen houden. De omvang van de
problemen dwingt tot een grootschaliger aanpak waarin
bovendien duidelijke prioriteiten gesteld worden. Deze
maatregelen reiken verder dan het te behandelen boek
zelf.
Wat doen bibliothecarissen zelf in hun eigen bibliotheek
met deze kennis? Nieuwe boeken moeten worden ge-
kocht, nieuwe technologieën vragen aandacht en de
gebruiksdruk neemt toe. Hogere prijzen voor papieren
en digitale informatiedragers leggen een zware claim op
de financiële middelen. Het onderwerp ‘behoud’ is een
van de vele beleidspunten en krijgt dan ook niet in elke
bibliotheek evenveel aandacht.

Geïntegreerd beleid

Voor elke bibliotheek, groot of klein, spelen vandaag de
dag vier factoren een belangrijke rol bij het vaststellen
van het eigen conserveringsbeleid.
In de eerste plaats zijn er over de omvang van het
conserveringsvraagstuk veel gegevens beschikbaar: een
bibliothecaris kan deze gegevens gemakkelijk vertalen
naar zijn eigen collectie. Ten tweede dwingt de omvang
van de problematiek tot een conserveringsaanpak die
zich richt op behandeling van grote hoeveelheden ma-
teriaal: de technieken en procedures hiervoor zijn in-
middels ontwikkeld. Voorts zijn op nationaal, Europees
en mondiaal niveau samenwerkingsprojecten op het
gebied van conservering
opgezet; deze projecten kun-
nen het conserveringsbeleid
van de individuele instelling
in hoge mate beïnvloeden.
In de vierde plaats krijgt het
conserveringsvraagstuk een
nieuwe dimensie door de
problematiek van het bewa-
ren van digitale bestanden.
Al deze factoren maken dat
het conserveringsbeleid
meer is dan het herstellen of
in een nieuwe hoes plaatsen
van een enkel beschadigd,
kostbaar of kwetsbaar boek.
Conserveringsactiviteiten
vinden plaats binnen diverse
werkterreinen van een
bibliotheekorganisatie.
Hoewel restauratie, bind-
werk en depotbeheer hier-
van een belangrijk deel blij-
ven uitmaken, is een actieve
bijdrage vanuit het gebouw-
beheer, de gebruikers-

voorlichting, de publieksdienst, de bedrijfsvoering en de
informatietechnologie noodzakelijk. Een zorgvuldig
gebouwbeheer met oog voor de eisen die boekopslag
stelt, is een belangrijk fundament onder de conser-
veringsactiviteiten. Maar gebruikers die geleende boe-
ken total loss kopiëren, onverpakt onder de bagagedrager
van hun fiets vervoeren of met gele ‘markers’ kleuren,
doen veel van de positieve effecten van een goed
geklimatiseerd, weinig verlicht en regelmatig schoonge-
maakt depot in korte tijd teniet. Tegenover dit gebruikers-
gedrag kan de bibliothecaris vaak weinig beginnen,
maar hij kan in ieder geval goede gebruikersvoorlichting
en -educatie inzetten.
De dienstverlening aan het publiek staat terecht bij de
meeste bibliotheken hoog in het vaandel geschreven.
Maar dienstverlening en conservering staan niet zelden
met elkaar op gespannen voet. Hoewel zelfs bij het grote
publiek bekend is dat het gedrukte boek uit de vorige
eeuw zeer kwetsbaar is, zijn er nog vele bibliotheken in
Nederland die dit materiaal uitlenen. Dat deze werken
dan ook nog veelvuldig gekopieerd worden zonder des-
kundig toezicht, spreekt voor zich. Het betreft hier
overigens deels dezelfde bibliotheken als die welke de
noodklok luidden in de Nederlandse pers over het verval
van het bibliotheekmateriaal. Schizofreen gedrag? In
ieder geval een signaal dat aangeeft hoe de bibliotheek
met prioriteiten worstelt.
Een dergelijke worsteling treedt eveneens aan het licht
wanneer de dagelijkse bedrijfsvoering langs de meetlat
van de conservering wordt gelegd. Ook tijdens bedrijfs-
processen lopen boeken vaak ernstige schade op. Boe-

ken moeten snel vervoerd
worden binnen een ge-
bouw of zelfs tussen diverse
depot- en
bibliotheeklocaties. Bijna
alle grote wetenschappe-
lijke bibliotheken in Ne-
derland kennen of kenden
een situatie waarin naast
de hoofdvestiging een of
meer hulpmagazijnen in
gebruik zijn. De keuze voor
het daar opstellen van
materiaal is steeds een
keuze tussen twee kwaden.
Een goed conserverings-
beleid vereist dat al het
kwetsbare materiaal in de
centrale vestiging blijft
staan en dus zo min moge-
lijk wordt vervoerd. Maar
het niet kwetsbare materi-
aal wordt wellicht veel
meer gebruikt; een verhui-
zing hiervan naar een
decentraal depot betekent
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langere wachttijden voor het publiek. Ook hier moeten
de belangen van conservering en dienstverlening goed
worden afgewogen.
Met de groei van de elektronische bibliotheek neemt ook
het bewustzijn toe dat digitale collecties met het oog op
de toekomst hun eigen condities stellen. Samenwerking
tussen conserveringsspecialisten en IT-medewerkers is
in dit verband geen bizarre mix van heden en verleden,
maar realiteit.

Conserveringsplan

Met het beschrijven van de vele werkterreinen binnen
een bibliotheek die van invloed zijn op het conser-
veringsbeleid, komen ook de belemmeringen voor een
verantwoord beleid in beeld: naast de beperkte voor
conservering beschikbare financiële middelen, bestaan
er ook conflicterende belangen tussen conservering en
dienstverlening en tussen conservering en snelle, goed-
kope bedrijfsvoering. Hoe kan niettemin een geïnte-
greerd conserveringsbeleid binnen een bibliotheek tot
stand worden gebracht? Het schrijven van een conser-
veringsplan kan hiertoe een belangrijke eerste aanzet
zijn. Een dergelijk plan moet niet alleen de omvang van
het probleem ter plaatse inventariseren, maar vooral
keuzen maken in relatie tot de missie van de bibliotheek
en tot activiteiten die elders reeds geschieden. Zo’n plan
staat niet op zichzelf, maar moet aansluiten bij het totale
collectiemanagement van de instelling. Ook de actuele
collectievorming moet in het licht van de conservering
worden beschouwd: waarom wordt welk deel van de nu
verworven collecties voor langere tijd bewaard? Bij
aanschaf van materiaal moeten niet enkel gebruikers-
behoefte en aanschafprijs tegen elkaar afgewogen wor-
den, maar dienen ook de te verwachten bind- en conser-
veringskosten een punt van overweging te zijn.
Belangrijker nog dan een uitgeschreven conserverings-
plan is commitment. Het management van de bibliotheek-
organisatie moet duidelijk instemmen met de conser-
veringsactiviteiten van de bibliotheek. Daartoe dient de

verantwoordelijkheid voor het collectiebehoud bij een
van de leden van het management herkenbaar te zijn
ondergebracht. Ook elders in de organisatie moeten de
conserveringstaken herkenbaar zijn. Zo veel mogelijk
taken op het terrein van bindvoorbereiding en conser-
vering dienen onder de verantwoordelijkheid van één
functionaris te worden gebracht. Deze functionaris, de
coördinator conservering, moet het management
attenderen en adviseren over conserveringsvraagstukken
die binnen andere sectoren van de organisatie een rol
spelen. Mede door het werk van een dergelijke coördi-
nator worden activiteiten op het terrein van conser-
vering voor de hele organisatie zichtbaar.

De praktijk in de UB Utrecht

Binnen de Centrale Bibliotheek van de Universiteitsbi-
bliotheek Utrecht is het conserveringsbeleid een steeds
centralere rol in de organisatie gaan spelen. De verant-
woordelijkheid voor de conservering is binnen het ma-
nagement niet meer versnipperd, maar de taak gewor-
den van het hoofd centrale collecties. Binnen de afdeling
centrale collecties is een coördinator conservering werk-
zaam die direct sturing geeft aan de uitvoering van het
bind- en conserveringsbeleid. Restauratiewerk van oude
drukken en handschriften geschiedt onder verantwoor-
delijkheid van de desbetreffende conservatoren, die met
de coördinator conservering een functionele relatie on-
derhouden. De klimatologische omstandigheden bin-
nen de depots behoren ook tot het aandachtsgebied van
de coördinator.
In het verlengde van een sterkere verankering van
conserveringstaken binnen de organisatie bleek het
mogelijk enkele grootschalige activiteiten te ontplooien.
Om redenen van behoud worden sinds 1 januari 1995
boeken die gedrukt zijn vóór 1901 niet meer uitgeleend.
De werken worden alleen ter inzage gegeven in de
leeszaal bijzondere collecties. De bestaande ruimte was
te klein om de extra bezoekers op te vangen; mede
daarom moest een nieuwe leeszaal worden ingericht.
Zowel gebruikers als medewerkers van de publieks-
dienst moesten wennen aan het feit dat voor dit materi-
aal conservering prioriteit kreeg boven uitleenbeleid.
Een van de wezenlijke uitgangspunten voor de geplande
nieuwbouw van de UB is een splitsing van de depots in
een depot met materiaal van na 1900 en één met
materiaal van vóór 1900, ook weer om redenen van
conservering. Deze keuze vereist een splitsing van het
huidige depotmateriaal vooruitlopend op de verhui-
zing. Nieuwbouw en verhuizing moeten maximaal ef-
fect hebben voor het behoud van de collecties. De
komende tijd wordt daarom een zeer groot gedeelte van
de oude en kwetsbare boeken van de bibliotheek voor-
zien van op maat gemaakte dozen (Phase boxes). Voor
de vervaardiging hiervan zal in het najaar een
CMI-Boxmaker in de bibliotheek geïnstalleerd worden.
Het streven is om per jaar 25.000 dozen te vervaardigen.

Conservering: terminologie
Omdat er binnen de literatuur en het spraakgebruik
geen eenduidige opvatting bestaat over de verwante
termen ‘conservering’, ‘restauratie’ en ‘preservation’ is
een begripsbepaling vooraf noodzakelijk. Binnen de
Angelsaksische wereld wordt over het algemeen vastge-
houden aan de trits: ‘preservation, conservation,
restoration’. In deze bijdrage worden - aansluitend bij de
praktijk in Nederland - alleen de termen ‘conservering’
en ‘restauratie’ gebruikt. Conservering omvat in dit
geval alle managementoverwegingen die betrekking
hebben op het behoud van het fysieke materiaal en de
inhoud daarvan (preservation). Ook wordt de term ge-
bruikt voor de specifieke handelingen die het materiaal
beschermen tegen beschadiging en verval of vererge-
ring daarvan voorkomen (conservation). Restauratie richt
zich op het actieve herstel van reeds beschadigd mate-
riaal.
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Maar niet alleen binnen de Centrale Bibliotheek worden
grootschalige activiteiten op het gebied van conservering
uitgevoerd. De Letterenbibliotheek zal in de jaren 1998
tot en met 2000 in totaal 180.000 banden vanuit de open
opstelling overplaatsen naar de gesloten magazijnen van
de centrale bibliotheek. Daardoor zal een voor de ge-
bruikers overzichtelijker collectie ontstaan en kunnen
kwetsbare boeken beter beschermd worden. De naam
van het project is VMP (veilige magazijnplaatsing).
Op de conserveringspraktijk binnen de Universiteitsbi-
bliotheek Utrecht is kortom de kwalificatie ‘geïntegreerd

management’ beslist meer van toepassing dan de kwali-
ficatie ‘geïsoleerd handwerk’.

Literatuur
Met name in de Angelsaksische bibliotheekliteratuur wordt zeer veel

gepubliceerd over conservering (preservation) als geïntegreerd
onderdeel van bibliotheekbeleid. Een goed overzicht bieden:

Ross Harvey, Preservation in Libraries: Principles, Strategies and Practices for

Librarians. London, etc.: Bowker-Saur, 1992 (Topics in Library and
Information Studies).

Ross Harvey, Preservation in Libraries: a Reader. London, etc.: Bowker-
Saur, 1992 (Topics in Library and Information Studies).

Landelijk programma
Metamorfoze is de naam van het landelijke programma voor de conservering van bibliotheekmateriaal. Dit programma,
een initiatief van het ministerie van OCenW, richt zich op documenten van Nederlandse origine uit de periode 1840-1950,
in bibliotheken met een bewaarfunctie.
Als van elk document uit deze periode één exemplaar wordt geconserveerd, gaat het om circa zeshonderdduizend boeken,
driehonderdduizend tijdschriftbanden, vijfduizend krantentitels en twee miljoen handschriften: werk voor minstens twintig
jaar. Tot het jaar 2000 richt Metamorfoze zich op literaire collecties, gedrukte boeken met Nederlands impressum uit de
periode 1870-1899, landelijke dagbladen en oorlogskranten.
Elk te conserveren document wordt beschreven in het GGC, op microfilm gezet, na verfilming zuurvrij verpakt en terug-
geplaatst in het magazijn. De gebruiker krijgt voortaan niet meer het origineel, maar de microvorm in handen. Met deze
drie stappen - registratie, verfilming en verantwoorde opslag - is het origineel beter beschermd tegen verval en blijft tegelij-
kertijd de inhoud ervan voor de toekomst behouden.
Met het Metamorfoze-programma subsidieert de overheid een belangrijk deel van de kosten. Om in aanmerking te komen
voor deze subsidie kunnen bibliotheken projectvoorstellen indienen bij het Bureau Conservering Bibliotheekmateriaal van
de Koninklijke Bibliotheek, dat de landelijke coördinatie van het programma verzorgt. Geïnteresseerden kunnen hier ook
de nieuwsbrief Metamorfoze Nieuws aanvragen.
Inl.: Bureau Conservering Bibliotheekmateriaal, Dennis Schouten, Ingeborg Verheul, p/a Koninklijke Bibliotheek, postbus
90407, 2509 LK Den Haag, tel. 070-31 40 373/425, e-mail metamorfoze@konbib.nl. (IV)
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