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Freek van Eijk, Geert Maas en

Jenny Mateboer

Bouwen voor de eeuwigheid
Magazijnen als burchten voor papieren erfgoed. Als de aandacht voor conservering in
het algemeen en voor behoud van academisch erfgoed in het bijzonder de laatste jaren
niet zo was toegenomen, waren ze er nooit gekomen. Want het inrichten van dergelijke
magazijnen vergt grote investeringen. Twee voorbeelden van aan kwetsbaar materiaal
aangepaste opslagruimten.

Documenten op papier, vooral die van midden ne
gentiende tot midden twintigste eeuw, zijn er slecht

aan toe. Het massaal vervaardigde houthoudende pa-
pier, met agressieve middelen verlijmd, eet zichzelf als
het ware op. Het papier vergeelt, verbruint, wordt zwak.
Op den duur breekt het af. Je kunt het makkelijk met één
hand verkruimelen. Na lezing van een boek liggen tafel
en vloer bezaaid met snippers: wat voor de eeuwigheid
leek vast te liggen, dreigt verloren te gaan. Dit proces
wordt natuurlijk bespoedigd door gebruik, maar ook
door omgevingsfactoren: licht, lucht, vocht, hitte.

Funest klimaat

Wat hebben de ‘klimatologische omstandigheden’ voor
effect op documenten? Luchtverontreiniging die het
magazijn binnenkomt en daglicht dat naar binnen schijnt
versnellen op den duur het verzuringsproces. Een te
hoge temperatuur en een te hoge vochtigheidsgraad
maken het binnenklimaat een ideale voedingsbodem
voor allerlei schimmels en ongedierte. Te grote schom-
melingen in luchtvochtigheid en temperatuur zijn
evenzovele aanslagen op het papier, dat daardoor kan
scheuren.

Het is daarom van belang dat magazijnen voor kwets-
baar materiaal goed geklimatiseerd worden: een vrij
constante temperatuur en luchtvochtigheid, lucht-
zuiveringsfilters, bevochtigers en ontvochtigers. Geen
daglicht, en kunstlicht alleen als het noodzakelijk is. Om
grote schommelingen te voorkomen zullen ook de lees-
zalen koeler moeten zijn dan gebruikers gewend zijn.
Dit alles vereist nogal wat aanpassingen. Naast klimaat-
beheersing moet er beveiligd worden tegen andere ram-
pen: inbraak, brand en wateroverlast.
Het goed inrichten van magazijnen voor kwetsbaar
materiaal vergt forse investeringen. De financiers moe-
ten van de noodzaak ervan doordrongen zijn, want geld
geef je maar één keer uit. Gelukkig is de laatste jaren het
behoud van cultureel erfgoed, vooral ook papieren erf-
goed, hoger op de politieke agenda gekomen, zowel
landelijk als lokaal. Er komt daardoor op verschillende
plaatsen geld beschikbaar voor goede opslagruimten.
Recente voorbeelden zijn de nieuw te bouwen UB van
de Universiteit Utrecht, en de vorig jaar opgeleverde
nieuwbouw van de Bibliotheek van de TU Delft.*

Delft: klein maar fijn

Eind 1997 is de bibliotheek van de TU Delft verhuisd
van een pand uit 1920 naar een splinternieuw gebouw.
In het oude gebouw was de collectie bijzondere werken
(het Trésor) gehuisvest in een aantal verspreid liggende
kamers, die geen van alle als magazijn waren ontwor-
pen. In één daarvan was airconditioning aanwezig en
stonden bevochtigers en ontvochtigers: daar bevond
zich dan ook het materiaal van vóór 1800.
Bij het schrijven van het programma van eisen voor de
nieuwbouw is in een vroeg stadium de Trésor-beheerder
gevraagd naar de vereisten voor een apart magazijn.
Uiteindelijk is er een goed geoutilleerd en ruim bemeten
magazijn gebouwd (zie kader).
De collectie omvat op dit moment drieduizend werken
van vóór 1800; in de komende jaren wordt de jaargrens
structureel verlegd naar 1850. De boekencollectie van
na 1850 groeit eveneens gestaag, door selectie uit de
gewone collectie van (inmiddels) kostbare en kwetsbare

Trésor-magazijn
Het Trésor-magazijn in Delft is een betonnen doos van
45x8,5 meter, toegankelijk via een dubbele deur, met
een licht-verhoogde drempel en rubberen strips die
ervoor zorgen dat de ruimte lucht- en waterdicht wordt
afgesloten. Deze deur is elektronisch beveiligd. Aan het
andere eind van het magazijn bevindt zich een nooduit-
gang, die alleen van binnenuit te openen is.
Het plafond bestaat uit aluminium profielen. Er lopen -
behalve voor de interne voorzieningen - geen leidingen
door het magazijn, om te voorkomen dat lekkages elders
vochtinstroom zouden veroorzaken. Op de grond zijn
waterdetectoren geplaatst. Er is een gasblusinstallatie
aanwezig, gevuld met FM200, een gas dat de moleculen
in de vuurhaard aantast. Speciaal voor het Trésor is een
aparte luchtbehandelingsinstallatie geplaatst, die de lucht
op een constante temperatuur van 18° C en een lucht-
vochtigheid van 50% houdt. De lucht wordt
gerecirculeerd en gefilterd op zure gassen, schimmel-
deeltjes en bacteriën.
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werken. Bij de verhuizing zijn circa vierhonderd tijd-
schriften verplaatst naar het Trésor, doorgaans tot aan
1900.
De leeszaal biedt ruimte aan vier bezoekers. De ruimte
bevat verder wandkasten met naslagwerken, een vitrine-
kast waarin een indruk wordt gegeven van de collectie en
een pc met toegang tot de catalogus. De leeszaal is
opgenomen in de kantoorklimatisering; het is er dus
warmer dan in het magazijn. De boeken die vanuit het
magazijn hier ter inzage worden gegeven, gaan daarom
zo snel mogelijk weer terug.
Sinds de verhuizing is het bezoekersaantal fors gestegen
naar circa vijf bezoekers per week, wat veel is voor een
technische bibliotheek. De bibliotheek ligt dichter bij de
faculteiten dan vroeger, het Trésor is beter bereikbaar
en de collectie is uitgebreid. De publieke belangstelling
voor het nieuwe gebouw heeft het bezoek zeker gestimu-
leerd.
De speciale collecties hebben een goedverzorgd onder-
komen gekregen, waardoor zij nog gedurende vele jaren
ter beschikking kunnen staan van het publiek.

Utrecht: zorgwekkende depots

De Utrechtse Universiteitsbibliotheek bestaat uit negen
vakgebiedsbibliotheken en de Centrale Bibliotheek. Voor
de Centrale Bibliotheek en een van de vakgebieds-
bibliotheken samen, de Bibliotheek Centrum Uithof,
wordt een nieuw gebouw neergezet in het universiteits-
centrum De Uithof. In de Centrale Bibliotheek zijn de
depotcollecties van de Utrechtse Universiteit onderge-
bracht (circa zestig kilometer boekenplank, samen zo’n
twee miljoen boeken en
tijdschriftbanden).
De zorgwekkende kwaliteit
van de huidige depots was
voor het College van Be-
stuur een van de redenen
om tot nieuwbouw te be-
sluiten. In geen van de de-
pots was sprake van een
enigszins adequate vorm
van klimaatbeheersing.
Regeling van temperatuur
en relatieve luchtvochtig-
heid en zuivering van lucht
waren óf niet goed gere-
geld, óf helemaal afwezig.
Verder voldeden de depots
niet aan eisen van braak-
en brandveiligheid. Inci-
denteel was er dan ook nog
sprake van een te grote
blootstelling aan daglicht.
De UB Utrecht kent een
rijke historie van ruim vier
eeuwen, waardoor er een

grote hoeveelheid kostbaar en kwetsbaar materiaal aan-
wezig is. Met name de negentiende-eeuwse collectie is
met zijn twintigduizend meter een fantastisch maar
tevens zorgwekkend bezit. De schade aan zo’n omvang-
rijke collectie, kwetsbaar door het gebruik van slecht
papier en opslag onder slechte condities, is vaak niet
meer te herstellen. Veel materiaal is niet meer in zijn
oorspronkelijke vorm te redden. Restauratie en bind-
werk kosten veel geld. Actieve conserveringsmaatregelen
als verwijdering van stof en vuil, schoonhouden, (op-
nieuw) inpakken en dus beter opbergen kunnen veel
bijdragen aan het in de hand houden van de kosten. Dit
blijft echter water naar de zee dragen als geen aandacht
wordt geschonken aan passieve conservering, het verbe-
teren van de kwaliteit van de lucht en stabiliseren van het
klimaat in de opslagruimtes. Immers, alles wat gerepa-
reerd, gerestaureerd en ingepakt is keert terug naar
dezelfde omgeving met dezelfde slechte invloed.

Schade beperken

In het nieuwe bibliotheekgebouw wordt in diverse op-
zichten rekening gehouden met conservering. Zoals in
de bijdrage van Pierre Pesch elders in dit nummer te
lezen valt, komen er twee afzonderlijke depots: één voor
het materiaal gedrukt na 1901 en één voor het materiaal
gedrukt vóór 1901 en het overige kwetsbare materiaal.
Deze opdeling maakt een aantal zaken mogelijk. Het
belangrijkste voordeel is dat er nu binnen verschillende
marges geklimatiseerd kan worden. De depots met ma-
teriaal vóór 1901 worden ‘goed’ geklimatiseerd en de
depots met materiaal vanaf 1901 ‘beperkt’. ‘Goed’

klimatiseren vraagt een
twee keer zo grote investe-
ring als ‘beperkt’, terwijl
deze laatste vorm al een
grote verbetering is ten op-
zichte van de huidige situa-
tie. Ten tweede is alles van
vóór 1901 uitsluitend nog
beschikbaar voor het pu-
bliek in de leeszaal Bijzon-
dere Collecties. Deze lees-
zaal is in de onmiddellijke
nabijheid van het depot ge-
pland. Door een kortere
route van plank naar lener
zal ‘vervoersschade’ tot een
minimum beperkt blijven.
Ten derde is de leeszaal ook
opgenomen in de goed
geklimatiseerde zone, zo-
dat het kwetsbare materi-
aal nauwelijks meer onder-
hevig is aan klimaatschom-
melingen.
De eisen die gesteld moe-
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Klimaateisen UB Utrecht
De eisen voor ‘goed’ klimatiseren voor de nieuwbouw
van de UB Utrecht

Relatieve vochtigheid: minimaal 48%; maximaal 55%.
Maximale bandbreedte 2% per uur en 3% per 24 uur

Temperatuur: minimaal 16° C en maximaal 22° C met
een uitloop tot 25° C op 10 tropische dagen op basis van
het standaardjaar; maximale bandbreedte 2° C per uur
en 3° C per dag

Lichtsterkte: maximaal 50 lux op de objecten gedurende
8 uur per dag
UV: maximaal 75 ****Watt/lumen

Filtering: op stof minimaal klasse EU7; op schimmel-
sporen en schimmeldeeltjes met dubbelelektronisch
filter of met klasse EU10; op SOx en NOx met oxyderend
en actief koolfilter

Brandwerendheid: buitenwanden minimaal 1 uur, tus-
sen depots minimaal 2 uur

Compartimentering: maximaal 300 m3 per depot. Bij
voorkeur horizontale klimaat en
brandcompartimentering

Wat betreft brandwerendheid is de volgende aanpas-
sing gemaakt: bij toepassing van Argon-sprinklers is een
brandwerendheid tussen depots van 1 uur voldoende.
Voor zowel ‘goed’ als ‘beperkt’ klimatiseren is in het
Programma van Eisen nog een aantal aanvullingen
geformuleerd:
- filtering: minimaal vereist zijn filters met klasse EU9;
klasse EU10 is gewenst;
- compartimentering: circa 300 m3 bij verdiepings-
hoogte van circa 3 meter;
- geen daglichtopeningen; ramen naar een centrale
gang zijn acceptabel;
- geen watervoerende leidingen;
- roostervloeren zijn ongewenst, in verband met de
doorval van vuil, en een moeilijker beheersing van het
klimaat;
- ventilatie: 0,2 luchtwisselingen per uur;
- circulatie: circa 3 luchtwisselingen per uur.

ten worden aan bewaarcondities zijn geformuleerd door
het toenmalige Centraal Laboratorium voor Onder-
zoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap (nu het
Instituut Collectie Nederland). Er wordt onderscheid
gemaakt in drie klassen van eisen, al naar gelang de aard
van het materiaal. Klasse 1 (zie kader) stelt de hoogste
eisen aan de omgevingsvariabelen en wordt geadviseerd
voor buitengewoon materiaal. Klasse 3 stelt de laagste
eisen en is voldoende voor de categorie werken na 1900.

* Zie ook: Marianne Pothoven, ‘Bouwen voor bibliotheken zonder
muren (2)’. In: Informatie Professional 1997 (1), nr. 10, p. 14-15; en
idem, (4) in Informatie Professional 1997 (1), nr. 12, p. 12-13.

Mr. K.F. van Eijk is informatiespecialist en Trésorbeheerder in de Bibliotheek van

de TU Delft. Drs. G.J.M. Maas is coördinator conservering bij de Centrale

Bibliotheek van de Universiteit Utrecht. Drs. J. Mateboer is wetenschappelijk

onderzoeker bij de afdeling Bibliotheekonderzoek van de Koninklijke Bibliotheek.
Papieren bestanden

De laatste twintig jaar is het besef gegroeid dat ons
papieren erfgoed zeer vergankelijk is. Kilometers boe-
ken, kranten, tijdschriften en handschriften uit de ne-
gentiende en twintigste eeuw verzuren en vallen uit-
elkaar. Een proces dat dag-in, dag-uit doorgaat.
Restauratie van een enkel stuk biedt geen soelaas, kast
na kast moet worden aangepakt. Een ‘massale’ oplos-
sing zou de beste zijn, maar tot nog toe is er geen
massaconserveringsmethode operationeel, al wordt er
nu proefgedraaid met ontzuring volgens de Bookkeeper-
methode.

De voorgestelde maatregelen vallen grofweg uiteen in
twee benaderingen: behoud van de drager (verpakken,
ontzuren, papiersplijting) en behoud van de informatie.
Dit laatste kan door de inhoud van het document te
converteren naar een andere drager: papieren kopie,
microfilm, digitale kopie. De gangbare oplossing is een
combinatie: zowel converteren als behoud van het ori-
gineel, ofwel: preservation and access. Zo is bijvoorbeeld
in het Metamorfoze-programma gekozen voor overzet-
ten van de inhoud op microfilm en het zuurvrij verpak-
ken van het oorspronkelijke document.

Een papieren kopie wordt soms toegepast voor het
gebruik in leeszalen, maar kan het origineel niet voor
langere termijn vervangen. Het is wel makkelijker voor
gebruikers. De gebruikersvriendelijkheid van digitale
kopieën staat buiten kijf, maar ook dit betekent slechts
een kortdurende vervanging van het origineel. Zolang
gedigitaliseerde bestanden in verhouding tot microfilms
(en papier!) zo’n korte levensverwachting hebben, moet
voor conservering de voorkeur gegeven worden aan
microverfilming.
Een uitvoerig overzicht biedt: Yvonne Bender, Papier-
conservering in Nederland: Een overzicht van de ontwik-
kelingen in de periode 1980-1995. Den Haag: CNC,
1996. CNC-publicaties 11.

Bookkeeper-methode: boeken ondergedompeld in ontzu-
ringsvloeistof. foto: Archimascom




