
Informatie Professional  1999 [3] 928

Yola de Lusenet

Conservering vergt assertiviteit
Dat behoud van cultureel erfgoed in bibliotheken en archieven een overweldigend

probleem is waarvoor de middelen nog volstrekt ontoereikend zijn, is iedereen in

het veld en zelfs velen daarbuiten, nu wel bekend. De conferentie Preservation

Management (april 1999) stond daarom niet in het teken van ‘hoe erg het is en

hoeveel’. De leuze was: ‘we doen wat we kunnen’.

DE CONFERENTIE WILDE iedereen die zich in de praktijk
met omvangrijke conserveringsprojecten bezighoudt

of verantwoordelijk is voor het conserveringsbeleid van
een instelling bijeenbrengen, en bovenal een stimulerende
ambiance bieden voor het uitwisselen van ervaringen. Ben-
dik Rugaas, nationale bibliothecaris van Noorwegen, zette
in de eerste lezing de toon. Hij spoorde iedereen tot meer
samenwerking aan. ‘We moeten een zo groot mogelijk
draagvlak creëren, met de hulp van bijvoorbeeld weten-
schappers.’ Zijn betoog kwam erop neer dat de conserve-
ringswereld assertief met politici en andere decision ma-
kers moet omgaan. En niet bang zijn om, hoe pijnlijk soms
ook, keuzes te maken - anders worden die keuzes voor je
gemaakt. Rugaas’ aansporingen duiden erop dat de conser-
veringswereld de confrontatie met de buitenwereld nog
overtuigender aan moet gaan, een thema dat herhaalde
malen terugkwam. Peter Delbeke, van de Belgische Parle-
mentsbibliotheek, geselde in een bevlogen optreden de
apathie in de Belgische conserveringswereld die in afgelo-
pen jaren niet in staat was gebleken het conserveringspro-
bleem onder de serieuze aandacht van politici te brengen.
‘Wij moeten er niet van uitgaan dat politici weten wat er
aan de hand is, het is onze plicht als deskundigen om de
problematiek in glasheldere taal uiteen te zetten en con-
servering zo tot een interessant politiek punt te maken,’
stelde hij met nadruk.

Susan Herion, Nationale Bibliotheek Zwitserland, kwam
met een fraai voorbeeld hoe de politiek soms heel onver-
wacht interesse voor conserveringskwesties opvat. De
Zwitserse Nationale Bibliotheek wilde samen met het Na-
tionale Archief een massa-ontzuringsinstallatie van tien
miljoen Zwitserse frank bouwen, in een periode van bezui-
niging. In dezelfde tijd was Zwitserland veel in het nieuws
vanwege haar rol in de Tweede Wereldoorlog. Daardoor
was het parlement op dat moment juist zeer doordrongen
van het belang van behoud van archiefstukken en aarzelde
men niet over de bouw van zo’n installatie...

Massa-ontzuring werkt
Massa-ontzuring kreeg tijdens de conferentie veel aan-
dacht. Ken Harris deed verslag van de Library of Congress
(USA). Daar zijn al meer dan 200.000 boeken behandeld
volgens het Bookkeeper-procédé. Een groep van ruim 40
conferentiegangers ondernam op een middag de tocht naar
Heerhugowaard om dit procédé in de praktijk te zien (in
Zwitserland gebruikt men het Batelle-procédé). Drie ver-
schillende firma’s die zich met massa-ontzuring bezighou-
den presenteerden zich tijdens de conferentie. Het lijkt
erop dat massa-ontzuring na jaren testen en proefdraaien
nu een reële optie is geworden om bepaalde materialen te
behandelen.

Conferentie Preservation Management

De conferentie Preservation Management: Between policy
and practice vond plaats van 19-21 april 1999 in de Konink-
lijke Bibliotheek. De organisatie was in handen van de KB, de
European Commission on Preservation and Access (ECPA)
en het Core Programme on Preservation And Conservation
van de IFLA (IFLA-PAC). Voor deze tweede grote Europese
conferentie over conserveringsbeleid onder auspiciën van de
ECPA - de eerste was drie jaar geleden in Leipzig - kwamen
140 vertegenwoordigers van bibliotheken, archieven en
musea uit 25 landen naar Den Haag, uit Europa, de Verenigde
Staten, Canada en zelfs Nieuw-Zeeland.
De abstracts van de lezingen staan op de ECPA-website
(www.knaw.nl/ecpa). De volledige teksten worden in de loop
van 1999 door de ECPA gepubliceerd.

Deelnemers bij de ECPA-informatiestand
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Want daar waren de sprekers het over eens: massa-ontzu-
ring is een prima methode om het leven van papieren ma-
teriaal te verlengen, op voorwaarde dat vooraf een zorgvul-
dige selectie plaatsvindt. Bij de Library of Congress heeft
men zo’n 750.000 banden doorgelopen om er uiteindelijk
200.000 te laten behandelen. De hele operatie heeft er wél
toe geleid dat ook de overige 550.000 zijn bekeken op con-
serveringspunten: men heeft kleine reparaties verricht, op
zuurvrij papier gedrukte boeken gemerkt, en materiaal dat
te zeer verbrost is om ontzuring zinvol te maken apart ge-
zet voor verfilming.

Metamorfoze uniek in Europa
Zo’n gestructureerde, grootschalige aanpak ligt niet bin-
nen ieders bereik. Vaak stuit men bij een instelling nog op
onwil om conservering hoge prioriteit te geven en op on-
wetendheid over de urgentie en reikwijdte ervan. In dat
verband gingen verschillende sprekers in op de rol van be-
wustwordingscampagnes en training, van gebruikers en
personeel. Instructie van het personeel dat met documen-
ten en boeken omgaat betreft meestal heel praktische za-
ken en de kosten ervan zijn verwaarloosbaar. Als preven-
tieve maatregel kan het belang ervan toch niet gauw over-
schat worden.
Wanneer aandacht voor behoudskwesties geen deel uit-
maakt van de cultuur van een instelling, wordt het moeilijk
een samenhangend pakket maatregelen te ontwikkelen.
Verschillende sprekers wezen op de wenselijkheid van een
gestructureerde aanpak; uit de presentaties bleek dat con-
serveringsprojecten zelden onderdeel zijn van een groter
geheel, op instellingsniveau of nationaal. Wat dat betreft is
het Nederlandse Metamorfoze-programma als samenhan-
gend, systematisch nationaal project uniek in Europa. De
meeste landen kennen wel nationale projecten voor kran-
ten op microfilm - in Rusland bijvoorbeeld loopt een pro-
ject waar 89 grote regionale bibliotheken bij betrokken
zijn. Verfilming van boeken en tijdschriften is echter vrij-
wel nergens in een nationaal plan geregeld. In Groot-Brit-
tannië probeert men een taakverdeling tussen de grote bi-
bliotheken op te zetten, maar ook daar bestaat nog geen
‘nationaal conserveringsplan’ waarin alle activiteiten een
plaats hebben.

Samenwerken, niet meer klagen
Maar activiteiten zijn er wel, vele zelfs, overal. Het bemoe-
digende van de conferentie was te zien hoe op allerlei ni-
veaus, ook zonder inspiratie en sturing van hogerhand, ac-
tie wordt ondernomen om het gedrukte erfgoed te behou-
den. De toon van de conferentie was dan ook pragmatisch
en ondernemend; alle instellingen, groot of klein, arm of
rijk, doen wat zij kunnen in de volle wetenschap dat het
niet genoeg zal zijn.
Er heerste duidelijk consensus dat men niet langer moet
klagen over onbegrip en desinteresse bij de buitenwereld.
Integendeel: conserveringsdeskundigen beschouwen public
relations, voorlichting en educatie meer en meer als deel
van hun taak: als de boodschap niet wordt opgepikt, moet-
ie blijkbaar beter worden overgebracht. Dit lijkt tekenend
voor de veranderende cultuur waarin projectmatig werken
langzamerhand meer gemeengoed begint te worden. In de
afsluitende paneldiscussie over samenwerkingsmogelijk-

Metamorfoze

In Nederland is in 1997 ‘Metamorfoze’ van start gegaan, het
nationaal programma voor conservering van bibliotheek-
materiaal. Het loopt van 1997 tot 2000 en subsidieert
conserveringsprojecten voor bibliotheekcollecties uit de
periode 1840-1950. Daarvoor is 18 miljoen gulden beschikbaar
gesteld.
Momenteel lopen er voor literaire collecties 60 conserverings-
projecten bij rond de 20 instellingen. Een tiental projecten is
inmiddels afgerond.
Rond de 45.000 gedrukte werken zijn geselecteerd voor
verfilming in de KB en de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
Hiervan zijn er inmiddels 15.000 verfilmd. Ook de UB Utrecht
doet mee aan dit programmaonderdeel Behoud Nederlandse
Boekproductie (BNB)
In het kader van ‘Metamorfoze’ wordt onderzoek gedaan naar
onder meer ontzuringstechnieken, snelheid van papierverval,
digitaliseringsmethoden en materiaal dat in de toekomst voor
conservering in aanmerking komt. Recent zijn rapporten
verschenen die de cultuur-historische en internationaal
waardevolle collecties in Nederland in kaart brengen.
Meer informatie is te vinden in de nieuwsbrief Metamorfoze
Nieuws; zie ook www.konbib.nl/metamorfoze. (DS)

heden tussen archieven, bibliotheken en musea, bracht Els
van Eijck van Heslinga - zojuist overgestapt naar de KB na
jaren bij het Scheepvaartmuseum Amsterdam - naar voren
dat die ontwikkeling in musea verder gevorderd lijkt dan in
bibliotheken. Bovendien laten musea zich bij hun beleid
veel sterker leiden door bezoekersaantallen.

De toekomst: virtuele collecties
Samenwerking tussen archieven, bibliotheken en musea
worden door politici, Europees en nationaal, wenselijk en
logisch geacht in het digitale tijdperk. Immers, gedigitali-
seerde collecties, of ze nu uit bibliotheken of musea ko-
men, zijn (simplistisch gezegd) alle gelijk qua materiaal
(nullen en enen) en onderling aan elkaar te koppelen. Dat
opent allerlei perspectieven om gezamenlijk grote virtuele
collecties te creëren.
Rugaas stelde aan het begin van de conferentie vast dat er
grote verschillen tussen de instellingen bestaan, maar dat
zij, nu de politieke wind uit deze hoek waait, beter aan
doen zich te richten op wat hen bindt. Ook de panelleden
gaven blijk van een voorzichtig optimisme over de moge-
lijkheden tot samenwerking. Tot nu toe beperkt deze zich
tot zaken als conferenties, cursussen, gezamenlijke aanbe-
velingen en standaarden. Allemaal heel belangrijk, maar
nog van een andere orde dan samenwerken in conser-
veringsprojecten of virtuele collecties. De komende jaren
zal moeten blijken of de cultuurverschillen tussen de secto-
ren overbrugbaar zijn en of men de kansen van het nieuwe
digitale klimaat weet te benutten voor conserverings-
doeleinden.

Drs. Y. de Lusenet is uitvoerend secretaris van de European
Commission on Preservation and Access (ECPA).




