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Inleiding 

De Koninklijke Bibliotheek van België -afgekort KBR- bewaart haar collecties voor de 

eeuwigheid of in ieder geval zo lang mogelijk. Maar alles is onderhevig aan verval. Dat is een 

natuurlijk proces.  

Daarom draagt KBR zorg voor de omgeving en geeft aandacht aan de omgevingsfactoren van 

de collectie om dat verval te vertragen en de levensduur van de toevertrouwde objecten te 

verlengen. Dat worden preventieve conserverende handelingen genoemd. Maar hoe worden 

deze handelingen deskundig uitgevoerd? 

Voor het bewaren van het erfgoed heeft KBR een handleiding Behoud en beheer van collecties 

ontwikkeld waarin de handelingen worden opgesomd. De bibliotheek richt zich hierbij niet alleen 

op de collecties met handschriften, oude en bijzondere boeken, prenten, munten, kaarten en 

foto’s, maar heeft aandacht voor alle boeken en documenten die bewaard worden in de 

onderzoeks- en bewaarbibliotheken van de federale wetenschappelijke instellingen. Boeken die 

nu worden gepubliceerd, behoren immers ook tot het gedrukte erfgoed. Dit wil zeggen dat niet 

alleen de nodige zorg moet worden besteed aan oude drukken, objecten en handschriften, 

maar evengoed aan het moderne papieren erfgoed. Door het moderne materiaal met de meeste 

zorg te omringen vermijden we dikwijls dure restauraties of conserveringsproblemen in de 

toekomst.  

Het erfgoed dat de bibliotheek bewaart is erg gevarieerd: papier, perkament, leer, boekbanden, 

en fotografisch materiaal zijn de belangrijkste en de meest kwetsbare dragers van dit erfgoed. 

Daar geven we eerst toelichting bij. Verder gaan we in op het inventariseren en het ontsluiten 

van de collecties. Vervolgens bekijken we de handelingen die te maken hebben met het 

bewaren, het raadplegen en het tentoonstellen van de collecties. Ten slotte volgt een woord 

uitleg bij de activiteiten van het restauratieatelier. 
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1. Veelvoorkomende materiaal: papier, perkament, leer, boekbanden en 

fotografisch materiaal 

1.1. Papier 

Papier is een vlechtwerk van vezels van plantaardige oorsprong en heeft als hoofdbestanddeel 

cellulose waaraan ook lijm en vulstoffen worden toegevoegd. 

Papier vindt zijn oorsprong in China. Archeologische opgravingen tonen aan dat het papier 

reeds bestond in de 2de eeuw voor Christus. Het papier bereikte onze streken via de zijderoute 

en de Arabische wereld. De eerste papiermolens stonden hoogstwaarschijnlijk in Italië 

(Fabriano, rond 1250) en tot in de 19de eeuw werd het papier alleen op basis van lompen 

gefabriceerd. De lompen werden stukgeslagen, meestal door hamers, in een papiermolen 

aangedreven door waterkracht. De lompenvezels werden dan in een ton met water gebracht tot 

een papierbrij ontstond. Het papier werd met een zeef, de schepvorm, geschept door de 

papiermaker en tussen vilt gedroogd. De structuur van de zeef opgebouwd met koperdraad is 

zichtbaar in het papier: tussen de kettinglijnen werden de waterlijnen geweven en meestal werd 

er met koperdraad een watermerk toegevoegd. Elke papiermolen had zijn eigen watermerk(en). 

Men noemt dit papier ook gevergeerd of handgeschept papier en het is van goede kwaliteit. Bij 

lompenpapier is dit bijna zuivere cellulose. Als grondstof worden hoofdzakelijk bewerkte vlas-, 

katoen- en hennepvezels gebruikt en als lijm wordt dierlijke gelatine (op basis van gekookt afval 

van dierenhuiden) toegevoegd. De lijm zorgt ervoor dat het papier steviger wordt en dat de inkt 

niet teveel uitvloeit. 

Na 1840-50 wordt het meeste papier niet meer vervaardigd op basis van lompen, maar door het 

vermalen van boomstammen. Het resultaat: de houtslijp bevat veel lignine en bovendien wordt 

er in plaats van gelatine hars(colofonium)-aluinlijm aan de papierbrij toegevoegd en wordt er 

onder andere massaal chloor gebruikt voor het bleken van het papier. De cellulosevezels zullen 

door de verzuring worden afgebroken. Het papier vervalt en wordt bruin en bros. 

Bij houtvrij papier is de lignine op chemische wijze uit de houtslijp verwijderd en is het papier 

gebleekt. Vandaag voldoet veel papier aan de normen van “permanent papier”(ISO 9706). Het 

logo bestaat uit het wiskundig symbool voor de oneindigheid. Deze norm bepaalt de 

voorwaarden waaraan het papier moet voldoen.  

De uitvinding van de boekdrukkunst zou zonder papier onmogelijk zijn geweest. De hoeveelheid 

dierenhuiden die nodig zijn om de oplage van een boek te drukken is immers te groot. 

Perkament is bovendien duurder en ook op papyrus kan niet worden gedrukt. Deze drager is 

immers niet bestand tegen de druk die door de pers wordt uitgeoefend. 

Vroege drukken (incunabelen en postincunabelen) of later ook verboden literatuur en pamfletten 

werden soms zonder of met een vals drukkersadres gepubliceerd. Op basis van het watermerk, 

maar ook door de gebruikte lettertypes, kan de druk gedateerd worden en de drukker 

achterhaald worden. 
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1. Bekleding 
2. Boekband 
3. Boekblok 
4. Dekblad 
5. Inlegrug 
6. Inslag 

7. Kapje 
8. Katern 
9. Naaisel 
10. Oor 
11. Platkern 
12. Vliegend blad (schutblad) 

 

 

 

1.Omslag 
2.Strengel 
3.Wikkelsluiting 
 
 
 

1.Achterplat 
2.Beslag 
3.Kapitaal 
4.Kop(snede) 
5.Sluitwerk 
6.Staart(snede) 

7.Voorplat 
8.Voorsnede 
 
1.Binding 
2.Overlijmstrook 
3.Rug

 
 

 

 

Fig. 1 Onderdelen van een boek 
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Onder invloed van vocht zet papier uit en als het droger wordt krimpt het. Het uitzetten of 

krimpen van het papier gebeurt altijd haaks op de vezel- of looprichting van het machinaal 

vervaardigd papier. De looprichting is belangrijk voor de verwerking van het papier. Japans 

papier, meestal vervaardigd van vezels van de moerbeiboom, is sterk en buigzaam. Het wordt 

dikwijls gebruikt voor restauraties. Het gewicht van papier wordt uitgedrukt in grammen per 

vierkante meter (g/m²). Papier van meer dan ongeveer 200 g/m² noemt men karton en bij karton 

zwaarder dan 600 g/m² spreekt men van bord. Soms spreekt men bij papiersoorten zwaarder 

dan 200g/m² nog van papier. Aquarelpapier heeft bijvoorbeeld een grammage van 200 tot 600 

g/m² en tekenpapier gaat tot 350 g/m². 

Papier werd zoals perkament in de eerste plaats gebruikt om op te schrijven en na de uitvinding 

van de boekdrukkunst om te drukken. Boekdruk, houtsneden en linosneden zijn vormen van 

hoogdruk. De eerste drukken worden met houtsneden geïllustreerd. Diepdruk wordt pas courant 

in de tweede helft van de 16de eeuw in boeken gebruikt. Voorbeelden van diepdruk zijn 

gravures, etsen, drogenaald en aquatint. Bij vlakdruk werkt men op basis van het aantrekken en 

afstoten van de drukinkt (lithografie, offset). De lithografie werd pas aan het einde van de 18de 

eeuw uitgevonden. 

Buiten het schrijven en drukken werd er natuurlijk ook getekend (potlood, houtskool, krijt, enz.) 

en geschilderd (waterverf, acrylverf of olieverf) op papier. Het gaat hier telkens om unieke 

exemplaren. Bij gedrukte prenten, tekeningen, aquarellen, enz. speelt de kwaliteit, kleur en dikte 

van het papier een grotere rol. 

Verschillende soorten sierpapier worden gebruikt om het boek te voorzien van dek- en 

schutbladen1 of om het boek te binden. Hieronder treffen we brokaatpapier, marmerpapier, 

stijfselverfpapier en kievitspapier aan. 

Papier is organisch materiaal en is gevoelig voor licht, relatieve vochtigheid, temperatuur en 

luchtverontreiniging, insecten, schimmels en vuur. De fabricage van het papier kan eveneens 

een rol spelen (verzuring). Door het licht kan het papier bruinen en bros worden en loopt het 

geschreven, geschilderde, getekende of gedrukte medium gevaar. 

Vocht is ongetwijfeld de grootste externe vijand van papier. Onder erg vochtige 

omstandigheden kan papier vervilten. Het papier voelt dan zacht aan en kan volledig 

verpulveren. Dikwijls treft men deze vervilting aan in combinatie met schimmels. Een vochtige 

omgeving is immers een uitstekende voedingsbodem. De Engelse term foxing, in het 

Nederlands ook wel vossen- of weervlekken genoemd, is ook een gevolg van een te vochtige 

omgeving. De spikkelvormige vlekken kunnen gelig over bruin tot zwart gekleurd zijn. Wat deze 

vlekken veroorzaakt is nog niet volledig uitgeklaard. Er wordt onder andere gedacht aan een 

chemische reactie tussen metaaldeeltjes die zich in het papier bevinden of aan een gevolg van 

sporen en schimmels die zich door de te hoge relatieve luchtvochtigheid ontwikkelen. De 

schade die aan het papier wordt veroorzaakt, beperkt zich tot vlekken die soms alleen met UV-

licht zichtbaar zijn. 

Insecten zoals zilvervisjes en boekenwormen en klein ongedierte zoals muizen kunnen het 

papier aanvreten.  

                                                             
1 Voor de terminologie in verband met de onderdelen van een boek zie figuur 1. 
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Mechanische schade aan het papier wordt veroorzaakt door de mens. Het is een gevolg van 

een verkeerde bewaring of behandeling door personeel en gebruikers. We komen hier later op 

terug. 

Als schrijfinkten werden tot in de 19de eeuw hoofdzakelijk roetinkten en ijzergallusinkten 

gebruikt. Roetinkt wordt bereid door de verbranding van verschillende stoffen (bv. naaldhout in 

China, kaarsen of olie in het Westen, het zogenoemde lampzwart) in samenstelling met een 

bindmiddel (Arabische gom, gelatine, eiwit of olie). Deze inkt zou niet schadelijk zijn voor het 

papier. De samenstelling van de inkt (fijnheid van het roetzwart) en de aard van de drager zijn 

bepalend voor de kwaliteit. De ijzergallusinkt verspreidt zich vanaf de 7de eeuw in het Westen en 

het gebruik veralgemeent zich in de 14de eeuw en deze inkt zal de roetinkten verdringen. De inkt 

wordt bereid op basis van plantenextracten of looistoffen (meestal galnoten), metaalzouten 

(ijzersulfaat of groene vitriool, kopersulfaat of blauwe vitriool), een bindmiddel (meestal 

Arabische gom) en water. De ijzergallusinkten kleven beter aan het papier dan de roetinkten, 

maar worden met de tijd bruin. Wanneer ijzergallusinkt werd gebruikt, kan onder bepaalde 

omstandigheden het papier worden aangetast. Afhankelijk van de bereidingswijze kan de inkt 

het papier na een tijd beschadigen en invreten door een chemische reactie van het 

ijzerbestanddeel. Men noemt dit inktvraat. De zuurtegraad van het papier, een vochtige 

omgeving en een onaangepaste temperatuur dragen hiertoe bij. Rond het schrift of de tekening 

krijgt men een bruine verkleuring die ook zichtbaar kan zijn op het papier in de onmiddellijke 

omgeving. In bepaalde gevallen wordt de tekst onleesbaar en de drager, het papier, wordt 

vernietigd. Onder andere de handgeschreven partituren van J.S. Bach en de met schetsen 

geïllustreerde brieven van Vincent van Gogh hebben te lijden van inktvraat. Onderzoek lijkt uit 

te wijzen dat in het algemeen de schade door inktvraat in de collecties beperkt is. Ook 

pigmenten verkregen uit mineralen op basis van kopercarbonaat kunnen het papier aantasten. 

Men krijgt bruine verkleuringen en vlekken op de plaats waar het kopergroen is aangebracht. 

Op de achterzijde van het papier krijgt men een doorslag. Men spreekt hier over kopervraat en 

vanwege de kleur wordt dit ook wel groenvraat genoemd. De structuur (celluloseketens) worden 

uiteindelijk aangetast en het papier verzwakt zodat er gaten ontstaan in het papier. Er is nog 

geen afdoende behandeling om deze schade te voorkomen en de aantasting is onomkeerbaar. 

De behandeling, indien het überhaupt mogelijk is, van alle beschadigingen door of van inkten, 

pigmenten, en dergelijke zijn het werk van een restaurator. Bij inktvraat is het bijvoorbeeld uit 

den boze dat men de documenten gaat plastificeren. Indien er inktvraat wordt vastgesteld kan 

het papier soms worden behandeld. Het Instituut Collectie Nederland bv. heeft een waterige 

methode op het punt gesteld, maar de technieken evolueren nog steeds. 

De grootste vijand van het 19de- en 20ste-eeuwse papier is niet extern. De fabricage van papier 

op basis van houtslijp met hars-aluinlijm is nefast. De periode van het verzuurd papier loopt van 

1840 tot heden. De verzuring wordt ook versneld door slechte klimatologische omstandigheden. 

Aangezien de hoeveelheid drukwerk dat van de ondergang moet worden gered zo omvangrijk 

is, moeten er selecties worden gemaakt op basis van de zeldzaamheid (unieke exemplaren) of 

de waarde van het werk en, bijvoorbeeld, of het werk al dan niet tot de nationale boekproductie 

behoort.  

De schade kan men meten met verschillende methoden: de bepaling van het handvouwgetal en 

het meten van de zuurgraad (pH-meter) en het ligninegehalte. Testen wezen uit dat een laag 

handvouwgetal samengaat met een hogere zuurgraad en een hoger ligninegehalte. 
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Om het verval van het papier tegen te gaan bestaan er verschillende chemische 

ontzuringsmethoden. Het ontzuren van de collecties verstevigt de kwaliteit van het papier niet, 

het vertraagt alleen het verzuringsproces, het verval. Een aantal documenten uit de periode 

1840 tot 1960 moet niet worden ontzuurd omdat de kwaliteit van het papier niet zo slecht is. 

Wanneer het papier in te slechte staat is helpt ontzuring niet meer en kan men de documenten 

beter zo snel mogelijk op een andere drager overzetten (microfilmen, digitaliseren). 

De boeken die worden ontzuurd moeten worden geselecteerd door een restaurator of de 

conserveringsverantwoordelijke van de instelling in samenspraak met de conservator of 

bibliothecaris van de betreffende collecties. Achteraf moeten de resultaten worden 

gecontroleerd en eventuele beschadigingen worden vastgesteld. 

Boeken kunnen handmatig worden ontzuurd (kwetsbare en/of waardevolle exemplaren, 

exemplaren met bv. uitslaande platen) of via massaontzuring waarbij het rendement veel hoger 

ligt. Bij massaontzuring bestaat de mogelijkheid dat de documenten (onherstelbaar) worden 

beschadigd. 

Het krantenpapier is het meest bedreigd omdat het van mindere kwaliteit is. Omdat de massa 

zo groot is, wordt er hier meestal voor geopteerd om de kranten te microfilmen of te 

digitaliseren. Enkele jaren geleden (2003-2004) werden een 1200 boeken van de collectie van 

de bibliotheek van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen ontzuurd met het 

procédé CSC Booksaver. Kostprijs: ongeveer 48.000 Euro. De KB Den Haag gebruikt in het 

kader van Metamorfoze de Amerikaanse Bookkeeper-methode. De Parijse BnF gebruikt onder 

andere een aangepaste Wei T’o methode. 

KBR doet momenteel alleen in het kader van restauraties van uniek materiaal beroep op 

handmatige ontzuring. 

Uiteindelijk zullen veel verzuurde boeken moeten worden gedigitaliseerd. Er moet dan steeds 

voor worden gezorgd dat voorrang gegeven wordt aan het meest bedreigde en kwetsbare 

papier en aan het materiaal dat erg te lijden heeft door veelvuldige consultatie.  

Digitalisering draagt soms niet bij tot de conservering van een verzameling. Bij archieven 

constateerde men dat de digitalisering van enkele documenten uit een fonds dikwijls leidt tot de 

toename van de raadpleging van het fonds en niet van de gedigitaliseerde originelen. 

 

1.2 Perkament en leer 

Zowel leer als perkament zijn bewerkte dierenvellen, meestal van geiten, kalveren, schapen of 

varkens. Bij perkament wordt de huid bewerkt met kalkwater, de bovenhuid (haarzijde of 

nerflaag) en de onderhuid (vleeszijde of reticulairlaag) worden afgeschraapt en het vel, de 

leerhuid, wordt opgespannen gedroogd en geschraapt. Perkament is meestal niet erg dik, van 

lichte kleur en soms transparant. Af en toe kan men de kant van de haarzijde met de haarporiën 

onderscheiden van de kant van de vleeszijde die ruwer is. Bij gelijkzijdig perkament zijn deze 

structuren niet meer zichtbaar. 

Zoals bij het vervaardigen van perkament wordt ook voor het prepareren van het leer de 

opperhuid met de haren en de vetrijke onderhuid verwijderd, zodat de lederhuid overblijft. In 

tegenstelling tot perkament wordt leer gelooid en niet opgespannen gedroogd. Het kan 



8 
 

plantaardig, aluingelooid of zeemgelooid worden. Kunstboekbinders gebruiken soms ook leer 

van andere diersoorten (bv. hagedis, slang). Bij het leer kan men bij de haarzijde (nerflaag) van 

het leer gemakkelijk de haarinplant zien. Aangezien iedere diersoort zijn karakteristieke 

haarinplant heeft kan men zo de herkomst van leer of soms perkament herkennen. Leer is in 

tegenstelling tot perkament erg elastisch en heeft een grotere weerstand tegen scheuren. De 

boekbinder zal indien mogelijk rekening houden met de natuurlijke spanningen in de huid, wat 

het binden van het boek zal vergemakkelijken. 

Vooraleer het papier in de 12de en 13de eeuw West-Europa bereikte, werd er meestal 

geschreven op perkament. Vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst (Mainz, Gutenberg, 

midden 15de eeuw) wordt perkament veel gebruikt als boekband. Leer wordt bij bibliotheek- en 

archiefmateriaal hoofdzakelijk gebruikt als band. 

Perkament en leer zijn organische materialen en zoals papier erg onderhevig aan licht en 

schommelingen van temperatuur en relatieve vochtigheid. Ze vrezen vochtige niet verluchte 

plaatsen en zijn dan ook onderhevig aan schimmels. Leer wordt door het looiproces minder snel 

aangetast door schimmels. Ook een te droge omgeving is schadelijk. Vooral bij banden kunnen 

de perkamenten platten zich openzetten en scheuren bij het scharnier of hol staan door het 

spanningsverschil met het bord uit karton. Zoals bij het papier zijn ook een aantal insecten en 

kleine knaagdieren een gevaar. Bij rode rot verpulvert het leer. Het is een gevolg van het 

leerlooiproces, de bewerking en het verven of marmeren van het leer. 

 

1.3 Boekbanden 

Het grootste deel van de handschriften en de oude drukken zijn voorzien van een boekband. 

Het boekblok van perkament of papier bestaat uit gevouwen katernen die dan door een 

boekbinder tot een boek aan elkaar werden genaaid. De meest gebruikelijke formaten zijn folio, 

quarto, octavo en duodecimo. Oude drukken steken meestal in een lederen of perkamenten 

band. Perkamenten banden waren goedkoper dan leren banden. Ook zijde, damast en 

geborduurde stoffen werden soms gebruikt. In de Bourgondische bibliotheek werden een aantal 

banden bijvoorbeeld met fluweel bekleed. Vanaf de achttiende eeuw komt het ook voor dat 

kleine publicaties voorzien zijn van een band uit sierpapier (marmerpapier, stijfselverfpapier, 

kievitspapier of sitspapier), al dan niet verstevigd met papier of karton. Het sierpapier werd 

voordien dikwijls gebruikt voor het dek- en het schutblad. 

Bij de constructie van de band worden ook nog andere materialen gebruikt zoals lijm. De beste 

lijm is zelf gekookt tarwestijfsel van gezuiverd tarwezetmeel, maar vaak werden in het verleden 

dierlijke lijmen (beender-, huiden-, vlees- of vislijmen gebruikt. Sluitingen en beslag kunnen 

bestaan uit koper of messing, maar er werden ook sluitlinten gebruikt. De platkernen van oude 

boekbanden (handschriftelijke periode en in mindere mate van de 16de tot de 17de eeuw) zijn uit 

hout (meestal eik). Deze platkernen kunnen soms erg door boekworm zijn aangetast of 

overlangs breken. Later wordt het hout van de platkernen meestal vervangen door karton. 

Zowel leren als perkamenten banden werden geverfd, gemarmerd en goud- en blind 

gestempeld. Ook de sneden van het boekblok konden worden verguld, geverfd, gemarmerd en 

geciseleerd. 

In de 19de eeuw worden de papierfabricage, het drukproces en het boekbinden 

geïndustrialiseerd en wordt er meer en meer boekbinderslinnen en papier als bekleding van de 
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band gebruikt. Vanaf 1950 wordt een deel van de boekproductie niet meer genaaid maar 

geplakt. De katernen worden in de rug afgesneden en gelijmd (gelumbeckt). Deze paperbacks 

en pocketboekjes waren veel goedkoper. De luxe-uitgaven worden nog steeds genaaid en 

hebben kartonnen platten bedekt met allerlei soorten sier- en glanspapier en worden meestal 

voorzien van een kleurrijke stofwikkel. 

Stofwikkels (ook wel (stof)omslagen of boekomslagen genoemd) maken integraal deel uit van 

een boek. Ze bevinden zich meestal als bescherming rond linnen of gekartonneerde banden. 

De eerste stofomslagen dateren uit het tweede kwart van de 19de eeuw en ze verspreiden zich 

samen met de uitgeversboekband. In vele bibliotheken worden deze stofwikkels verwijderd van 

het boek en weggeworpen. Iedereen weet hoe de boeken in een openbare bibliotheek worden 

behandeld. Het boek wordt geconsumeerd en is een kort leven beschoren. Stofwikkels worden 

stukgesneden en gedeeltelijk op de (linnen of kartonnen) band geplakt en het geheel wordt met 

zelfklevende plastiekfolie overtrokken: ingrepen die praktisch onomkeerbaar zijn. Het grootste 

deel van de boeken wordt na een tijd afgevoerd. Het verwijderen van de zelfklevende 

plastiekfolie is in bijna alle gevallen niet verantwoord omdat de waarde van het boek slechts een 

fractie bedraagt van de restauratiekosten. Vanuit een bibliofiel en boekhistorisch standpunt zijn 

deze boeken, zelfs indien het gaat om dure werken, eerste drukken of gesigneerde exemplaren, 

waardeloos geworden. Ook boekendozen die door de uitgever bij moderne drukken zoals bv. 

woordenboeken worden geleverd, maken deel uit van de publicatie en dienen te worden 

bewaard. Dikwijls is dit om praktische redenen onmogelijk en dan moeten deze dozen in een 

bewaarbibliotheek apart worden bewaard. 

Bij oude drukken, die meestal in leer of perkament zijn gebonden, zijn de banden vaak erg 

kwetsbaar en de meeste zorg moet worden besteed aan de manier waarop het boek wordt 

bewaard, geraadpleegd en door het personeel behandeld. Verkeerd opgeslagen documenten, 

slijtage door veelvuldig gebruik en vervoer zijn voor het oude boekenbezit heden ten dage 

verantwoordelijk voor de meeste schade aan band en boekblok. De buitenkant van de band is 

dikwijls beschadigd door het gebruik, hoeken kunnen volledig verslijten of worden 

onherroepelijk beschadigd - al dan niet samen met het boekblok - wanneer men het boek laat 

vallen. 

Door het vele gebruik kan het boek een holle rug krijgen. Dit komt meestal voor bij perkamenten 

banden rond handschriften of archiefmateriaal. Bij leren banden waarbij de rug verstevigd is met 

lijm en beleg zal de rug breken en de band uiteindelijk verdwijnen. Zowel bij perkamenten, leren 

of moderne linnen, kartonnen of papieren banden kan de kop van de rug worden beschadigd 

wanneer een boek op een verkeerde manier uit de rekken wordt genomen. Door 

beschadigingen aan de band en het naaiwerk en door bepaalde bindwijzen kunnen voorin de 

katernen loskomen. Om te vermijden dat deze katernen worden beschadigd of zelfs zoek raken 

moeten ze door een restaurator opnieuw worden vastgezet. 

De kwaliteit en de bewerking van leer en perkament kunnen ook de oorzaak van schade zijn. Zo 

is het leer dat in de 19de eeuw werd gebruikt dikwijls veel te dun en kunnen de scharnieren bij 

gebruik dikwijls barsten en scheuren. Bij rode rot laat het leer gemakkelijk los van de band en 

het verpulvert. Soepele perkamenten banden gaan dikwijls uitwaaieren omdat het perkament 

meer gevoelig is voor droogte. 

Banden mogen nooit worden schoongemaakt zonder het raadplegen van een deskundige. 

Eigen initiatief is lovenswaardig, maar berokkent soms meer schade aan de band. Voor het 



10 
 

behandelen van leren en perkamenten banden met voedende en schimmelwerende producten, 

de behandelde boeken moeten volledig droog zijn vooraleer ze terug in de rekken worden 

gezet. 

 

1.4 Fotografisch materiaal 

KBR bewaart ook fotografisch materiaal, zowel negatieven (filmstroken of rollen) als afdrukken. 

Boeken uit de 19de tot het begin van de 20ste eeuw bevatten dikwijls ingeplakte foto’s als 

illustratie. Het eerste met foto’s geïllustreerde boek is The Pencil of Nature van W.H. Fox Talbot 

(1844-46). 

Het fotografische principe werd rond 1825 door Joseph N. Niepce ontdekt, maar het zal Louis 

J.M. Daguerre zijn die rond 1839 bekend werd met zijn daguerreotypieën. Van dan af duikt ook 

de naam fotografie (schrijven met licht, lichtbeeld) op. We overlopen hier niet alle vroegere 

fotografische procédés die soms moeilijk te herkennen zijn. Rond 1850 werden de papieren 

dragers vervangen door glasplaten die tot ver in de 20ste eeuw worden gebruikt. Het 

autochrome-procédé (kleurenfoto’s) van de gebroeders Lumière komt in 1907 op de markt. 

Sinds een dertigtal jaren wordt het klassieke chemische fotografische proces verdrongen door 

de digitale fotografie: in 1981 brengt Sony de eerste digitale camera op de markt. 

Zowel negatief als positief fotografisch materiaal bestaat uit een drager en een beeldlaag. De 

belangrijkste dragers voor negatieven en dia’s zijn glas, plastiek (cellulosenitraat, 

celluloseacetaat en polyester). Voor afdrukken zijn dit (bariet)papier en polyethyleenpapier (PE-

papier). De beeldlaag wordt ook wel emulsie genoemd. Het is de lichtgevoelige laag die 

opgebouwd is uit een bindmiddel (bv. gelatine, Arabische gom, albumine, collodium) en de 

beeldvormer die bestaat uit deeltjes metaal (bv. zilverdeeltjes, platina), maar ook pigmenten 

zoals koolstof en bij kleurenfotografie organische kleurstoffen (cyaan, magenta en geel). Soms 

is ook een beschermlaag tegen UV-straling en krassen aanwezig. Om het beeld zichtbaar te 

maken, hebben zowel de negatieven als de positieven een chemische behandeling ondergaan. 

Drager en beeldlaag zijn onderhevig aan inherent verval. Alle fotomateriaal schuwt licht en kan 

beschadigd worden door schimmels en bacteriën door een veel te hoge relatieve 

luchtvochtigheid en temperatuur. Een glasnegatief breekt gemakkelijk en de emulsielaag 

(gelatine) kan krimpen en loskomen van de glasplaat (delaminatie). Te droge 

bewaringsomgeving en schommelingen in temperatuur en vochtigheid liggen dikwijls aan de 

basis van deze beschadiging. Glasbreuk is een gevolg van verkeerde manipulatie of bewaring. 

Nitraat- en acetaatdragers zijn chemisch instabiel. De negatieven van cellulosenitraat werden 

gebruikt van 1889 tot 1950.  

Bij het ontwikkelen van de foto’s kunnen er spoelfouten worden gemaakt. De fixatie kan 

verkeerd lopen en de chemicaliën kunnen vervuild zijn. Het gevolg is een verkleuring van de 

negatieven of de foto’s en een verlies of verandering van de toonschaal. Ook de inwerking van 

het licht, slechte bewaaromstandigheden en verkeerde verpakkingsmaterialen kunnen hier een 

rol spelen. Soms kan men met digitale reconstructietechnieken het beeld reconstrueren. 

Verkleuring treedt ook op bij kleurennegatieven, dia’s en kleurenfoto’s.  



11 
 

Kleurenfotografie is hier meer aan onderhevig dan zwart-witfotografie. Ook hier is het verval 

onherroepelijk en bieden - vooraleer het te laat is - alleen duplicering of digitalisering een 

uitkomst. 

Fotoafdrukken en negatieven die zilver bevatten, kunnen verzilveren (zilveromslag). Een 

metaalglans verspreidt zich van de randen naar het midden op de emulsiezijde. Door een 

chemische reactie gaat een stof oxideren en een andere stof reduceren (redox reactie). 

Het is een reactie tussen de voor het fotografische materiaal schadelijke omgevingstoffen of het 

verpakkingsmateriaal of lijm met het zilver. Verzilvering is (voor het oog) te verwijderen. 

Een andere vorm van redox doet zich voor bij afdrukken op PE-papier (papier met een laagje 

kunststof). Schadelijke stoffen uit de omgeving (luchtvervuiling van allerlei aard) in combinatie 

met vochtige lucht veroorzaken oranjerode tot bruine vlekjes. Deze schade is onherroepelijk en 

kan niet ongedaan worden gemaakt zoals de zilveromslag. Het opzetten van foto’s op karton 

met lijm veroorzaakt veel schade. Zo goed als alle lijmen zijn schadelijk, weinig stabiel en een 

verkleuring wordt zichtbaar op de foto. 

Fotografisch materiaal is dus onderhevig aan verval en uiteindelijk zullen ze moeten worden 

gedigitaliseerd. 

De klassieke fotografie is analoog en zowel het vervaardigen van het negatief als het afdrukken 

is een chemisch procedé. Bij digitale fotografie registreren lichtgevoelige cellen een beeld dat 

als een digitaal bestand wordt opgeslagen. Achteraf kunnen de beelden via verschillende 

drukprocédés worden afgedrukt. De levensduur van de digitale beelden hangt af van de 

kwaliteit en de bewaaromstandigheden van de drager (cd-rom, dvd of harde schijf), maar ook 

van de manier waarop het wordt gebrand, geüpgraded en gekopieerd. Het beeld bestaat niet 

meer wanneer de hardware, de leesapparatuur voor de drager of de software om het format te 

herkennen en te lezen is verdwenen. Ook de digitalisering brengt problemen met zich mee voor 

beheer, bewaring en conservering van het digitale beeldmateriaal. Wanneer het oorspronkelijk 

materiaal bewaard blijft, moet zowel de oorspronkelijke collectie als de digitale kopie worden 

geconserveerd. 
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2. Inventariseren en ontsluiten  

2.1. Inventariseren 

Vooraleer KBR overgaat tot het inventariseren moeten zowel afzonderlijke stukken als collecties 

die in een bibliotheek binnenkomen door de conserveringsverantwoordelijke worden onderzocht 

en eventueel in een quarantaineruimte worden geplaatst. Hier kan het materiaal, indien nodig, 

worden gereinigd en getrieerd. Er moet zorg voor worden gedragen dat er geen parasieten mee 

binnenkomen of dat het materiaal niet te vochtig is of schimmelt. 

Elk object dat de bibliotheek binnenkomt, moet worden voorzien van een eenduidig en uniek 

inventarisnummer. Het object moet summier worden geïnventariseerd. Voor een boek is dit de 

auteur, titel, plaats van publicatie, datum en desgewenst het formaat. De herkomst van het boek 

(bv. boekhandel, antiquariaat, privé-persoon) en de prijs moeten indien mogelijk duidelijk 

worden vermeld. Dit is enerzijds belangrijk voor de geschiedenis van het exemplaar, de collectie 

en de instelling, maar ook voor de juridische status van het voorwerp (gift, schenking, legaat of 

depot). Het inventarisnummer komt overeen met het plaatsnummer in de rekken of kasten. Voor 

moderne boeken kunnen deze herkomstgegevens in het geïnformatiseerd systeem worden 

ingevoerd in de daartoe voorziene velden en valt de inventarisatie samen met de ontsluiting van 

het boek. Voor patrimoniale collecties wordt in vele instellingen nog een handgeschreven 

inventaris gebruikt. 

Elk collectiestuk krijgt dus een uniek identificatienummer. Het gaat om een code van één of 

meer letters, cijfers en/of andere symbolen. We spreken dan over een plaatsnummer, ook wel 

inventarisnummer genoemd. Verder hebben collectiestukken ook een “idn”-nummer. Eens het 

collectiestuk gecatalogiseerd is, wordt een idn-nummer aan het werk toegekend. Het idn-

nummer is m.a.w. het nummer van de bibliografische beschrijving van de geautomatiseerde 

bibliotheekcatalogus 

De nummers laten toe te verwijzen naar de gegevens die over het voorwerp zijn genoteerd in 

de inventaris, in de kaartenbak of opgeslagen binnen de geautomatiseerde collectieregistratie.  

Wanneer een nieuw collectiestuk de bibliotheek binnenkomt, bijvoorbeeld door aankoop of 

schenking, worden zowel het plaatsnummer als het idn-nummer op het voorwerp aangebracht.  

De nummers moeten onlosmakelijk met het voorwerp verbonden zijn, op een manier dat ze niet 

bij de minste handeling of verplaatsing geheel of gedeeltelijk onleesbaar worden.  

De aard en het materiaal van een voorwerp bepalen welke nummeringmethoden geschikt zijn 

en welke vermeden moeten worden.  

KBR bewaart inderdaad drie soorten collectiestukken die elk hun specifieke eisen hebben ten 

overstaan van nummering: 

o gebonden collectiestukken: oude en hedendaagse drukken, handschriften, brochures, 

o ongebonden collectiestukken: kaarten & plannen, prenten, ordonnansen, affiches, 

postkaarten, 

o objecten: globes, cd’s, Lp’s, munten, penningen, bustes, rariteiten, keramiek, glas, 

fotografisch materiaal, … 
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Ook bij het bepalen van de plaats van het nummer moet men overdacht en systematisch te 

werk gaan zodat de plaats en de aard van het nummer snel gevonden kan worden. 

De afspraken hierover liggen in deze handleiding vast. Het gaat om een praktisch 

werkinstrument voor alle collega’s van de KBR die tot taak hebben de collectiestukken te 

nummeren. De handleiding beoogt het gelijkstemmen van de praktijk. 

Het inventaris- en het idn-nummer worden met een zacht potlood –bij voorkeur met 

hardheidsgraad HB- leesbaar en discreet aangebracht zonder veel druk te zetten om het papier 

niet te beschadigen.  

Bij gebonden collectiestukken komt het plaatsnummer linksboven op de binnenzijde van het 

dekblad. Indien het dekblad niet beschrijfbaar is wordt het plaatsnummer op het  eerste blad, 

vóór de titelpagina (=schutblad) vermeld. Indien het om een gebrocheerd boek gaat wordt het 

plaatsnummer aangebracht op het voorplat. 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij ongebonden collectiestukken komt het plaatsnummer rechtsonder op de versozijde, het idn-

nummer wordt linksonder op de versozijde aangebracht.  

Inventarisnummers kunnen op vier manieren worden toegekend aan objecten:  

o aangebracht op het object met de vernis-stift-vernismethode: om te vermijden dat de inkt in de 

drager dringt wordt het inventarisnummer geschreven op een vooraf aangebracht strookje 
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vernis. Na droging wordt hierover een tweede vernislaagje gestreken, ter bescherming. M.a.w. 

het inventarisnummer wordt tussen twee vernislaagjes aangebracht. 

o bevestigd aan het object: met een label, met ongebleekte keper- of naadband;  

o gekleefd op de verpakking van het object: met etiket;  

o los naast het object worden bewaard: zuurvrij strookje. Zeer kleine objecten krijgen een label, 

maar indien dit onmogelijk is zoals in het geval van muntstukken, miniatuurobjecten, pins, 

medailles, schelpjes enz. kunnen de nummers aangebracht worden op het hoesje dat het object 

bevat of op een zuurvrij strookje dat onder het object wordt geschoven. 

Ingeval van het opbergen van niet-verpakte objecten van diverse aard en vorm, is het praktisch 

om een contourtekening mét het inventarisnummer van het object aan te brengen op de 

legplank. 

  

   

Fig. 2 Aanbrengen van het inventarisnummer 

 

Het plaats- en idn-nummer worden ook steeds op de hoes, de stofwikkel, de montage, de lijst, 

het passe-partout, de zuurvrije map of de zuurvrije doos genoteerd.  

Wanneer een collectiestuk een ander plaatskenmerk krijgt, wordt de oude nummering nooit 

verwijderd. De oude inventarisnummers kunnen doorgestreept worden, maar ze moeten wel 

leesbaar blijven om de geschiedenis van het collectiestuk te kunnen reconstrueren: ofwel 

kunnen de oude boeknummers doorgestreept worden, maar ze moeten wel leesbaar blijven, 

ofwel wordt de oude nummering onaangeroerd gelaten en wordt het nieuwe boeknummer 

eronder geschreven. 
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Vooral boeken (gebonden werken) en prenten (losbladige werken) worden naast of op elkaar 

gestapeld. Het plaatsnummer van die werken moet onmiddellijk herkenbaar zijn in de 

magazijnen zonder het collectiestuk te verplaatsen.  

Hedendaagse drukwerken worden onderaan op de rug voorzien van een duurzaam etiket met 

het inventarisnummer gedrukt met duurzame inkt. Indien de rug te smal is wordt het etiket 

onderaan op het voorplat, tegen de rug gekleefd. Het etiket wordt met zuurvrije lijm 

aangebracht.  

   

Fig. 3 Etiketten op hedendaagse drukken 

 

Oude en kostbare drukken krijgen een label van zuurvrij papier waarop het inventarisnummer met 

potlood wordt aangebracht. Dit label wordt gedeeltelijk in het boek of in het foedraal geschoven zodat het 

boeknummer steeds zichtbaar is. 

   

Fig. 4 Etiketten op oude en kostbare drukwerken 

 

Ook in kunstenaarsboeken wordt een label van zuurvrij papier geschoven. Kunstenaarsboeken 

zijn kunstwerken bedacht door kunstenaars die een bepaalde sequentie willen verbeelden aan 

de hand van de vorm van een boek. Deze boeken zijn heel waardevol en vaak genummerd en 

gesigneerd door de kunstenaar. 

Voor preservatie, conservatie en restauratie moeten in het bibliotheeksysteem velden worden 

voorzien, eventueel geïndexeerd, die het mogelijk maken om de toestand van het stuk te 

beschrijven en op te volgen. Wanneer bv. een boek in slechte staat in de bibliotheek toekomt en 
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niet dadelijk kan worden geconserveerd of gerestaureerd, kan dit in een bepaald (geïndexeerd) 

veld worden aangeduid zodat men in de toekomst het stuk kan behandelen en men het niet uit 

het oog verliest. Indien het stuk werd gerestaureerd, kan dit ook hier worden vermeld en kan het 

bestaan van een restauratieverslag worden aangeduid. Gegevens betreffende de bruikleen voor 

tentoonstellingen (wie, waar, wanneer, periode, verzekeringswaarde en de manier waarop het 

stuk werd tentoongesteld) moeten ook worden aangeduid. 

Prenten, kaarten en fotografisch materiaal moeten afzonderlijk worden geïnventariseerd. De 

ideale bewaaromstandigheden voor fotografisch materiaal verschillen van deze voor papier. 

Indien mogelijk moeten foto’s worden verwijderd en apart bewaard. Dwarsverwijzingen worden 

aangebracht van het fotografisch materiaal naar het stuk waarbij de foto(’s) horen en 

omgekeerd. 

 

2.2. Bibliografische ontsluiting 

Zonder de bibliografische ontsluiting van het materiaal bestaat dit niet voor de gebruiker. 

Gedurende de 19de en de 20ste eeuw werd de ontsluiting van collecties zoals losse kaarten en 

prenten in grote instellingen dikwijls verwaarloosd. Oorzaak was de opstelling van de collectie. 

Kaarten en plannen zaten op een geografische manier gerangschikt (bv. kaarten van het heelal, 

continent, stad, ...) en prenten volgens de graveur. Het personeel zag daarom het nut van de 

ontsluiting niet zo dadelijk in. Soms werden de stukken zelfs niet geïnventariseerd. 

Zoals bij boeken zouden de inventarisnummers van prenten en kaarten moeten corresponderen 

met een ligplaatsnummer. Hierbij wordt alleen rekening gehouden met de materiële toestand 

van het voorwerp. Er kan wel een onderscheid worden gemaakt volgens de grootte van het stuk 

en de drager: wat is het formaat en gaat het om verzuurd papier of ouderwets lompenpapier. 

Wanneer we de stukken bij elkaar opbergen moeten we er m.a.w. voor zorgen dat de ruimte 

optimaal wordt benut en dat de stukken geen gevaar lopen. Opberging van de stukken op deze 

wijze verplicht het personeel om onmiddellijk het stuk op zijn minst minimaal te beschrijven, 

anders is het alleen via de inventaris terug te vinden. Het is aangewezen dat fotografisch 

materiaal, prenten en kaarten ook inhoudelijk worden ontsloten. 

 

2.3. Stempels en etiketten 

Stempels 

De stempel is het eigendomsmerk van de bibliotheek. Hij wordt aangebracht zodra een werk in 

de KBR-erfgoed-collecties terechtkomt. Collecties worden zo minder geschikt voor diefstal en 

kunnen na vondst geïdentificeerd worden als behorend tot de KBR-collecties.  

Droogstempels of reliëfstempels maken geen gebruik van inkt. Ze worden in het papier gedrukt 

en laten een reliëf na. Ze hebben het voordeel dat ze minder storen wanneer bijvoorbeeld de 

prent of de gestempelde pagina van een boek wordt tentoongesteld. 

Deze stempels zijn weinig geschikt voor objecten. 
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De stempels worden aangebracht om het bezit aan te duiden en om diefstal te vermijden. Zij 

mogen echter niet in het midden van een gravure of ets worden geplaatst noch aan de 

versozijde, maar liefst langs de rand van de afbeelding. Bij een boek mogen ze nooit in de 

buitenste marge worden geplaatst, maar net buiten de zetspiegel. 

Etiketten 

Zelfklevende etiketten en doorzichtige tape om het etiket te bevestigen, zijn verboden. 

Zelfklevende etiketten komen na een tijd los. De klevende stof van de plakband maakt lelijke 

vlekken op de boekband of de stofwikkel, dringt in de drager en verduurt na een tijd zodat het 

etiket loskomt. In enkele gevallen heeft men zelfs een strook plakband tot op de binnenzijde van 

de platten geplakt wat de beschadiging alleen maar erger maakt. 

De zuurvrije etiketten worden alleen met zuurvrije lijm onderaan op de ruggen van de boeken 

geplakt. Wanneer de rug van het boek te smal is om een etiket aan te brengen, wordt het etiket 

in de linkeronderhoek van het voorplat geplakt. Het etiket op de tekst of een belangrijk deel van 

de illustratie van het voorplat (bij bv. pocketboekjes) plakken, wordt vermeden. De 

plaatsnummers moeten met onuitwisbare/permanente en kleur- en watervaste inkt op de 

etiketten worden aangebracht vooraleer ze worden vastplakt. 

Er moet ook worden vermeden dat er om andere redenen al of niet gekleurde plakband of post-

its op de boeken wordt geplakt of dat men met verf of correctievloeistof symbolen op het boek 

aanbrengt (om bv. aan te duiden dat het boek op een bepaalde plaats in de leeszaal wordt 

gezet of dat het boek gemicrofilmd of gedigitaliseerd is). Verder zijn rekkers en papierklemmen 

uit den boze. 

Bij handschriften en oude drukken worden de boeken voorzien van losse zuurvrije strookjes 

papier. Bovenaan op deze strookjes wordt het inventarisnummer op de recto- en versozijde met 

potlood aangebracht. Ze steken uit het boek zodat het inventarisnummer zichtbaar is. De 

strookjes zijn beschikbaar in verschillende diktes en er moet worden voor gezorgd dat men het 

strookje correct aanbrengt en de bladen van het boek niet worden beschadigd of gekreukt. Bij 

verlies kunnen deze gemakkelijk worden vervangen en de ruggen van de, meestal historische, 

banden worden niet beschadigd. Bij boeken die in een zuurvrije doos worden bewaard, wordt 

een zuurvrij etiket met het inventarisnummer met stijfsellijm op de doos gekleefd. 

Opmerkingen 

Aangezien drukwerken voorzien worden van een stempel, van etiketten met het 

inventarisnummer op de rug of op een zuurvrije strook en van het inventarisnummer met 

potlood op het dekblad, is het helemaal niet nodig dat de inventarisnummer in het boek of op de 

band met balpen of inkt worden aangebracht. Hetzelfde geldt voor de nummers van de 

bibliografische beschrijving, het idn-nummer. 

Zelfklevende etiketten van leveranciers, hetzij etiketten met de inventarisnummer en barcode 

en/of etiketten met de prijs van het boek dienen te worden verwijderd. Deze gegevens moeten 

zich in de voorziene velden van de bibliografische beschrijving bevinden en niet op het boek. Ze 

beschadigen immers na een tijd de band of de stofwikkel en komen daarna los. 

Vele documenten komen niet rechtstreeks in de bibliotheek terecht. Oude drukken of 

handschriften, maar ook bibliotheekmateriaal uit de 19de en 20ste eeuw hebben bijvoorbeeld 

reeds een lange weg afgelegd. Het is evident dat men bij deze oude, maar ook moderne 
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documenten niet raakt aan de herkomstaanduidingen in het boek. Het kan hier gaan om 

handgeschreven herkomstaanduidingen, ex-librissen of stempels van openbare of privé-

bibliotheken. Indien bibliotheekstempels of inventarisnummer van vorige eigenaars voor 

verwarring kunnen zorgen, kunnen deze met potlood worden doorgestreept, maar ze mogen 

zeker niet worden overplakt met een stuk papier of met viltstift of inkt onleesbaar worden 

gemaakt of weggeschrapt. Deze gegevens zijn van groot belang voor de geschiedenis van het 

exemplaar. 

 

3. Bewaren, raadplegen en tentoonstellen 

3.1. Bewaring: magazijn 

Een magazijn is geen woonruimte of leeszaal. De ideale hoogte is ongeveer 2m30. Hierdoor 

kan de ruimte optimaal worden benut. De kasten kunnen aan het plafond worden bevestigd en 

de boeken kunnen gemakkelijk uit de rekken worden gehaald. Bij rekken die hoger zijn moet er 

gebruik worden gemaakt van een keukentrapje of taboeret. Dit is gevaarlijk, zeker wanneer het 

gaat om grote formaten, en kan best worden vermeden. Het is aangewezen dat deuren en 

ramen van de magazijnen zoveel mogelijk gesloten blijven. 

3.1.1. Temperatuur, luchtvochtigheid en licht 

Kelders en vochtige ruimtes in het algemeen zijn ongeschikt om papier en boeken te bewaren. 

De temperatuur voor de bewaarplaatsen van boeken, archieven en documenten bedraagt 

ongeveer 18° en de relatieve vochtigheid ligt rond 50-55 %. Het is belangrijk dat de temperatuur 

en de relatieve vochtigheid in de bewaarplaatsen zo constant mogelijk wordt gehouden. 

Schimmels die latent aanwezig zijn op de boeken kunnen zich bij een te hoge temperatuur en 

relatieve vochtigheid (meestal hoger dan 24° en 65 % Rv) snel terug ontwikkelen. 

Het licht in de magazijnen moet tot een minimum worden beperkt. Direct zonlicht moet zowel in 

de magazijnen als in de leeszalen worden vermeden. Het is beter dat er zich geen vensters in 

het magazijn bevinden. Indien deze er toch zijn moeten ze op een efficiënte manier worden 

afgedekt met (rol)luiken of gordijnen. Dit geldt ook voor de leeszaal. De boekenrekken zet men 

liefst haaks op de vensters. 

Bij alle collecties is het aangewezen dat er regelmatig wordt gecontroleerd op plaagdieren, 

schimmels, enz. Er kunnen geregeld insectenvallen worden geplaatst en van documenten 

waarvan men niet zeker is, kan men bv. schimmelmonsters laten nemen. 

 

3.1.2. Boekenkasten en ladekasten 

Bij het installeren van boekenkasten en ladekasten moeten deze zo worden opgesteld dat ze 

gemakkelijk rondom kunnen worden gereinigd. Metalen geverfde of gelakte boekenkasten zijn 

het meest geschikt. Houten rekken moeten worden behandeld tegen insecten en daarna 

gevernist. 

Vooraleer men de rekken aanschaft moet men zeker weten wat men in de rekken gaat 

bewaren. Rekken voor het bewaren van ingebonden kranten hebben een andere diepte dan 
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rekken voor monografieën. Indien rekken met een normale diepte gebruikt worden voor het 

bewaren van kranten, steken de gebonden kranten uit de rekken. De banden worden dan 

beschadigd door boekenkarretjes of door de rand van de boekenplanken. Bij de ingebonden 

kranten, die bijna overal rechtstaand worden bewaard omdat de banden liggend te veel plaats 

zouden innemen, kan men onder het boekblok langs de kant van de voorzijde een strook 

zuurvrij karton steken dat past tussen de twee platten, m.a.w. dat zo breed is als het boekblok 

en dat even hoog is als de onderste inslag van de platten. Dit verhindert dat het zware boekblok 

gaat doorzakken zodat uiteindelijk de band wordt beschadigd en het boekblok scheef wegzakt. 

Er moet ook aandacht worden besteed aan het gewicht dat elke plank en de boekenkast 

kunnen dragen. Een te groot gewicht kan leiden tot onomkeerbare beschadiging van de kast en 

het materiaal dat zich op de verschillende boekenplanken bevindt. Men moet ervoor zorgen dat 

de rekken stabiel staan en niet voorover gaan hellen. 

De lucht moet zoveel mogelijk vrij kunnen circuleren door de rekken. Indien er 

verwarmingselementen in het magazijn staan, mogen de boekenkasten hier niet te dicht tegen 

worden geplaatst. Boekenkasten nooit tegen een muur en zeker geen buitenmuur plaatsen. 

Zowel in de magazijnen als in de leeszalen moet men vermijden dat er zich scherpe uitstekende 

delen in de boekenkasten bevinden die de boeken zouden kunnen beschadigen. Soms laat 

men bij het verplaatsen van de boekenplanken bevestigingshaken zitten, ook woutermannetjes 

kunnen de boeken beschadigen. Bij kasten die ineen geschroefd zijn of waar de rails in de 

wanden waarop men de planken met plankdragers kan vastzetten met schroeven zijn bevestigd 

moet men oppassen dat deze schroeven niet uitsteken en zo de boeken beschadigen. De 

schroeven moeten verzonken worden aangebracht. 

De boekenrekken moeten voorzien zijn van degelijke boekensteunen in verschillende formaten 

die variëren naargelang de hoogte van het boek zodat ook de grote formaten voldoende worden 

ondersteund. Degelijke boekensteunen zijn meestal ook van metaal en kunnen op een 

eenvoudige wijze op de boekenplank worden bevestigd. Ze moeten natuurlijk ook worden 

geverfd of gelakt en het onderste steunvlak dat op het boekenrek wordt vastgezet mag liefst niet 

onder de boeken worden geschoven. Boekensteunen van slechte kwaliteit en met scherpe 

hoeken kunnen de boeken beschadigen of de magazijnier kan zich aan deze boekensteunen 

bezeren. 

De boeken mogen niet te strak staan in de rekken. Indien dit zo is, kunnen de boeken worden 

beschadigd wanneer men ze uit de rekken neemt of terugzet. Boeken mogen nooit met de kop 

van de rug uit de kast worden getrokken. Duw het boek langs achter naar voor of schuif de twee 

belendende boeken iets naar achteren. Men omklemt met de hand beide platten en pakt zo het 

boek uit het rek. Grotere en zware boeken moeten bij deze handeling met de andere hand 

worden ondersteund. 

Men moet steeds rekening houden met de boeken die uitgeleend zijn. Bij het plaatsen van de 

boeken moet erop worden gelet dat de plank erboven niet te dicht bij de grootste boeken komt 

die op de plank eronder staan, dit om schade aan de boeken te vermijden. 

Boekensteunen die onderaan de boekenplank worden bevestigd, zijn niet voldoende om de 

boeken recht te houden. Bovendien kunnen ze het boekblok ernstig beschadigen wanneer de 

magazijnier niet opmerkt dat zo'n steun zich ergens in de kast bevindt. 
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Een compactussysteem bespaart veel ruimte, maar de boeken die erin worden bewaard zijn 

onderhevig aan schokken. Bovendien moet er steeds worden voor gezorgd dat de boeken niet 

uit de rekken kunnen vallen. Wanneer dit onopgemerkt voorbijgaat, wordt het boek zwaar 

beschadigd door de rijdende kasten. De verluchting bij deze kasten is beperkt. 

De boeken worden het best van onder naar boven in de rekken geplaatst. D.w.z. het boek met 

het laagste boeknummer staat in een rek linksonder en het boek met het hoogste boeknummer 

rechtsboven. Hierdoor vermijdt men dat het rek onstabiel wordt en het is veel gemakkelijker om 

de boekenplanken te vullen van onder naar boven. Men kan immers eerst de boeken op de 

onderste planken plaatsen en daarna de volgende boekenplank vastzetten zodat er zo weinig 

mogelijk ruimte verloren gaat. 

Bij de inventarisering van boeken wordt er best een doorlopende nummering gebruikt die geen 

rekening houdt met het formaat. Met andere woorden: geen aparte nummering per formaat. Dit 

laat ons toe om een boek gemakkelijk van plaats te veranderen in het magazijn. 

Grote formaten moeten plat worden bewaard. Vroeger bestonden er rekken met rollen om deze 

boeken gemakkelijker te bewaren. Wanneer boeken plat worden bewaard: nooit meer dan een 

drietal boeken op elkaar stapelen. Eén persoon moet de boeken gemakkelijk uit de rekken 

kunnen nemen. Indien het boek te zwaar weegt moet men de hulp inroepen van een collega. 

Kranten zijn oorspronkelijk losbladig en worden ingebonden. Wanneer ze niet worden 

gebonden, is de kans groot dat er bladen verdwijnen bij consultatie of dat de lezers de kranten 

wanordelijk terugbezorgen aan de leeszaalbediende. Het papier is ook licht en van slechte 

kwaliteit - na een tijd verzuurd en dus nog kwetsbaarder - zodat de mogelijkheid tot schade 

vergroot (scheuren, valse plooien, enz.). Kranten mogen zeker niet opgeplooid worden 

bewaard, noch in pakken met een touwtje samengebonden. Na een tijd kunnen ze niet meer 

fatsoenlijk worden platgelegd en het touw snijdt in de kranten. 

Bibliotheken laten tijdschriften en kranten, maar ook monografieën dikwijls extern binden. Het is 

absoluut noodzakelijk dat een kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd. Boeken worden soms 

onoordeelkundig afgesneden met in sommige gevallen verlies van tekst. 

Oude drukken met beslag dat al of niet gedeeltelijk is verwijderd, kunnen de banden van de 

boeken die ernaast staan ernstig beschadigen. Het is aangewezen dat deze boeken voorzien 

worden van een zuurvrije overslagdoos, schuifdoos of boekschoen. Waardevolle of 

gestempelde boekbanden worden eveneens in een doos opgeborgen. Kwetsbaar materiaal (bv. 

pamfletten zonder band, 19de- en 20ste-eeuwse boekhandels- of veilingcatalogi) kan worden 

opgeborgen in een zuurvrije omslag of map en desgewenst daarna in een zuurvrije doos. 

Vooral in de 19de eeuw werden efemere publicaties of overdrukken van verschillende formaten 

samen ingebonden. Sommige documenten in deze convoluten of verzamelbanden (het Franse 

“recueil factice”) worden zelfs opgeplooid en men vindt geregeld publicaties op zuur papier 

samengebonden met drukken op lompenpapier. Een intensieve consultatie zorgt bovendien 

voor talrijke beschadigingen. Deze convoluten worden liefst zo snel mogelijk gedigitaliseerd en 

kunnen later door een restaurator worden gerestaureerd. 

Kaarten en affiches komen soms opgerold of opgevouwen in de bibliotheek terecht. Deze 

moeten zo snel mogelijk worden gevlakt en plat bewaard. Wanneer er te lang wordt gewacht 

met het plat leggen van deze documenten, kan het zijn dat in het slechtste geval de 
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documenten hopeloos verloren zijn - verzuurd papier breekt bijvoorbeeld in kleine stukken - en 

dat de waarde van het document al lang niet meer de eventuele restauratiekosten rechtvaardigt. 

Documenten die reeds lang zijn opgerold mogen alleen worden gevlakt en plat gelegd onder 

leiding van de preservatieadviseur die desgewenst beroep doet op een restaurator. 

Losbladig materiaal zoals prenten en kaarten wordt bewaard in metalen ladekasten. Bij de 

bewaring moet ervoor gezorgd worden dat de prent of de kaart gemakkelijk kan worden 

geraadpleegd en worden teruggeplaatst. Dit wil zeggen dat de lades van deze kasten niet 

mogen worden volgepropt met prenten of kaarten en dat één of meerdere kaarten telkens 

worden voorzien van zuurvrije bewaarmappen. Wanneer het om hele grote formaten gaat is het 

aangewezen om de documenten met twee personen naar de leeszaal te brengen of om zich te 

voorzien van aangepast rollend materiaal. 

 

3.1.3. Prenten, kaarten en plannen 

Losbladige collecties werden in het verleden dikwijls gemonteerd op zuurhoudend karton of 

papier. Dit is bv. zo in het Prentenkabinet van KBR. Aangezien dit zuurhoudend materiaal 

uiteindelijk ook de collecties gaat aantasten, moeten deze kartons door een papierrestaurator 

worden verwijderd. Dit is een arbeidsintensief werk en kan alleen door een gekwalificeerd 

personeelslid worden uitgevoerd. Zeker zelf niet proberen de - dikwijls op de hoeken gelijmde - 

prenten los te rukken van het zuurhoudende papier of karton. 

 

3.1.4. Fotografisch materiaal 

Fotografisch materiaal is meestal kwetsbaarder dan papier. De juiste en stabiele temperatuur 

en relatieve luchtvochtigheid spelen hier zelfs nog een belangrijker rol om de levensduur te 

verlengen. Hoe hoger de temperatuur en luchtvochtigheid des te korter is de levensduur van het 

fotografisch materiaal. Bovendien mag het fotomateriaal niet aan UV-straling worden 

blootgesteld en zou - ook in de leeszaal - de lichtwaarde tot 50 lux moeten worden beperkt. 

De ideale bewaaromstandigheden zijn dikwijls niet haalbaar. Zwart-witnegatieven, 

kleurennegatieven en positieven mogen zo koud mogelijk worden bewaard. Wanneer ze 

bijvoorbeeld bij -20° en 42 % RV (relatieve vochtigheid) worden bewaard en niet worden 

geraadpleegd, gaan ze 380 maal langer mee dan bij 20° en 50 % RV. Dit voordeel verdwijnt 

echter zienderogen wanneer het object bijvoorbeeld eenmaal per jaar wordt geconsulteerd of 

eenmaal om de 4 jaar gedurende 3 maanden wordt tentoongesteld (respectievelijk 60x en 12x). 
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 Fotomateriaal Temperatuur Relatieve vochtigheid 

Depot 
3°C 

Kleuren polaroid 3° C ± 0,5° C  
Niet onder 0° C 

33% ± 3% 

Kleurennegatieven en 
positieven op transparante 
dragers 

3° C ± 0,5° C 33% ± 3% 

Kleurenpositieven op papier 3° C ± 0,5° C 45% ± 5% 

Depot 10° C 
Optische beelddragers, Cd-
rom en DVD 

5-10° C ± 0,5° C 35% ± 5% 

Depot 13° C 

Glasnegatieven 13° C ± 0,5° C  
Niet onder 0° C 

33% ± 3% 

Z/W negatieven op 
transparante dragers 

13° C ± 0,5° C 33% ± 3% 

Z/W films + microfilms 13° C ± 0,5° C 33% ± 3% 

Dragers geluidsbanden, 
cassettes, videobanden 

13° C ± 0,5° C 33% ± 3% 

Depot 18° C 

Z/W afdrukken op papieren 
dragers 

18° C ± 0,5° C 45% ± 5% 

Fotoalbums 18° C ± 0,5° C 45% ± 5% 
± duidt de maximale toegelaten schommelingen aan  

Fig. 5 Bewaarcondities fotografisch materiaal  

 

In elk geval moet er steeds voor worden gezorgd dat de luchtvochtigheid onder de 50% blijft en 

dat de temperatuur en relatieve vochtigheid zo stabiel mogelijk zijn. Glasnegatieven en 

kleurenpolaroids mogen zeker niet onder nul graden worden bewaard. Buiten de foto’s die apart 

worden bewaard vindt men dikwijls foto’s terug in gedrukte werken, getikte of handgeschreven 

rapporten, handgeschreven reisverhalen, enz. Het is absoluut noodzakelijk dat papierklemmen 

(paperclips), nietjes, spelden, elastiekjes (rond bijvoorbeeld opgerolde microfilms), plastiek 

mappen met schadelijke kunststoffen en soms andere objecten die het document beschadigen, 

worden verwijderd. 

Positieve microfilms, fotografische kopieën van documenten uit de eigen of andere collecties, 

zijn natuurlijk ook fotomateriaal. Ze werden meestal vervaardigd omdat het papier onderhevig is 

aan verval (bv. kranten) of omdat het object uniek en/of erg kwetsbaar is en men de manipulatie 

zoveel mogelijk dient te vermijden. De microfilms worden meestal in de leeszaal opgeslagen en 

worden hier natuurlijk niet onder optimale omstandigheden geconserveerd. De oorspronkelijke 

negatieve filmrollen die aan bepaalde technische kenmerken voldoen, moeten echter wel onder 

optimale omstandigheden worden bewaard. Indien mogelijk wordt deze ‘master’ of ‘moederfilm’ 

buitenshuis bewaard. Deze kopie mag niet worden gebruikt om fotografische afdrukken te 

maken. Hiervoor moet een tweede negatieve film ter beschikking staan van de fotografische 

dienst. Indien wordt beslist om deze microfilms te digitaliseren, moet men er zich van bewust 

zijn dat ook deze digitale kopie beheerd en geconserveerd moet worden. 

Fotografisch materiaal wordt het best ook op de juiste manier verpakt. Zoals reeds werd 

aangeduid, zijn glasplaten erg gevoelig voor breuken. Alle fotografisch materiaal kan echter 
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onherroepelijk worden gekrast of gevouwen en is gevoelig voor stof, licht en schadelijke 

omgevingsfactoren. Fotografisch materiaal wordt nooit met water gereinigd maar met een zacht 

penseel. Men moet steeds vermijden om op de foto te schrijven. Indien het niet anders kan: op 

de achterzijde met een HB/2 potlood. Fotografisch materiaal moet bij voorkeur afzonderlijk 

worden beschermd. Verpakkingsmaterialen moeten voldoen aan de PAT-norm (Photographic 

Activity Test). Verpakkingsmateriaal uit kunststof moet weekmakervrij zijn en kan vooral 

gebruikt worden bij veelvuldige consultatie. Papier is niet chloor gebleekt, zonder lignine, 

opgebouwd uit 100% alfacellulose of katoen en is vooral bij twijfel ongebufferd. 

Glasnegatieven worden in four-flaps bewaard, verticaal in een fliptopdoos. Foto’s worden 

gerangschikt en horizontaal bewaard volgens formaat. Zoals bij kaarten en prenten moeten 

grote formaten bij bewaring, vervoer en consultatie voldoende ondersteund zijn zodat ze niet 

doorbuigen. Diapositieven mogen niet bevestigd zijn tussen twee beschermende glazen 

plaatjes. De mogelijkheid bestaat dat hier een microklimaat ontstaat. Hetzelfde geldt trouwens 

ook voor het bewaren van foto’s in passe-partouts. 

Pergamijnpapier (het Franse “papier cristal”) mag niet worden gebruikt. Indien de fotoalbums 

van goede kwaliteit zijn en de fotografische afdrukken geen gevaar lopen, kunnen deze albums 

worden bewaard. Wanneer het papier of karton van de albums verzuurd is of uit materiaal 

bestaat (bv. plastiek met weekmakers) dat de foto’s beschadigt, kan worden beslist om het 

album volledig te ontmantelen en de foto’s op een andere manier te bewaren. Het 

oorspronkelijke album moet echter wel worden gedocumenteerd. De manier waarop de 

documenten vroeger werden bewaard zijn belangrijk niet alleen omdat ze ons tonen hoe een 

verzamelaar zijn collectie heeft geordend en bewaard, maar ook om beschadigingen aan de 

foto’s, die soms nog niet zichtbaar zijn, te kunnen duiden. Ook hier geldt de regel: indien twijfel, 

consulteer een fotorestaurator. 

 

3.1.5. Onderhoud 

Wanneer het magazijn en de opbergsystemen proper worden gehouden, is dit geen goede 

voedingsbodem voor plaagdieren, insecten en schimmels. Het magazijn, de rekken en kasten 

en het materiaal zelf moeten regelmatig worden gereinigd. Het gebruik van water moet zoveel 

mogelijk vermeden worden in de magazijnen. Indien de vloeren met water worden gereinigd 

moet ervoor gezorgd worden dat het water niet onder de boekenrekken terechtkomt. De vloer 

moet zo snel mogelijk worden gedroogd, anders verhoogt de relatieve vochtigheid in de 

magazijnen. Borstels en plumeaus of stofkwasten worden niet in het magazijn gebruikt. Deze 

verplaatsen alleen het stof. 

Voor het reinigen van de boeken wordt een museumstofzuiger gebruikt, maar men kan ook 

werken met een gewone huisstofzuiger voorzien van een hepafilter en regelbare zuigkracht. 

Belangrijk is dat men een zachte borstel als mondstuk gebruikt. Bij boeken wordt de bovenste 

snede eerst gereinigd omdat deze het vuilst is. Het kan ook zijn dat het boek vanbinnen moet 

worden gereinigd. Vooral bij oude drukken die jarenlang nooit werden gereinigd is dit soms 

noodzakelijk. Steeds moet ervoor gezorgd worden dat de borstel het vuil opzuigt en het vuil niet 

in de pagina's wrijft. Vooral in de kneep (verbinding tussen plat en rug) kan zich vuil en stof 

ophopen. Bij het stofzuigen van de buitenkant moet men er zeker voor zorgen dat het boek 
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gesloten blijft en het stof zich niet in het boekblok verspreidt. Tegenwoordig worden er ook 

machines verkocht die de boeken automatisch reinigen in een gesloten omgeving. 

Vooraleer men bij een verhuizing de boeken terugplaatst, worden de boekplanken gestofzuigd 

en met uitspoelbare antistatische stofdoeken of microvezeldoeken gereinigd. 

Water komt hier niet aan te pas. De metalen boekenkasten gaan immers snel roesten: de 

laklaag op de rekken is hier nu eenmaal niet op voorzien. 

Boeken die in slechte staat zijn, met bijvoorbeeld een los voorplat, kunnen worden voorzien van 

een brede linnen band of van een stevige zuurvrije papieren omslag, zodat verdere 

beschadiging wordt beperkt. Boekbanden of papier worden niet hersteld met tape of lijm. De 

beschadigingen die worden vastgesteld worden gemeld aan de preservatie- of de 

collectieverantwoordelijke. 

 

3.1.6. Veiligheid 

Er moet de nodige aandacht worden besteed aan de veiligheid van de collecties, zowel in de 

magazijnen als de leeszalen. Bij patrimoniale collecties is het aangewezen dat slechts een 

beperkt aantal personeelsleden toegang hebben tot het magazijn. Beveiligde deuren die het 

mogelijk maken te controleren wie zich toegang verschaft tot het magazijn, zijn aangewezen. 

Bij werken uitgevoerd door derden in het magazijn is het absoluut noodzakelijk dat het 

diensthoofd op de hoogte is van de uit te voeren werken en dat de werken onder het toezicht 

van één van de personeelsleden worden uitgevoerd en dit niet alleen om mogelijke diefstal te 

verhinderen. Er dient op te worden gewezen dat er met evenveel zorg, voorzichtigheid en 

netheid moet worden gewerkt als in een huiskamer. Dikwijls gaat de snelheid waarmee het werk 

wordt gepresteerd ten koste van de netheid en wordt er weinig respect getoond voor de 

collecties, zij het oude drukken, archiefmateriaal, handschriften of moderne boeken. 

Planten in de magazijnen of leeszalen zijn te vermijden. Het is evident dat eten, drinken of 

roken zowel in magazijnen als leeszalen verboden zijn. Wateroverlast moet onmiddellijk worden 

gemeld. Materiaal dat waterschade opliep is heel kwetsbaar en binnen de 24 uur kunnen er zich 

reeds schimmels ontwikkelen. Het is de taak van de collectieverantwoordelijke en de 

verantwoordelijke voor de preservering om zo snel mogelijk de gepaste maatregelen te nemen. 

Waterleidingen, verwarmingsbuizen en afvoerpijpen moeten liefst niet door de magazijnen 

lopen. Indien dit toch het geval is moeten ze geregeld worden gecontroleerd. 

Brand in een depot is een van de grootste gevaren voor papieren collecties. In tegenstelling tot 

vocht is het risico echter veel kleiner en kunnen er ook een aantal voorzorgsmaatregelen 

worden getroffen. Het materiaal dat zich in de magazijnen bevindt, moet zoveel mogelijk 

brandveilig zijn: ijzeren in plaats van houten rekken, enz. 

Magazijnen zijn voorzien van brandvrije deuren, rookdetectoren, brandblusapparaten, enz. Een 

sprinklersysteem wordt best niet geïnstalleerd in een boekenmagazijn. De waterschade die door 

zo’n systeem kan worden veroorzaakt, kan veel groter zijn dan de brand zelf. Waterkokers, 

koffiezetmachines of microgolfovens hebben geen plaats in een magazijn. Brand gaat dikwijls 

gepaard met waterschade. Ook hier kan het bluswater evenveel of meer schade aan de 

collectie veroorzaken dan de brand. 
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Opmerkingen 

Indien het beheer van leeszaal en magazijn niet gecentraliseerd is, moet er een hechte 

samenwerking bestaan tussen bv. de verantwoordelijken van de leeszaal, de magazijnen, de 

boekbinderij, de catalogiseringsafdeling, de restauratieafdeling, de onderhoudsploeg, enz. Er 

moet best één eindverantwoordelijke zijn die op de hoogte is van het reilen en zeilen van de 

hele zaak. 

Het leeszaalpersoneel moet op de hoogte zijn van de conserverende maatregelen die door de 

restaurator en/of het magazijnpersoneel worden genomen en omgekeerd. Dit geldt ook voor het 

personeel dat verantwoordelijk is voor de opstelling van de boeken in een tentoonstelling zowel 

binnen- als buitenshuis. 

De fotografische dienst moet dezelfde strenge regels hanteren als in de leeszaal. In het 

verleden kwam het voor dat een pas gerestaureerd handschrift zwaar beschadigd terugkwam 

van de fotografische dienst. Wanneer we moeten kiezen tussen, enerzijds, het voorkomen van 

de beschadiging van een boek of document en, anderzijds, de reproductie van een object voor 

een gebruiker, primeert het eerste. Dit wil niet zeggen dat beschadigde boeken niet meer 

beschikbaar zijn. In deze gevallen moet zo snel mogelijk worden gezorgd dat de lezer op zijn 

minst een microfilm, facsimile of digitale kopie kan consulteren in afwachting dat het stuk wordt 

gerestaureerd en eventueel terug beschikbaar is. 

In grote bibliotheken is het best dat een verantwoordelijke voor de preservering samen met de 

conservatoren van de verschillende afdelingen het preserveringsbeleid voor de gehele 

bibliotheek stroomlijnt. Indien bv. de beheerder van de 19de-en de 20ste-eeuwse collecties zich 

niets aantrekt van de elementaire regels om de boeken optimaal te bewaren, zal dit grote 

gevolgen hebben voor de afdeling oude drukken. Boeken die nu nog tot de algemene collectie 

behoren, zijn de oude drukken van morgen. 

 

3.2. Raadpleging : leeszaal 

3.2.1.Temperatuur, luchtvochtigheid en licht 

Ook in de leeszalen moet er voldoende aandacht worden besteed aan relatieve vochtigheid, 

temperatuur en lichtsterkte. Temperatuurschommelingen moeten worden beperkt. Ook in de 

leeszaal mogen de temperatuur en de relatieve vochtigheid niet te hoog of te laag zijn en deze 

moeten zoveel mogelijk de omstandigheden in de magazijnen benaderen. Er mag geen direct 

zonlicht op de documenten vallen. 

 

3.2.2. Manipulatie door lezers en personeel 

Bij het consulteren van de boeken moet er op verschillende zaken worden gelet. Sommige 

(oude) drukken of handschriften zijn strak gebonden en men kan ze moeilijk volledig openen. Er 

mag nooit druk worden uitgeoefend om een boek open te leggen. Het boek wordt eerst in het 

midden opengeslagen en daarna bladert men terug naar de juiste pagina. Boeken die moeilijk 

open blijven liggen, worden niet met de hand of de elleboog opengedrukt maar met loodveters 

of zandzakjes, zonder evenwel de band te forceren. 
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Het gebruik van katoenen of nitriele handschoenen in de leeszaal is af te raden. Bij (fragiel) 

papieren erfgoed kan er, indien men werkt met handschoenen, schade worden berokkend aan 

het object. Kunstboekbanden zijn soms erg glad en het is aangeraden ze niet met 

handschoenen te consulteren. Hetzelfde geldt trouwens voor het manipuleren van bv. 

grammofoonplaten. Handschoenen bieden geen voldoende bescherming tegen het zweet van 

de handen en vuil. Het wassen van de handen vooraleer de objecten aan te raken is 

belangrijker. Niettemin is het dragen van handschoenen bijvoorbeeld aangewezen bij bepaalde 

objecten zoals globes en fotografisch materiaal, zowel de negatieven als de afgedrukte foto’s. 

Zowel personeel als lezers mogen alleen een potlood gebruiken. Het is verboden 

aantekeningen in een boek te maken of schrijfpapier om aantekeningen te maken op het 

boekblok te leggen. Zorg moet worden besteed aan werken met uitslaande platen of de 

verschillende varianten van het pop-upboek. In beide gevallen moet men erop toezien dat ze op 

een correcte manier terug worden dichtgevouwen en dat er geen valse plooien ontstaan. Bij het 

consulteren kan men de uitslaande platen met zuurvrij karton ondersteunen. Het is aangewezen 

dat bij alle gebonden handschriften en oude drukken, maar ook bij alle gedrukte of 

handgeschreven gebonden materiaal uit de 19de en de 20ste eeuw, de platten steeds worden 

ondersteund. Het volstaat niet om kussens die dienen om de platten te ondersteunen in de 

leeszaal te voorzien, maar er moet constant worden op toegezien dat deze kussens op de juiste 

manier en onder alle omstandigheden worden gebruikt door de lezers, maar ook door het 

personeel. Fotoalbums of albums met prenten of prentbriefkaarten moeten ook op dezelfde 

wijze worden geraadpleegd. De boeken worden op de kussens gelegd en niet schuin met de 

rug tegen een ander boek geplaatst. De lezer wordt geacht de boeken voorzichtig te 

behandelen en hij draagt er zorg voor dat de banden van de boeken, door onvoorzichtige 

manipulatie, niet (meer) worden beschadigd. 

Klassieke lezenaars vergemakkelijken de consultatie, maar zijn dikwijls niet bijster goed voor 

het boek. Het boek of bv. de ingebonden krant wordt volledig geopend (180°) en de binding 

komt onder druk te staan. Ook de ondersteuning van het boekblok laat hier dikwijls te wensen 

over. 

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de manipulatie van boeken met kwetsbaar 

papier en bv. grootbladige drukken zoals kranten en atlassen. Ook hier krijgt men gemakkelijk 

valse vouwen of wordt het papier gekreukt of gescheurd. Er komt nog bij dat soms de kwaliteit 

van het papier (verzuring) het papier extra kwetsbaar maakt. 

Paperclips zijn uit den boze. Ze beschadigen het boek en gaan na korte tijd reeds roesten. Het 

personeel en de lezers mogen geen “post-its”, zelfklevende memoblaadjes, in of op de boeken 

of documenten aanbrengen. De klevende strook laat dikwijls sporen na die niet meer of niet 

gemakkelijk zijn te verwijderen. 

 

3.2.3. Fotograferen en kopiëren 

Dezelfde regels die van toepassing zijn voor de consultatie van boeken en handschriften gelden 

ook voor het kopiëren en fotograferen van de papieren documenten. 

Bij moderne drukken is het aangewezen om een fotokopieerapparaat of scanner te gebruiken 

waarbij het boek niet volledig moet worden geopend. Het komt zeker de levensduur van het 
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boek ten goede wanneer men verbiedt om bepaalde grote formaten (fotoboeken, atlassen, ...) 

te kopiëren. Het is immers onmogelijk om het boek op een fatsoenlijke manier zonder het te 

beschadigen, op het fotokopieerapparaat te leggen. Ook werken in slechte staat mogen niet 

worden gefotokopieerd en het is nuttig om te overwegen om bepaalde beschadigde werken 

volledig te digitaliseren (vroeger was dit microfilmen) en de digitale kopie in plaats van het 

origineel ter beschikking te stellen van de gebruiker. 

Oude drukken mogen niet worden gekopieerd op een gewoon kopieerapparaat, maar zelfs bij 

aangepaste toestellen is de schade niet te vermijden. De verspreiding van digitale fototoestellen 

bij het lezerspubliek biedt hier een oplossing. Terwijl in het begin de digitale fotografie verboden 

was, wordt dit nu in bijna alle bibliotheken toegestaan. Het is aangewezen dat de lezer een 

formulier invult en ondertekent waarin hij aanduidt welk boek(en) en welke pagina’s hij 

fotografeert. Het gebruik van een flits is verboden. Ook hier moet er aandacht worden besteed 

aan de behandeling van het boek. De lezer mag het boek zeker niet verder opendrukken dan de 

band het toelaat, zodat hij het boek niet beschadigt. Deze digitale foto’s zijn werkdocumenten 

en indien de lezer foto’s nodig heeft die dienen om te worden gereproduceerd moet hij een 

beroep doen op de fotografische dienst. 

Bij zeldzame of unieke drukken, handschriften, enz. wordt ervoor gezorgd dat de digitale foto’s 

of ektachromen op de juiste manier worden bewaard en geïndexeerd, zodat het document niet 

telkens opnieuw moet worden gefotografeerd. 

 

3.2.4. Veiligheid 

In de leeszaal mag men niet zomaar kunnen binnen- en buitenlopen zonder zich te registreren. 

Dit geldt ook voor het personeel. Buiten de openingsuren van de leeszaal, bv. ‘s morgens, moet 

de toegang van de leeszaal beperkt zijn tot het onderhoudspersoneel. De leeszaal is alleen 

toegankelijk voor de lezers die in het bezit zijn van een geldige lezerskaart. Lezers moeten zich 

elke dag registreren, elektronisch of door middel van een lezersregister. 

De leeszaal is voorzien van camerabewaking en de lezers worden best langs verschillende 

zijden door het leeszaalpersoneel in de gaten gehouden. Bij de camerabewaking zijn 

kleurenbeelden te verkiezen boven zwartwitbeelden, die minder gedetailleerd en scherp zijn. 

Losse documenten, bv. prenten, tekeningen, kaarten of foto’s, worden geteld vooraleer ze aan 

de lezer worden bezorgd. Het aantal documenten wordt op het aanvraagformulier aangeduid. 

Vooraleer de lezer de leeszaal verlaat, moet hij de documenten terugbezorgen en worden deze 

in het bijzijn van de lezer opnieuw geteld. 

In de meeste leeszalen staan een aantal naslagwerken en tijdschriften opgesteld die vrij 

toegankelijk zijn voor de lezers. Het is gewenst de leeszaal te beveiligen en verwijderbare 

veiligheidsstrips in de boeken aan te brengen. Bij tijdschriften kunnen deze worden verwijderd 

wanneer ze naar het magazijn worden overgeplaatst. Soms moet men een compromis sluiten 

tussen de maatregelen die worden genomen om het boek in de leeszalen te beschermen en de 

perfecte bewaring van een stuk. 
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Jassen, handtassen, boekentassen, valiesjes, documententassen, plastiekzakken, eetwaren, 

dranken, kranten of tijdschriften en gsm-toestellen zijn niet toegelaten in de leeszaal. De tassen 

van draagbare pc’s worden eveneens in de vestiaire afgegeven. 

Boeken uit persoonlijk bezit en onmisbaar voor het werk moeten aan de leeszaalbediende bij 

het binnenkomen en verlaten van de leeszaal getoond worden. 

 

3.3. Tentoonstellingen 

Het spreekt voor zich dat boekmateriaal in gesloten vitrines wordt tentoongesteld. Dit geldt ook 

voor losbladig materiaal (prenten, tekeningen, aquarellen, foto’s), maar deze kunnen ook 

worden ingelijst. Het gebruikte tentoonstellingsmateriaal moet aan bepaalde normen voldoen. 

Bij eenmalig opgebouwde vitrines van tijdelijke tentoonstellingen moet ervoor gezorgd worden 

dat het materiaal tijdig wordt geverfd en dat deze verf volledig is gedroogd vooraleer het stuk in 

de vitrine wordt geplaatst. Het is evident dat ook hier bijzondere aandacht wordt besteed aan 

temperatuur en relatieve vochtigheid. 

 

3.3.1. Tentoonstellingsperiode 

De werken worden best niet langer dan twee maanden tentoongesteld. Bij boeken en 

handschriften die moeilijk open gaan en bij heel lichtgevoelig materiaal kan er zelfs na 

één maand een andere pagina worden getoond. Boeken en handschriften moeten bij het 

beëindigen van de tentoonstelling zo voorzichtig mogelijk worden gesloten om de binding niet te 

beschadigen. Het kan zijn, vooral bij handschriften op perkament, dat men deze niet dadelijk 

terug in de doos kan opbergen en op de rekken zetten, maar dat ze in het magazijn moeten 

acclimatiseren tot ze weer op een normale manier kunnen worden gesloten. Er mag nooit druk 

worden uitgeoefend om het boek bijvoorbeeld opnieuw in een schuifdoos te wurmen. 

Bij langdurige of vaste tentoonstellingen (bv. Librarium in de KBR) worden er gelijkaardige 

stukken gezocht. 

 

3.3.2. Boekenwiegen 

Boeken worden het best in een boekenwieg tentoongesteld. Deze boekenwieg kan op maat 

worden vervaardigd uit plexiglas of in de meeste gevallen uit zuurvrij karton. Bij het 

vervaardigen van deze wieg moet ervoor gezorgd worden dat de hoek waaronder de 

scharnieren van beide platten worden geopend, zo klein mogelijk is. Er moet, zoals bij de 

consultering, worden vermeden dat de bindstructuur wordt beschadigd. Indien de bladen 

uitwaaieren, kunnen stroken melinex dit verhinderen. Uitslaande platen kunnen met zuurvrij 

karton worden ondersteund. Losse documenten: archief, prenten en kaarten, Prenten, 

tekeningen, aquarellen, foto’s, kaarten, affiches en andere losbladige documenten kunnen 

worden ingelijst met opzetkartons en passe-partouts uit zuurvrij karton of papier. Voor foto’s 

kunnen polyester of papieren fotohoekjes worden gebruikt. Het ingelijste materiaal mag nooit 

het glas raken. 
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Losbladig materiaal is dikwijls erg lichtgevoelig en er moet bijzonder veel aandacht worden 

besteed aan de lichtsterkte bij het tentoonstellen (niet meer dan 50 lux). 

 

3.3.3. Manipulatie en transport 

Zowel binnen als buiten de bibliotheek moet aandacht worden besteed aan het transport. 

Boeken worden steeds op een boekenkarretje getransporteerd of in een doos. Een boek dat 

valt, kan onherroepelijk worden beschadigd. Het transport voor tentoonstellingen buitenshuis 

wordt verzorgd door gespecialiseerde firma’s. Maar ook hier moeten er door de instelling zelf 

eisen worden gesteld naargelang de kwetsbaarheid en het belang van de uitgeleende stukken. 

 

3.3.4. Veiligheid 

Bij tentoonstellingen buitenshuis wordt een verzekering van nagel tot nagel afgesloten. Deze 

verzekering bevat liefst geen clausule waarin de door de instelling bepaalde 

verzekeringswaarde kan worden aangevochten. 

De bruikleners dienen formulieren te ondertekenen waarin ze zich akkoord verklaren met 

lichtsterkte, relatieve vochtigheid, temperatuur en andere vereisten die door de instelling worden 

bepaald. 

Het is aangewezen dat vooral bij fragiele, zeer waardevolle of beschadigde stukken een 

conditierapport wordt opgesteld vooraleer het stuk de instelling verlaat. Ook aan modern 

materiaal moet de nodige aandacht worden besteed. De beschrijving van een stuk moet bij 

losbladig materiaal bv. vermelden hoeveel platen er in een map zitten. Bij bibliofiele uitgaven 

zijn soms gravures toegevoegd. Deze maken de meerwaarde uit van het boek. Indien deze 

losse bladen verdwijnen, is het bibliofiele boek onherroepelijk beschadigd. 

 

4. Restauratie- en conservatieatelier 

Niet alle stukken in de collecties van KBR verkeren in perfecte staat. Heel wat oude 

documenten werden eeuwenlang in weinig ideale omstandigheden bewaard. In het 

restauratieatelier worden deze boeken, handschriften, gravures, affiches, tekeningen en 

objecten zorgvuldig gerestaureerd. 

De opdracht van de restaurateurs van KBR bestaat erin beschadigde documenten toegankelijk 

en raadpleegbaar te maken. Ze werken op 3 vlakken: 

 preventieve conservering 

 actieve conservering 

 restauratie 

Alle ingrepen gebeuren voordat de stukken naar de magazijnen verhuizen, waar ze worden 

bewaard, of vóór ze worden tentoongesteld. 

https://www.kbr.be/nl/agenda/categorie/expo/
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Elk document krijgt een behandeling op maat, in functie van zijn huidige staat en zijn 

historische, technische en artistieke eigenschappen. Er is ook een apart atelier 

voor stofverwijdering, eentje voor preventieve conservering en een quarantainelokaal voor 

geïnfecteerde boeken. 

 

4.1. Preventieve conservering  

Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt zeker voor de collecties van erfgoedbibliotheken. 

Zijn de bewaaromstandigheden goed? Wordt de staat van de collecties nauwlettend in het oog 

gehouden? Dan daalt het risico op schade. 

Preventieve conservering omvat al de maatregelen en acties die gericht zijn op 

de omgeving van de erfgoedcollecties, met de bedoeling om schade of verlies te voorkomen en 

te minimaliseren. 

 

4.2. Actieve conservering 

Sommige stukken die in de collecties belanden, zijn al beschadigd. Zo is er de beroemde 

“Rijmbijbel” van Jacob van Maerlant. Voor zulke stukken volstaat preventie niet meer. Deze 

kwetsbare stukken worden onder handen genomen in ons restauratieatelier. Dit noemen 

we actieve conservering (soms ook curatieve conservering): ingrepen op de erfgoedcollecties 

om een vastgesteld aftakelingsproces te stoppen of om de structuur van de documenten 

te verstevigen. 

 

4.3. Milieu- en logistieke maatregelen 

KBR beschermt haar collecties op verschillende niveaus. Dat gaat van milieu- en logistieke 

maatregelen tot preventieve conservering van de collectiestukken. 

 

4.3.1. Controle van de milieuvoorwaarden 

De temperatuur en relatieve vochtigheid, de verlichting, de netheid en de hygiëne van de 

lokalen zijn stuk voor stuk factoren die invloed uitoefenen op de conservering. Al deze factoren 

moeten onafgebroken geëvalueerd worden. Als ze buiten de aanbevolen normen vallen, kan 

dat voor problemen zorgen. Bovendien kunnen de oorzaken elkaar versterken. Men loopt 

bijvoorbeeld het risico dat er zich een milieu ontwikkelt waarin bepaalde soorten ongedierte zich 

snel voortplanten, dat er schimmels verschijnen en dat chemische veranderingsprocessen 

versneld worden. 

  

4.3.2. Aangepast meubilair 

Zie supra 

https://www.kbr.be/nl/conserveren-en-restaureren/conservering-stofverwijdering/
https://www.kbr.be/nl/preventieve-vs-actieve-conservering/
https://www.kbr.be/nl/conserveren-en-restaureren/conservering-quarantaine/
https://www.kbr.be/nl/projecten/rijmbijbel-van-jacob-van-maerlant/
https://www.kbr.be/nl/restauratieatelier/
https://www.kbr.be/nl/conserveren-en-restaureren/conservering-temperatuur-en-relatieve-vochtigheid/
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4.3.3. Behandelings- en interventiemateriaal 

Naast opslagruimtes zijn ook specifieke ruimtes nodig die uitgerust zijn om de collecties te 

behandelen. Het gaat om een lokaal voor stofverwijdering, voor het maken van verpakkingen en 

materiaal zoals wiegen voor tentoonstellingen, voor quarantaine … 

  

4.4. Maatregelen m.b.t. de collectiestukken 

Conditionering 

De efficiëntste manier om een collectie te bewaren? Dat is waken over goede conserverings- en 

tentoonstellingsvoorwaarden. KBR werkt hard op het vlak van stofverwijdering, conditionering 

(zuurvrije dozen, hoezen, fardes …) en montage (passe-partout …) van de 

erfgoedverzamelingen. Het is de bedoeling om de documenten te beschermen zonder ze fysiek 

onder handen te moeten nemen. Zo wordt de (natuurlijke) aantasting van de werken 

voorkomen– of op zijn minst vertraagd. 

 

Continue monitoring: Monitoring tegen biologische besmettingen en nauwgezet onderzoek van 

de magazijnen zorgt ervoor dat noodmaatregelen kunnen worden genomen die nodig zijn om 

elke mogelijke oorzaak van schade te elimineren. 

Schade opvolgen en beheersen: Door de magazijnen regelmatig te inspecteren, kunnen 

eventuele problemen snel worden opgespoord. Verder kunnen kleine reparaties of eerste hulp 

voor de collecties het aftakelingsproces vertragen. 

Restauratie roept een halt toe aan of vertraagt het verval van een boek, prent, enz. en zorgt 

ervoor dat het object soms (opnieuw) raadpleegbaar en presentabel is. De restauratieve 

ingrepen worden vooraf besproken door de conservator (eventueel met de preservatieadviseur) 

en de restaurator. 

Bij de beslissing om over te gaan tot restauratie spelen verschillende elementen een rol: de 

ernst van de beschadiging, de belangrijkheid van een stuk (handschrift, uniek exemplaar, 

herkomst), de frequentie van de raadpleging, enz. Er moet echter ook rekening worden 

gehouden met het financiële aspect. Restauratiebudgetten zijn beperkt en het is bijna de regel 

dat de conservator, archivaris of bibliothecaris maar een beperkt aantal stukken kan 

restaureren. Het kan dus noodzakelijk zijn om een schade inventarisatie uit te voeren en de 

meest bedreigde objecten eerst te identificeren. In grote bewaarbibliotheken moet dit schade-

inventariserend onderzoek alle collecties betrekken om op een efficiënte manier te kunnen 

bepalen wat het dringendst is en wat dus eerst moet worden behandeld. 

Wanneer er maar enkele banden van een werk in meerdere delen of een aantal prenten van 

een reeks beschadigd zijn, kunnen soms alleen de beschadigde delen of prenten worden 

behandeld. Er moet wel voor gezorgd worden dat het geheel - dus ook de niet gerestaureerde 

delen - na de restauratie onder dezelfde omstandigheden wordt bewaard (voor alle banden van 

een werk bv. zuurvrije dozen, voor alle prenten van een reeks dezelfde zuurvrije omslagen) om 

https://www.kbr.be/nl/conserveren-en-restaureren/conservering-stofverwijdering/
https://www.kbr.be/nl/conserveren-en-restaureren/conservering-quarantaine/
https://www.kbr.be/nl/conserveren-en-restaureren/conservering-stofverwijdering/
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verdere schade te vermijden. Het is aangewezen dat de stukken die deel uitmaken van een 

geheel door dezelfde restaurator worden behandeld. 

Vooraleer men een stuk restaureert moet er overwogen worden of dit niet eerst moet worden 

gedigitaliseerd. Bij boeken verhindert men zo dat de digitalisering schade zal veroorzaken aan 

het pas gerestaureerde boek. Bij alle objecten voorkomt men dat ze gedurende een (langere) 

periode niet beschikbaar zijn voor de lezer en dat in de toekomst de gebruiker in de eerste 

plaats naar de digitale versie (vroeger waren dit foto’s of microfilms) kan worden verwezen. 

Indien het boek ook moet worden behandeld tegen schimmel of moet worden ontzuurd moet 

deze behandeling ook voorafgaan aan de restauratieve ingreep. De behandeling moet zoveel 

mogelijk reversibel zijn en er wordt zo weinig mogelijk ingegrepen. Vroeger werd de 

oorspronkelijke band al snel van het boek verwijderd en vervangen door een andere band. 

Zulke verregaande ingrepen zijn uit den boze. 

Belangrijke boekhistorische informatie, maar ook bv. de oorspronkelijke uitgeversbanden of de 

stofwikkels die deel uitmaken van het moderne boek gaan dikwijls verloren. Indien het voor de 

manipulatie of bewaring van het object niet noodzakelijk is, zijn esthetische restauraties zoals 

de reconstructie van de bandstempeling of van het beslag en de sloten (het boek wordt beter 

bewaard in een zuurvrije doos), het bijtekenen van een kaart of prent te vermijden. Ze tasten 

het object aan, maakten geen deel uit van het oorspronkelijke stuk en dragen niet bij tot de 

conservering. Ze doen bovendien het prijskaartje van de restauratie nutteloos oplopen. 

Bij oude drukken en handschriften gaat de restauratie dan meestal om het herstel van de band. 

Het zwakke punt van de band zijn de scharnieren. Indien de platten volledig loskomen zal het 

boek onherroepelijk aftakelen en verdwijnen bv. De herkomstaanduidingen (handgeschreven of 

ex-libris) op dek- en schutbladen, gaat een deel van de rug of de platbekleding verloren en 

wordt uiteindelijk het boekblok zelf beschadigd. 

Aangezien het lompenpapier van goede kwaliteit is, zal de restauratie zich meestal beperken tot 

het verwijderen van het stof, het innaaien van losgekomen katernen, de herstelling van 

scheuren en het wegnemen van valse plooien in de bladen en de uitslaande platen. 

Bij moderne boeken kan de verzuring de drager aantasten. Een groot deel van de 19de en de 

20ste-eeuwse productie is ernstig bedreigd. Microfilmen of digitaliseren en ontzuren is 

aangewezen. 

De restauratie van een boek moet worden gedocumenteerd. Het restauratieverslag kan 

uitvoerig of beknopt zijn naargelang de belangrijkheid van het stuk. Onder andere foto's voor, 

tijdens en na de restauratie, het naaischema, stukken bedrukt of beschreven perkament of 

papier waarmee de rug of de platten werden verstevigd, alle objecten die uit het boek werden 

verwijderd (stroken papier, bladwijzers, spelden, ...) maken deel uit van het rapport. Deze 

verslagen worden best per plaatsnummer gearchiveerd. In het gerestaureerde boek kan met 

potlood worden aangeduid wanneer het boek werd gerestaureerd (datum en naam van de 

restaurator/boekbinder). Op deze manier kan men niet alleen snel deze gegevens achterhalen, 

maar kan men ook dadelijk zien of de herstelling van de band of de restauratie na een aantal 

jaren nog standhoudt. De restauratie van een courante leren band met een druk uit de 18de 

eeuw zal niet zo uitvoerig worden gedocumenteerd als de restauratie van een leren band uit de 

18de eeuw die rond een handschrift zit of een oorspronkelijke eind 15de-eeuwse leren band van 

een incunabel. 
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