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Vlaanderen beschikt over een zeer groot en bijzonder rijk gescha-
keerd documentair erfgoed vanaf de middeleeuwen tot heden. 
Heel wat van die bijzondere en oudere collecties worden be-
waard in instellingen die niet altijd de bewaaropdracht als prio-
riteit hebben. De bewaaromstandigheden zijn daarom vaak 
verre van optimaal. Maar ook voor erfgoedbibliotheken die hun 
patrimonium naar best vermogen proberen te behoeden voor 
schade is de conservering en preserving geen eenvoudige taak. 
Het 19e- en vroeg-20e-eeuwse materiaal lijdt aan verval door 
verzuring op grote schaal, oudere collecties lopen gevaar door 
biologische schade (schimmels en ongedierte) aan papier en 
boekbanden, gebruiksschade en onvoldoende bescherming. 
Lang niet alle erfgoedbibliotheken zijn voorbereid op calamiteiten. 
Een echt conserveringsbeleid op Vlaams niveau ontbreekt voor-
alsnog en de problemen overstijgen de personele en financiële 
middelen van de individuele instellingen. Er is onvoldoende ken-
nis over preservering en conservering in de sector en er bestaat 
geen centraal aanspreekpunt voor advisering. Een van de taken 
van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een beleid te ontwik-
kelen voor een gecoördineerde aanpak van deze problematiek. 
In de beleidsperiode 2009–2012 zal gewerkt worden aan een 
masterplan voor de conservering van erfgoedcollecties in 
Vlaamse bibliotheken, een model voor schaderegistratie, een 
handleiding voor het opstellen van een calamiteitenplan en het 
inrichten van een aanspreekpunt voor advies over preservering 
en conservering van erfgoedcollecties van bibliotheken. 

Bedreigd	papierBezit
“De problematiek van conservering en restauratie vormt van-
daag een belangrijk gegeven voor bibliotheken en archieven. 
Getuige hiervan: de talloze bibliotheekrapporten, de vaklitera-
tuur, de internationale conferenties van bibliothecarissen en 
archivarissen, die deze problematiek ter harte nemen. A. Wilson 
onderzocht de situatie in de lidstaten van de Europese Gemeen-
schap. Het hoofdstuk “België” is alvast niet van dien aard dat 
het onze nationale trots streelt, als die al zou bestaan. Gebrek 
aan onderzoek, planning, coördinatie, samenwerkingsverban-
den (…), financiële middelen en geschoold personeel, dit geeft 
zowat het Belgische beleid – of het gebrek daaraan – weer.” 

Dit schreef An Renard, de directeur van de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience, in 1990.2 Het was de periode waarin 
wereld wijd de aandacht voor conservering en preservering 

groeide. Onderzoeken in de Verenigde Staten, Zweden en 
Neder land wezen uit dat grote delen van de collecties van bi-
bliotheken en archieven gevaar liepen door autonoom verval, 
dat wil zeggen verval dat onvermijdelijk voortgaat en wordt 
veroorzaakt door chemicaliën in papier of inkt. Met name de 
verzuring van het papier werd als een bedreiging gezien. An-
derzijds verschoof binnen de conserveringmethodieken zelf 
het accent van actieve restauratie naar preventieve conserve-
ring: veel schadevormen waren te wijten aan slechte bewaar-
omstandigheden en onoordeelkundig gebruik. Een gebrek aan 
voldoende geschoold personeel en te weinig aandacht voor 
zorgvuldig behoud en beheer bij het bibliotheekmanagement 
versterkten de ongunstige situatie. 

In Nederland verscheen in 1991 het schade-inventariserend 
rapport Bedreigd Papierbezit in Beeld3, een analyse van de 19e- 
en 20e-eeuwse collecties uitgevoerd in de Koninklijke Biblio-
theek Den Haag en het Nederlandse Nationaal Archief. Het 
onderzoek richtte zich met name op de problematiek van de 
verzuring van het papier. De bevindingen van dit rapport zou-
den uiteindelijk leiden tot het Nederlandse nationale conser-
veringprogramma Metamorfoze (1997– …). Rond dezelfde tijd 
werden in België de eerste schade-inventariserende onderzoe-
ken uitgevoerd, in de Koninklijke Bibliotheek en het Algemeen 
Rijksarchief.4 Deze beperkten zich niet tot de periode na 1800, 
maar ook de oudere collecties waren voorwerp van onderzoek. 
Helaas ontbrak in die jaren een draagvlak om op basis van 
deze eerste bevindingen een beleid voor preservering en con-
servering in Belgische bibliotheken en archieven te ontwikke-
len en uit te voeren.
Met het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 is hierin in elk ge-
val voor Vlaanderen verandering gekomen. Met de oprichting 
van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is er een basis gelegd 
voor een gecoördineerde aanpak van de behoudsproblematiek 
in erfgoedbibliotheken. In uitvoering van het beleidsplan van 
de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een onderzoek uitbesteed 
dat moet leiden tot een masterplan preservering en conserve-
ring voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen. 

De consulent die deze opdracht zal uitvoeren is Dennis Schou-
ten, die daarbij ook een beroep doet op zijn partners Andrea 
Langendoen, Jos Schrijen en Liv Tubeeckx.5 Het team laat zich 
adviseren en begeleiden door een klankbordgroep waarin ver-
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tegenwoordigers zitten van de partnerbibliotheken van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek en enkele experts. Zodra de eer-
ste onderzoeksresultaten bekend zijn, zullen de Vlaamse erf-
goedbibliotheken hierover ingelicht worden via het jaarlijkse 
overlegplatform van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Via dat-
zelfde platform zullen zij ook de mogelijkheid krijgen om mee 
te werken aan de opmaak van het masterplan.

Werkveldverkenning
Een eerste stap was een verkenning van het werkveld. Op 
initia tief van het Overlegplatform Erfgoedbibliotheken Vlaan-
deren, in samenwerking met het Overleg Kunstbibliotheken 
Vlaanderen (OKBV) en de VVBAD, zijn enkele honderden col-
lecties geïdentificeerd. Ze kunnen geconsulteerd worden via 
‘Vlabidoc & Collecties Online’ van de VVBAD en via de website 

van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.6 Deze collecties bevinden 
zich in zeer diverse instellingen zoals universiteitsbibliothe-
ken, religieuze bibliotheken, openbare bibliotheken, publiek-
rechtelijke en privaatrechtelijke archieven, documentatie-
centra, musea en heemkundige verenigingen. 
Op grond van eerder onderzoek7 en een aantal toetsingscriteria is 
een voorlopige selectie gemaakt van enkele tientallen instellin-
gen waarop het onderzoek ten behoeve van het masterplan pre-
servering en conservering zich zal baseren. Het masterplan zelf 
betreft de gehele sector van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen.

Dionysius van Rijkel, Speculum conversionis peccatorum, Aalst, 1473. 
Dit incunabel is de oudst gedateerde druk uit de Zuidelijke 

Nederlanden. Collectie: Universiteitsbibliotheek Antwerpen. 
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier

Y De collectie oude drukken uit de Universiteits
bibliotheek Antwerpen wordt verpakt in op maat 

gemaakte zuurvrije dozen om ze in de toekomst 
optimaal te bewaren en te beschermen.  

© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier

Gevolg van de waterschade van 5 juni 2007 op exemplaren 
in de Universiteitsbibliotheek Gent.

© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier
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Al in een vroeg stadium heeft de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
samenwerking gezocht met FARO, dat een project uitvoert om 
de conserveringsnoden bij collectiebeherende erfgoedinstel-
lingen in kaart te brengen. Met FARO zijn afspraken gemaakt 
over de verdeling van het werkveld en de wijze van aanpak. 
Zowel de Vlaamse Erfgoedbibliotheek als FARO gaan tewerk 
door middel van een kwalitatieve bevraging bij een aantal re-
presentatieve instellingen. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek zal 
zich daarbij concentreren op de erfgoedbibliotheken, FARO op 
de musea en archiefinstellingen. Beide organisaties hebben 
hun onderzoeksmethode op elkaar afgestemd, zodat informa-
tie kan worden uitgewisseld. Daarmee zijn de gegevens uit 
beide onderzoeken complementair.
Deze veldverkenning zal uiteraard ook de resultaten van eer-
dere onderzoeken, waarin de conserveringsnoden in verschil-
lende types van instellingen in (delen van) Vlaanderen in kaart 
werden gebracht, meenemen.8

Model	schade-inventarisatie	
Een volgende stap is het opstellen van een model schade-in-
ventarisatie dat bibliotheken kunnen hanteren om de noden 
van hun collecties nader te specificeren. Deze methodiek is 
gebaseerd op de door het Nationaal Archief in Nederland ont-
wikkelde UPAA-methode voor archieven, aangepast voor toe-
passing bij boekencollecties, zoals deze bijvoorbeeld gehan-
teerd werd in het BEA-project.9 Deze methodiek zal hiertoe 
nog worden bijgesteld en geactualiseerd. Het model zal wor-
den getoetst in enkele representatieve bibliotheken. 
Alle gegevens uit het schade-inventariserend onderzoek zul-
len begin 2011 in een eindrapport met aanbevelingen worden 
gepubliceerd. Het eindrapport zal vervolgens verder worden 
uitgewerkt tot een plan van aanpak of masterplan, dat in het 
najaar van 2011 wordt gepubliceerd. Het masterplan zal een 
methodiek en kostenraming omvatten om de ergste noden 
in de komende jaren aan te pakken. Daarbij zullen zeker keu-
zes moeten worden gemaakt. Het zal nooit mogelijk zijn om 
alle problemen op dit terrein op te lossen. Om die keuzes te 

kunnen maken, ontwikkelt het onderzoeksteam een syste-
matiek om waarden toe te kennen aan collectieonderdelen 
en de mate waarin deze bedreigd worden. Deze methodiek 
baseert zich op de risicoanalyse van Rob Waller10 en een 
waardestellend model dat door de Collections Council in 
Australië is ontwikkeld.11

adviesverlening
Een niet onbelangrijk deel van de activiteiten van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek is het verstrekken van informatie en het 
geven van adviezen. Ook recente onderzoeken wijzen uit dat 
hieraan een grote behoefte bestaat.12 Zowel via de website van 
de Vlaamse Erfgoedbibliotheek als door directe adviesverle-
ning op aanvraag zullen de erfgoedbibliotheken worden geïn-
formeerd over zaken die betrekking hebben op het beheer en 
behoud van hun collecties. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek zal 
ook een modelcalamiteitenplan ontwikkelen, dat de best prac-
tices combineert van bestaande calamiteitenplannen in Vlaan-
deren en in het buitenland. 

gecoördineerde	aanpak
Het is zeker niet zo dat sinds 1990 in Vlaanderen geen enkele 
voortgang is geboekt op het terrein van preservering en con-
servering. Er is al een flink aantal rapporten, publicaties en tijd-
schriftartikelen verschenen over deze onderwerpen, die al een 
groot deel van de bouwstenen leveren voor het masterplan 
dat wordt ontwikkeld. Nieuw is vooral dat al deze initiatieven 
en activiteiten worden geïntegreerd in een gecoördineerde en 
integrale aanpak, die tevens gebruik kan maken van nieuwe 
inzichten op het terrein van preservering en conservering, 
digi talisering en digitale duurzaamheid. 
“Geen enkele instelling is in staat individueel het hoofd te bieden 
aan de problematiek van de conservering. De omvang en com-
plexiteit daarvan vereist een gezamenlijk optreden (…). Een 
aangewezen hulpmiddel daarbij is een nationaal centrum, dat 
het conserveringsbeleid in eigen land coördineert en ondersteunt 
en ook optreedt als internationale gesprekspartner”, besluit An 
Renard in 1990.13 In 2010 is de eerste stap gezet.
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