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De tweede tentoonstelling  
uit het drieluik ‘gedrukt verleden’

Oude boeken zijn een kostbaar bezit. Om ze voor verval te behoeden nemen bibliotheken eerst 
en vooral maatregelen om ze in de beste omstandigheden te bewaren zonder daarbij in te 
grijpen op de boeken zelf. Dit noemen we preventieve conservatie. 

De Provinciale Bibliotheek Limburg beschikt over een waardevolle Collectie Oude Drukken 
van ongeveer 7 500 banden. In het kader van haar beleidsplan 2007-2012 nam zij in 2008 
de beslissing om deze collectie te herwaarderen en zette zij een project voor preventieve 
conservatie op. Nog datzelfde jaar richtte zij samen met vijf andere bibliotheken de vzw Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek op. En in 2011 kende de Vlaamse Gemeenschap haar het kwaliteitslabel toe 
van erkende erfgoedbibliotheek.

Om de Collectie Oude Drukken en het project voor preventieve conservatie bij het brede publiek 
bekend te maken, organiseert de Provinciale Bibliotheek Limburg in 2012 en 2013 onder de titel 
‘Gedrukt verleden’ drie tentoonstellingen. De eerste tentoonstelling was educatief van opzet 
en droeg als titel ‘Over oude drukken. Kennismaken met boeken gedrukt vóór 1840’. Zij legde 
uit wat oude drukken zijn en toonde hun voornaamste kenmerken. De tentoonstelling ‘Over 
preventieve conservatie van oude drukken. Zorg dragen voor boeken gedrukt vóór 1840’ is 
hierop het vervolg.

> Het atelier voor preventieve conservatie 
van de Provinciale Bibliotheek Limburg



> Wanneer een boek in een ruimte bewaard 
wordt waar ongedierte huist, kan het 
snel aftakelen. Dit boek toont sporen van 
muizentanden. De kleine ronde gaatjes in 
de band zijn de sporen van houtwormen 
die zich erdoorheen gevreten hebben.

De collectie oude drukken  
vóór het project

Toen de Provinciale Bibliotheek Limburg haar project voor preventieve conservatie 
opstartte, bewaarde zij haar oude drukken op meerdere plaatsen, zowel binnen als 
buiten het bibliotheekgebouw. De bewaaromstandigheden waren niet optimaal en de 
banden waren bedekt met stof. Vele banden waren in de loop der eeuwen beschadigd 
geworden. Bovendien was de collectie slechts gedeeltelijk en enkel op steekkaarten 
gecatalogiseerd en was de juiste omvang, inhoud en waarde ervan niet gekend.

Oude drukken zijn opgebouwd uit organische materialen als papier, perkament en 
leder. Deze materialen ondergaan de invloed van interne (b.v. houtvezels die verzuren) 
én externe factoren (bv. licht, temperatuur, vocht, schimmels, insecten, knaagdieren, 
mens). Onder deze invloeden degraderen de materialen onontkoombaar. 

In deze en de volgende toonkast tonen wij een aantal veel voorkomende schadegevallen. 
Het verdere verloop van de tentoonstelling toont hoe een preservatieve conservatie 
de degradatie in grote mate kan afremmen, zodat na ons nog vele generaties gebruik 
kunnen maken van de collectie.



Het inrichten van een 
erfgoeddepot

Vooraleer de oude drukken over te brengen en te reinigen, diende 
er een geschikte bewaarruimte ingericht te worden op een plaats 
waar geen gevaar bestond voor eventuele wateroverlast. Onder 
begeleiding van de externe deskundige liet de Directie Facilitair 
Beheer van de Provincie Limburg een magazijn op de tweede 
verdieping van de bibliotheek inrichten als erfgoeddepot. 

De toegang werd beveiligd en bestaande technische installaties 
werden omkast. De muren en het plafond van de ruimte 
kregen een aangepaste afwerking. Er kwam een nieuwe 
verlichting zonder ultraviolette straling. Bijkomende verrijdbare 
boekenrekken werden geplaatst naast de bestaande compactus. 
Zeer belangrijk was ook de plaatsing van een klimaatkast die 
ervoor zorgt dat er voortdurend een temperatuur van 19° C en  
een relatieve vochtigheid van 52 % heerst.

Het onderzoek door een externe 
deskundige in preventieve conservatie 
in 2008 

Voor de preventieve conservatie van haar collectie oude drukken heeft de Provinciale 
Bibliotheek Limburg beroep gedaan op Guy De Witte van het adviesbureau ‘De 
Zilveren Passer’. Hij is een deskundige in preventieve conservatie die kan bogen op 
internationale ervaring. Hij heeft tussen 1 september en 31 december 2008 met de hulp 
van de medewerkers van het HIPLimburg een grondig onderzoek uitgevoerd naar de 
inrichting van een erfgoeddepot en naar de toestand van de collectie oude drukken.  
Zijn rapport vormde het uitgangspunt voor het project voor preventieve conservatie.  
Hij begeleidde vanaf 2009 ook de verdere stappen van het project en in het bijzonder  
de inrichting van het erfgoeddepot en de overbrenging en reiniging van de  
oude drukken.

> Guy De Witte legt aan medewerkers 
van de Dienst Boekverzorging en het 
HIPLimburg uit hoe ze een zuurvrije 
omslag voor een band kunnen maken.

> Algemeen beeld van het erfgoeddepot



Het overbrengen van de 
oude banden

Medewerkers van het HIPLimburg en van de Dienst 
Boekverzorging van de Provinciale Bibliotheek Limburg zorgden 
voor het overbrengen en reinigen van de oude drukken.  
Zij kregen hiertoe een theoretische en praktische opleiding van  
de externe deskundige, die het reinigen ook verder begeleidde.

Een groot deel van de oude banden stond in een ander gebouw. 
De medewerkers van de Dienst Boekverzorging brachten ze  
met de nodige zorg over naar de Provinciale Bibliotheek Limburg.  
Ze droegen hierbij beschermende kledij en gebruikten 
handschoenen. 

> Dragen van de kisten

Het overbrengen hield de volgende stappen in:

• De medewerkers namen de genummerde banden uit het rek
• Zij schreven de plaatsnummers in op de ‘Transportlijst’ en duidden na een eerste 

inspectie eventuele schade aan (zware schade kreeg een bijzonder merkteken)
• Zij pakten de banden in met noppenfolie en legden ze in plastieken kisten
• Zij droegen de kisten naar het reinigingslokaal in de bibliotheek
• Zij haalden de banden uit de kisten en legden ze op een rek

> Inpakken van band in noppenfolie



Het reinigen van de oude banden
Het reinigen van de oude banden – dat nog steeds aan de gang is – vindt plaats  
in een afzonderlijk lokaal dat voorzien is van een luchtfilter. De medewerkers  
van het HIPLimburg en de Dienst Boekverzorging dragen beschermende kledij  
en handschoenen en zelfs mondmaskers ingeval van sterke verontreiniging  
door schimmels. 

Het maken van zuurvrije omslagen  
voor de banden

Banden die niet meer rechtop kunnen staan in een boekenrek worden voortaan liggend 
bewaard. Om verdere beschadiging en stofvorming te voorkomen, krijgen ze een op 
maat gemaakte omslag van zuurvrij papier. Medewerkers van de Dienst Boekverzorging 
nemen deze taak op zich en kregen hiervoor een opleiding van de externe deskundige. 

Het vervaardigen van de omslag houdt de volgende stappen in:

• De medewerkers leggen de band op een papieren vel
• Zij meten de band op 
• Zij tekenen met potlood de omtrekken van de omslag op  

het papieren vel
• Zij snijden de omtrekken van de omslag uit het papieren vel
• Zij rillen de plooilijnen van de omslag
• Zij plooien de omslag rond de band
• Zij binden een linnen touw rond de omslag

- Zij stofzuigen de snede
- Zij reinigen de kapitalen met een  

fijne borstel 
- Zij stoffen de rug af met een borstel 
- Zij vegen met een doek voorzichtig 

het vuil van de platten – de twee 
onderdelen van de band die het boek-
blok voor- en achteraan bedekken 

- Zij borstelen de scharnieren van de 
schutbladen uit evenals de eerste en  
de laatste bladen van het boekblok

- Ingeval het boekblok sterk vervuild is 
door stof, dan borstelen zij het ergste 
vuil eruit

• Documenten gevonden tussen de bladen 
leggen zij vooraan in de band, zodat de 
catalograaf , dit is de persoon die het 
document in de cataloog beschrijft, ze 
vindt. Andere zaken (plantjes, insecten, 
enz.) halen zij eruit en bergen zij op in 
mapjes die het plaatsnummer van de 
band krijgen

• De medewerkers halen de klaarstaande 
banden uit de noppenfolie en kijken de 
‘Transportlijst’ na

• Zij vullen het plaatsnummer in op de 
‘Verwerkingslijst’

• Zij doen een eerste schadeonderzoek. 
Banden die aangetast lijken door actieve  
schimmel of die hiervan verdacht worden, 
pakken zij onmiddellijk terug in en bergen 
zij op in quarantaine in een ander lokaal.

• Zij reinigen de banden en vullen hierbij 
de ‘Fiche voor biologische aantasting’ in:

Het reinigen houdt de volgende stappen in:

> Afstoffen van de platten met een doek

> Plooien van de zuurvrije omslag



Het catalogiseren van  
de oude drukken

De inhoud en waarde van een collectie oude drukken is pas gekend als ook alle 
exemplaren ervan beschreven zijn. De Provinciale Bibliotheek Limburg heeft daarom 
gekozen om in een eerste fase al haar Vlaamse drukken te catalogiseren en op te nemen 
in de Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV). 

Met catalogiseren bedoelen we het beschrijven van de kenmerken van de druk in een 
catalogus (bv. titel, auteur, plaats en jaar van druk). De STCV is een databank van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek en bevat alle Vlaamse (en ook Brusselse) drukken van vóór 
1801. Twee medewerkers van het HIPLimburg volgden in 2010 een week opleiding in de 
beschrijvingsmethode van de STCV. Samen met een medewerker van de STCV voerden 
zij 879 drukken in de STCV in, waarbij zij ook alle titelpagina’s digitaliseerden. 

Ondertussen zijn de medewerkers van het HIPLimburg met de tweede fase van het 
catalogiseren begonnen: de invoer van alle niet-Vlaamse drukken. Hiervoor maakte de 
bibliotheek binnen het eigen VubisSmart-systeem een afzonderlijke Catalogus Oude 
Drukken aan. Zij kopieerde daarbij tegelijkertijd de reeds eerder in de STCV ingevoerde 
drukken. Binnen afzienbare tijd zal dus de gehele collectie oude drukken hierin terug te 
vinden zijn.

Het plaatsen van de banden  
in het erfgoeddepot

Nadat de banden gereinigd zijn worden ze naar het erfgoeddepot 
gebracht, waar ze een formaatplaatsing krijgen: banden met 
eenzelfde hoogte worden samen geplaatst zodat de rekken 
plaatsbesparend kunnen ingedeeld worden. Een medewerkster 
van het HIPLimburg bepaalt eerst het formaat van de band en 
geeft vervolgens een plaatsnummer dat op een zuurvrij strookje 
geschreven wordt en ingevoegd in het boekblok. Zij schrijft 
dit nieuwe nummer in op de ‘Plaatsingslijst’, evenals op de 
‘Verwerkingslijst’ en de ‘Fiche voor biologische aantasting’. 
Zij brengt de banden naar het erfgoeddepot en plaatst ze in 
de rekken. De banden in zuurvrije omslag die liggend moeten 
bewaard worden krijgen een afzonderlijk formaat en een eigen 
plaats in het depot. 
Het depot heeft aanhoudend dezelfde klimatologische 
omstandigheden: een temperatuur van 19° C en een relatieve 
vochtigheid van 52 %. Er is geen constante verlichting in het 
depot, tenzij om de banden eruit te halen of ter plekke te 
onderzoeken.

> Boekenrekken met rechtstaande banden

> Een catalografe aan het werk



Besluit
Met het overbrengen, reinigen en plaatsen in een erfgoeddepot van haar Collectie Oude 
Drukken heeft de Provinciale Bibliotheek Limburg heel wat ervaring opgedaan op het vlak 
van preventieve conservatie. In een volgende tentoonstelling met als titel ‘Over mooie oude 
drukken. Kijken naar boeken gedrukt vóór 1840’, die in het voorjaar van 2013 plaatsvindt, 
toont zij een selectie van haar mooiste en meest merkwaardige stukken.

Het digitaliseren van de oude drukken
In een collectie oude drukken bevinden zich vele zeldzame, kostbare of kwetsbare 
stukken. Een veelvuldige raadpleging ervan is niet aangewezen en daarom is het 
digitaliseren een goede maatregel voor preventieve conservatie. 

De Provinciale Bibliotheek Limburg heeft een scanner van A0-formaat gekocht die 
het mogelijk maakt de stukken uit de eigen collectie te digitaliseren. In het kader van 
Flandrica.be, een website die de Vlaamse Erfgoedbibliotheek op 15 november 2012 
voorstelt, heeft zij een selectie van 82 oude drukken en handschriften gedigitaliseerd. 

De website Flandrica.be toont per document 5 afbeeldingen en verwijst door naar de 
Catalogus Oude Drukken van de Provinciale Bibliotheek Limburg waar de volledige 
documenten digitaal te raadplegen zijn. Zodra een vlot werkbare oplossing gevonden is 
voor de opslag van grote digitale bestanden, zullen nog andere documenten volgen.

> Scannen van een handschrift
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De Provinciale Bibliotheek Limburg profileert zich als erfgoedbibliotheek en investeert in de uitbouw van een Historisch Informatiepunt Limburg, 

kortweg HIPLimburg. Tentoonstelling te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek: ma - vr: 10-19u, za 10-17u, zo gesloten.  

Provinciale Bibliotheek Limburg - Martelarenlaan 17 - B-3500 Hasselt - www.limburg.be/pbl - volg ons op facebook!
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