Het geheugen
van Nederland
verpulvert
Begin juni hee~ het Nationaal
Bibliotheekfonds aan de bel getrokken.
Zij vrezen het ergste voor lzet
bibliotlzeekbezit nu de collecties van de
Nederlandse bibliotheken in een
erbarmelijke staat verkeren. Interne
verzuring en inktvraat zijn de
belangrijkste boosdoeners, maar ook
iusecten en knaagdiereu hebben lzun
sporen achter gelaten.
' METAMORFOZE '
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In hel jaar waarin de Koninklijke Bibliolheek haar
200"' verjaardag viert, is er weinig reden voor feestvreugde. De 45 km boeken, 17 km periodieken en
5 km krantenarchief staan een toekomst te wachten
van afbrokkelen en verpulveren, als er niet op tijd
ingegrepen wordt. Een probleem dat de Koninklijke
Bibliotheek overigens deelt met de vele universiteits- en gemeentebibliotheken in ons land.
In grote advertenties in o.a. de Volkskrant en NRC
Handelsblad vraagt het Nationaal Bibliotheekfonds
aandacht voor de honderden miljoenen
guldens die nodig zijn om
het papieren geheugen voor de toekomst te ·behouden.
Boeken en kranten
moeten
met
de
grootste spoed gerestaureerd, gefotografeerd of gedigitaliseerd worden. Het
Nationaal Bibliotheekfonds is een
particuliere instantie die middelen genereert
en beheert voor het behoud van het papieren erfgoed in Nederlandse bibliotheken. Zij kunnen daarbij rekenen op een bijdrage van de overheid die echter bij lange na niet volstaat.
Op initiatief van de voormalig staatssecretaris Nuis
van het ministerie van OC & W is een aanvang
gemaakt met de microverfilming van waardevolle
literaire collecties. Onder de titel 'Metamorfoze'
geeft het Bureau voor Conservering van Bibliotheekmateriaal (BCB), ondergebracht bij de Koninklijke

Bibliotheek in Den Haag, uitvoering aan het zogenaamde Nationaal Programma voor Conservering
van Bibliotheekmateriaal.

VERZURING EN BESCHIMMELING
De meest bedreigde periode is die van 1840 tot
1950. Het papier uit die jaren is van een vluchtige
kwaliteit. In de periode ervoor werd papier veelal uit
lompen gewonnen, maar de snel groeiende populariteit van lezen zorgde ervoor dat er steeds meer
gedrukt werd op papier uit houtvezels. En dat verzuurt veel sneller dan men denkt.
Hout, leer en perkament maken dergelijke boeken
bovendien erg vatbaar voor schimmels en insecten.
Niet voor niets gelden vandaag de dag voor de
depots hoge hygiëne-eisen, moeten de ruimten
grondig schoon- en stofvrij gehouden worden en
(minstens zo belangrijk!) vochtvrij gehouden worden. Vocht maakt schimmelvorming mogelijk en
geeft o.a. het zilvervisje (Lepisma saccharina L.) een
kans.

RIJ KSA RC H I E FD I EN ST
De problematiek beperkt zich niet tot de bibliotheken. Ook de Haagse Rijksarchiefdienst, die een
papiercollectie beheert over een lengte van zo'n
165 (!) kilometer, heeft last van aantasting van de
stukken.

ZILVER- EN OVENVISJES
Waar het zilvervisje (Lepisma saccharina L.) zich
thuisvoelt in een vochtige omgeving, zoekt het
ovenvisje (Thermobia domestica Packard) warme, vrij
droge milieus op. Beide soorten brengen schade toe
aan papier en boekbanden. Ovenvisjes voeden zich
met koolhydraten en af en toe met eiwitten. Dat
vinden ze in de lijm van behang, etsen en boeken.

SPEKKEVERS EN TAPIJTKEVERS

Met o .a. een permanente relatieve luchtvochtigheid
van 50% en een vaste stoffiltering wordt de strijd
tegen de schimmels aangebonden. Archiefstukken,
afkomstig uit landen met een primitieve archiefzorg, arriveren soms al in aangetaste vorm.
Termietenschade is niet ongebruikelijk bij (oude)
archiefstukken afkomstig uit Suriname, de Nederlandse Antillen en voormalig Nieuw-Guinea.
De Rijksarchiefdienst heeft onlangs, in nauwe
samenwerking met TNO, de ontwikkeling afgerond
van een uitgekiend steekproefmodel, dat gebruikt
gaat worden om de schade te inventariseren. In dit
model, de 'Universa! Procedure Archive Assesment'
genaamd, worden vijf schadetypes onderscheiden:

Spekkevers (Dermestes spp.) horen tot dezelfde familie als de tapijtkevers. De larven van de spekkevers
zijn sterk behaard en makkelijk herkenbaar aan een
doornachtig uitsteeksel, dat zich aan beide zijden
van het voorlaatste segment van het achterlijf
bevindt. Ze voeden zich met dierlijk materiaal (leren
boekomslagen) en knagen dikwijls lange gangen, op
zoek naar een geschikte plaats om zich te verpoppen. Dat doen zij bij voorkeur in een droge,
beschutte omgeving. Ook de larven van de gewone
tapijtkever (Anthrenus
verbasci L.) kunnen aanzienlijke schade aanrichten in producten
van dierlijke oorsprong. Ze zijn
berucht vanwege
hun vraat aan
vlindercollecties
in musea. (Zie
ook het artikel
'Kevers blijven
aan de strijkstok
hangen', pag. 7.)

► ► ►

band- en blokschade (denk aan rode rot,
vervorming),
chemische schade (inkt- en kopervraat,
verzuring),
mechanische schade (verkleving, scheuren),
vochtschade (vervilting, schimmels) en
plaagschade.

Onder het laatst genoemde schadetype worden de
gevolgen aangetroffen van vraat door knaagdieren
en insecten. Schimmeletende kevers (Lathridiidae)
en mijten zijn indicatoren voor schimmelproblemen (schadetype 4).
►
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'BOEKEN'LUIZEN
Stofluizen (orde Psocoptera) kunnen voor ware explosies zorgen in gebouwen waar zich vochtige
omstandigheden voordoen. De enige afdoende
weringsmethode is dan ook de ruimte en de voorwerpen goed droog te
/
houden. De naam stof~
·
luizen is verwarrend,
want deze insecten
/
hebben niets te maken
met luizen noch iets
met stof. De kleine,
veelal vleugelloze insecten bewegen zich
snel voort waarna ze
weer even stilstaan. Het
is deze typische manier
van zich voortbewegen,
waaraan stofluizen herkenbaar zijn. Ze voeden
zich met schimmels en
worden soms boekenluizen genoemd omdat ze veelvuldig worden aangetroffen in oude boeken, herbaria en insectenverzamelingen.

V

~

PREVENTIE
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Om plaagschade aan boeken en archiefstukken vóór
te zijn, verdient het aanbeveling om alle binnenkomende stukken aan een inspectie te onderwerpen.
Dat moet bij voorkeur plaatsvinden op royale
afstand van de beoogde opslagruimte. De insecten
hun. schuilgelegenheid ontnemen door naden en
kieren te dichten, is ook een goede preventieve

maatregel. Voorts is de algehele hygiëne van groot
belang en vereist een optimale archivering een permanente beheersing van de temperatuur (bij voorkeur onder de l5°C) en de relatieve luchtvochtigheid (tussen de 40 en 60%).

RISICOVOLLE ALTERNATIEVEN VOOR
CHEMISCHE BESTRIJDING
Om een insectenplaag te bestrijden bestaan in het
algemeen goede alternatieven voor het gebruik van
chemische middelen. Variëren met de temperatuur
bijvoorbeeld. Mijten en insecten prefereren een
bepaalde temperatuur waarbij hun ontwikkeling
optimaal verloopt. Die temperatuur varieert per
soort. Bij verlaging van deze temperatuur zal de ontwikkelingsduur toenemen en kan de ontwikkeling
zelfs geheel tot stilstand komen en volledige sterfte
optreden. De toe te passen temperatuur en de duur
van de koeling zijn afhankelijk van het weerstandsvermogen tegen lage temperaturen van de betrokken plaagdieren. De behandelperiode begint pas als
de noodzakelijke temperatuur ook in het hart van
de te behandelen voorwerpen is bereikt. Vaak zal
met een langdurige aanloopperiode rekening moeten worden gehouden. Dit alternatief brengt echter
het risico met zich mee van mogelijke schade aan
het papier"door condenserende waterdamp.
Insecten en mijten doden met behulp van gammastralen wordt evenmin aanbevolen voor de bestrijding van een dierplaag in archiefstukken. De straling heeft namelijk een ongunstige uitwerking op
papier. Andere milieuvriendelijke alternatieven
zoals een behandeling met koolzuurgas of stikstofgas hebben als nadeel dat de gassingsduur tamelijk
lang moet zijn om effectief te kunnen zijn. ■

