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              nleiding
De grotere, gevestigde boekinbindateliers hebben tegenwoordig hun deuren gesloten. Veel kleinere 
ateliers zijn echter juist net opgestart. De inbindafdelingen van de grote drukkerijen zijn geautoma-
tiseerd en veel werknemers zijn hierdoor hun baan kwijtgeraakt. Veel inbindafdelingen van biblio-
theken zijn eveens gesloten vanwege krappere budgetten en een afname in het aantal bezoekers 
na de groei van het internet. Een andere negatieve trend is dat veel druk- en inbindwerk zich naar de 
lagelonenlanden is gegaan.

Gelijk met de afname van het op grote schaal inbinden van boeken, kan ook een aantal nieuwe 
positieve trends worden waargenomen. In de afgelopen decennia is de vraag naar kunstzinnige 
boekbanden gestegen, en is men zich steeds meer bewust geworden van de waarde van oude bib-
liotheken, archieven, hun collecties, en ook van de groei van de internethandel in oude boeken. Dit 
zijn allemaal aanmoedigede signalen voor een generatie boekbinders.  Daarnaast vindt er ook een 
groei plaats in het aantal locaties waar men conserveert en restaureert. Veel van de cursumaterialen 
die men op dit moment gebruikt, richten zich maar deels op de probleemgebieden. Bovendien is 
veel van het materiaal niet meer up-to-date. Tot slot is er ook een gebrek aan cursussen, met name 
op het gebied van ondernemerschap, interculturele leerprocessen en ecologisch verantwoorde vaar-
digheden, waarbij de focus ligt op de het beroep van boekbinder in de 21ste eeuw. 

Tegenwoordig, in ons tijdperk van technologische innovatie, raken de boekbindstijlen die toegepast 
worden steeds meer met elkaar verenigd. Veel jonge mensen weten echter niet hoe een 18de of 
19de eeuwse boekbinding eruit ziet. Gelukkig tonen meer en meer mensen  interesse in het aanko-
pen of zelf maken van kleine artistieke voorwerpen, zoals artistieke notitieboekjes, decoratieve dozen 
en versierd papier. In sommige landen, met lang gevestigde tradities in boekbinden en kunst, komt 
men veel werkplaatsen en ateliers tegen waar dergelijke voorwerpen worden aangeboden. In andere 
landen is een stukje kunstpapier van goede kwaliteit echter ver te zoeken.

In deze paragraaf bespreken we de belangrijkste problemen waar het project 'Binding design and pa-
per conservation of antique books, albums and documents", BBinding (www.bbinding.org), zich op wil 
richten. Het project wordt gesteund door het "Leonardo da Vinci" programma van het EC. De handlei-
ding die u nu leest, is ontwikkeld als zijnde een van de trainingsproducten in het kader van dit project. 
Het dient als gestructureerd, gemoderniséérd trainingsmateriaal in VET, en alles dat gerelateerd is aan 
het inbinden van boeken en de preservering van papier en foto's. Het bevat niet alleen het 'klassieke' 
materiaal dat direct gerelateerd is aan hoe men boeken kan inbinden, of hoe men papieren docu-
menten kan bewaren, maar ook up-to-date informatie en vernieuwende onderwerpen over e-learning, 
CAD-tools in boekbinden, interculturele leerprocessen op het gebied van boekbinden, enzovoorts. 

Deze handleiding kan worden gebruikt voor VET-docenten en opleiders die op zoek zijn naar nieuwe, 
moderne en adequate trainingsmaterialen voor de bovenstaande onderwerpen. Het document is 
tevens geschikt voor bibliotheek- en archiefpersoneel dat behoefte heeft aan basiskennis en infor-
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matie over het onderhouden en bewaren van hun collecties boeken en foto's. In de onderwerpen die 
aan bod komen behandelen we de laatste trends op het gebied van boekbinden, zoals het gebruik 
van e-learning en CAD-tools. Deze onderwerpen kunnen van waarde zijn voor (freelance) boekbinders 
en medewerkers in van kleine boekbindwerkplaatsen/ateliers die hun onderneming willen modernis-
eren. Ook mensen die momenteel niet in dienst zijn maar voorheen bij grote boekinbindwerkplaatsen 
of drukkerijen werkzaam zijn geweest, kunnen zo hun vaardigheden verder ontwikkelen en hun eigen 
boekinbindwerkplaats beginnen. Tot slot kunnen jonge kunstenaars die kunstzinnige boekontwerpen 
willen maken, interessante ideeёn opdoen in de hoofdstukken die hen aanspreken. 

Het boek is verdeeld in negen hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is de inleiding en in de overige 
acht hoofdstukken worden de belangrijkste onderwerpen behandeld. Deze acht hoofdstukken zijn 
trainingsmodules die in het kader van het project zijn ontwikkeld. Dit zijn: 'Boekinbinden', 'Onderhoud 
van Papier en Preservering', 'Preservering en onderhoud van fotomateriaal', 'artistieke boekbinden', 
'fotoalbums en fotografie in de bibliotheek', 'Ondernemerschap en Intercultureel Leren', 'Leren boek-
binden met behulp van e-learning en papierpreservering' en 'Computer-geassisteerd (CAD) boek-
bindontwerpen'. Elke trainingsmodule legt de nadruk op gedrukte boeken en bevat concrete tips 
en richtlijnen voor het inbindproces, het preserveren van boeken, hoe het beste foto's en papier te 
bewaren, de kunst van het boekinbinden, e-learning en CAD-tools. De hoofdstukken over e-learning 
en CAD-tools geven richtlijnen voor het gebruik van de belangrijkste projectproducten, zoals het LMS  
e-learningmateriaal met online trainingmodules, en de innovatieve CAD-tool voor boekinbinders. Aan 
het eind van de handleiding vindt u de referenties en een verklarende woordenlijst met de meest 
bruikbare termen. 

Het BBinding-project (www.bbinding.org) ontwikkelde een innovatieve CAD-tool en materialen voor 
het leren van de bovengenoemde onderwerpen met behulp van e-learning. De partners hebben 
eerst het huidige trainingsmateriaal en de huidige tools onderzocht, en kwamen tot de conclusie dat 
vernieuwende materialen ofwel schaars waren ofwel niet bestonden. Vervolgens werden er acht train-
ingsmodules ontwikkeld gericht op de belangrijkste onderwerpen: boekinbinden, papierpreserver-
ing, waarna de modules zijn geIntegreerd met het LMS (leermanagementsysteem). Het LMS is een 
softwareapplicatie die kan wordёn gebruikt voor e-learning. De hoofddoelen bestonden voornameljik 
gebruikmaken van de voordelen die e-learning tegenwoordig kan bieden aan het boekinbindwezen. 
Mensen kunnen nu op hun op hun eigen tijden en in het comfort van hun eigen huis de modules 
doorlezen via het LMS. Opleiders kunnen de leerstof in het LMS inzetten als trainingsmateriaal of juist 
voor een gestuurde training, of mensen kunnen het materiaal zelf bestuderen. De modules in het 
LMS bevatten verschillende tools die het leerproces verder ondersteunen: afbeeldingen, videomate-
riaal, navigatie- en communicatietools. Ook heeft men een CAD-tool (voor een computergeassisteerd 
ontwerp) ontwikkeld. Dit is een zeer vernieuwend product omdat er nog nooit zoiets was ontwikkeld 
voor de boekinbindbranche. 

Het is een online tool waarmee de boekbinder een boekbinding in real-time kan ontwerpen. De 
boekbinder kan het materiaal en de kleur van de binding aanpassen. Ook kan men het naaipatroon, 
de dikte en het formaat van het boek veranderen. In feite kan met het programma het hele ontwerp 
worden gewijzigd en kan het boek online worden bekeken. Deze tool ondersteunt het werk van de 
inbinders omdat het voor boekinbinders nu mogelijk is om de binding in realtime te bekijken op 
een scherm, of om hun klanten vooraf op afstand een ontwerp toe te sturen voor een indruk van de 
boekbinding. 

De trainingsmodules in het LMS en in de CAD-tool zijn gratis beschikbaar in het Engels, Bulgaars, 
Duits, Italiaans en Nederlands.

Een van de innovaties van de BBinding-projecten is het gebruik van e-learningsoftware en moderne 
mediatools die ondersteuning bieden aan boekbinders, personeel van bibliotheken en archieven, 
ménsen zonder baan die voorheen bij nu gesloten boekbinderijen hebben gewerkt, en voor jonge 
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kunstenaars die graag de kunst van het boekbinden willen leren. Met de ontwikkeling van handige 
tools en praktische up-to-date trainingsmodules richten dit project en deze handeiding zich op de 
introductie van een modernere visie op het trainen van boekbinders en iedereen die betrokken zijn 
bij de preservering en het onderhouden van boeken of fotomaterialen. 

Inleiding
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             oekbinden

Trefwoorden
Boekbinden, katern, boekband, naaien, sluiting, klamp;

Doelen van het hoofdstuk
Dit onderdeel is bedoeld voor beginnende boekbinders. Na het doorwerken van deze module zal de 
student kennis hebben opgedaan over de belangrijkste stappen in het boekbind-proces en meer 
specifiek over het maken van een bandzetter. Daarnaast doe de student kennis op over de belangri-
jkste elementen/onderdelen van een boek en practische informatie over boekbinden en het maken 
van sluitingen.

Inhoud van het hoofdstuk
Dit hoofdstuk is gewijd aan een boek inbinden met een bandzetter. De bandzetter is een eenvoudige 
maar zeer bruikbare bindwijze. De naam (sinds 1820) komt voor uit de manier waarop deze binding 
tot stand komt: de boekband wordt apart gemaakt net als het boekblok (de genaaide katernen). Pas 
in de laatste fase van deze bindwijze worden band en boekblok samengevoegd. De bandzetter wordt 
zowel in industriёtle boekbinderijen veelvuldig toegepast maar ook in de handboekbinderij als serie-
bindwijze of voor individuele bindingen.

Het voordeel van deze bindwijze is onder andere gelegen in het feit dat er geen machines nodig zijn: 
alles kan gedaan worden met eenvoudig handgereedschap. Ook de gebruikte materialen zijn relatief 
gemakkelijk te verkrijgen. Als bekledingsmateriaal wordt meestal boekbinderslinnen gebruikt: dit is 
een linnensoort die is voorzien van een laag papier waardoor de lijm niet door het linnen kan trekken. 
De bandzetter kan echter ook bekleed worden met papier of met leer of perkament.

Een nadeel van de gescheiden fabricage is dat wanneer er een meetfout wordt gemaakt bij het 
samenstellen van de band deze vaak pas wordt geconstateerd als de band en het boekblok worden 
samengevoegd…. Nauwkeurig meten en werken is dus een vereiste.

Als toevoeging op deze trainingsmodule vindt u in de LMS online modules op www.bbinding.org 
het onderdeel ''Trainingmodules”. Hier treft u nog meer informatie aan over het maken van messing 
sluitingen. Het is bedoeld om boekbinders een basiskennis te geven van het maken van een nieuwe 
sluiting voor een boekband. In het online LMS wordt in een les uitgelegd hoe u volledige sluiting kunt 
maken, bestaande uit een klamp, een muiter, sluitriem en hoe dit alles op een boek te bevestigen. 
Meer over dit onderwerp kan worden gevonden in het online Leermanagementsysteem.

De aangeboden methode is slechts één van de manieren om sluitingen te maken: er zijn veel meer 
verschillende methodes en materialen, zoals gietwerk of zilveren sluitingen.

hoofdstuk

1
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Van de student wordt verwacht dat hij of zij over een kennisbasis beschikt van boekbinden en de 
beschikking heeft over basisgereedschap zoals dunmesjen, etc. Natuurlijk vereist boekbinden ook 
de nodige creativiteit. Tot slot willen we vermelden dat het onmogelijk is om alle informatie in deze 
handleiding te verwerken.

1. Gereedschappen

Om een bandzetter te maken is slechts eenvoudig gereedschap nodig: in feite is het gebruikte 
gereedschap niet specifiek boekbindersgereedschap maar verkrijgbaar in de normale gereedschap-
swinkel of doe-het-zelf zaak. Wat hebben we nodig?

   afbeelding: 01 

Meetlat
Omdat we er van uit gaan dat we niet de beschikking 
hebben over een bordschaar zal het materiaal moeten 
worden gesneden met een (hobby- of stanley-)mes. Met 
een liniaal kunnen de maten worden overgezet op het 
karton, papier en linnen. Een stalen liniaal (geen hout 
of kunststof) is noodzakelijk aangezien er ook langs 
gesneden moet kunnen worden. Een lengte van 30 of 
50 cm is aan te bevelen.

Schaar
Een normale schaar wordt gebruikt om het naaigaren af te knippen en om bekledingsmateriaal mee 
te knippen

Mes
Een afbreekmesje of stanley-mes met een scherp mes is ideaal voor onze doeleinden. Voor het sni-
jden van karton is een wat steviger stanleymes geschikter.

Kwasten
Een waterbestendige kwast wordt gebruikt om de PVA-lijm en de stijfsel te verdelen. Hiervoor kan een 
echte boekbinderskwast gebruikt worden maar ook de normale verfkwast voldoet goed.

Priem
De afgebeelde priem is een boekbinderspriem maar een niet al te forse normale priem is ook bruik-
baar. Als deze niet voorhanden is kan ook met een stevige naald gestoken in een stukje hout het-
zelfde te bereiken.

Planken
Enkele vlakke planken of plaatmateriaal om boeken onder gewicht te laten drogen.

Naald en draad
Voor het naaien van de katernen gebruiken we een stevige naald met een voldoende groot oog 
om het redelijk dikke boekbindersgaren door te laten. Als garen gebruiken we een stevige soort lin-
nen garen. Dikte kan varieren (afhankelijke van de grootte en dikte van de katernen) van 12 (dik) tot 
50 (dun). Bekende merken voor boekbindersgaren zijn Barbour (Ierland), Gruswitsch (Duitsland) en 
Bockens (Zweden).
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   Afbeelding: 02 

Vouwbeen
Een handig en onmisbaar stuk gereedschap is het 
vouwbeen. Dit is een voorwerp gemaakt van echt been 
(zoals op afbeelding 2) of van kunststof of van teflon dat 
wordt gebruikt om vouwen in papier mee glad te strijken 
en andere bewerkingen waar de handen dat niet kun-
nen, bijvoorbeeld het aanbrengen van leer.

   Afbeelding: 03 

Lijm
Bij het boekbinden worden verschillende soorten ge-
bruikt. Traditioneel werden er twee soorten gebruikt: 
een dierlijke lijm zoals huiden- of beenderlijm en een 
plantaardige lijm zoals tarwe- of rijststijfsel. Vanaf de 
jaren 50 wordt er ook een synthetische lijm gebruikt 
die meestal een polyvinyl-acetaat (of vergelijkbaar) is. 
Alle lijmen hebben verschillende eigenschappen en 
toepassingen. Voor verschillende materialen gebruiken 
we ook verschillende lijmen. Het voert te ver om dit hier 

allemaal uit te leggen maar enkele grondregels zijn wel op zijn plaats

 ӯStijfsel wordt gemaakt door zetmeel te koken in een hoeveelheid water (ongeveer 1 volumedeel 
zetmeel op 4 volumedelen water). Na ongeveer 20 minuten al roerend te hebben gekookt wordt 
het na afkoeling gemixt en kan worden gebruikt. Stijfsel droogt lang en heeft een lange open tijd 
en maakt het dus geschikt om bijvoorbeeld leer aan te brengen. Daarnaast is de lijm reversibel 
dus weer oplosbaar in water na droging. Nadeel van stijfsel is de korte houdbaarheid: bij kamer-
temperatuur vaak maar een dag; in de koelkast enkele dagen. De grondstof tarwezetmeel is vaak 
verkrijgbaar in de supermarkt of anders bij de plaatselijke bakker.
 ӯDierlijke lijm wordt geleverd in droge vorm: blokken of schilfers of parels. Met een hoeveelheid 
water wordt de lijm eerst geweekt en daarna au-bain-marie verwarmt tot 65 graden Celsius. Voor-
deel van de lijm is de enorme kleefkracht. Ook deze lijm is reversibel. De open tijd is heel kort. 
De verkrijgbaarheid is mogelijk een probleem: het product wordt steeds minder gebruikt.
 ӯPVA of gelijkwaardig. Dit is een synthetische lijm met veel kleefkracht (ook bij verdunning). Het 
vormt na droging een transparante soepele laag. De lijm is na droging niet meer oplosbaar in 
water (dus niet reversibel). De lijm houdt zich minimaal een jaar (tegen vorst beschermen). De 
lijm is verkrijgbaar bij gespecialiseerde lijmfabrikanten maar de lijm die onder andere door Ikea 
wordt verkocht om laminaatdelen te lijmen voldoet ook prima (afb. 3). Ook de bekende witte 
houtlijm is bruikbaar.

Tape
Soms is het handig om wat papieren of kunststof zelfklevende tape te hebben.

2. Katernen vouwen

Een boek bestaat meestal uit katernen. Ook kan een boek bestaan uit losse vellen papier die met 
een laag lijm op de rug aan elkaar worden verbonden. Dit proces noemen we lumbecken en is een 
vorm van garenloos binden.
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Voor onze bandzetter gaan we dus uit van katernen. Een katern is eigenlijk een gevouwen drukvel, 
van 4, 8, 12, 16, 24 of 32 pagina’s, meerdere katernen achter elkaar vormen het boekblok (ofwel het 
binnenwerk van een boek). Nadat het boekblok genaaid is wordt het aan drie kanten gesneden en 
lijken het losse bladen te zijn.

Omdat wij niet uitgaan van drukvellen maar van blanco papier (of eventueel al bestaande, en dus 
gesneden katernen bijvoorbeeld van een boek dat herbonden moet worden) vouwen wij 3 tot 6 vellen 
papier dubbel; afhankelijk van de dikte van het papier.

   Afbeelding: 04 

Zoals te zien is op afbeelding 4 hebben we voor dit boek 
4 bladen van 80 grams papier gevouwen tot een katern. 
Daarvan hebben we er 4 gemaakt, voor een dikker boek 
moeten er uiteraard meer gemaakt worden.

3. Naaien

Met behulp van bindingen worden de katernen met 
garen aan elkaar verbonden. De traditionele manier van 

binden is het naaien op touwen. Dit kan een serie enkele touwen zijn maar ook de zogenaamde 
dubbele touwen komt vaak voor bij oudere bindingen. Ook kan er genaaid worden op leren bindin-
gen (ook weer enkel of dubbel). Veel boeken zijn genaaid op platte perkamenten stroken en, zoals 
bij modernere bindingen zoals de onze, op linnen stroken. Op onderstaande afbeelding ziet u een 
eenvoudige zelfgemaakte naaibank waar een boekblok op dubbele aluingelooide leren bindingen 
wordt genaaid.

   afbeelding: 05 

We gaan ervan uit dat we niet in het bezit zijn van een 
naaibank. Het loont zich echter de moeite om er zelf een 
te maken: een internetquery met “sewing frame” levert 
talloze afbeeldingen op. Als dit niet in de mogelijkheden 
ligt dan kunt u proberen er een tweedehands te vinden: 
het vergemakkelijkt het werken aanzienlijk.

Zoals gezegd gaan we het boekblok naaien op twee lin-
nen strookjes. Dit is in de stoffenwinkel verkrijgbaar als 
keperband. Kies een soort die niet te stug is maar ook 

niet te dun.

   afbeelding: 06 

Aan de onderkant van een stuk karton zetten we de naaibandjes vast 
met plakband. de beide uiteinden van de naaibandjes moeten on-
geveer 2 a 3 cm lang zijn. Met deze uiteinden wordt er straks een 
stevige verbinding gemaakt met de boekband. Als er op 2 bandjes ge-
naaid wordt dan kunt u de hoogte van het katern delen door 3: op die 
plaatsen komen de naaibandjes. Met de priem prikken we de gaatjes 
voor het naaigaren. Aan de boven- en onderkant van het katern (of 

beter gezegd links en rechts want we hebben het nu over een liggend 
katern) prikken we met de priem op ongeveer 15 mm afstand een ook gaatje in het hart van het kat-
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ern. Het makkelijkst maakt u een papieren mal waar de gaatjes op staan aangegeven. Dit steekt u in 
de vouw van het katern en steekt dan met de priem de gaatjes.

Neem nu het eerste katern en leg het tegen de naaibandjes aan. Steek de naald (met daarin de 
draad) rechts in het eerste gaatje. Laat een stuk van de draad uit het gat steken. Steek de naald 
daarna rechts van de rechtse binding weer naar buiten. De draad loopt nu aan de buitenkant van de 
binding als u weer links van de rechtse binding het katern binnen gaat. Herhaal dit voor de linkse 
binding. Nu bent u weer aan de linkerkant met de naald uit het katern. Neem nu het tweede katern 
en ga van links naar rechts op dezelfde manier als het eerste katern. Maak nu een knoop met de 
uitgaande draad en het stuk garen dat u bij de eerste steek hebt vrijgelaten. Nu neemt u het derde 
katern en herhaal de bewerking. Bij het laatste gaatje haalt u de naald onder de verbinding van het 
eerste en tweede katern door om vervolgens weer het vierde katern binnen te gaan. Bij het laatste 
gaatje van het vierde katern maakt u een knoop met het derde katern. Als alles  goed is gegaan dan 
ziet het er uit als op afbeelding 7.

   Afbeelding: 07

   Afbeelding: 08

De katernvouwen zien er als volgt uit: u ziet drie binnen-
steken (afbeelding 8).

Bij dit voorbeeld zijn geen aparte schutbladen aange-
bracht. Als dekbladen (de bladen die aan de binnenzijde 
van de bandzetter worden vastgelijmd) fungeren hier het 
eerste blad van het eerste katern en het laatste blad van 
het laatste katern. Als u toch schutbladen wilt in bijvoor-
beeld een andere kleur vouw dan twee bladen gekleurd 

of gemarmerd papier dubbel (zelfde formaat als de katern-
bladen) en lijm deze met een dun randje lijm (5 mm) vast op het eerste en laatste katern.

In de boekbinderij wordt het boekblok nu (machinaal) aan drie kanten gesneden om de snede ge-
heel vlak te maken (kop, staart en voorsnede)en om het uiteindelijke formaat te verkrijgen. Gezien 
het feit dat we geen snijmachine ter beschikking hebben laten we dit achterwege. Als u handig bent 
met het stanley-mes dan kunt u overwegen om de voorkant wel handmatig te snijden: deze is vaak 
onregelmatig (spits toelopende katern voorkanten).

Ook zijn bij dit voorbeeld geen kapitalen aangebracht. Een kapitaal is een reepje stof om een kern 
gewikkeld die aan kop en staart van het boekblok worden aangebracht ter verfraaiing. Kapitaal-
band is alleen verkrijgbaar bij gespecialiseerde boekbindmaterialenhandelaars. Uiteraard kunt u dit 
desgewenst aanbrengen. Ook is het mogelijk om zelf een kapitaal te steken op het boekblok of op 
een strookje stof of perkament. Zie hiervoor de literatuurverwijzing.
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   Afbeelding: 09 

4. Achterlijmen

Het boekblok is nu genaaid en wordt op de rug voorzien van een lijmlaag. Het beste kunt u hiervoor 
een redelijk dikke (dus onverdunde) PVA –lijm gebruiken. Deze lijm is soepel, breekt niet en dringt 
niet tussen de katernen het boekblok binnen. Breng de lijm in enkele lagen aan (tussentijds laten 
drogen) en bedek de hele rug: dus ook over de bindingen en het naaigaren heen.

    Afbeelding: 10

Bij zware boeken wordt er vaak een laag boekbind-
ersgaas aangebracht op de rug. Net als met de naai-
bandjes zorgt dit gaas (voor en achter 2 a 3 cm breed) 
voor een stevig scharnier tussen boekblok en band.

Veel boekblokken worden rondgezet. Dit betekent dat 
de rug van het boekblok d.m.v. een rondzethamer een 

zekere ronding wordt gegeven. In ons geval doen we dit niet: het wordt een band met een rechte rug.

Veel boekblokken zijn rondgezet. Dit betekent dat de rug met een boekbindershamer een licht ronde 
vorm heeft gekregen. Dit gaan we niet doen met onze binding: het wordt een binding met een vlakke 
of platte rug.

5. De band

Nu is het boekblok klaar en gaan we aan de band beginnen. Zoals in de inleiding al gezegd: bij een 
bandzetter wordt de band los van het boekblok geconstrueerd. Bij alle andere (ingewikkeldere) bind-
wijzen worden de borden vastgemaakt aan het boekblok en wordt daarna de bekleding aangebracht.

De bandzetter bestaat uit 3 verschillende delen: de borden (2 stuks), de bandrug en de bekleding. Let 
er altijd op dat de looprichting van het karton en de bekleding van boven naar onder is. De loopricht-
ing bepaalt u door te voelen in welke richting het materiaal de minste weerstand tegen buiging heeft.

De borden worden gemaakt van een stevige kartonsoort; afhankelijk van het ontwerp en de maat en 
dikte van het boek zal de dikte ergens tussen 1 en 3 mm liggen. Een veelgebruikte dikte is 2 mm. 
Bij voorkeur wordt er zuurvrij gebufferd karton (museum karton) gebruikt vanwege de duurzaamheid.
De maten van de borden worden bepaald door de maat van het boekblok (hoogte x breedte) en de 
gewenste overstek (het materiaal van de boekband dat groter is dan het boekblok). Een rekenvoor-
beeld. Stel het boekblok is 210 mm hoog en 148 mm breed (in feite dubbelgevouwen A4). Er wordt 
gekozen voor een overstek van 3 mm. De hoogte van de borden wordt dan 210 + 6 (overstek 3 x 2, 
boven en onder) = 216 mm. De breedte wordt anders berekend. Eerst wordt er van de breedte van 
het boekblok de ‘kneepbreedte’ afgetrokken. Dit begrip wordt uitgelegd bij de beschrijving van de 
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bekleding. Laten we voor het gemak even aannemen dat dit 6 mm is. Dat betekent 148 – 6 = 142 mm. 
Hierbij wordt opgeteld de overstek aan de voorkant van het boekblok, 3 mm dus. De breedte van de 
borden komt dus uit op 145 mm.

Het snijden van de borden gaat handmatig het beste met een stevig stanley-mes. Zorg ervoor dat 
het mes altijd 100% haaks op het karton staat en zet niet te veel kracht. Een bordschaar is eigenlijk 
onmisbaar maar vergt veel ruimte en is een stevige investering.

De bandrug wordt gemaakt van dun karton (0,5 – 1,0 mm). In ons geval gaan we een rechte rug 
maken: het boekblok is immers niet rondgezet. Bij een rechte rug zou een dikker ruggebord kunnen 
worden gebruikt maar vaak is dit om esthetische redenen ongewenst.
De hoogte van het ruggebord is gelijk aan de hoogte van de borden: in ons voorbeeld dus 216 mm. 
De breedte van het ruggebord wordt bepaald door de volgende vaste regel: de dikte van het boek-
blok + de dikte van het gebruikte karton van de borden. Het beste kunt u dit meten door het boekblok 
op een vlakke ondergrond te leggen er een van de borden op te leggen. Met een heel lichte druk 
meet u dan de totale hoogte van dit pakket. Op onderstaande afbeelding wordt het duidelijk:

    Afbeelding: 11

Je kunt duidelijk zien de de breedte van de rug gelijk 
is aan de dikte van het boekblok en de dikte van één 
extra bord. 

 ӯHet bekledingsmateriaal. Als we werken met boekbinderslinnen, gelden de volgende regels: 
de hoogte van het kaftmateriaal wordt bepaald door de hoogte (of lengte) van de borden. Een 
normale breedte voor de 'inslag' (het deel van het bekledingsmateriaal dat om de rand van de 
borden s gevouwen gevouwen) is 15 mm. 

Als de hoogte van de borden 216 mm is, is de hoogte van het kaftmateriaal 216 + 30 (twee keer 15 
mm; boven en beneden) + 2 x de dikte van de borden. Stel dat ons bord 2 mm dik is, dan wordt daar 
nog 4 mm bij opgeteld; ofwel 216 + 30 + 4 = 250. 
Het berekenen van de de breedte is iets moeilijker. In principe is het: de breedte van de rug + 2 keer 
de breedte van de kneep + 2 keer 'gecorrigeerd voor het type kaftmateriaal' + 2 keer de dikte van de 
borden + 2 keer de breedte van de borden.
'Wat betekent 'gecorrigeerd voor het type kaftmateriaal'? In de praktijk blijkt dat de dikte van het 
bekledingsmateriaal invloed heeft op de totale breedte van de band. Of, met andere woorden, hoe 
dikker of stugger het bekledingsmateriaal, hoe meer ruimte er nodig is voor de kneep. Bijvoorbeeld, 
als men leer gebruikt voor het bedekken van de borden (bijv. leer van 1 mm dik) moet er nog 1 mm 
worden toegevoegd aan de breedte van de kneep.
In ons voorbeeld bedekken we onze borden met papier. Kies wel sterk papier uit omdat de kaft an-
ders niet sterk genoeg zal zijn. Als u voor leer kiest, neem dan soepel, dun leer. 

  
Afbeelding: 12

Nadat al het materiaal gesneden is kan het worden samen-
gevoegd tot een boekband. Er zijn verschillende methodes 
om dit te doen. Ervan uitgaande dat er goed is gemeten en 
gesneden kan er in principe met de liniaal een potloodlijn 
worden getrokken ter breedte van 15 mm + 1 x borddikte 



18
Boekbinden

langs de rand van het uitgesneden bekledingsmateriaal. Vervolgens worden de borden ingesmeerd 
met stijfsel en aangebracht. In het midden tussen de ruimte die overblijft tussen de borden wordt 
vervolgens het ruggebord gelijmd.

Een andere methode gaat uit van de bandrug als eerste op het bekledingsmateriaal te lijmen. Deze 
wordt gelijmd op een ruim stuk bekledingsmateriaal (dat dus niet van te voren op maat wordt gesned-
en). Vervolgens wordt de kneepbreedte aangegeven op het bekledingsmateriaal en worden de bor-
den aangebracht. Met gevoel wordt ervoor gezorgd dat alles parallel en haaks wordt gelijmd. Daarna 
wordt met een eerder gesneden strook karton of een passende stalen liniaal het overtollige materiaal 
afgesneden zodat de inslag overblijft.

    Afbeelding: 13

Nu worden de hoeken van de bekleding afgesneden in een 
hoek van 45 graden. De afstand van de punt van de borden 
tot de schuine snede bedraagt de borddikte + 2 mm.

    Afbeelding: 14

De inslagen worden ingelijmd met stijfsel en vastgezet met 
het vouwbeen. Begin met de onder- en bovenkant en daarna 
de zijkanten. Werk de hoeken af zoals in afbeelding 15.

   Afbeelding: 15

Werk met het vouwbeen voorzichtig de kneep naar de zijkant 
van het bord. Zorg dat dit een scherpe vouw wordt. De band 
is nu klaar.

    Afbeelding: 16

Nu wordt de band samengevoegd met het boekblok. Smeer 
de voorkant of achterkant van de dekbladen in met stijfsel en 
leg het boekblok op de juiste plaats op de band. Let hierbij 
goed op of de band niet omgekeerd zit (dit geldt alleen als 
de bekleding een voor- en achterkant heeft bijvoorbeeld als 
er een afbeelding of tekst op verwerkt is). Let ook goed op 



19

Boekbandontwerp en het conserveren van papier, antieke boeken, albums en documenten

dat de overstek overal even groot is. Ook belangrijk is dat er schoon wordt gewerkt: zorg dat er geen 
lijm op de snede terecht komt.

   Afbeelding: 17

Druk nu met beide handen de band stevig aan. Smeer dan 
het andere dekblad in met stijfsel en sla de band dicht. Weer 
goed aandrukken en vervolgens tussen twee planken en een 
stevig gewicht laten drogen. Na ongeveer 5 minuten even 
voorzichtig controleren of er zich geen bobbels hebben ge-
vormd in het dekblad: eventueel kunt u deze met het vouw-
been voorzichtig gladstrijken. Laat het boek nu 24 uur met 
enig gewicht tussen twee planken drogen.

6. Conclusie

Om boekbinden te kunnen begrijpen en praktisch toe te passen zal de cursist een aantal dingen 
moeten begrijpen:

1. De typologie en de hoofdonderdelen van een boek.

2. Verschillende stappen in het boekbinden.

3. Stijlen en historische aspecten van het boekbinden.

Omdat boekbinden verschillende aspecten kent  is bijzondere aandacht, zorgvuldig werken een ver-
eiste. De cursist zal ook tijd moeten besteden aan het bestuderen van voorbeelden en het doen van 
oefeningen. Beginnende boekbinders hebben er vaak baat bij als ze contact zoeken met experts 
binnen het vakgebied.
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       erkament en papier -
onderhoud en behoud
Trefwoorden
Perkament, papier, conservering van historische objecten, schade aan papier en perkament

Doelen van het hoofdstuk
Het hoofddoel van deze module is het bewerkstelligen van een zekere sensitiviteit voor de speci-
fieke eigenschappen in relatie tot boeken, kaarten, tekeningen etc. waarbij papier en perkament het 
hoofdbestanddeel vormt. Dit vereist een fundamentele kennis van de gebruikte materialen. Ook ver-
eist het inzicht in verschijnselen die samenhangen met verval en schade. Ten slotte biedt deze mod-
ule uitleg over enkele preserverende maatregelen, voorbereidende activiteiten en enkele essentiёle 
acties die in gang worden gezet in noodgevallen/rampen. Uiteindelijk zal de cursist in staat moeten 
zijn de belangrijkste aspecten in acht te nemen.

Inhoud van het hoofdstuk
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste materialen besproken die gebruikt worden voor de produc-
tie van boeken: perkament en papier.

De eerste paragraaf biedt een samenvatting van de geschiedenis en het vroegere gebruik van deze 
materialen. Verder zal dit hoofdstuk ook aangedacht geschonken worden aan de confectie van 
de materialen en hun specifieke fysieke en chemische eigenschappen. Met deze omschrijving zal 
duidelijk worden hoe deze materialen reageren en hoe men ze het beste kan bewaren.

Hierna zullen in dit hoofdstuk de volgende zaken behandeld worden: het op de juiste manier be-
handelen van boeken in een bibliotheek, basisvoorzorgsmaatrelegen zoals het klimaatbeheer. De 
laatste paragraaf is gewijd aan noodhandelingen als er al sprake is van schade. 

1. Inleiding

 ӯDit hoofdstuk is bestemd voor archivarissen, bibliothecarissen, verantwoordelijken voor collec-
ties, in welke vorm dan ook in relatie die te maken hebben met  papier of  perkament.
 ӯDe cursist wordt geacht toegang te hebben tot een collectie boeken of andere voorzieining 
waar (oude en nieuwe) documenten aanwezig zijn. De collectie dient in een redelijke conditie 
te zijn. Er zijn echter enkele metingen nodig: dit vanuit behoudstechnisch oogpunt - met het 
oog op het voorkomen van verder verval en als doel om de conserveringsomstandigheden te 
verbeteren. Wij gaan er van uit dat deze situatie zich vaak voordoet.
 ӯDeze cursus ik geschikt voor medewerkers met weinig of elementaire ervaring, maar ook voor 
andere geïnteresseerden. De cursus is gebaseerd op een wetenschappelijke aanpak en aange-
past aan de doelgroep.

hoofdstuk

2
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 ӯAangezien de voorname focus ligt op papier en perkament, zijn er ook een hoop materialen 
die hier niet behandeld worden: verschillende soorten leer, textiel, metalen, hout en meer. Wat 
deze materialen betreft vragen we de deelnemers om hiervoor de respectievelijke handboeken 
te raadplegen - deze zouden beschikbaar moeten zijn in iedere collectie.
 ӯ Including parchment as material implicitly means: there is a shift towards historical objects, 
books, maps, … whatsoever. This chapter includes the view on old books, on books fabricated 
in or according to ancient traditions. The opulent variety of contemporary modern papers is not 
the core focus in this chapter. 
 ӯOmdat we hier perkament als materiaal bespreken in deze cursus, betekent dit dat de onder-
werpen gericht zijn op historische objecten, boeken, kaarten, enzovoorts. Dit hoofdstuk be-
handelt welke plaats boeken innemen in onze maatschappij, en hoe boeken vroeger werden 
gemaakt. De omvangrijke variёteit aan hedendaagse papiersoorten komt in dit hoofdstuk niet 
uitgebreid aan bod.
 ӯEr zijn een aantal termen in de tekst aanwezig die in detail worden uitgelegd in de woordenlijst 
- inclusief de referenties. Deze termen zijn voorzien van een pijltje.
 ӯEen ding dient op voorhand duidelijk gemaakt te worden: dit hoofdstuk richt zich hoofdzakelijk 
op de aspecten met betrekking tot preservering en conservering. We hebben niet te maken 
met de restauratie van papier en perkament. Ondanks dat deze zaken dicht bij elkaar liggen 
en ondanks dat boek conservering en boek restauratie nauw met elkaar verbonden zijn, brengt 
de cursus een strikte scheiding aan: de restauratie van papier en perkament is de hoofdtaak 
van de conservator-restaurator, een zeer vakkundig persoon. Toch bevat dit hoofdstuk bepaalde 
aspecten van preventieve conservering.

2. Perkament

2.1. Historische aspecten
Perkament is een schrijfmateriaal dat hoofdzakelijk gemaakt wordt van de huid van schapen, kalveren 
(velijn) of geiten, waarbij altijd een voorbereidend proces aan vooraf gaat. Dierenhuiden werden van 
de oudheid tot aan de middeleeuwen gebruikt om op te schrijven. In de middeleeuwen was perka-
ment het schrijfmateriaal bij uitstek. Tegenwoordig wordt het nog steeds op kleine schaal gebruikt.

De naam ‘perkament’ is afkomstig van de naam van de Oude Griekse stad ‘Pergamum’. Naar verluid 
werd het materiaal hier in de 3de eeuw voor Christus vóór het eerst geproduceerd. Er bestaat zelfs  
historisch bewijs dat het productieproces al eerder bekend was.

2.2. Perkament in de bibliotheek
Waar komt u in een bibliotheek perkament tegen? 

Perkament treft u waarschijnlijk aan in alle bibliotheken die een collectie houden met historische, 
handgeschreven of gedrukte culturele nalatenschap. Exemplaren van perkament komen in verschil-
lende vormen voor:

 ӯ in de vorm van een complete codex – in dit geval betreft het hoofdzakelijk handgeschreven 
boeken die dateren uit de middeleeuwen. Echter bestaat er ook duidelijk bewijs dat perkament 
werd aangewend voor gedrukte boeken, bijvoorbeeld een aantal edities van de Gutenbergbij-
bel of sommige edities van Koninklijke representatieve werken, zoals het ‘Theuerdank’. 
 ӯals een katern dat samengebonden is met de andere katernen van een boek gemaakt van 
papier.
 ӯals een katern dat samengebonden is met de andere katernen van een boek gemaakt van 
papier.
 ӯals perkamentfolium omwikkelkatern (gemaakt van papier) – een soort beschermende envel-
oppe.
 ӯperkamentfolia ontwikkelden zich  in de 16de en 17de eeuw tot omkleedsels van duizenden 
nieuw gedrukte boeken (gemaakt van papier).
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 ӯna de opkomst van de boekdrukkunst (op papier), werden veel oudere codices die gemaakt 
waren van perkament overbodig. Als gevolg daarvan werden perkamenten folio’s in stroken 
gesneden voor maculatie: ze werden gebruikt om in het klad op te werken. Daarom treft men, 
ten behoeve van het boekbindingsproces, stroken met perkament op verschillende plekken 
van een boek aan: op de rug, in de vouw, als opplakhoes  en op andere gedeelten van het 
boekwerk.
 ӯnatuurlijk komt perkament ook voor in de vorm van een enkel, afzonderlijk vel, zowel beschreven 
als onbeschreven. Perkament was namelijk eeuwenlang het voornaamste materiaal dat gebruikt 
werd voor documenten. In sommige tradities is deze werkwijze nog steeds in gebruik voor bel-
angrijke handvesten.

   afb. 1 : Traditionele binding van perkament

Dit betekent ook dat perkament te vinden is in een groot 
aantal repositoria, waar deze werken onze schriftelijke en 
gedrukte culturele erfenis voor ons bewaren. Hoewel het 
gebruik ervan als schrijfmateriaal al enkele honderden 
jaren geleden haar hoogtepunt bereikte, zijn de werken 
nog zodanig aantallen aanwezig dat het zonder twijfel 
goed is een goede zaak is als bibliothecarissen, archiv-
arissen en conservatoren vakkundig zijn opgeleid voor het 
conserveren en behouden van deze werken.

2.3. Het maken van perkament
We beschikken over kennis van een aantal technieken om van dierenhuid perkament te maken. 
Hieronder worden alleen de meest gangbare methodes beschreven.

 ӯDe huid wordt van het dier afgestroopt waarna het in water wordt gelegd om eventuele vlees-
resten los te weken.
 ӯOm de verwijdering van de haarresten te bevorderen, wordt de huid in een vloeistof (doorgaans 
een kalkbad) te rusten gelegd voor enkele dagen. De duur van dit kalkbad hangt af van de tem-
peratuur, concentratie en andere factoren.
 ӯBij de volgende stap wordt de huid opgespannen op een frame, zodat allebei de kanten van 
lucht worden voorzien.
 ӯVervolgens wordt de huid afgeschraapt met behulp van een scherp instrument. Op deze manier 
worden overige haarresten verwijderd en krijgt het perkament de gewenste dikte. De fase waarin 
de huid wordt opgespannen is van essentieel belang. Door het drogen en oprekken komen de 
vezels namelijk parallel aan het huidoppervlak te staan, waardoor het materiaal een andere tex-
tuur krijgt. Het collageen, dat een vormgevende component is van de huid, functioneert hierbij 
als een natuurlijke lijmstof die het perkament in vorm houdt tijdens en na het droogproces.
 ӯVerdere behandeling volgt zodat er op het materiaal beschreven kan worden. Deze bestaat uit 
het gladmaken van het oppervlak van het perkament. Dit doet men door het vleesgedeelte in te 
wrijven met puimsteenpoeder en door de huid te witten met bijvoorbeeld eiwit, bloem of melk. 

De kwaliteit van het perkament hangt af van twee factoren: van het dier (leeftijd, geslacht, voeding, 
etc.) en van de ervaring en bekwaamheid van de veehouder. 

De moderne en hedendaagse productie van perkament behoeft chemische ingrediёnten van een 
finesse die historisch gezien onovertroffen is om zo tot een specifieke materiaalkwaliteit te komen. 
Een beschrijving hiervan valt buiten het bestek van deze inleidende presentatie.
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   afbeelding 2:  Jiri Vnoucek – cursus perkamentmaken 
onderzoekscentrum Horn

De productie van perkament verschilt met die van leer op 
een belangrijk punt: perkament is gechauleerd, terwijl leer 
gelooid is. Zo behoudt leer zijn driedimensionale vezel-
structuur, terwijl de vezels van perkament tweedimension-
aal, parallel aan het oppervlak komen te staan. 

2.4. Materiёle aspecten
Er zijn een aantal chemische, fysische en biologische ei-
genschappen waarmee het karakter van perkament en 
hoe het materiaal reageert goed beschreven kan worden.

 ӯ Bij de juiste conserveringsmethode is perkament 
een duurzaam materiaal dat potentieel honderden jaren 
meegaat.

 ӯ Perkament heeft een zekere plakkerigheid en stu-
gheid. Bovendien blijft het flexibel.

 ӯ In vergelijking met papyrus en papier, biedt perkament een bestendig en stevig schrijfoppervlak.
 ӯPerkament is gemakkelijk te produceren en oogt dikwijls fraai.
 ӯPerkament kan worden ‘gerecycled’ door de schrijflaag uit te vegen. Zo kan het materiaal 
opnieuw beschreven worden. Een opnieuw beschreven stuk perkament heet een palimpsest.
 ӯPerkament is in zekere mate doorschijnend.
 ӯPerkament is gevoelig voor blootstelling aan de zon, warmte en water.
 ӯPerkament is minder goed bestand tegen hitte en micro-organismen dan leer. 
 ӯDe alkaline-pH van perkament beschermt beter tegen zuuraanslag inktcorrosie
 ӯPerkament is een hygroscopisch materiaal. Dat wil zeggen dat het in staat is om vocht en water 
te absorberen.

2.5. Aspecten van schade en verval

2.5.1. Een korte beschrijving van de belangrijkste oorzaken van verval

 ӯHydrolytische degradatie. Vanwege de hygroscopiciteit is perkament zeer gevoelig voor plot-
selinge veranderingen in de luchtvochtigheid en temperatuur. Collageen kan spontaan veran-
deren in gelatine wanneer er water bij komt. Hydrolytische degradatie kan worden veroorzaakt 
door externe factoren, zoals een extreme pH, vochtigheid en warme omgeving, of door oxider-
ende stoffen. Perkament wordt getypeerd door zijn hoge gehalte aan hygroscopiciteit omdat […] 
de vezels bijeengehouden worden door de molecuulwerking. Deze moleculen worden gevormd 
door zuurstof- en waterstofatomen in de aangrenzende vezels. Dankzij deze scheikundige 
verbindingen worden de proteïnevezels goed samengehouden, althans zolang de hygromet-
ische balans niet verstoord raakt.” (www.unesco.org/webworld/ramp/html/r8817e/r8817e08.
htm#4.2%20deterioration%20factors%20and%20preservation). Kortom, ernstige temperatuur- en 
vochtigheidsschommelingen kunnen mogelijk onomkeerbare veranderingen veroorzaken aan 
de eigenschappen van het materiaal. 
 ӯMicroorganismen en schimmels. Perkament wordt aangetast door verscheidene schimmel-
soorten en andere micro-organismen. 
 ӯKnaagdieren gebruiken alles wat ze tegenkomen voor de bouw van hun nest, inclusief perka-
ment. Wanneer perkament aangetast wordt door knaagdieren, heeft dit desastreuze gevolgen 
op het materiaal.
 ӯVuil. Perkament trekt snel vuil aan vanwege de poreuze oppervlaktestructuur van het materiaal.
 ӯFysieke schade. Er kan sprake zijn van verschillende soorten schade die veroorzaakt worden 
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door het onjuist behandelen van perkament (boeken laten vallen, folio’s of delen ervan uitsni-
jden, scheuren, etc.)

2.5.2. Gevolgen
Het verlies aan hydrothermale balans beïnvloedt het materiaal op twee manieren. Bij dehydratatie 
(gebrek aan vocht) raken de proteïnen geïsoleerd: het perkament verliest flexibiliteit. Desiccatie 
maakt het materiaal grof en zorgt voor aanzienlijke krimp en scheurtjes. Bij hyperhydratatie verand-
eren de eigenschappen van het materiaal drastisch. De bovengenoemde processen van gelatiniser-
ing leiden tot de verwoesting van perkament.

Knaagdieren veroorzaken ernstige schade aan het materiaal als ze het materiaal aanknagen. 

De aanwezigheid van micro-organismen getuigt van armoedige of slechte conserveringsomstan-
digheden. Schimmels kunnen bovendien het perkament binnendringen en zich oncontroleerbaar 
verspreiden naar nabijgelegen werken. Materialen die op deze wijze zijn aangetast, zijn niet langer 
te gebruiken zonder een professionele reinigingsbehandeling. Er is sprake van een direct gevaar 
voor de gezondheid. 

Vuil kan vlekken veroorzaken doordat lipiden, wax, etc. het perkament binnendringen. Vuil maakt het 
oppervlak bovendien onleesbaar. In veel gevallen heeft het een negatieve uitwerking op hoe het 
werk oogt.

Onjuiste behandeling kan de fysieke stevigheid van het object ondermijnen.

 ӯOntbinding van de materiaalstructuur
 ӯ Inkrimpen en barsten
 ӯHet in gevaar brengen van de stevigheid van het object
 ӯOnleesbaarheid
 ӯGezondheidsrisico’s

3. Papier

3.1. Historische aspecten
Papier werd aan het begin van de tweede eeuw na Christus uitgevonden in China. Het land had 
in de daarop volgende eeuwen een monopolie op de fabricatie ervan. De know-how om papier te 
maken werd onder andere verspreid via de zijderoute (Turfan 399, Samarkand 751, Baghdad 793). 
In de tiende eeuw bereikte de uitvinding Caïro en daarna Europa via de Moren in de twaalfde eeuw. 
Zo werd Valencia in 1151 de eerste plek in Europa waar papier werd gemaakt. Hierna volgden 
Fabriano (Italiё 1276), Troyes (France 1348), Neurenberg (Duitsland 1390), Wenen (Oostenrijk 1498), 
enzovoorts. Aanvankelijk was de kwaliteit van het Arabische papier beter dan de Europese, maar dit 
veranderde in de vijftiende eeuw dankzij technologische ontwikkelingen.

De naam ‘papier’ is afkomstig van het woord › papyrus, de vezels van een gras in de Nilotische re-
gionen die als grondstof dienden voor schrijfmateriaal in de oudheid.

3.2. De bestandsdelen van papier
Papier wordt gemaakt van de pulp van verschillende vezelachtige substanties. Deze vezels bestaan 
uit › cellulose: een polysacharide die is opgebouwd uit een aantal glucose-eenheden. Afhankelijk 
van de locatie, het klimaat en de culturele omstandigheden, waren de belangrijkste bronnen van 
cellulose die gebruikt werd voor papier:

 ӯgrassen(bijv. › esparto = Spaans gras).
 ӯVlas, jute, hennep, linnen en katoenen lappen.
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 ӯAfvalpapier.
 ӯRiet, hout.

Voor het maken van papier, vooral bij het verfijnen en afwerken van de vellen, worden extra substan-
ties, zoals chinaklei (kaolien) en tarwezetmeel gebruikt.

3.3. Het maken van papier
Het fabricatieproces van papier bestaat uit een aantal basisstappen: preparatie ruwe grondstof  – 
ontvezeling – screening en drogen – afwerking. Onze visie hierop is dat het niet uitmaakt of het pa-
pier met de hand gemaakt wordt of niet. De reden hiervoor is dat deze stappen van onmisbare aard 
lijken te zijn. We zullen deze stappen in de volgende paragrafen gedetailleerd beschrijven.

Preparatie van de ruwe grondstof. Het proces begint met de verzameling van het ruwe materiaal. 
Daarna volgen de stappen van het schoonmaken en conserveren. Het schoonmaakproces omvat 
het scheiden van verschillende materialen. Conservering op lange termijn kan een rottingsproces 
veroorzaken, wat mogelijk de volgende stap bevordert. De kwaliteit van het eindresultaat is daar-
naast sterk afhankelijk van de kwaliteit van de grondstof (bijvoorbeeld lappen) en andere produc-
tiefactoren. 

  afbeelding 3 :  het prepareren van de papiervezels –  
Onderzoekscentrum Horn

Ontvezeling. Historisch gezien is er een aantal metin-
gen nodig om materialen af te breken om hier vervol-
gens cellulosevezels uit te verkrijgen. De processen 
scheuren en stampen zijn erop gericht om de grond-
stoffen terug te brengen tot korte vezels. Het resultaat 
is pulp, een papperig materiaal vermengd met water. 
Dit is het beste moment om kleurstoffen en andere 
substanties toe te voegen voor specifieke doeleinden.

Scheppen en drogen. De volgende stap kan beschouwd worden als de belangrijkste fase van het 
maken van papier. Met behulp van de schepvorm, een soort rechthoekige zeef, worden de vezels 
gezeefd. Vroeger werd deze schepvorm uitgevoerd als een houten frame met evenwijdig gespannen 
draden van metaal of textiel. Het doel ervan was hoofdzakelijk om een laag vezels te verzamelen. 
Het tweede nut van de schepvorm was om water af te voeren. Daarna werd er een enkele laag 
cellulosevezels afgenomen en tussen twee stukken vilt gelegd. Deze werd vervolgens geperst. Op 
deze manier verdween het meeste water. Er bestonden verschillende manieren om papiervellen te 
drogen. Eenvoudig en populair was de methode van het laten drogen in lucht. Beide kanten van het 
vel werden dan in de open lucht gedroogd.

Afwerking. Eenmaal droog zijn ze de vellen indien gewenst klaar voor verdere behandeling. Voor 
betere bedruk- en beschrijfbaarheid, kan het papier gestijfd worden stijven is het proces waarbij er 
lijm of een andere gelatineachtige stof aan het papier wordt toegevoegd. Hierdoor veranderen de 
doorlaatbaarheid (permeabiliteit) en het absorberend vermogen. Met een ander veelgebruikt proces 
polijst men het papier. Zo wordt het glad en glanzend. Er bestaan tal van andere processen die toe-
gepast kunnen worden. Veel hiervan vallen onder de noemer ‘afwerking’, zoals stampen en polijsten. 

3.4. Papier formaten
In vroegere tijden bepaalde de schepvorm het formaat van de vellen. Toen de productie van papier in 
Europa net begon, bestond er geen strikte standaardisering van deze formaten. Al gauw ontstonden 
er aanduidingen die indirect het papierformaat aangaven. Zometeen geven we een overzicht van de 



26
Papier en perkament – onderhoud en behoud

meest voorkomende maten. Dit geeft inzicht in hoe vellen papier gebruikt werden om uiteindelijk de 
katernen van een boek te vormen. 

Aanvankelijk nam men voor het drukken van een boek een vel papier. De Latijnse benaming van 
een dergelijk vel is een folium. Een flink aantal van dergelijke afdrukken uit de 15de en 16de eeuw 
zijn overgebleven.

Folium werd de benaming van het meest eenvoudige boekenformaat. De boekbinder vouwt hem 
eenmaal, waardoor er twee vellen en vier pagina’s ontstaan. Met een andere wijze van vouwen 
verkreeg men vier vellen en acht pagina’s, etc. Al deze formaten ontvingen specifieke benamingen, 
zoals aangegeven in de volgende tabel:
                                              

Namen Vouwen Vellen Pag. Afk.

Folio 1 2 4 f, fo

Quarto 2 4 8 4to

Sexto 3 6 12 6to

Octavo 3 8 16 8vo

Duodecimo 4 12 24 12mo

  
Door de eeuwen heen ontwikkelde zich een uitgebreide en soms verwarrende verscheidenheid aan 
papiergroottes en -formaten. Tegenwoordig zijn de Europese papierformaten gelukkig gestandaard-
iseerd. Men treft veel oude termen aan in veel van onze catalogi. Deze benamingen geven een 
handig inzicht in hoe papiermakers en boekbinders samenwerkten. 

3.5. Watermerken
Er is nog een andere typisch kenmerk verbonden aan de productie van papier uit de oudheid en de 
moderne tijd: watermerken. Watermerken zijn een Europese uitvinding. De eerste vellen papier die 
werden voorzien van een watermerk verschenen in de 13de eeuw in Italiё. De watermerken werden 
toen zichtbaar wanneer een vel papier bekeken wordt in het felle licht. 

Een watermerk in is feite het logo van de papiermaker: het embleem dat verwijst naar de herkomst 
van het papier. Eigenlijk zijn watermerken meer figurale, verbale, decoratieve ontwerpen, gemaakt 
van metalen draden die zich op de schepvorm bevonden. Het papier  drukt wordt niet alleen bedrukt 
met de vorm van de schepvorm waarop de vezels zijn komen te liggen, maar laat ook symbolen en 
tekens zien die in het filigraanwerk verweven zijn. Watermerken geven ons bovendien een interes-
sant inzicht in de papierproductie, bijvoorbeeld locaties en jaartallen, commerciёle toepassingen, de 
verspreiding van lokaal gedrukte kranten, enzovoorts.

   Afbeelding 4:  Watermerk – Universiteit van Graz
  

Tegenwoordig helpt de moderne technologie ons een handje om de 
watermerken in antieke vellen papier duidelijk zichtbaar te maken.  Dit 
gebeurt bijvoorbeeld met bѓta-radiografie, IR-fotografie,…). Honderddui-
zenden watermerken zijn hiermee inmiddels gepubliceerd en via data-
bases online beschikbaar gemaakt (bijv. Bernstein“-project [http://www.
bernstein.oeaw.ac.at/]).
    

3.6. Enkele eigenschappen van papier
Dit waarschijnlijk een goed moment om een aantal interessante eigen-
schappen van papier op te sommen die nuttig zijn voor het leren con-

serveren ervan. We bespreken standaard papier dat geen speciale behandeling heeft gehad. Dit is 
papier dat men in elke boekencollectie of documentenverzameling aantreft. 
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 ӯPapier neemt gemakkelijk vocht, water en andere vloeistoffen op. Dit kan vlekken veroorzaken 
en brengt de stevigheid van het materiaal in gevaar.
 ӯPapier kan scheuren
 ӯPapier kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan zonlicht.
 ӯPapier is niet bestand tegen wrijving, verkreukelen en andere behandelingen die het materiaal 
kunnen aantasten. 
 ӯPapier is brandbaar
 ӯPapier is gevoelig voor aantasting door insecten en knaagdieren.

   
Afbeelding 5:  Schimmel                                  Afbeelding 6:  Schade door insecten        

   Afbeelding 7: Fysieke schade door verkeerde behandeling                 

Bij preservatieve maatregelen dient men rekening te houden 
met degradatie van het materiaal veroorzaakt door één of 
meerdere van deze aspecten. 

4. Onderhoud en Behoud

Bewaring en hantering van boeken en documenten die ge-
maakt zijn van perkament of papier
Er bestaan tal van instructies over hoe men om moet gaan met 
boeken en archiefdocumenten, en hoe deze het beste voor 
inzage beschikbaar te houden zijn. Specifiek is er bijvoorbeeld 
informatie over hoe het beste documenten te digitaliseren en 
op internet beschikbaar te maken, maar ook hoe men het 

beste originele objecten kan preserveren. Voor u als lezer zijn sommige punten misschien vrij van-
zelfsprekend. Desondanks zijn het vooral deze zaken die vaak tot de grootste problemen problemen 
leiden. We onderscheiden twee soorten preserverende maatregelen: 1. opslagomstandigheden 2. 
zorgvuldigheid bij het hanteren van originele exemplaren. 

4.1. Het op de juiste wijze bewaren van boeken en documenten. Gezien het onderwerp valt de cura-
tor van de collectie veel verantwoordelijkheid ten deel. Een opsomming van de meest belangrijke 
factoren: 

 ӯEen frequente en grondige inspectie van alle delen van een collectie met behulp van steekpro-
even.
 ӯEen van de belangrijkste zorgen is de hydrothermale stabiliteit. Een temperatuur van rond de 
18 graden Celsius en een relatieve vochtigheidsgraad van rond ongeveer 55%, evenals schone 
lucht en gedimde verlichting, bieden uitermate goede omstandigheden voor opslag. Elektron-
ische apparatuur waarmee stabiele opslagcondities worden gemonitord, dient regelmatig na te 
worden gelopen.
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 ӯZorg voor een minimale blootstelling aan alle vormen van licht.
 ӯBewaar objecten bij voorkeur niet voor langere tijd in een hermetisch en luchtdicht afgesloten 
omgeving, zoals in een kleine veiligheidscontainer. 
 ӯHet digitaliseren van objecten biedt als preventieve maatregel grote voordelen. Digitaliseer in 
verval geraakte of veelvuldig gebruikte objecten (met als doel om deze goed beschikbaar te 
houden). 
 ӯLosse documenten, documenten die bij elkaar horen, en boeken, kunnen in boekcassettes ge-
plaatst worden. Stofomslagen en kartonnen dozen zijn goedkoop in de aanschaf en gemakkelijk 
zelf te maken – gebruik voor het maken van dozen altijd zuurvrij karton. 
 ӯHoud opslagruimtes schoon (vuil, insecten, schimmels, etc.)
 ӯZorg voor voldoende afstand tussen objecten en nabijgelegen radiators en ventilatieroosters.
 ӯHoe beter georganiseerd een collectie is, hoe gemakkelijker deze te conserveren is. Bij nood-
gevallen dient u verdere stappen te ondernemen. 

4.2. Adequate zorg en behandeling van de originele exemplaren
Voorzichtigheid bij het gebruik van ieder stuk uit een collectie, of het nu een boek is, een charter 
of een ander document, is een van de meest effectieve maatregelen in het licht van preservering. 
In detail:

 ӯSchone handen en een schone werkomgeving als een object wordt gehanteerd
 ӯVoedsel en drank uit de buurt houden
 ӯEen boek aan weerszijden van de rug van de plank nemen; niet aan de bovenkant van de rug 
trekken

  fig 8:  Typische schade ontstaan door ver-
keerd handelen – als het boek van de plank 
wordt genomen

 ӯ Voorkom dat een boek meer dan 180 
graden openligt maar leg iets zachts onder de 
platten zodat het niet te ver open kan

 ӯGebruik geen verzuurd papier als boeken-
leggers of dergelijke en maak geen ezelsoren

 ӯGebruik geen elastieken, plakband en wat 
dies meer zij

 ӯGebruik geen schrijfmaterialen die niet 
meer ongedaan kunnen worden gemaakt

5. Noodgevallen

De term “noodgeval” vat een hele range aan mogelijke situaties samen die een bibliotheek of archief 
kunnen bedreigen: vuur, water, schimmel, insecten, vuil, chemische stoffen, etc. Deze korte lijst toont 
slechts een aantal vaak voorkomende acties op een meer algemeen niveau, acties die je moet uit-
voeren in geval van nood.
Al deze handelingen moet je gedaan hebben voordat er een conservator of restaurator wordt inge-
schakeld.
.

 ӯ In geval van acuut gevaar (bijv. een brand) moet er een ontruimingsplan voorhanden zijn. Dit 
plan moet worden ontwikkeld op het bestuurlijk hoogste niveau van de betreffende locatie en 
vallen buiten het bereik van de opzet van dit manual. 
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 ӯ In het geval van binnendringend water: evacueer de objecten, waarschuw de autoriteiten en 
stop het binnenkomende water.
 ӯBij het vaststellen van aangetaste objecten (bijv. schimmel): isoleer de aangetaste objecten 
van de rest op een veilige plek om zodoende infectie van andere objecten en/of mensen te 
voorkomen.
 ӯZorg voor de beschikbaarheid van voldoende dozen in geval van nood.
 ӯVerzamel informatie over wat er is gebeurd en wat er nog kan gebeuren om een duidelijke diag-
nose te kunnen maken. Dit helpt bij een gezamenlijke aanpak om de problemen op te lossen. 
Een goede diagnose helpt een volgende noodsituatie te voorkomen.

6. Conclusie

Zoals we hebben gezien zijn perkament en papier gevoelige materialen.

Objecten bestaande uit deze materialen kunnen op twee manieren bedreigd: de bewaaromstan-
digheden en het daadwerkelijke gebruik.

Perkament en papier reageren heftig op veranderende omstandigheden – vooral op hydrothermale 
omstandigheden.

Onderhoud en preservering betekenen in dit geval het stabiel houden en het controleren van de 
bewaaromstandigheden.

Een soepele hantering van objecten vereist verantwoordelijke en getrainde personen.

Er bestaat een beperkt aantal essentiёle voorzorgsmaatregelen die garant staan voor een adequate 
omgang met objecten.

Er bestaat een soort balans: aan de ene kant de sensitiviteit van de gebruikers, anderzijds de gevoe-
ligheid van de materialen.

Hoe beter je het materiaal en hoe het zich gedraagt begrijpt, hoe meer verantwoordelijkheid je kunt 
laten zien m.b.t. preservering

Hoe dan ook, omgaan met perkament en papier op een verantwoorde manier vereist een zekere 
affiniteit met de objecten: boeken, charters, kaarten, …, en alle andere archiefmateriaal.
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                   onservering en 
onderhoud van fotografisch materiaal
Trefwoorden
Fotografie, Museum, Fotocollectie, Conservering, Fotografisch Archiefmanagement, Restauratie, Bib-
liotheek, Laboratorium

Doelen van het hoofdstuk
Dit hoofdstuk heeft als doel deelnemers kennis te laten maken met de principes, het beleid en de 
praktijk van fotografieconservatie. Het programma is gebaseerd op de ervaringen van het Alinari 
Museum en de geconserveerde fotografiecollecties en het Laboratorium van Restauratie, in samen-
werking met het Opificio delle Pietre Dure in Florence. De cursus richt zich op het voorlichten van 
personeel dat werkzaam is in archieven en voor iedereen die meer wil weten over de belangrijkste 
thema’s rondom de conservatie van fotografie: professionals, conservators, afgestudeerden in de 
conservatieleer en studenten.

Inhoud van het hoofdstuk
De conservering van fotografie vereist kennis van fotografie en de fundamentele principes van con-
servatie. Voor de cursus dient u ook deel te nemen aan de Historie van Fotografie, Conservatie en 
Cultureel Erfgoed en een praktijkcursus bij te wonen om fotografische technieken te kunnen identifi-
ceren. Het programma omvat het ordenen en schoonmaken van fotografisch materiaal, een inleiding 
op fotografische technieken, agens die zorgen voor achteruitgang van fotografisch materiaal, om-
gevingen en opslagsystemen, hantering en beheer van fotografische materialen. Fotografiecollec-
ties zijn overal te vinden. Fotografie is een wijdverbreid en alom aanwezige culturele uitingsvorm: in 
musea, kunstgalerieёn, bedrijven, artiestenstudio’s, universiteiten, industrieёn en bedrijfsarchieven, 
publiekelijke en besloten bibliotheken. Het is van groot belang om professionaliteit te betrachten bij 
het organiseren en conserveren van fotografisch materiaal. Dit omdat fotomateriaal complexe fysieke 
en chemische eigenschappen hebben en derhalve een speciale manier van conservatie behoeven. 
De Historie van de Technische Fotografische processen en materialen is zeer lang en elk object kan 
blootstaan aan kwaliteitsverslechtering door tijd en door het gebruik ervan. Deze cursus is erop ger-
icht om u te voorzien van een basiskennis met betrekking tot het conserveren van een fotoarchief.

1. Het ordenen van het fotomateriaal

Een opslagsysteem dat allerlei informatie over de verschillende objecten bewaart, is van belang om 
goed beheer van fotomateriaal te garanderen.

Allereerst dient ieder object geinventariseerd te worden en een identificatienummer te krijgen, zodat 

hoofdstuk

3
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het makkelijk terug te vinden is in een collectie of een archief. Er kan niet gestart worden met de 
conservatie of restoratie inventarisatie zonder een inventarisnummer, welk voor objecten op papier 
zoals foto's, met potlood linksonderaan in de hoek op de achterkant van de foto wordt aangebracht. 
In het geval van media die meer dan een foto bevatten, dient het inventarisnummer voor iedere foto 
aangegeven te worden onder de betreffende foto of dient er, in het geval van fotoalbums waarbij 
de pagina's relatief veel foto's houden, een overzicht toegevoegd te worden op een transparant 
vel in plaats van de foto's die overeenkomstige inventarisnummers dragen. Voor voorwerpen zoals 
lichtbeelden in daguerrerotypie, dient u het nummer op een conserveringskaartje te vermelden en dit 
vast te maken aan de doos. Ook kunt u het kaartje gewoon in de doos plaatsen.

Het inventarisnummer (ook in alfanumeriek formaat aangegeven aan de onderzijde) moet worden 
genoteerd in een document, een inventarislogboek (evt. een simpel excelbestand) met een korte 
omschrijving van het onderwerp (kunstenaar, onderwerp, techniek): dit document wordt het officiёle 
document waarmee kan worden bepaald waar het archief zich bevindt, dat wil zeggen, het totale 
aantal opgeslagen voorwerpen. Nu kunt u verder met de voorbereiding van de catalogusinvoer - met 
gebruikmaking van geschikte catalogussoftware - met de juiste gegevens: inventarisnummer, naam 
van het fonds/archief, auteur, voorwerptype, fotografische techniek, omvang, steun, titel, (origineel, 
toegewezen door cataloger), datum, hoe is de aanwinst verkregen, kopieerrecht, conditie, schade, 
restauratie en container.

Iedere keer dat het object gerestaureerd wordt, dient het restauratiekaartje met potlood opnieuw te 
worden ingevuld door de restaurateur. De restaurateur dient dan het werk te voorzien van een foto-
grafisch overzicht van de conditie van het voorwerp vÓÓr de restauratie en erna. De kaart is verdeeld 
in twee delen: het eerst deel bevat de identificatiegegevens van het voorwerp en de staat waarin het 
verkeert op het moment van schrijven. De gegevens in dit eerste deel omvatten de volgende velden: 
naam van de instituuteigenaar, inventarisnummer, auteur, titel, datum, fotografische techniek, steun, 
beschrijving van de primaire en secondaire objectwaarneming in potlood, inclusief een indicatie van 
de schade, de status van biologische, fysieke en chemische conservering. Het tweede deel van de 
kaart heeft betrekking op de restauratie en alle uitgevoerd behandelingen. De kaart wordt  tot slot 
voorzien van een handtekening van de restaurateur en het hoofd van het laboratorium of de conser-
vator. 

2. Materialen reinigen

Het reinigen is allereerst van essentieel belang om het voorwerp goed te conserveren. Niet alleen ziet 
de foto er hierdoor gelijk beter uit, hij zal ook langer meegaan. 

Het schoonmaken kan droog gedaan worden (met zachte borstels en een gum van het type Pen-
tel ZF11 of nat met oplosmiddelen. Deze oplosmiddelen dienen alleen gebruikt te worden als het 
fotografisch materiaal en de steunen daartegen bestand zijn. Al deze handelingen moeten worden 
uitgevoerd door de restaurateur in samenspraak met de conservator.  

Biologische aanvallen moeten worden geanalyseerd door een bioloog om het type microorganisme, 
schimmel of insect kan worden vastgesteld. Vervolgens desinfecteert en/of zorgt men ervoor dat de 
plaag onder controle wordt gehouden. Dit is nodig om verdere degradatie te voorkomen waardoor 
ook andere materialen zouden kunnen worden 'geïnfecteerd'. 

Het reinigen van glazen negatieven vereist veel aandacht. Dit vanwege de fragiliteit van de steunen, 
maar vooral ook wanneer negatieven gekleurd moeten worden: in dit geval is het niet aan te raden 
om nat te reinigen met alcohol. Dit kan het email en de onderliggende emulsie beschadigen. Nat 
reinigen doet u met een wattenstaafje dat in een mengsel van gedestilleerd water en ethylalcohol is 
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gedoopt. Voor de steunzijde kunt u een surfactant gebruiken, zoals Photoflo. Een andere detergent 
is PEC-12, dat vooral handig is voor het verwijderen van vetvlekken, vingerafdrukken, inktvlekken, en 
het residu van plaktape.  

3. Fotografische processen

Er bestaan talloze soorten fotografische processen, vooral voor positieven. In dit hoofdstuk vermelden 
we de bleangrijkste soorten. Voor meer informatie verwijzen we u naar de bibliografie. Allereerst is 
het belangrijk om uit te leggen hoe een foto zowel positief als negatief kan zijn, en hoe deze in beide 
gevallen gemaakt wordt met een steun, fotografische emulsie en de afbeelding.

Foto's kunnen worden ingedeeld op de manier waarop ze zijn gemaakt. Voor elke foto geldt dat deze 
is gemaakt door eerst een emulsie te prepareren (de bindingsstoffen en het fotosensitieve materiaal) 
en de steun) en de steun. Vervolgens wordt de foto in een bad gedompeld om ze te ontwikkelen, 
fixeren en voor de toning. Al deze stappen hebben mogelijk verschillende reactie teweeggebracht, 
niet alleen in de fotografie vÓÓr de industrialisatie ervan in de jaren 1880, maar ook de handmatige 
productie. 

   Onbekende auteur (P. Bondini?), 
Rome. Vesta Tempel, calotypie, 1850 ca. 
(Alinari-Archieven, Florence)

We gaan nu verder met het ontstaan 
van de fotografie. We kijken eerst naar 
de directe positieven. Dit zijn unieke 
objecten die het positief van een beeld 
weergeven, hoewel ze verschillende 
media gebruiken, zoals metalen platen 
voor heliografie, papier voor het Ba-
yardproces of een vel zilvermetaal voor 
daguerrotypie (ferrotypie). De eerste 
procedure voor negatieven, maar waar-
bij het niet mogelijk was om meerdere 
exemplaren te maken, was de fotoge-

nische tekening op papier. De Engelsman William Fox Tablot vroeg in 1841 patent aan voor het eerste 
negatief, de eerste matrix waarvan vrijwel een onbeperkt aantal kopieёn kon worden afgedrukt: het 
papieren negatief of calotypie, eerst gevolgd door de zilveren monochroom procedure (zwart-en-wit), 
en later door het albumine negatief (Abel Niѓpce de Saint - Victor, 1847), het natte collodion negatief 
(Frederick Scott Archer, 1851) en het zilveren gelatine negatief (Richard Leach Maddox, 1871).

Hoewel de eerste procedure een papieren steun had (wat snel vervangen werd door glas) en toen - 
dankzij George Eastman met de uitvinding van de draagbare camera (1888) - de   fotorol of film, welk 
in het begin was gemaakt van nitraat, daarna van acetaat, triacetaat, en ten slotte, in de tweede helft 
van de twintigste eeuw op polyester. 
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   Fratelli Alinari, Damesportret 
Glassplaat collodionnegatief, ca. 1865. 
(Alinari-Archieven, Florence)

Positieven afdrukprocessen - fotoadruk-
ken - verdeeld tussen positieven zilver-
proces - d.w.z. waarvoor zilver gebruikt is 
- vaak gelijk donkergemaakt, vaak door 
direct contact met zonlicht (gezouten pa-
pierafdrukken, albumine, aristotypie, col-
loïden) of ontwikkeling met behulp van 
een chemisch bad (zilvergelatinebro-
mide, zilveriodide), positieve pigment-
processen (koolstof, gom, dichromaten), 
verwerking met behulp van vettige ink-
ten (oliedruk, resinotypie, bromolie) en 

metaalzoutprocessen (platinumafdruk, 
palladiotypie, cyanotypie, kallitypie). Fotoafdrukken uit de laat negentiende eeuw en de eerste helft 
van de twintigste eeuw hebben vaak verschillende tonaliteiten: het eerste dat gebruikt werd, was 
goud.

Kleurprocessen, welke lastiger zijn te preserveren - kunnen positieven op glass zijn, zoals autochroom 
(de eerste gepatenteerde kleurproessen door de gebroeders Lumiѓre, en op de markt verkrijgbaar 
sinds 1907), filmnegatieven, positieven op film zoals dia's, afgedrukte positieven zoals Cibachroom en 
afdrukken met kleurprocessen. 

Fotografie was vooral tussen de laat negentiende eeuw en vroeg in de twintigste eeuw populair. Dit 
gold ook voor bepaalde fotomechanische processen (fotolitografie, woodburytypie, collotypie, helio-
typie, etsen, fotogravures, fotochromisch) welke behandeld en geconserveerd worden met dezelfde 
zorg en op een vergelijkbare wijze als fotoafdrukken. Het verschil ligt in het feit dat de steun die wordt 
gebruikt bij fotomechanische processen nooit lichtgevoelig is gevweest en dat het beeld over het 
algemeen bestaat uit inkten. We kunnen  dergelijke fotografische technische onder microscoop herk-
ennen. Men kan dan namelijk zien dat de afbeelding bestaat uit kleine stippen. 

Fotografische afdrukken, naar de traditie die populair werd gemaakt door George Eastman House, 
bestaan uit één laag (gezouten papier, cyanotypie, platinum afdruk, palladiotypie, kallitypie, twee la-
gen (albumenafdruk, koolstofafdruk, afdruk op dichromaatgom, olieachtige inkten, resinotypie of drie 
lagen (aristotypie, zilverbromideafdrukken en bariet, dat vanaf 1880 gebruikt wordt om de bindings-
laag (de emulsie) te scheiden van de hoofdsteun. 

Voorwerpen in een frame en fotoafdrukken zijn soms ook bewerkt met kleuren. Een ander bescher-
mend bindmateriaal voor positieven en negatieven is wax. Dit geldt eveneens voor negatieven papier-
cirѓ Gustave Le Gray.

4. Verval

Degenererende factoren van fotografische materialen kunnen extern (omgeving) en intern (productie-
materiaal en –proces van het voorwerp) zijn. 
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 Albumineafdruk met schade, vóór restauratie: 
ontbrekkende delen, vergeling, gaten.
(Alinari -archieven, Florence)

A-externe factoren:
Externe factoren die schade veroorzaken bestaan 
voornamelijk uit het verkeerd hanteren van fysieke 
objecten. Dit leidt tot schade zoals scheuren, 
vouwen, gaten, schaven, vlekken, kreuken, stof 
en vuil, vingerafdrukken, loslating van het mate-
riaal. Ook kan er sprake zijn van ondeugdelijke 
restauratie (kleeftape, ongeschikte zuurhoudende 
conserveringskaarten), ongeschikt omgevingsom-

standigheden, vochtigheidsgraad, hygrothermale 
schok en wijze van uitstalling.

Temperatuur en vochtigheidsgraad: het is aan te raden om een stabiele omgeving te vinden voor 
de conservering van materialen. Bij een ongeschikte temperatuur kunnen materialen uitzetten of 
inkrimpen. Ook kunnen bij een ongeschikte temperatuur het papier of de emulsie vergelen. Een om-
geving die te vochtig is, kan condensatie veroorzaken, wat vervolgens kan leiden tot schimmelgroei, 
zilveroxidatie, het zwellen van de gelatine (dat hygroscopisch is), en het vergelen van het albumine. 
Daarentegen kan een te droge omgeving leiden tot het uiteenvallen van het voorwerp en fragiliteit.

Degradatie door micro-organismen, insecten en knaagdieren: dit kan erosie van de steun veroor-
zaken. Deze bevat namelijk gemaakt van gelatine. Hierdoor is het mogelijk dat de afbeelding verloren 
gaat, of dat het beeld op den duur afzettingen of vochtvlekken gaat vertonen. 

Schimmels en bacteriёn gedijen goed bij thermo-hygrometische veranderingen. Dit kan de foto 
zodanig aantasten dat het leidt tot het uiteenvallen ervan en het verpulveren van het papier. 

   Numa-Blanch, “Huize van Savoy II". 
Maria Pia van Savoy en Luigi I van Braganza, 1901, plati-
numafdruk met schade: 
vergeling, verwering, bruine vlekken, gaten. 
(Fratelli Alinari Museumcollecties, Florence)

B-externe factoren
De basiselementen van de foto worden altijd als eerste 
aangetast. Dit zijn de filmstrook, de wikkel, de hulpstuk-
ken en de steunen. Al deze factoren kunnen leiden 
tot onherstelbare schade, zoals het vervagen van het 
beeld, vlekken, vergeling, verzwaveling van het beeld, 
zilverspiegeling of verzilvering en vochtplekken. Bij de 
steun, als deze uit papier bestaat, kan dit leiden tot ex-
tra schade door de slechte kwaliteit van de grondstof 
waaruit deze bestaat. Andere materialen kunnen ook 
specifiek verval vertonen, zoals bij platina-afdrukken. 
Met deze procedure is het mogelijk om het overzetten 
van het deel van het beeld op het papier te verbeteren 
vÓÓrdat er contact is met de afbeelding.
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Positieve printprocessen: vergeling veroorzaakt door het lignine van het papier, weer (vaak door de 
papierfabricatie), verkleuring van het bindmateriaal (gelatine, collodion, albumine). Het zilverproces-
sen zijn meestal onderhevig aan oxidatie en zilverspiegeling. De afbeelding kan hierdoor vervagen 
en in sommige gevallen verdwijnen. Of het kan van kleur en tint veranderen. De versulfering van het 
zilver kan er uiteindelijk voor zorgen dat de afbeelding donkerder wordt en verkleurt. De afbeelding 
kan ook bruin worden of contrast verliezen. Albuminen hebben de neiging om te barsten, te verge-
len en te krullen. Bij barietafdrukken ziet men vaak loslating tussen de lagen. De schade die wordt 
aangericht door insecten leidt tot oppervlakkige schade en sporen die hun aanwezigheid verraden, 
vooral bij cellulose en dierlijke emulsies (albumine, gelatine); bruine plekken kunnen afkomstig zijn 
van de uitwerpselen van insecten. Palladium- of platinumafdrukken geven vaak af. Bij cyanotypie kan 
het pruisisch blauw vaak vervagen of verbleken. Dit komt door de vermindering van ferrische ferrocya-
nide naar ijzerachtige ferrocyanide, dat onoplosbaar en geoxideerd is. Koolstofafdrukken lijden vaak 
aan aantasting van het papier en verkleuring van de achterzijde van de afbeelding. 

  Beschadigde negatieven: delaminatie en 
het loslaten van de gelatine

(Alinari-archieven, Florence)

   Beschadige fotoafdruk: 
verwering
(Alinariarchieven, Florence)

5. Omgeving

Het creёren van de juiste omstan-
digheden is het belangrijkste doel vanfo-
tografische conservering. Hiervoor is het 
noodzakelijk om de risicofactoren van 
de omgeving in kaart te brengen (het 
aangrenzende terrein en de stevigheid 
van het gebouw waar het archief zich in 
bevindt, hoe het materiaal ontvangen is 

en risico’s met betrekking tot brandgevaar, overstroming, etc.). Controleer de omgevingsfactoren 
(relatieve vochtigheidsgraad: RH en temperatuur; T) van de opslagruimten. Controleer ook de om-
gevingsfactoren van het meubilair, de muurverf en vloerdelen en controleer of deze geen gevaar 
opleveren voor de conservering. Bekijk de ventilatie van het gebouw en de verlichting. Houd er 
rekening mee dat fotografisch materiaal beschermd moet worden tegen zonlicht en ultraviolette stral-
ing. Gebruik hiervoor verduisterende rolgordijnen voor de ramen en gebruik in het vertrek zelf strikt 
kunstmatige verlichting die u zelf kunt afstellen.
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  Antieke afdrukken in de conserveringsruimte 
Fratelli Alinari  Museumcollectie, Florence 
(Alinari-archieven, Florence)

De omgevingsomstandigheden kunnen per 
fotografisch object verschillen. De condities 
moeten echter wel stabiel blijven. Een forse 
schommeling van de T en de RH kan onher-
stelbaar verval of schade veroorzaken aan 
het voorwerp. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren 
wanneer de T van te warm naar te koud gaat 
en vice versa. Of wanneer het vertrek van een 
hoge RH-waarde naar een lage gaat, wat kan 
leiden tot schimmels, bacteriёn, loslating van 

de gelatine, modificatie van de steunen, vooral in de film. De variaties in T en RH dienen te worden 
gestabiliseerd met een maximale afwijking van + of – 5%. 

Fotografische materialen op papier, positieven of negatieven en objecten op metaal (daguerrotypes, 
ambrotypes, tintypes) vereisen een T van 18 ° en een RH tussen de 30% en 50%. Zwart-wit-negatieven 
op glas hebben een RH nodig van tussen de 30% en 40%. Kleurenfoto’s hebben echter een T nodig 
van minder dan 0 en niet meer dan 2° (in dit geval is het noodzakelijk om een gekoelde ruimte te 
laten bouwen. Voor het controleren van de omgeving kan men een thermometer en een hygrometer 
plaatsen. Daarnaast kan men ook luchtbevochtiger/luchtontvochtigers en luchtfilters laten plaatsen.

Een RH die te laag is kan zorgen voor contractie of deformatie van de materialen (opkrullen). Echter 
kan een RH die te hoog is leiden tot micro-organismen die de chemicaliёn ontbinden, oxidatie van 
het zilver, en het zacht worden van de gelatine, waardoor de emulsie loslaat.

Conserveringsruimten moeten ook op de juiste manier onderhouden worden. Hierbij valt te denken 
aan deugdelijke ventilatiesystemen, luchtfiltering (ter voorkoming van stof- en luchtverontreiniging) 
en grondige schoonmaakbeurten. Wanneer stof terechtkomt op fotomateriaal kan dit leiden tot kras-
sen op de negatieven, schimmel, en afzettingen op de afdrukken. Goed onderhoud van het vertrek 
behelst dus dat de planken en bewaarhouders schoon worden gemaakt en dat de muren en vloeren 
stofvrij worden gehouden. Het meubilair dient bij voorkeur van metaal te zijn en niet van hout, noch 
van Formica, gelaagd hout of kunststof laminaat

Voor een goed beheer van een relatieve grote collectie aan fotografisch materiaal, deelt u de ob-
jecten in op basis van het medium. Het doel hiervan is betere preservering: materialen op papier 
(fotoalbums, fotoafdrukken, negatieven op papier) dienen allemaal een eigen locatie te krijgen. Een 
aparte plek dient u te reserveren voor metalen objecten, zoals daguerrerotypes. Filmnegatieven op 
glas dienen in een ander vertrek opgeslagen te worden waar de temperatuur lager is. In elk geval uit 
de buurt van negatieven op film. Het scheiden van het materiaal is uiteraard ook van toepassing op 
de verschillende steunen en formaten. Zorgt u ervoor dat het materiaal in de conserveringsruimtes 
niet kan worden blootgesteld aan direct zonlicht. .

6. Conservering en opslag

Als er eenmaal een gepaste conserveringsruimte beschikbaar is, moet de mate van verval van ieder 
object eerst afzonderlijke te worden geёvalueerd. Het is nogmaals zeer belangrijk dat dit gebeurt 
voordat een object naar de conserveringsruimte wordt verplaatst. Mocht een object namelijk aang-
etast zijn door schimmel, dan dient het geïsoleerd te worden ter voorkoming van infectie van de 
‘gezonde’ objecten.
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  Opslagbox met enveloppes die glazen negatieven 
bevatten, in conserveringspapier. Negatieven-
conservering, opslagruime, Alinari-archieven, 
Florence 
(Alinari-archieven, Florence)

Voordat het voorwerp in de opslagruimte wordt 
geplaatst, moet het eerst in de inventaris worden 
opgenomen. Dit is de eerste maatregel die u di-
ent te nemen voor de registratie in de database. 
Daarna moet het voorwerp worden gereinigd, 
aangezien het van essentieel belang is  voor de 

preservering dat een voorwerp stofvrij en schoon wordt opgeslagen. Na deze handleidingen moet 
het voorwerp uit de originele enveloppe of beschermend papier worden genomen. In veel gevallen 
is deze bescherming ongeschikt (de originele verpakking wordt apart bewaard). De beschermende 
enveloppen of kaarten voor fotomaterialen, of het om een afdruk , negatief, glas, film of andere ma-
terialen gaat, moeten per se gemaakt zijn van materialen die geschikt zijn voor conservering. Als 
het goed is, treft u op de beschermende enveloppen een certificaat aan van de fabrikant (de PAT, 
Photographic Activity Test – ANSI Standaard IT9.16). Dit garandeert dat het product vrij is van zuren 
(zuurvrij). De conserveringskaarten mogen uiteraard geen lijm of tape bevatten. U kunt erop schri-
jven, bijvoorbeeld om aan te geven wat het inventarisnummer is. Doe dit echter alleen met potlood 
en gebruik geen lijmstoffen! Indien mogelijk moet elk voorwerp beschermd worden met conserver-
ingspapier. Elk album dient ook doorschoten te zijn om te voorkomen dat de emulsie en de steun 
met elkaar in contact komen. Bij een archief van aanzienlijke grootte, is dit niet altijd een praktische 
mogelijkheid. Stel in dat geval prioriteiten en maak een overzicht waarin u aangeeft welke objecten 
eerst moeten worden behandeld. Het betreft dan doorgaans de materialen die het meest fragiel en 
vervallen zijn, maar ook de werken die een belangrijke artistieke of hoge esthetische waarde hebben. 
De meest gebruikte conserveringsproducten zijn papieren bewaarzakken en zuurvrije enveloppen 
met transparant polyester, zoals Melinex en Mylar. De enveloppen zijn transparant zodat u het voorw-
erp kunt bekijken zonder het uit de zak te nemen. Bovendien kunt u het voorwerp zo ook aanraken 
zonder handschoenen. Papieren enveloppen ademen echter beter. De enveloppen moeten verder 
van transparant polyester, polyethylene en polypropylene zijn. Beter vermijdt u polyvinylchloride (PVC) 
en andere materialen die chlorine bevatten. Voordat u het conserveringsmateriaal selecteert, dient 
u eerst het fotomateriaal te analyseren. Hiermee voorkomt u eventuele problemen met betrekking 
tot het beheer ervan. Neem bijvoorbeeld afdrukken: omdat afdrukken vaker gehanteerd worden, is 
het beter om hiervoor transparante plastic zakken voor te selecteren. Zo vermindert u de kans op 
degradatie.

  Conserveringsmethode met passe-partout: een kartonnen 
map waarin de originele vensters nog vast zijn gemaakt 
aan de basis met Japanse scharnieren of hoekjes.
(Alinari-archieven, Florence)

In ieder archief moeten fotoafdrukken in kartonnen opslag-
boxen worden bewaard. Het is bovendien aan te raden om 
de afdrukken te verdelen in mappen (altijd mappen van 
goede kwaliteit en geschikt voor preservering). Het is nog 
beter om de afbeeldingen ook nog te sorteren op formaat 
om te voorkomen dat ze tegen elkaar aan schuren. De 
afdrukken dienen met de lange zijde horizontaal in de map-
pen te worden geplaatst. De boxen mogen niet te vol zitten 
omdat het gewicht de afdrukken tegen elkaar aan kan druk-
ken, waardoor de voorwerpen, of een 'attachment' van het 
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voorwerp, kunnen gaan afgeven op de beschermende enveloppe. Een effectieve beschermings-
methode is de passe-partout. Dit is een soort kartonnen map waarbij de oorspronkelijke raamven-
sters vastzitten aan de basissteun met behulp van papieren Japanse scharnieren of hoekjes. Het 
passe-partout wordt gemaakt door de restaurateur omdat het passend meot zijn met het origineel. 
Bovendien heeft men hier speciale materialen voor nodig die geschikt zijn voor conservering (karton, 
adhesieven, hoekjes of scharnieren). Hoe het passe-partout er precies uit komt te zien, hangt af van 
wat er met het voorwerp dient te  gebeuren. Als het voorwerp ingepakt moet worden voor opslag 
(dun) of voor blootstelling (in de meeste gevallen). Het passe-partout is erg handig als men het origi-
neel wil bekijken zonder het te hoeven aanraken en zonder dat er beschermend papier nodig is. Het 
beschermende papier rust op de emulsie.

7. Behandelen en beheren van fotomateriaal 

Het niet op de juiste manier behandelen van fotomateriaal is vaak de hoofdoorzaak in verval geraakt 
materiaal. Daarom is de basis van elk geslaagd conserveringsproject, en tevens het leren beheren 
van fotomateriaal, het opstellen van een protocol voor gedragsregels in de conserveringsruimte. 
Het beheer van deze ruimte dient te worden toevertrouwd aan een archivist. Deze persoon krijgt de 
verantwoordelijkheid over de opgeslagen materialen. Iedereen die materialen wil raadplegen, dient 
eerst toestemming te vragen bij de curator van het archief en moet instemmen met de geldende ei-
sen omtrent het gedrag. Vaak omvatten deze eisen het opgeven van de reden voor raadpleging van 
de documenten, het gebruik van puur katoenen handschoenen, en een verbod op meebrengen van 
pennen, voedsel, drinken en giftige materialen. Daarnaast spreekt het voor zich dat roken, drinken en 
eten niet is togestaan in de ruimte. Tassen, jassen, zware voorwerpen en paraplu’s zijn eveneens niet 
toegestaan. Men kan aantekeningen maken op de dozen en conserveringskaarten, maar alleen met 
potlood. De archivist en de restaurateur dienen een katoenen gewaad te dragen in de gangen van 
de conserverings- en restauratielaboratoria. Eveneens zijn zij verplicht om katoenen handschoenen 
te dragen bij het hanteren van voorwerpen op papier of metaal, en latex handschoenen wanneer zij 
objecten op glas of film hanteren. 

Laat niet te veel foto's met elkaar overlappen als u deze in conserveringsmappen plaatst. 
De boxen dient u maximaal 3 tot 5 hoog te stapelen.

 
Het hanteren van fotomateriaal: gebroken 
glasplaatnegatief.
(Alinari Archives, Florence)
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8. Conclusie

Voor de herinrichting van een fotografisch archief, zoals je kunt zien in de module, is het van groot 
belang om eerst een inventarisatie te doen en een nieuwe indeling te maken om het archief te con-
serveren, om de oorzaken van verval van de objecten in te schatten, om een gepaste omgeving te 
creeёren, om gepaste opslag en voorwaarden m.b.t. manipulatie van objecten te waarborgen. Fotografie 
conservatoren moeten een grondige kennis hebben van fotografische processen die alleen maar kan 
worden opgedaan door een langdurige praktische omgang met oorspronkelijke materialen. Fotografisch 
materiaal is complex en vereist speciale aandacht en in het bijzonder een fotografische know-how van 
fotografische processen. De fotoarchief conservator zal experts en restauratoren moeten raadplegen in 
het geval van restauratie en voor een beoordeling van de oorzaken van verval van de objecten en opslag 
condities in een toegepaste omgeving.
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                 unstzinnig boekinbinden

Trefwoorden
boekbinden, kunstzinnig boekbinden, kunst, vakmanschap, geschiedenis, Europese binding, art 
deco, art nouveau, modern

Leerdoelen
Aan het eind van deze cursus heeft de student kennis van:

 ӯEen korte geschiedenis van het boekbinden in Europa;
 ӯHoe met een creatieve blik naar het ontwerpproces van bindingen te kijken.

Inhoud van het hoofdstuk
Artistiek boekbinden beslaat verschillende disciplines in het boekbinden. Er zijn veel vaardigheden 
nodig om een artistiek boekbinder te worden: grondige kennis van boekbinden, de geschiedenis van 
het boekbinden, kunst en kunstgeschiedenis, vakmanschap en esthetische vaardigheden.

Deze cursus is slechts een korte inleiding voor dit alles. Het doel is om de student te inspireren om 
meer te weten te komen over dit onderwerp. Er zijn bijvoorbeeld veel bronnen beschikbaar op het 
internet en in gespecialiseerde bibliotheken.

1.  Een beknopte geschiedenis van het boekbinden in Europa

1.1. 1ste - 4de Eeuw: De Codex
Een codex (van Latijn 'Caudex', betekent 'stronk van een boom' of houtblok, boek; meervoud: codi-
ces) is een boek dat bestaat uit een aantal vellen papier, vellum, papyrus, of vergelijkbaar, en met de 
hand geschreven inhoud bevat. De vellen zijn meestal op elkaar gestapeld en gebonden doordat één 
rand vast is gemaakt. De kaften zijn dikker dan de vellen, maar soms zijn de vellen ook continu en 
gevouwen in concertinastijl. Het alternatief voor een gepagineerde codex is de boekrol.

De boekrol werd ontwikkeld uit de houten schrijftabletten ontwikkeld door de Romeinen. De geleideli-
jke vervanging van deze in de klassieke oudheid dominante boekvorm, wordt soms wel de meest bel-
angrijke vooruitgang in de geschiedenis genoemd, althans vÓÓr de uitvinding van de boekdrukkunst. 

hoofdstuk

4
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  Afb. 1:  Boeken met loden pagina's en draadverbindingen 
vond men in een grot in Jordanië. De vondst dateert mo-
gelijk terug tot de eerste eeuw na Christus.

1.2. 3de - 8ste Eeuw: De Latere Codex

De codex wordt steeds groter  en krijgt steeds meer inscripties. 
In plaats van een enkele inscriptie, worden de er verschillende 

inscripties geïntegreerd. Hierdoor kan er meer informatie in een enkel boek worden opgeslagen. 
Het naaiwerk van de secties wordt nog steeds uitgevoerd met een kettingschakeling, waardoor  het 
naaiwerk niet ondersteund wordt. De rug en covers zijn niet bedekt: lappen bedekken het boekblok. 

                                                    

                               
     Afb. 3: "Limp vellum" binding

 

        Afb. 2:  naaiwerk zonder bindingen

1.3. 7de - 12de Eeuw: Vroeg Middeleeuwse Bindingen
De secties zijn nu op een ondersteuning genaaid. Deze zijn gemaakt van met aluin gelooid leer, of 
plantaardig gelooid leer. De borden zijn gemaakt van hout (hoofdzakelijk eiken) en vastgemaakt aan 
de naaiondersteuning. Het boek wordt daarna bedekt met leer (dat minstens zo lang is als de rug en 
een deel van de borden). De katernen zijn gemaakt van vellum en met de hand beschreven.

  
Afb. 4:  Secties genaaid op aluin gelooide leerbindingen

1.4. 9de - 14de Eeuw: Middeleeuwen
Een aantal nieuwe ontwikkelingen bij middeleeuwsebindin-
gen: de introductie van metalen gespen. Deze worden over 
de snede bevestigd en houden het boek gesloten ter besch-
erming tegen stof en ongedierte. Bosses worden gebruikt om 
het oppervlak (met stempels of edelstenen bewerkt) van de 
binding te beschermen.De Boeken werden in deze periode 
plat op de boekenplank bewaard en hadden een titel op de 
voorste rand. 
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   Afb. 6:  Titel op de snede

  Afb. 5:  Middeleeuwse binding met knoppen

1.5. 13de - 16de Eeuw: Buidelboeken
Een andere vorm van inbinden is het 'buidelboek': steeds meer mensen leerden vroeger lezen en 
reisden tegelijkertijd door het land (zoals pilgrims en handelaars). De boeken moesten daarom klein 
van formaat zijn zodat ze gemakkelijk meegenomen konden worden en goed beschermd waren 
tegen het weer. Veel van deze boeken bevatten religieuze teksten.

             

           Afb .7, 8:  Buidelboek  - dicht en geopend

1.6. 15de en 16de Eeuw: Noord- en Zuid Europa
In Zuid Europa waren de meest boeken ingenaaid met aluin gelooide banden (soms enkele, maar 
ook dubbele bindingen). De borden die uit dit gebied afkomstig waren, zijn gemaakt van beukenhout 
in plaats van eiken of ander hout. Ook werd geiten- of schapenleer in bruin en donkerrood gebruikt 
om het boek te bedeken. Decoratieve bestempeling wordt gedaan met verwarmde stempelinstru-
menten en met goud, vaak met abstracte patronen. De gespen scharnieren vaak aan het topbord tot 
aan het achterbord.

   Afb. 9:  Zestiende eeuwse Italiaanse boekband

In Noord-Europa wordt rond deze tijd het naaiwerk gedaan op vezel 
(touw) koorden, wederom enkel of dubbel. De boorden zijn gemaakt uit 
eiken of dik beukenhout. Vaak werd kalfsleer in bruine  tintent gebruikt, 
maar ook kwam varkensleer (aluin gelooid) voor. Decoratie wederom met 
bestempelde vormen met abstracte en pictoriale elementen (veelal met 
decoratieve wielsnijders en stempelaars). Gespen zitten vast en scharni-
eren aan het onderste boekbord.
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    Afb. 10:  Zestiende eeuwse Duitse binding

1.7. 17de -18de Eeuw: Goudbestempeling
In de 17de en 19de eeuw zijn de ruggen van boekblokken 
gerond en de borden gemaakt van papier (karton) in plaats 
van hout). Er verandert veel aan het uiterlijk van boeken: ver-
schillende kleuren leer, maar ook gekleurde patronen op het 
leer. Decoratie met goud wordt steeds meer gebruikt. Ook 
het gebruik van ingelaten lint wordt ingetroduceerd: dit zorgt 
ervoro dat de rug plat is. Verschillende nieuwe materialen en 
stijlen van inbinden worden ontwikkeld, zoals de halve- en 
kwartstijlbindingen. 

   Afb.  11:  Achtiende eeuwse goudbestempelde binding

1.8. 19de Eeuw: Geboorte van het Moderne Boek
De fabrieksproductie van boeken komt op gang vanwege de groe-
iende vraag naar boeken. Ook doen vindingen als houtpulp als 
grondmateriaal voor papier, en de continue papierproductie hun 
intrede. Dit vereist een wijziging in hoe bindingen worden gepro-
duceerd: de gebonden bindwijze wordt uitgevonden. De bind-
ing (band) wordt nu apart van de rest van het boek gemaakt. De 
volledig stoffen binding komt steeds meer voor dan de lederen 
bindingen. Het handmatig inbinden van boeken komt nog steeds 
voor, maar alleen voor specialere, kostbaardere bindingen. De stof-
fen bindingen van uitgevers worden vaak uitbundig versierd met 
rechthoekige stempelvormen (goud, blind of kleur) en andere el-
ementen.

  Afb. 12:  Paneelstempel (goud aan de voorzijde, 
blindgestempeld aan de achterzijde)

1.9. 20ste Eeuw: Moderne Bindingen:
Modern Bindingen
Het hele productieproces wordt volledig machinaal 
en automatisch. In plaats van garen om de delen 
te naaien, wordt lijm gebruikt om de losse vellen 
aanelkaar te bevestigen. (lumbeck). Paperback-
boeken doen ook hun intrede (flexibele kaft aan 
de achterkant van het boekblok). Handgebonden 

boeken bestaan nog steeds, maar slechts voor kleine, speciale en unieke oplagen. Tegenwoordig 
wordt deze manier van inbinden beschouwd als een artistiek ambacht.
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     Afb. 13:  Moderne Industriële banden                                 Afb. 14:   Binding door Pierre Thielen, met kalfs 
             leder beklede aluminium platen: de boekband
                    als een  monumentaal kunstwerk.
                                                                                                                                                                                                                                                        

    

Afb. 15:  Box met 4 volumes van De Brieven van Van Gogh, door Cor 
Knops: spiegels aan de binnenzijde, vensters aan de buitenzijde.

2.  Kunstzinnige boekontwerpen: wat, waarom en hoe?

2.1. Inleiding
Kunstzinnig boekbinden leer je niet een-twee-drie met een cursus of lessen. Sommige mensen zijn 
zeer kundige boekbinders maar geen kunstenaars. Sommige kunstenaars hebben briljante ideeen 
maar weten niet hoe ze een boek moeten maken of inbinden. 

In het online Van Dale Woordenboek staat het volgende over "artistiek":

edereen kent natuurlijk de betekenis van het woord "boekbinden"...... dat wil zeggen in de traditionele 
betekenis. Vanwege de voortschrijdende automatisering binnen het industriёle boekbinden is het 
daarwerkelijke "boeken binden" verdwenen uit het proces van boekbinden. Het enige wat nog door 
mensen wordt gedaan om het uiteindelijke boek gestalte te geven is het grafisch ontwerp van de 
boekband en de lay-out van het binnenwerk.
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Sinds enkele tientallen jaren is handboekbinden meer geworden dan enkel "katernen naaien om een 
boek te maken". Meestal zijn de boeken die tegenwoordig worden ontworpen zelfstandige kunst-
werken waarin de uiteindelijke vorm van het boek een relatie heeft met de inhoud van het boek. Juist 
de inhoud van het boek is meestal het uitgangspunt voor de kunstzinnige boekbinder. Het verhaal 
van het boek is vaak (op wat voor manier dan ook) vertaald of afgebeeld in de band van het boek. 
Maar we hebben het dan nog steeds over conventioneel boek: er zijn allerlei manieren om een boek 
te beschouwen als een conceptuele kunstvorm; het boek als drager van informatie of ideeёn.

Een kunstzinnig vormgegeven boek kan op verschillende manieren worden geinterpreteerd net zoals 
er veel verschillende mogelijkheden zijn om een bepaald boek vorm te geven. Een goed voorbeeld 
hiervan zijn de boekbind-wedstrijden. Alle deelnemers krijgen hetzelfde boek als uitgangspunt (losse 
katernen, ongesneden en zonder schutbladen of band). Het resultaat aan verschillende banden is 
net zo groot als het aantal deelnemers: iedereen heeft verschillende ideeёn over dezelfde inhoud.

In de navolgende pagina's worden enkele voorbeelden van verschillende bindontwerpen getoond. 
De bedoeling is dat je gaat nadenken over wat, waarom en hoe individuele boekontwerpers of kun-
stzinnige boekbinders tewerk zijn gegaan om de boekband te creeёren zoals die wordt getoond. Kijk 
er naar met een "open mind" en probeer het scheppingsproces te volgen.

2.2. Kunstzinnig Boekontwerp Deel 1

                                                           

wat

Japanse binding

tentoonstelllingscatalogus

“voelbaar papier”

waarom

eenvoudig te maken

primitieve, eerlijke en robuste 
uitstraling

hoe

priem of boor

naaigaren

naald

geen lijm gebruikt
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wat

opblaasbaar kinderzwemband-
je look-a-like

catalogus van een kunstacad-
emie

waarom

zomaar...

alleen maar lucht

hoe

industriёle binding

genaaid en achterlijmd (pva)

opgelijmde borden

opblaasbare band "made in 
china"

                       

wat

kledingmerkje als titelschildje

undressed - marlies dekkers

papieren stofomslag met open-
ing

waarom

relatie tussen inhoud en vorm

kijkgat

sexy lingerie

how

industriёle binding (bandzetter)

kledingmerkje !

stofomslag & mesje

2.3. Kunstzinnig Boekontwerp Deel 2

                                                    

wat

losse bladen aan elkaar ge-
naaid

etant donnes (duchamp)

17 peepshows door 20 kun-
stenaars

waarom

twee verschillende secties in 
een binding

brengt een peep-show effect 
teweeg

hoe

gedrukt papier

naaimachine
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wat

gevouwen bladen aan elkaar 
gelijmd

waarom

tekst kan uitgeklapt worden om 
de bijbehorende afbeelding te 
onthullen

ontwerpers idee - boekbinders 
nachtmerrie

hoe

papier

lijm (pva)

karton

bordschaar

                                                 

wat

normale paperback binding

band gemaakt van echt zeil-
doek

waarom

relatie tussen boekband en 
inhoud
look-and-feel

typografie geassocieerd met 
scheepskratten

hoe

industriёle binding

zeildoek

lijm

                                                 

wat

losse bladen aan elkaar ver-
bonden door messing stiften 
en bolletjes

twee boeken: een links en een 
rechts

waarom 

design

alternatieve binding

hoe

messing stiften en bolletjes

geen lijm, geen naaisel
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2.4. Kunstzinnig Boekontwerp Deel 3

                         

wat

leparello (ook wel concertina) 
binding

waarom

makkelijk te maken

grappig resultaa

hoe

papier (een lange gevouwen 
strook)

karton

lijm (stijfsel)

touw

klinknagel

                                                  

wat

weer een naaimachine

waarom

krap budget?

tijdgebrek?

of gewoon een goed idee?

hoe

stapel gedrukt papier

omslag  (papier)

naaimachine
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wat

integratie van inhoud en boek-
band

waarom

wat eruit gaat komt er weer 
in...

form follows function?

laten we gaan vissen

hoe

industriёle binding

papieren band

stans of een vaste hand (met mes)

sleutelring

perforator

        

                          

wat

s dit een boek?

losse bladen

golfkarton & elastiek

waarom

"werkboek"

niets meer dan het is

hoe

geen specifieke gereedschap 
nodig

2.5. Kunstzinnig Boekontwerp Deel 4

                            

wat

doos geopend

boek zichtbaar

bekleding binnenkant zelfde 
materiaal als inhoud van het 
boek

waarom

relatie tussen inhoud en doos

doos = boek
boek = doos

gleufjes om de band in een 
bepaalde positie neer te zetten

hoe

band: staal

boekblok handmatig genaaid

naald en draad

linnen achterlijmstrook
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wat

catalogus van een expositie

gemaakt uit een enkel vel 
papier

waarom

vanwege de uitdaging?

vergezocht of geniaal?

boek of doosje?

hoe

vergezochte genialiteit

drukker (bij voorkeur een 
mens)

  

                   

wat

sinaasappelkrat zijkanten look-
a-like

waarom

draagbaar boek

hoe

simpele binding

houten platen

figuurzaag

2.6. Kunstzinnig Boekontwerp Deel 5

                   

wat 

oeuvre-overzicht
Moniek Toebosch

cover/box voor CD-rom

waarom

nieuwe media

lijkt in eerste instantie op een 
boek

hoe

band: karton

inhoud: CD-rom
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wat

alle bladen tweezijdig bedrukt 
en gevouwen

bladzijden kunnen niet normaal 
worden omgeslagen

waarom

spannend?

prikkelt nieuwsgierigheid

hoe

industriёle binding

bladen gelumbecked

                          

wat

zebra motief op boekband

spiegelende schutbladen

waarom

look &/of feel

contrast tussen koude metaal 
en warme boekban

hoe

simpele binding

karton

stof/textie

3. Conclusie

Kunstzinnig boekbinden is niet gemakkelijk te definiёren. Boekbinden heeft een eeuwenlange tra-
ditie en heeft wortels in verschillende culturen. Kunstzinnige boekbanden bevatten technische en 
esthetische elementen; meestal gecombineerd.
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5

     otoalbums en fotografie in de 
bibliotheek
Trefwoorden
Fotoalbum, boek, archief, bibliotheek, fotografie, postkaarten.

Doelen van dit hoofdstuk
Het doel van deze cursus is om bibliothecarissen, archivisten en particulieren op te leiden die meer 
willen leren over de geschiedenis van het fotoalbum. Het gaat dan vooral om de verschillende typen 
albums, de conditie en degradatie, de opslag en het hanteren van deze objecten. Daarnaast leren 
cursisten ook over typen foto’s en fotomechanica die voorkomen in drukwerken.

Inhoud van dit hoofdstuk
Elk archief, elke bibliotheek of privécollectie preserveert fotoalbums en het is heel belangrijk om de 
waarde van deze voorwerpen onder de aandacht te brengen. Dit omdat ze een historisch belang 
vertegenwoordigen, en om ervoor te zorgen dat ze in de toekomst goed bewaard blijven.

Sinds de jaren vijftig van de negentiende eeuw hebben fotoalbums een belangrijke rol gespeeld in 
de verspreiding van de kennis over fotografie. In de loop der tijd zijn deze objecten steeds delicater 
en unieker geworden, met weinig van dezelfde ligaturen en verpakkingen. Ze vertellen een verhaal 
en laten ons kennis maken met de kunst van een bepaalde kunstenaar. 

We kunnen stellen dat dankzij het fotoalbum fotografie deel van onze cultuur is gaan uitmaken. We 
komen ze tegen bij ons thuis, in bibliotheken en op universiteiten. De Museumcollecties van Fratelli 
Alinari conserveert meer dan 6000 fotoalbums. Hiermee vertegenwoordigt het museum het grootste 
culturele erfgoed in zijn soort ter wereld. Luigi Tomassini heeft een presentatie gemaakt van deze col-
lectie in de gids van het Nationale Museum Alinari van Fotografie. Niet alleen heeft ieder album een 
andere verpakking en inbinding, maar ook een buitengewone diversiteit aan verschillende soorten 
onderwerpen, kunstenaars, fotografische en fotomechanische afdruktechnieken en verschillende ma-
terialen 

Naast het digitaliseren van albums, is het belangrijk dat we het object stabiliseren in plaats van een 
volledige behandeling en het vinden van een geschikte opslaglocatie.

1. Geschiedenis van het fotoalbum

De voorganger van het fotoalbum was het notieboek, uiteraard ook het werkinstrument van vele 
artiesten en vandaag de dag nog steeds in gebruik. De eerste echte fotoalbums ontstonden echter 
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aan het begin van de jaren vijftig van de 19de eeuw dankzij Louis Desiré Blanquart-Evrard (1802-
1872). Hij vond het albumine afdrukproces uit en stichtte het printhuis-laboratorium L’imprimerie pho-
tographique. Hiermee verspreidde hij de fotografie door het gebruik van van zijn fotoalbums. Het al-
bum is een bewerkt product dat het geprinte boek vervangt. In albums was het vÓÓr de uitvinding van 
afdrukken met grijswaarden (halftone) niet mogelijk om foto's en tekst in hetzelfde boek af te drukken.

Het fotoalbum is daarom niet simpelweg een ‘collectie’ van foto’s, maar een complex, artistiek werk. 
Een object waarvan de structuur door de tijd heen kan veranderen en dat uit verschillende foto’s 
van verschillende verzamelaars kan bestaan. Het album is niet alleen een plaats waar gedocumen-
teerd kan worden en waarin gedenkwaardige momenten worden opgeslagen. Het is ook een cre-
atief, collectief artistieke object. De volksfotografie die men soms hierin terugvindt heeft een kun-
stenaarswaarde verworven.

Het album is een complex werk bestaande uit de binding en vellen van stevig karton. Vaak is het 
bedekt met papier (hoesjes) waar foto’s op verschillende manieren ingeschoven, vastgemaakt of 
ingeplakt kunnen worden. Er zijn verschillende afdruktechnieken. De kunstenaars en de historische 
periode kunnen uiteraard ook verschillen. Vaak zijn er ook andere voorwerpen, zoals decoraties in 
inkt of tempera, maar ook stoffen zoals gedroogde bloemen, haar, kunststoffen, tissues, schelpen, 
papier of andere materialen.s.  

Het uiteindelijke gebruik van een album kan of privé (familiealbum, trouwalbum, reisalbum, persoon-
lijke ervaringen), openbaar (albums van tentoonstellingen, industriёle albums, wetenschappelijke al-
bums, vooraf samengestelde reisalbums die te koop zijn), of tot slot het artisteike album van een 
kunstenaar die een product heeft gemaakt met zijn creativiteit. In al deze gevallen bevredigt het 
album onze passie voor het samenvoegen, net zoals bij een catalogus, van afbeeldingen onder een 
gemeenschappelijke noemer: foto’s van iemands gezin, beroemdheden, reizen, herinneringen, de 
wetenschap of het idee van een kunstenaar. 

2. Soorten Albums

2.1. Portret en familiealbums 

  Hieronder: een album met vakjes en por-
tretten ca. 1910. Art Nouvea bindingen 
in rood kunstleer met filet met koude 
stempeling en vergulde decoraties met 
verzilverd metaal op de voorkaft, 
niches en slotjes in metaal, vergulde 
randen. Fratelli Alinari Museum Col-
lecties, Florence.

Dit is misschien wel het eerste type al-
bum dat voorkomt dankzij het patent op 
carte-de-visite uit 1854 door de Franse 
fotograaf André-Adolophe-Eugѓne Dis-
déri. Het is daarna steeds populairder 
geworden, vooral vanaf de jaren 1860. 
Begonnen als albums met hoesjes voor 
het verzamelen van carte-de-visite por-

tretten, veranderden ze al snel in galerieёn vol fotoportretten. Hierbij werden negentiende eeuwse 
foto’s van gezinsleden voorgegaan door portretten van beroemde mensen van die tijd, althans vol-
gens de toentertijdse praktijk. 
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Ongeacht hun formaat en of het nu om carte-de-visite-, cabinet,  margherita gaat, kunnen portretal-
bums één of meer foto’s hebben op dezelfde pagina.

Het portretalbum evolueerde in een gezinsalbum waarin, als een echt album voor de herinneringen, 
foto’s met een emotionele waarde werden bewaard. 

2.2. Albums voor reizen en bezienswaardigheden

  

Album Constantinople C.Y.1862. Donkergroen leder met decoratie koud gestempeld met gouden 
sierdruk op de voorkaft. Kaften omrand met messing met gespen, dentelles, vergulde randen, moiré 
papieren schutbladen, met de foto's van J. Robertson en F. Beat in Constantinopel. Fratelli Alinari 
Museumcollecties, Florence. 

Het reisalbum ontstond in de 19de eeuw uit het werk van reizende fotografen die in die tijd het resul-
taat van hun inspanning in een fotoalbum wilden vereeuwigen. De formaten en bindingen van deze al-
bums kunnen erg van elkaar verschillen: over het algemeen domineert een relatief breed formaat om 
ruimte te bieden aan panorama’s van bezochte plekken. Voor kleinere foto’s (klassiek formaat 13x18), 
in het bijzonder voor moderne albums van de laatste decennia van de 19de eeuw, hadden albums 
soms ook langere, verticale formaten zodat 3 tot 4 foto’s onder elkaar geplaatst konden worden. 19de 
eeuwse reisalbums, met in het bijzonder die van de Grand Tour, bevatten foto’s van in grote formaten 
en werken door bekende fotografen. Een album kan ook  foto’s van een enkele kunstenaar bevatten. 
In dat geval kan een album geproduceerd zijn door handelaren die mogelijk de meest interessante en 
best verkoopbare foto’s selecteerden. Net als bij gezinsportretten hadden albums met daarin bezien-
swaardigheden verschillende afdruktechnieken, formaten, kunstenaars en thema’s. 

2.3. Albums van vieringen en tentoonstellingen
Al in het begin verwerkte men in albums foto’s van grote exposities. Daarnaast waren ook tentoonstel-
lingen, inauguraties, ontdekkingen en grote gebouwen en de bezoeken van beroemdheden populair. 
Het album had vaak een groot formaat. Bovendien stond op de kaft vaak in gouden letters de titel, 
plaats en datum van de evenementen vermeld, en soms ook de beroemdheid aan wie het werk 
was opgedragen (koning, staatshoofd). De foto’s werden mogelijk gemaakt door een of meerdere 
kunstenaars en hadden een exacte volgorde. Deze volgorde gaf het chronologisch verloop van de 
gebeurtenis aan (opening, belangrijke locaties, andere plekken), of het gaf aan hoe belangrijke de 
afgebeelde personen waren ten opzichte van elkaar. 

2.4. Oorlogsalbums
Oorlogsalbums zijn altijd van een speciaal genre. Het zijn albums die in opdracht van de overheid ge-
maakt zijn door professionele fotografen die als doel hadden om de oorlog in beeld te brengen. Daar-
naast creёerden deze fotografen ook vaak albums ter nagedachtenis aan verschillende gebeurtenis-
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sen, zoals het tweeledige album over de Americaanse Burgeroorlog door de Amerikaanse fotograaf 
Alexander Gardner. Zijn album heet het Gardner’s Photographic Sketch Book of the Civil War in 1866. 
Over het algemeen waren oorlogsalbums erg populair tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en 
in eerste instantie gemaakt door soldaten die camera’s met zich meedroegen. Zij maakten foto’s van 
de loopgraven, van hun metgezellen en van belangrijke momenten. 
 
2.5. Albums met ansichtkaarten
Fotoalbums voor ansichtkaarten liggen vaak of kant-en-klaar in de winkel of worden door een persoon 
in de loop der tijd samengesteld. Deze albums kunnen foto’s bevatten van hetzelfde type en formaat, 
maar ook een mix van ansichtkaart, afbeeldingpostkaarten en tekeningen. In postkaartalbums kun-
nen bovendien ook verschillende postkaarten en foto’s gecompileerd zijn, waarbij de nadruk soms 
ligt op postzegels of andere verzamelitems. Albums voor ansichtkaarten hebben meestal vakjes en 
hoesjes waar de postkaarten in geschoven kunnen worden. Sommige albums zijn voorzien van kleef-
hoekje om foto's in het album in te plakken.  

2.6. Bedrijfsalbums
Deze albums worden geproduceerd door bedrijven die hiermee een bepaald productieproces of 
bepaalde bedrijfsactiviteit willen tonen of zichtbaar willen maken voor het publiek. De fotoindustrie 
ontstond in de 19de eeuw, maar het gebruik van representatieve albums werd pas populair in de 
20ste eeuw. De bindingen van dit type album zijn van een ander formaat en verschillende kwaliteit, 
afhankelijk van de wensen van de klant. Vaak vervullen deze albums een PR-rol voor het bedrijf. 

2.7. Plakboeken en portfolio's
Het plakboek is een album waarin men persoonlijke dingen verzamelde die betrekking hadden ie-
mands eigen passie voor kunst. Na verloop van tijd zijn verschillende plakboeken kunstobjecten 
geworden. In de Venetiaanse Biёnnale van de Kunst van 2013 werden bijvoorbeeld de boeken en 
albums van de Japanse artiest Shinro Ohtake tentoongesteld. De artiest gebruikt het album niet al-
leen voor het verzamelen van zijn eigen schetsen en aantekeningen, maar ook voor foto’s en andere 
materialen die relevant zijn voor zijn werk. 

Portofolio's  met een beperkte oplage van de foto's zijn ook populair. Het zijn kunstwerken die te 
koop zijn, met als doel het tonen van het beste werk van een auteur. Het portfolio is over het algemen 
bedoeld als een uitgebreide verhalende verzameling foto's in een een map waarmee een auteur zijn 
of haar belangrijkste ideeёn uitdrukt.

2.8. Albums van grote expedities en wetenschappelijke akbums 

  Album van ontdekkingsreizen, “Noorwegen. 
Eclips-expeditie, Album. 1896”. Gebonden in 
leer met een marmen uiterlijk, de afdrukken 
en fotogravures geprint door Autotype 
Company. Fratelli Alinari Museumcollecties, 
Florence.

Belangrijke expedities moesten gefoto-
grafeerd worden vanwege hun cultuurhis-
torische waarde. De albums die gepro-
duceerd werden aan het eind van deze 
expedities bestonden onder andere uit bel-
angrijke kunstvoorwerpen. In de VS leidden 

geografische expedities in de tweede helft van de 19de eeuw tot de ontdekking van nog onaanger-
aakte en onbekende gebieden, zoals in het geval van The Harriman Alaska-expeditie: Chronicles and 
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Souvenirs door Edward Curtis in 1899. Verschillende wetenschappelijke disciplines maken bovendien 
eveneens gebruik van dergelijke albums: van de astronomie, plantkunde, etnografie en antropologie, 
tot fysionomie een zoölogie. 

2.9. Albums voor tentoonstellingen
Een afzonderlijk hoofdstuk wordt vertegenwoordigd door albums die gemaakt zijn om te worden 
tentoongesteld. Deze hebben daarom een speciaal daarvoor gemaakt display. Aan het begin van 
de 20ste eeuw  was luxe meubilair voor albums in de mode. Dit gold zowel voor de tafel en de vloer. 
Deze bevatten complexe decoraties en patronen die het tot een complex artistiek voorwerp maakten. 

3. De binding, het verpakken en decoreren van albums 

Fotoalbums laten een indrukwekkende variatie zien in bindwijzen, afmeten aan de grootte en zeker 
qua bedoeling en daardoor het belang van het album op zich. In feite is de binding het belangrijkste 
eigenschap en ook het eerste onderdeel dat schade oploopt. Albums worden gepersonaliseerd door 
de binding: mede daardoor is het moeilijk om albums te vinden met dezelfde band, behalve als het 
om een serie souvenir-albums gaat, maar ook die verschillen vaak nog in kleur en in de bekleding van 
de tweede en derde uitgaven. In feite is de band van het album, naast de grootte, het onderscheid 
met boeken zelfs voor de worden geopend.

  P Portret Albums, ca. 1880. Links: Band met leren 
rug met blinde en goud bestempeling, borden met 
hout- en parelmoer-inleg, messing sluitingen, 
vergulde sneden. Rechts: Band in groen buckram, 
borden met hout- en parelmoer-inleg, messing 
sluitingen, vergulde sneden met stempelwerk en 
vignetten in tempera.

De meeste luxueuze soorten objecten kunnen slu-
itingen hebben van hout, leder, doek, lak, metaal, stof, parels of ivoor. In de meeste gevallen betreft 
het dan officiёle albums of jubileumalbums. Het kan ook een album betreffen voor privégebruik voor 
welvarende en belangrijke families. De bindingen kunnen een metalen sluiting hebben met gespen, 
veiligheidsbladen en een gelijmde bescherming.

                            

Album met persoonlijke herinneringen, ca. 1870. Band van kunstleer, vergulde sneden, pagina's rijk 
gedecoreerd met oostindische inkt
(Fratelli Alinari Museum Colle cties, Florence)
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In de loop der tijd wordt de binding vervangen door een zeer eenvoudige en snel aftakelende mate-
rialen. De covers zijn simpele kartonnen vellen of van papier dat tegen elkaar aan gedrukt gehouden 
wordt met metaal of kunstof spiralen, metalen sluithaken of lint. In al deze gevallen zijn de vellen die 
het album vormen geperforeerd zodat er spiralen, clips of lint doorheen gestoken kan worden. Dit 
type album gaat snel kapot snel vanwege de kwaliteit van de materialen, maar door het dagelijks 
gebruik. Dit leidt tot scheuren in de vellen en het compleet verdwijnen ervan. Deze kartonnen albums 
met clips of lint waren erg populair tussen de jaren 20 en 40 en werden gebruikt voor portret-, reis- en 
jubileumalbums. 

Vanaf de jaren 60 komen er meer fotoalbums met kunststof bindingen. Die beschadigen het fotopa-
pier over het algemeen erg snel, vooral als het papier waar twee foto’s in zitten wordt vervangen met 
PVC-vellen. Dit zijn de meest gebruikte vakjes die geproduceerd worden in afdruklaboratoria en zijn 
te vinden in ieder huishouden. In de jaren 70 en 80 werden deze producten samen met de afdrukken 
van ontwikkelde filmrollen verkocht. Het kunststof geeft in sommige gevallen stoffen af die de afbeeld-
ing aantasten. Ook kan het zijn dat de kunststof drager mat wordt of zelfs broos wordt en afbreekt. 

                          

Album met persoonlijke herinneringen, ca. 1870. Binding in rood kunstleer, vergulde randen, pa-
gina's rijkelijk versierd met Oost-Indische inkt. Fratelli Alinari Museumcollecties, Florence.

Het album bestaat uit twee platen die bedekt en verstevigd worden. Dit gebeurt voor zowel de voor- 
als achterkant met beschermde vellen die aan de achterkant vastzitten. Dit wordt verstevigd met 
doek, kapitaal en mappen van individuele platen, welke vrijwel altijd gemaakt zijn van meerlaags 
karton. De delen die verschillende vellen van het album samen houden, verdikken het album en kun-
nen bij intensief gebruik barsten. Doek is flexibeler en gemakkelijk te toe te passen in combinatie 
met scharnieren. Het gaat echter vaker kapot. Scharnieren van doek kunnen eenvoudigweg gelijmd 
worden, zonder deze te naaien. Hierdoor zijn ze niet minder stabiel. 

Vakjes van gevouwen papier vastgelijmd aan de kartonnen bladen komen ook voor in albums. Het 
gebruik van lijm en wrijving kan schade veroorzaken aan het object. Albums met enkele vensters of 
passe-partouts geven de mogelijkheid om veel verschillende materialen te overlappen met elkaar. 
Bijvoorbeeld het papier aan de buitenzijde, de kartonnen passe-partout en de inkepingen waar de 
foto’s in gaan. 

Een album in de stijl van een accordeon, kenmerkend voor souveniralbums, zijn gemaakt met een 
groot aantal postkaarten die bijeen worden gehouden met scharnieren van stof. 

Vaak worden de pagina’s doorschoten met dun transparant papier om de foto’s te beschermen. Om-
dat dit papier echter zuur is, kan dit na verloop van tijd tot beschadiging van de foto's leiden. 
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Voor de decoratie van een album kunnen verschillende materialen gebruikt worden. Niet alleen voor 
de binding, maar ook op afzonderlijke pagina’s. Hier kan gekozen worden voor complexe versierin-
gen, bijvoorbeeld met inkt, acquarel of gauche afbeeldingen, afgedrukte frames en inscripties, en de 
toevoeging van verschillende andere materialen zoals stof, bloemen, haar (ter nagedachtenis aan 
een geliefde) enzovoorts. 

AAlbums die dienen als aandenken en reis- en familiealbums bevatten vaak verschillende dingen, 
zoals treinkaartjes, stempels, visitekaartjes, medailles, bidprentjes, krantenknipsels, telegrammen en 
andere documenten die verbonden zijn met het leven van de eigenaar van het album. Deze ma-
terialen zijn vaak echter schadelijk voor de foto’s en het album zelf. Vaak wordt er ook schadelijke 
lijm van slechte kwaliteit gebruikt. Het preserveren van een album betekent dat er ook rekening ge-
houden moet worden met alle verschillende materialen die het object beïnvloeden.

4. Verval 

De belangrijkste oorzaak van verval of degradatie is het dagelijks gebruik en het inzien van het album. 
Daarnaast zijn de kwaliteit van de grondmaterialen en de conserveringsomstandigheden ook van 
groot belang. Ook de verschillende materialen waaruit het object bestaat zijn belangrijk.

    
Album met beschadigde bindingen.
(Fratelli Alinari Museumcollecties, Florence)

De aanhechtingen zijn vaak onderhevig aan 
fysiek verval. Het samenplakken van foto’s kan 
na verloop van tijd het papier doen scheuren of 
zorgt voor gaten. De lijm kan zorgen voor het ve-
randeren van de kleur van de foto en tast de pa-
piersteunen aan. Foto’s in albumvakjes worden 
vaak uitgenomen, waardoor de steunen en de 

foto’s zelf kunnen breken. De foto’s kunnen ook wegglijden en beschadigd raken door wrijving. Foto’s 
van een groter formaat kunnen ook in een album geplaatst worden, maar vaak pas nadat ze eerst 
zijn bijgesneden. Bij het bijsnijden van foto’s komt het vaak voor dat er een persoon of een deel van 
de afbeelding wordt weggelaten. Doorgaans zijn deze bewerkingen erg schadelijk voor het object. 
Gelijmde foto’s kunnen mogelijk kreukels veroorzaken in de steun, wat na verloop van tijd schade kan 
veroorzaken. Foto’s die in de hoeken geplaatst worden, worden op hun beurt ook vaak verkreukeld en 
gevouwen, wat uiteindelijk leidt tot chemische schade aan de foto in de vorm van vlekken, vergeling 
of oxidatie. Tevens kunnen de beschermende hoesjes, indien deze niet zuurvrij zijn, verdere chemis-
che schade of afschavingen veroorzaken. Vaak zijn dergelijke hoesjes ook inderdaad niet zuurvrij. 

   
Album met vensters voor visitekaartjes en 
foto's: schade aan de binding van het karton 
en schade aan de inkepingen waar de foto's in-
gestoken worden.
(Fratelli Alinari Museumcollecties, Florence)

Het inzien van een album leidt vaak tot de 
grootste degradatie ervan. Dit heeft niet alleen 
te maken met het doorbladeren, insteken van 
foto's of het verwijderen ervan, maar in de loop 
der tijd wordt soms ook provisorisch gerestau-

reerd met plaktape, paperclips en nietjes.
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De binding is het onderdeel van het album dat vaak het eerste beschadigd raakt. Dit komt meestal 
door normale slijtage in combinatie met de conserveringsmethode die men gebruikt. Vaak wordt de 
binding beschadigd op de platen en aan de achterzijde. Het inzien van het album leidt vaak tot extra 
belasting van de rug, die hierdoor kan breken. Als de rug breekt, raken de bladen los van elkaar. 
In veel gevallen worden vellen met veel kracht uitgescheurd, bijvoorbeeld om ze tentoon te stellen 
of te verkopen. Ook zijn er andere redenen waarom foto’s verwijderd worden. Tot slot scheurt een 
scharnier vaak de achterzijde van de binding, waardoor de plaat eraf kan vallen.

   
Album met foto's die vastgeklemd zitten 
tussen hoekjes. De foto's zijn afgesned-
en en hebben scheuren en vouwen.
(Fratelli Alinari Museumcollections, 
Florence)

Net als bij alle andere foto-voorwerpen 
leiden slechte conserveringsomstan-
digheden tot vochtschade en blootstel-

ling aan stof en licht. Dit bevordert schimmelvorming, micro-biologische aanvallen, maar kan ook 
leiden tot de vorming van vlekken, vergeling, verkreukelen, delaminering. Kortom, het kan leiden tot 
de meest uiteenlopende soorten schade. 

Fotoalbums worden regelmatig ingezien door mensen. Met de tijd kunnen inscripties die met inkt (of 
krijt, stift of kleurpotlood) in het album zijn geschreven om een foto, gebeurtenis, persoon of datum 
te beschrijven, verdere schade veroorzaken aan het voorwerp. Onder andere inkt kan afgeven op de 
tegenoverliggende pagina, of nog erger, de inkt kan vlekken achterlaten op de afbeelding.

In sommige gevallen kan de foto doordrukken op de vorige pagina, zoals vaak het geval is met plati-
numafdrukken.

5. Conservering

Een fotoalbum is een delicaat voorwerp dat hoofdzakelijk bestaat uit verschillende objecten en foto’s 
van meestal verschillende kunstenaars.

Het preserveren van een fotoalbum is een ingewikkelde taak. Dit geldt vooral wanneer men te maken 
heeft met fotoalbums van verschillende formaten, typen, periodes en kunstenaars. Soms kan het 
helpen om albums liggend te bewaren. Op deze manier zou het album langer gepreserveerd kunnen 
worden, vaak omdat het object zelf al niet te stevig is. Vaak is dit het geval bij albums met een smalle 
binding. Zwaardere albums zijn echter soms ook niet bepaald stevig van zichzelf. Voor het behoud 
van foto’s wordt wel weer de voorkeur gegeven aan een verticale bewaarstand. Dit geldt vooral als 
het een album betreft met een groot aantal foto’s of als het album erg zwaar is.  Het gewicht van een 
album kan, in liggende toestand, zelfs schadelijk zijn voor de foto’s die het bevat. 

Met het oog hierop is het aan te raden om planken te nemen die niet lang zijn of om boekensteunen 
te gebruiken zodat de albums rechtop kunnen blijven staan en niet verbuigen. Als een album op de 
wachtlijst staan om te worden gerestaureerd, kunt u deze afdekken met een hoes, zodat het niet 
verder beschadigt. Ook voorkomt dit dat er materiaal van de binding afvalt.

Het blijft echter nodig om de staat van de preservering te bepalen wanneer u het boek in de verticale 
positie plaatst. Controleer of er geen vellen of foto's loszitten.
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Het preserveren van een grote collectie fotoalbums is een ingewikkelde opgave vanwege de tijd en 
kosten die geïnvesteerd moeten worden. Voor een zwaar beschadigd album zal echter altijd actie 
moeten worden ondernomen. Naast het maken van een digitale kopie van het album, is het belangrijk 
om het voorwerp zelf daadwerkelijk te stabiliseren in plaats van het volledig te behandelen. Tot slot 
moet men op zoek naar een geschikte opslaglocatie. 

Voorkom zoveel mogelijk het ontmantelen van albums. Dat wil zeggen, het uitnemen van alle vellen 
met foto’s zodat het object op den duur beter intact blijft. Als u hiertoe besluit kan het object hierdoor 
mogelijk zijn artistieke waarde verliezen. Alleen bij zwaar beschadigde albums wordt aangeraden om 
de vellen van de binding los te maken. Doe dit alleen nadat u de vellen zorgvuldig genummeerd zodat 
de oorspronkelijke volgorde van de foto’s bewaard blijft. De losse vellen kunnen vervolgens bewaard 
worden in een passe-partout. 

Om de artistieke en historische integriteit van het object te respecteren, dient het ontmantelen van 
albums zoveel mogelijk vermeden te worden tijdens conserverings- en restauratieprojecten. Indien 
het niet anders kan, wordt inderdaad aanbevolen om het album te ontmantelen. Dit om vervolgens  
de losse onderdelen beter te kunnen restaureren, bijvoorbeeld individuele vellen met foto’s. Daarna 
kan alles weer inelkaar gezet worden. 

Verder bestaat een album vaak uit allerlei verschillende soorten materialen. Niet alleen zijn dit mate-
rialen voor de binding, maar ook materialen die in de loop der jaren zijn toegevoegd, zoals papier, 
karton, stof, gedroogde bloemen, pigment, haar, moederparel en metaal.

Zoals bij alle fotografische objecten is de eerste stap bij alles wat u doet het droog reinigen van de 
materialen met zachte kwasten en niet-schurende rubberen instrumenten. Als er vellen uit het album 
los hebben gelaten, kunt u deze weer vastmaken met behulp van scharnieren van Japans papier en 
lijm op basis van methylcellulose (Tylose). Verder is het belangrijk om nieuwe beschermende vellen 
toe te voegen, om zo de fotoafdrukken te beschermen. De oude ongeschikte vellen moeten zo veel 
mogelijk verwijderd worden.

Een andere veelvoorkomende conserveringshandeling is het vastmaken van pagina’s die door ge-
bruik in verval zijn geraakt. Gescheurde vellen kunnen opnieuw bevestigd worden met Tyloselijm. De 
vellen dienen, nadat ze beschermd zijn door een niet-geweven stof, onder een gewicht geplaatst te 
worden om de lijm goed te laten hechten. Japans papier en acquarel kunnen ook gebruikt worden 
voor het dichten van gaten. Scheuren kunnen bovendien verder versterkt worden met Tyloselijm en 
Japans papier. Om het kromtrekken van vellen tegen te gaan, kunt u de boeken onder een zwaar 
voorwerp leggen. Doe dit alleen nadat u de foto’s voldoende heeft beschermd tegen extra belasting. 
Verwijder in zover mogelijk alle stickers of andere materialen die toegevoegd zijn en die de stabiliteit 
van het object ondermijnen. Het vervormen van papier en foto’s kan tegengegaan worden door het 
bevochtigen (verstuiven onder een ventilator) Als de binding uiteen valt, kan het tot slot nodig zijn 
om het scharnier en de steunen te vervangen, de losse pagina’s te restaureren, de structuur van het 
album te herstellen en de platen te verstevigen.

Het losmaken van foto’s dient u alleen te doen in extreme gevallen waarbij de conditie van het album 
zelf schade toebrengt aan de afdrukken. Ga in dat geval te werk met kompressen en enzymen. Dit is 
een vrij extreme methode die alleen gebruikt dient te worden indien dit absoluut noodzakelijk is voor 
de conservering.

Alvorens u het materiaal behandelt, stelt u een restauratiekaart op met een analyse van het object en 
een beschrijving van de schade. Beschrijf hierin ook het restauratieplan. Naast de basisinformatie van 
het object (kunstenaar, titel, datum en formaat) dient de kaart ook het type steun van het materiaal 
te bevatten.
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Het behandelen en restaureren van een album vereist een gespecialiseerde restaurateur op het ge-
bied van het restaureren van boekbindingen. Voor een tussentijdse conservering wordt aangeraden 
om een opslagcontainer te maken. Hierin kunt u dan het album bewaren zonder dat het verder be-
schadigd raakt en zodat u geen delen ervan verliest. Bovendien kan het album dan ook niet meer 
per ongeluk opengemaakt worden door iemand. De opslagcontainer (of -box) moet op maat worden 
gemaakt voor het album en mag aan de randen geen gespen of lijmresten bevatten. 

De richtlijnen voor het conserveren van een fotoalbum zijn hetzelfde als die voor het preserveren van 
foto’s: een RH van rond de 45% in een geventileerd vertrek waar geen vervuiling en zonlicht binnen 
kan dringen, en een temperatuur die niet boven de 18 ° komt. Uiteraard moeten zowel de RH en de 
T constant blijven. Wat betreft blootstelling aan licht wordt aangeraden om de locatie niet bloot te 
stellen aan meer dan 50Lux. 

   Opslagcontainer om het album op te bergen.
(Fratelli Alinari Museumcollecties, Florence)

6. Inzage en raadpleging van het album

Een fotoalbum moet ingezien worden net zoals men dat doet bij alle andere fotografische voorwer-
pen. Dat betekent dat er handschoenen gedragen moeten worden en dat het album op een plank 
dient te worden bewaard. Een nog betere bewaarmethode is om het album 120 ° geopend op een 
lessenaar te plaatsen. Doorgaans is een album echter een delicaat voorwerp dat zo min mogelijk 
ingezien dient te worden. Daarom dienen de binding en alle pagina’s gedigitaliseerd te worden. Zo is 
het album te bekijken zonder dat dit schade toebrengt aan het originele exemplaar. Wanneer iemand 
het album inziet, is het uiteraard van belang dat deze gebruiker te horen krijgt hoe hij of zij het werk 
dient te behandelen. Tijdens de inzage mag men bijvoorbeeld de afbeeldingen van het album nooit 
aanraken. Laat niets rusten op de pagina’s van het album en neem alleen notities met potlood, nooit 
met inktpennen.

7. Conclusie

Voor elk project of reorganisatie, conververing en restauratie van fotoalbums en boeken met kost-
bare foto’s, is het van groot belang om een grondige kennis te hebben van de voorwerpen, hun 
geschiedenis, hoe ze gemaakt zijn en hun betekenis. De meeste schade aan boeken en albums 
komen, zoals we gezien hebben, door de inzage ervan. Dit moet daarom zoveel mogelijk worden 
beperkt, en dient altijd volgens strikte regels te worden uitgevoerd, zoals beschreven in het hoofd-
stuk ‘’Inzage en Raadpleging van de albums’’. De belangrijkste handelingen die u bij een fotoalbum 
moet uitvoeren zijn: het inventariseren en voorbereiden van een gepaste locatie voor conservering; 
reiniging van het voorwerp; het verstevigen van de binding, de pagina’s en de foto’s; bescherming 
van de foto’s met behulp van tussenbladen; het opbergen van het album in een container of box om 
de binding te beschermen.
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                  ndernemerschap en 
intercultureel leren
Trefwoorden
Kennis over het ondernemerschap, vaardigheden en competenties; ondernemingsfactoren, culturele 
industrieёn; geldbronnen; interculturele relaties, leren.

Doel van het hoofdstuk
Het is welbekend dat als je in een boekenwinkel alleen wat aan het rondkijken bent, de kaft van een 
boek het eerste is wat je opvalt. De kaft creёert een eerste onbewuste indruk van de inhoud van het 
boek. Het boekenkaft is vandaag de dag vergelijkbaar met een logo of marketingtool.

Als een potentiёle lezer of klant het boek doorbladert, staat hij er vaak niet bij stil hoe het boek is 
gemaakt. Waarom heeft men gekozen voor deze innaaing en binding? Waarom is de voorkeur uit-
gegaan naar een dure hardcover in plaats van naar een veel goedkopere paperback? Is het boek met 
de hand gemaakt? Is het bestemd voor een kleine uitgave? Of is het geproduceerd met machines, 
beheerd door commerciёle uitgevers? Wat zijn de kosten van het boekblok en de kaft in verhouding 
met de binding als geheel, en hoe is dit terug te zien in de winkelprijs? Is het boek deels gesponsord 
door een binnenlands bedrijf of heeft het een internationale wedstrijd gewonnen of is het ingekocht? 
Of is het boek in eigen beheer gefinancierd en gesteund met behulp van supporters en bekenden?

Voor welke sociale groep is het boek bestemd? Hoe zou het ontwerp eruit zien als het boek in vertal-
ing beschikbaar werd gemaakt voor een internationaal leespubliek? Hoe zou de kaft aangepast kun-
nen worden op de culturele visie van het internationale publiek, zonder de identiteit en de originele 
boodschap van de auteur tekort te doen? 

Deze vragen overstijgen de specfieke technologische- en productievaardigheden van boekinbinder. 
Toch zijn ze direct van invloed op de financiёle gezondheid van hun klein bedrijf. Veel mensen die 
de doelgroep zijn van het BBinding Project zijn werkloos, onlangs ontslagen, vervroegd uittreders 
en jonge mensen. Vaak werken ze samen in werkplaatsen met 2 tot 3 werknemers. Dit is de meest 
voorkomende manier van werken in Europa en in latere hoofdstukken zullen we dit verder bespreken. 
Startende boekinbinders krijgen te maken met concurrentie op de binnenlandse en Europese mark-
ten. Daarom vereist ondernemersschap (hoe word ik beter dan mijn concurrentie) een bredere his-
torische, culturele, etnologische en socio-culturele kennis. Kortom, om op de Europese markt profes-
sioneel, mobiel en flexibel te zijn, dien je intercultureel getraind te zijn en moet je bekend zijn met de 
Europese tradities en moderne trends in het boekbindwezen. 

Het doel van dit hoofdstuk is om men bewust te maken van de ondernemersomgeving, de  belangri-
jkste factoren die van invloed zijn op bedrijfsontwikkeling, en om meer informatie te geven over een 
interculturele benadering van boekbinden gericht op de Europese culturele industrieёn. 

hoofdstuk

6
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Inhoud van het hoofdstuk
Dit hoofdstuk biedt de lezer een inleiding tot de basisprincipes van de Europese strategie voor 
beroepsonderwijs en -training (VET). Is het niet een beetje saai voor het creatieve beroep van boe-
kontwerpers en binders? Allereerst behoort het BBinding project tot de Europese Life-Long Learning 
Programme, dat volwassenenonderwijs en informele professionele postopleidingen stimuleert. Ten 
tweede zulelnd e resultaten van de ontwikkelingen  en implementatie van het proejct geёvalueerd 
worden in vergelijking met deze principes. De lezer kan nu een dergeljke assessement doen. Verder 
gaat het hoofdstuk in op de belangrijkste instrumenten voor ondernemers.

Het hoofdstuk geeft ook een overzicht van de culturele industrieёn en hun belangrijkste beïnvloe-
dende factoren, met verwijzingen naar een diepgaande Europese studie. Het grootste probleem is 
hoe, afhankelijk van de marktomstandigheden, aan start- en werkkapitaal te komen voor een bedrijf. 
Een startend bedrijf vereist hoe dan ook zorgvuldige bestedingsoverzicht van de boekbindinstru-
menten en atelieruitrusting, net als dat er ook sprake moet zijn van een haalbaar actieplan.

Productieervaring en technische vaardigheden garanderen op zichzelf geen succes op de  verenigde 
markten in Europa. In elk geval niet als de ontwerper niet bekend is met de historische tradities, de 
culturele kenmerken, diversiteit en verschillende publieken in andere landen. Een voorbeeld is dat de 
combinatie van materialen, kleurschakeringen, versieringen, ontwerpen en estetische indrukken van 
het boek niet dezelfde toegevoegde waarde hebben in verschillene Europese landen. Daarom biedt 
dit hoofdstuk een aantal definities van de term 'intercultureel', en zal er geprobeerd worden om zelf 
te definiёren. Periodes van grote groei of beperkingen van culturele gebeurtenissen volgen vergelijk-
bare trends in de economie en sociale attitudes ten aanzien van cultuur, zoals te zien is in het korte 
historische overzicht van het Europese boekinbindwezen. 

De conclusie benadruk de belangrijkste punten van het hoofdstuk en wordt gevolgd door referenties 
en een verklarende woordenlijst.

1. European VET principles

Ondernemerschap en interculturele aspecten van projecten komen goed overeen met het Communi-
qué van Brugge betreffende de verbetering van Europese samenwerking in het beroepsonderwijs en 
beroepstrainingen. Dit werd naar buiten gebracht nadat de EU-mininsters verantwoordelijk voor VET 
met elkaar vergaderden op 7 december 2010. Het VET-systeem van de EU-lidstaten dient te worden 
ontwikkeld in overeenstemming met de volgende algemene hoofdprincipes: 

 ӯAantrekkelijke mogelijkheden voor VET waarbij wordt voorzien in innovatieve leermethoden en 
het opbouwen van geschikte arbeidsmarktperspectieven.
 ӯ Initiёle VET van hoge kwaliteit – leidend tot het verwerven van zowel basiskennis als vaardigheden 
en solide professionele competenties.
 ӯGemakkelijk toegankelijk en carriѓregericht voor werkenden, werklozen, onafhankelijke bedri-
jven, universitair afgestudeerden, voor wie op deze wijze zowel de professionele ontwikkeling en 
mobiliteit gefaciliteerd wordt.
 ӯFlexibele benadering van VET-systemen waarbij gefocust wordt op toepasbare prestaties, prakti-
jkleren, waardoor informeel leren en de individuele carriѓreontwikkeling ondersteund wordt.
 ӯGemakkelijk toegankelijke en hoogwaardige informatie, begeleiding en advisering tijdens een 
leven lang leren, waarbij deelnemers gestimuleerd worden om geïnformeerde beslissingen te 
maken met betrekking tot hun leerproces en professionele ontwikkeling.

2. Ondernemers

2.1. Het BBinding-project volgt deze principes op de voet voor het professioneel kunnen herscho-
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len van een grote groep mensen die hun competenties zouden kunnen realiseren in strategische 
economische sectoren binnen de Europese gemeenschap: cultureel erfgoed en culturele industrieёn, 
waarvan de ontwikkeling zowel economische levensvatbaarheid als creatieve initiatieven vereist.

Als een basis voor het volledig beheersen van bestaande professionele praktijken in Europe – zal 
BBinding partners, beschikkende over uitgebreide en bewezen praktijkervaring, de bestaande ber-
oepsopleidingen boekinbinding en –restauratie van papieren materialen, inbinding en vastbinden 
van boeken, restauratie en preservering van foto’s en fotocollecties grondig herzien. Het doel hiervan 
is om de professionele praktijk van papierbinding en restauratie te herstructureren en herontwerpen 
zodat deze aan de huidige eisen voldoet.

Alle geüpdatete, naar onderwerp gerangschikte en op modules ingedeelde BBindingcursussen zul-
len online gepubliceerd worden. Hiermee wordt eenvoudige toegang tot hoogwaardige onderwijsfaci-
liteiten gegarandeerd. Daarnaast is er eenvoudig toegang tot demo’s, en communicatie- en monitor-
ingtools ter garantie van een continu leer- en opleidingsproces. Het belangrijkste medium waarmee 
het BBindingproject werkt is een leermanagementsysteem met uitgebreide functionaliteiten. Dit sys-
teem ondersteunt moderne en intuïtieve vormen van e-learning en beschikt over mogelijkheden voor 
het evalueren van prestaties en voortgang.

Maar garandeert een continue verwerving van kennis, vaardigheden en competenties in boekinbind-
ing en preservering van afgedrukte media, tevens het hoofddoel van het BBproject, een succesvolle 
implementatie in de maatschappij?

Het antwoord daarop is doorgaans niet absoluut of eenzijdig. Mogelijk wordt dit impliciet begrepen 
door medewerkers van de archiefafdelingen van bibliotheken, musea, universiteiten en culturele in-
stituten. Zij zijn zich mogelijk vanuit zichzelf, of door het feit dat ze werkzaam bij een archief, gemo-
tiveerd om hun vaardigheden te ontwikkelen binnen de mogelijkheden van het instituut. 

Mensen die echter een carriѓreswitch doormaken door het volgen van de projectmodules en –tools 
van BBproject, zoals werklozen, vervroegde uittreders, eigenaren van kleine werkplaatsen, jonge 
mensen die graag hun professionele ontwikkeling willen bijstellen of extra vaardigheden aan hun cv 
willen toevoegen, moeten ook de vaardigheden van het ondernemerschap eigen maken in een com-
petitieve en interculturele samenleving.

2.2. Factoren in de culturele industrie
Het boek is een universeel medium van sociale waarden. Het ‘inpakken’, inbinden van het boek heeft 
altijd bepaalde esthetische en commerciёle aspecten gehad. Deze zijn in de loop der eeuwen, en 
zeker in de huidige economie, vaak verwaarloosd.

Vanuit een breder Europees perspectief gezien, zijn er verschillende factoren die de ontwikkeling 
van het ondernemerschap op dit gebied beёnvloeden. Dit blijkt uit een uitgebreid onderzoek in 
EU-landen van de zogenoemde culturele en creatieve industrieёn /http://ec.europa.eu/culture/key-
documents/entrepreneurial-dimension-of-the-cultural-and-creative-industries_en.htm/. Deze landen 
associёren we met boekinbinding en preservering van documenten van cultureel-historische waarde 
en archiefwerken. 

 ӯToegang tot fondsen
 ӯTechnologisch niveau van productie en diensten
 ӯOndernemersvaardigheden
 ӯMarktomstandigheden
 ӯRegulerend kader
 ӯOndernemerschapscompetentie
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Het meest dringende probleem dat speelt is hoe men fondsen kan werven voor initiatieven. Dit vooral 
met het oog op de huidige financiёle crisis in de EU-landen. Experts bevestigen dat rond de 80% van 
de productie- en diensteenheden in de culturele en vervaardigingssectoren zelfstandig ondernemer 
is of werkzaam is binnen een zeer kleine onderneming van 1 tot 3 werknemers. Hun voortbestaan 
is sterk afhankelijk van orders vanuit corporaties en institutionele cliёnten. Dit vormt hun doelgroep. 
Traditionele afnemers van kleine workshops over boekinbinding zijn onder anderen hoger onderwi-
jsinstellingen, universiteiten, kleine drukkerijen, lokale galerieёn en musea, en bedrijfs- en overheids-
kantoren.

2.3. Assessment van de financieringswijzen
Zelffinanciering, bijvoorbeeld met behulp van goede vrienden en kennissen uit de familie, lijkt de 
hoofdmoot van de inkomsten te zijn. Het is zeer onwaarschijnlijk voor nieuwkomers in de boekbind-
ingsector, of voor hun collega’s in ateliers, dat ze een beroep kunnen doen op financiering bij een 
bank. Het is erg lastig om te voldoen aan de strenge eisen voor onderpand wanneer men bijvoor-
beeld een traditionele lening wil afsluiten. In het bijzonder is het erg lastig tegemoet te komen aan de 
eisen voor het relevante startkapitaal. 

Banken die actief zijn in Oost-Europa hebben onlangs richtleningen gepubliceerd voor kleine en 
middelgrote ondernemingen. Dit maakt de situatie er echter niet bepaald aantrekkelijker op, hoewel 
het bestaan van een coulante periode en een gedeeltelijk verlichte rente geen verslechtering is. 
Oost-Europa is daarnaast ook een regio die in het recente verleden  en nu overspoeld is en wordt 
door financiёle instellingen die massaal makkelijk verstrekbare leningen hebben gepromoot. Het 
probleem hierbij is niet dat deze instellingen slechts marginaal binnen de wet opereren, maar dat zij 
een bovengemiddeld hogere rente berekenen over korte looptijden. Deze bedrijven worden echter 
beschouwd als instanties waar men pas in laatste instantie een lening aanvraagt. Vaak geldt dit wel 
voor de opstartfase en komen kleinere bedrijven hier ook terecht, althans mits er een uitgebreid 
plan is voor de toewijzing van deze gelden op tafel ligt. Waar hoofdzakelijk geld aan besteed dient te 
worden, zullen we in de volgende paragrafen beschrijven.

As a g eneral practice, book binding sector – unlike book publishing, all the more – printing industry 
– is not favored by public subsidies or grants. Book binding freelancers, atelier leaders - unless at-
tached in any joint form to a traditional culture establishment, are reluctant to spend time and efforts 
to venture to bid for public procurement tender or public grants procedures.

Het rapport door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Werkpartijen over 
SMEs en Ondernemerschap (2009): ‘Evaluatie van Programma’s inzake Onderwijs voor Onderne-
merschap’ suggereert dat potentiёle ondernemers (boekbinders van alle professionele niveaus) zich 
moeten richten op:

 ӯHet verwerven van essentiёle vaardigheden, of ook wel kernvaardigheden;
 ӯHet ontwikkelen van persoonlijke en netwerkvaardigheden;
 ӯHet verwerven van vaardigheden met betrekking tot zakendoen en financiёn.

Met betrekking tot zaken als technologie en innovatie, een onmisbare factor voor de ontwikkeling 
van het ondernemerschap van boekbinders, biedt het BBproject een flexibel leermanagementsys-
teem (LMS) voor het opleiden en trainen van boekbinders. Het biedt een geleidelijke voortgang voor 
hun ontwikkeling als professional en bevordert de computervaardigheid met het gebruik van digitaal 
weergegeven modules van alle productiefasen. 

Sommige opleidingen en projecten reiken een overdaad aan competenties aan voor toekomstig 
ondernemers. Sommige competenties zijn van nature aanwezig bij mensen (energie/drive, creatieve 
wil), terwijl andere relatief vaag blijven (in staat zijn om te begrijpen, dienstvaardig bewustzijn). De 
meeste experts zijn het er echter over eens dat er geen consensus bestaat over wat doorslaggevend 
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is voor succesvol ondernemerschap en dat het perspectief hierop en de trainingsprogramma’s van 
land tot land verschillen. Bovendien vereist elke sector altijd zijn eigen specifieke competenties.

2.4. Essentiёle boekbindinstrumenten en organisatie van de werkplaats
Het boekinbindproces is nauw verbonden met de werkplaats zelf. Voor nieuwe en onervaren inbind-
ers is het daarom noodzakelijk om hier een goede kennis van te hbben. Zo wordt men zich ervan 
bewust dat er voor elk proces een speciaal werkgedeelte en speciale gereedschappen nodig zijn.

    

Katern

Vouwen

In de band zetten

Bekleding

Rondzetten 
en achtergazen

Smyth 
naaisel

Super

Naald

Haak

Boekbind Proces

De band 
maken

Voor de meerderheid van de doelgroep van het BBindingproject is het belangrijkste probleem het 
inrichten van hun eerste werkplaats. Deze doelgroep betreft mensen zonder baan, afgevloeide werk-
nemers ooit werkzaam bij grote drukkerijen, voormalig administratieve en technische staf bij bedrijven 
met een gesloten productie, werkloze jongeren, zelfstandigen, vervroegde uittreders, etc. Hieronder 
volgt een beschrijving van het hoogstnoodzakelijk om te beginnen met boekbinden.

Bij het uitkiezen van een werkplaatslocatie, dient de boekbinder op een aantal dingen te letten. De 
werkplaats moet nabij een lichtbron zijn en kan beter niet in een woning ingericht worden vanwege 
de stofontwikkeling en giftige dampen die ontstaan tijdens het werk. Om deze zelfde redenen dient 
de werkplaats niet in een bibliotheek te worden opgezet. Het is het beste als de werklocatie op een 
afstand van de boekenplanken wordt ingericht, zodat de andere boeken onbeschadigd blijven tijdens 
de verschillende processen.

Hier is een voorbeeld van een werkplaats waarin de plaatsing van verschillende tafels wordt aange-
geven.
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          Werktafel voor het maken van schutbladen,
 ruggen en banden voor het boek.

     Tafel voor restauratie ingrepen – 
zoals het vernieuwen en 

dunnen van het 
oorspronkelijke leer, enz.
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Boekbinden voorbeeld werkplaats

Schematische indeling van boven gezien
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Tafel voor de 
boekbinderspers – 

hier wordt het boek 
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Tafel voor het vouwen en naaien van katernen. 

Boekenplanken met verschillende 
gereedschappen en materialen.
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De volgende afbeelding toont de werkplaats van dhr. Cor Knops van de Stichting Restauratie en Edu-
catie, uit Nederland, partners van het BBinding Project. Deze plattegrond is een voorbeeld van een 
niet-traditionele werkplaats. De kamer fungeert ook als een kantoor indien er een tekort is aan extra 
ruimte. Toch is rekening gehouden met alle veiligheidsmaatregelen. De instrumenten zijn op de juiste 
wijze geplaatst, en er staan aparte tafels voor de verschillende processen.
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Afgezien van een aantal speciale instrumenten, dient een goed atelier te zijn uitgerust met een aan-
tal veelvoorkomende gereedschappen. Denk hierbij aan een schaar, priem, scalpel, mes, plooier, 
hamer, enzovoorts. Sommige onderdelen hiervan dienen te voldoen aan bepaalde extra eisen, zoals 
speciale handvatten, stootranden, snijgedeelte en andere zaken. Alle instrumenten dienen rechtop 
en veilig weg gehangen te worden. 
 

  Het professionele instrumentarium van de boek-
binder is al generaties lang beproefd en blijft 
voor alsnog ongewijzigd. Deze instrumenten zijn 
populair in het gebruik in vele landen. Voor nu 
delen we ze in drie verschillende groepen op: 
snijgereedschappen, hulpgereedschappen en 
afwerkingsgereedschappen.

Onder de snijgereedschappen vallen messen 
ontworpen voor papier snijden, stroken af-
snijden, pletten van de achterzijden, het uitdun-
nen van de randen van het leer bij de preparatie 
van harde kaften. Andere snijgereedschappen 
zijn universeel, zoals messen en kouters

Een aantal hulp- en afwerkgereedschappen: 
schraper, plooilijnen, hatches, roller, fillets, etc.

Men kan bij het drukken, het restaureren van 
de vellen van een booklet en de handmatige 
preparatie van de hardcovers gebruik maken 
van speciale boekbindapparaten. Deze instru-
menten worden niet industrieel geproduceerd, 
maar de constructie en bediening ervan is goed 
beschreven in professionele handleidingen.
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Er zijn verschillende typen persen nodig voor het binden van boeken. Bijvoorbeeld voor het snijden 
van groeven, de behandeling van voor- en achterkaften, en het drukwerk.

Een werkplank is ook noodzakelijk voor de uitvoer van gedegen werk. De werktafel dient stabiel, 
stevig en massief te zijn, en het gewicht van tientallen boeken, een plank, en verschillende gereed-
schappen en apparatuur kunnen dragen. De tafel moet 100 tot 120 cm hoger zijn dan een doorsnee 
tafel. Boekbinden wordt namelijk grotendeels staand uitgevoerd. De kruk moet eveneens van de 
juiste hoogte te zijn. De tafel kan tevens voorzien worden van een plank waar men messen, priemen, 
scharen en ander snij- en steekgereedschap veilig op kan bewaren. Doseerapparatuur dient u apart 
op te bergen. 

Besteed extra aandacht aan het veilig gebruiken van instrumenten en gereedschappen. Met een 
bot mes zult u meer werktijd kwijt zijn en riskeert u bovendien verwondingen door als u per ongeluk 
uitschiet. De priemen, messen, raspen en hamers moeten voorzien zijn van strakke, stevige en goed-
gevormde handvaten. 

Dit vrij bescheiden instrumentarium is geschikt voor handmatig boekbinden bij u thuis of voor kleine 
bibliotheken. Voor grotere, professionele boekbindwerkplaatsen zijn grotere en speciale machines en 
gereedschappen nodig.

2.5. Een aantal tips van experts
“Je boek is meer dan een eindproduct: het gaat over jou en je organisatie''. Dit is het advies van het 
heel bruikbare boek voor producenten: ''Hoe je eigen boek te ontwerpen en produeren", een Indie 
Publishing en gids vor auteurs, artiesten en ontwerpers. Samen met voorbeelden van hoe winstgev-
end boeken met gedichten en fictie, plaatjesboeken, kunstenaarsportfolio's, catalogussen te maken, 
geeft de gids ook commentaar op hoe je het beste aantrekkelijke boekkaften kunt creёren, en biedt 
hij ook praktische tips om frustratie te voorkomen.

De auteurs raden aan nieuwe ontwerpers of boekbinders aan om hun ideeёn zo simpel mogelijk te 
houden en om goed naar andere boeken te kijken voor inspiratie. Door op basis van de indrukken 
van anderen goed na te denken over het toekomstige boek, voorkomt men de kans op mislukkingen 
en vergroot men de kans op een productontwerp dat klassiek, doordacht en aantrekkelijk oogt voor 
lezers of gebruikers.

Alle ideeёn over impressie en stijl die je aanspreken, moeten opgeschreven worden en vergelijkend 
worden geanalyseerd. Houd je je bij een formeel, klassiek ontwerp of ga je voor een inventief, uitda-
gende benadering? Wat is het publiek van het boek? Vrienden, familieleden, kinderen, professionele 
kringen, eigenaars van tentoonstellingen, onderwijsinstellingen, etc?

Gewoonlijk is er een ontwerper verantwoordelijk voor de uiteindelijke look van het boek, maar niet 
voor het inbindproces. In kleine ateliers zijn boekbinders ook de ontwerpers. Zij moeten daarom be-
schikken over de juiste vaardigheden en een goede visuele smaak, om zo een goed eindresultaat te 
tonen alvorens het echte werk begonnen is.

Onderzoek zorgvuldig alle andere boeken die lijken op je eigen project. Geef prioriteit aan alle dingen 
die je wel en niet kunt gebruiken. Welke zijn bruikbaar, welke zijn belachelijk? Als je vaardigheden te 
wensen over laten, wordt in het eerder genoemde boek geadviseerd om hulp te vragen van profes-
sionele ontwerpers, kunstenaars of fotografen. Laat je projectideeёn.

in het klad zien aan andere ontwerpers en gebruik hun feedback. Denk eraan dat trial-and-error je 
meer vertrouwen geeft.

Je kunt veel meer halen uit interactie met collega-inbinders, dan wanneer je alleen inzet op adver-
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teren. Probeer jouw speciale talent te vinden waarmee je de aandacht trekt van je publiek. Ga altijd 
eerst uit van je budget voor het beoordelen van het aantal kopieёn dat je wilt produceren om minimaal 
uit de kosten te komen. Bedenk dat relatief weinig boekontwerpers en -inbinders echt goed geld 
verdienen met hun werk.

Al deze tips lijken gemakkelijk uit te voeren, toch?

3. Interculturele aspecten en intercultureel leren

Intercultureel leren is een belangrijk aspect dat gerelateerd is aan alle branches en verschillende 
zaken in het leven, in het bijzonder vaardigheden zoals boekinbinden, papier maken, etc. Projectpart-
ners hebben besloten om een dergelijk onderwerp in het project te verwerken omdat boekinbinders 
vaak veel kennis nodig hebben van verschillende stijlen bindingen.  Deze stijlen zijn verbonden aan 
verschillende historisch perioden, landen, culturen, etc, waar de bindingen oorspronkelijk werden 
geproduceerd, of waar de boeken werden geschreven en uitgegeven. Daarom moet een boekbinder 
zich ervan bewust zijn dat, voordat hij een boek inbindt, hij eerst de culturele aspecten van het 
boek onderzoekt, omdat deze moeten worden weerspiegeld in de binding. Wat er dan precies moet 
worden weerspiegeld heeft vaak betrekking op het ondewerp, de achterliggende cultuur, het tijdperk 
en dergelijken.

3.1. Definitiepoging
De term intercultureel is veel diepgaander en kent meer betekenisverschillen dan de term ‘onderne-
merschap’. Dat is waarom intercultureel onderwijs en interculturele competenties vaak gedefinieerd 
worden met behulp van citaten van bekende academische experts. Hetzelfde geldt voor referenties 
aan verschillende onderzoeken. 

Als we zelf even goed nadenken over wat de term betekent (hoewel de volgende betekenis die we 
eraan geven breed bekritiseerd wordt)  is intercultureel onderwijs het proces waarbij men zich meer 
bewust wordt van de eigen cultuur en andere culturen op de wereld”. Het doel ervan is om ken-
nis, vaardigheden en competenties te verwerven. Het hogere doel hiervan is dat men met andere 
mensen en hun, mogelijk conflicterende waarden, normen, gedragingen en talen kan leren te com-
municeren en hun werkwijze te begrijpen. 

De internationale boekenbeurzen zijn een interessant voorbeeld van interculturele ontwikkeling. De 
statistische gegevens die voortkomen uit deze forums tonen een sterk verband tussen cultuur en het 
niveau van economische ontwikkeling. Frankfurter Buchmesse, 2012 (http://book-fair.com/images/
fbm/dokumente-ua pdfs/2013/buchmarkt_deutschland_2012_englisch.pdf_37213.pdf) biedt interes-
sant informatie over de boekenmarkt in Duitsland - de  economische motor van de EU. 

3.2. Sociale ranking van boeken
Boeken staan op de 11de plaats in de Duitse vrijetijdsbesteding, surfen op het internet op 7, en mag-
azines op 10. Wat zijn de belangrijkste culturele tijdsbestedingen? ''Tv-kijken, afspreken met vrienden, 
tijd doorbrengen met (klein)kinderen, muziek luisteren, de krant lezen en uit eten gaan zijn allemaal 
populairder dan lezen (plek 1 tot en met 6 respectievelijk).

Tegelijkertijd komt autorijden ook boven lezen in het lijstje voor.”

Hoogstwaarschijnlijk geldt deze verdeling ook voor andere EU-landen met vergelijkbare economische 
status. 

Het Duitse bureau voor de statistiek meldt dat lezen vooral populair is in het hoger onderwijs en onder 
mensen met een hoger inkomen. Scholieren en studenten zijn logisch gezien de meest actieve lez-
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ers. Mensen in de grotere steden (mogelijk met hogere inkomens) zijn geneigd actiever te zijn op de 
boekenmarkt dan andere. 

Welke groepen mensen kopen de meeste e-boeken? Wederom mensen van middelbare leeftijd met 
hoge inkomens die een voltijdbaan hebben en die woonachtig zijn in grotere steden.

Het komt niet als een verrassing dat culturele activiteiten sterk afhankelijk zijn van de economische 
status. Chinese boekuitgeverijen scharen zich de laatste jaren onder de meest belangrijke handel-
spartners van de voornaamste EU-landen. Dit is ongetwijfeld een interculturele trend, maar wel onder 
de voornaamste economieёn. De bedreigingen voor de huidige status van de wereldwijde ontwik-
kelingen brengen de culturele uitwisseling ook in gevaar.

Tijdens de Davos-top voor wereldleiders in januari 2014 kwamen de risico's in onze nabije toekomst 
naar voren. De groeiende welvaartskloof is het grootste risico ter wereld. "Het steeds groter wordende 
gat tussen de inkomens van de rijkste en armste inwoners wordt gezien als een risico dat waarschijn-
lijk wereldwijd serieuze schade zal aanrichten in de komende tien jaar", aldus meer dan 700 wereldwi-
jde experts die bijdroegen aan het rapport van de World Economic Forum's Global Risks 2014. (http://
www.zurich.com/insight/global-issues/wef/globalrisks.htm).

Volgens de wereldleiders zijn andere bedreigingen zichtbaar in het dagelijks leven: werkloosheid, 
financiёle crisis, verminderd werkgelegenheid voor de jeugd, stijgende onderwijskosten. (Dat is waar-
om de Europese VET-programma's, recentelijk hernoemd als 'thedual-by-practice-education', erg bel-
angrijk is voor het omscholen van de beroepsbevolking). 

In deze donkere tijden staan weinig wereldleiders te springen om de interculturele risico's te vermin-
deren. Het is daarom geen wonder dat er onder de voornaamste EU-landen steeds meer stemmen 
opgaan om één van de fundamenten van de Europese Unie aan banden te leggen: vrije verplaatsing 
van mensen. 

Tegelijkertijd zijn er ook aanmoedigende signalen voor interculturele evenementen in de huidige 
crisis. Laten we bijvoorbeeld kijken naar de succesvolle publicaties van de ''Beste Europese Fictie'' - 
literatuurserie, welke elk jaar uit wordt gegeven sinds 2010. Het initiatief hiervoor werd genomen door 
Aleksandar Hemon, een in Kroatiё geboren schrijver die momenteel in Chicago woont. De anthologie 
wordt veelal doorgenomen door tal van belangrijke mediabedrijven in Europa, wat een grote invloed 
heeft op de VS, waar drie tot vijf procent van de literaire werken bestaat uit vertalingen. Het is het 
waard om meer te weten te komen over de culturele verschillen in het commentaar en de reviews 
van Amerikaanse lezers, en om deze te vergelijken met die van Europese lezers. Dit is de uiteindelijke 
conclusie van Hemon als een ondernemer en interculturele promotor:

“No country in Europe  can be understood outside its relations with other European countries, no cul-
ture in Europe can be comprehended outside its interactions with other cultures…This has, I believe, 
always been the case, but the simultaneous process of fragmentation, interaction, and  integration 
have certainly been intensified with the formation of the European Union… European literatures have 
found themselves stretched  between the reductive demands of national culture (the culture that is 
for us, by us, whoever we may be) and the transformative possibilities of transnational culture that can 
exist only in the constant flow of identity and exchange in meaning”.

3.3. Boekbinden – een glimp van de Europese historie
Met betrekking tot de winstgevendheid van boekbinden zou intercultureel leren een stimulans moe-
ten geven aan het aantrekkelijk maken van goederen en diensten onder internationale klanten. 
Als je op internet zoekt naar het woord ‘intercultureel’, vind je honderden boekentitels waarin een 
breed scala aan culturele probleemstukken wordt aangekaart. Bovendien benadrukken deze boeken 
welke voordelen kunnen worden behaald als interculturele gewaarwording een vast onderdeel uit-
maakt van verschillende professionele trainingen.
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Op het internet vind je veel bedrijven die trainingen en materiaalkits aanbieden om zelf boekbinding-
en te maken. Deze materialen zijn veelal gemaakt op basis van beproefde technologie en ontwerpen. 
Dat is hoe de enterpreneuriale aanpak (geleid door vraag op de markt) naar de boekbindindustrie, de 
historische waarde van het product combineert met de interculturele identiteit. Dit omdat het internet 
ongetwijfeld de meest invloedrijke, multi- en interculturele omgeving in de moderne samenleving is.

Boekbinden heeft zich altijd laten leiden door de esthetische voorkeuren en culturele competenties 
van vroegere tijden. Hoewel interculturele communicatie en training de prioriteit genieten in de EU-
landen, kent interculturele uitwisseling van vakmanschap diepe wortels. 

Tegen de eerste helft van de zeventiende eeuw raakte het Franse boekbindwezen snel in verval. Er 
bleef weinig over van de voormalige kunstvorm. De interesse in inlegbindingen hield stand tijdens het 
grootste deel van de achttiende eeuw. Onder andere de bindingen die de bestempeling van Monnier 
dragen, zijn bijzonder populair onder de verzamelaars van vandaag. Deze specifieke bindingen zijn 
met grote finesse vervaardigd, maar zijn naar waarschijnlijkheid eerder te vinden in een boudoir dan 
in een bibliotheek. 

Met de Franse Revolutie kwam de kunst van het boekbinden, net als elke andere beeldende kunst, 
tot een abrupt einde. Hierdoor vervaagden de tradities van het goede vakmanschap. Sommige boek-
bindingen van de Franse school, die ontstond tijdens de post-Revolutionaire periode, zijn nu te zien 
in het British Museum. De werken zijn opgedragen aan een spreuk van de filosoof Goethe: ‘er zijn nu 
werken mogelijk die, zonder slecht te zijn, geen waarde hebben’.

De Italiaanse bindingen van eind 15de eeuw en begin 16de eeuw, verschillen aanzienlijk van de 
gestempelde bindingen uit Duitsland en Engeland. Deze laatste hadden ornamenten, waarin afbeeld-
ingen, symbolen en scenes werden afgebeeld, die zelfstandig een rol speelden. Bij de Italiaanse 
bindingen daarentegen werden een paar simpele elementen met elkaar gecombineerd en herhaald. 
Hierdoor ontstond een impressie waarbij de details van de versieringen altijd in dienst stonden van 
het geheel.

Tegen het einde van de zestiende eeuw verslechterden de Italiaanse boekbindingen, samen met de 
andere sierkunsten, aanzienlijk, maar behielden toch iets van hun artistieke waarde en stijl.

De hoogte- en dieptepunten in de ontwikkeling van het Europese boekbindwezen in de 20ste eeuw 
worden uitgebreid besproken in de inspirerende en artistieke monografie van Roy Harley Lewis “Fine 
Bookbinding In the Twentieth Century”, Arco Publishing, New York, 1984.

Deze historische glimp symboliseert het belang van boekbinden met betrekking tot de cultureel-
historische relaties binnen Europa. 

De BB-partners zijn er stellig van overtuigd dat het van groot belang is om speciale aandacht te 
schenken aan culturele indentiteit en de historische kenmerken van oude boeken die moeten worden 
gerestaureerd. Bovendien is het van belang om nieuwe technologie te introduceren in de pilot book-
binding centers. 

4. Conclusie

Het Bookbindingproject heeft als doel om vaardigheden in ondernemerschap en intercultureel leren 
over te brengen, in lijn met het EU-strategisch kader voor VET-ontwikkeling.

Ondernemerschap in boekbinden is afhankelijk van de algehele omstandigheden in de culturele 
sectoren binnen de EU: toegang tot subsidies en andere financiёle hulpbronnen, niveau van tech-
nologische hulpmiddelen, marktvraag en ondernemerscompenties.
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Intercultureel leren, kennis en competenties worden door academische auteurs nog altijd zeer uiteen-
lopend geinterpreteerd. Dit is ook het geval in de context van educatieve en VET-programma’s in ver-
schillende Europese landen. Het doel van intercultureel leren is om studenten de waarden van andere 
te helpen begrijpen, incorporeren en om met deze andere culturen te kunnen communiceren, met 
het behoud van de eigen identiteit van elk van deze culturen. Interculturele uitwisseling, als geheel, is 
sterk afhankelijk van de mate van en trends in de economie. De huidige internationale economische 
crisis en politieke botsingen zorgen voor minder begrip voor andere culturen, zoals dat het geval was 
in een aantal perioden in de Europese geschiedenis. Boekbinden, als onmisbaar onderdeel van de 
culturele sector, heeft altijd al deze culturele trends weerspiegeld, gevolgd en uitgedragen.

Intercultureel leren – in de context van de EU – is het verwerven van kennis en vaardigheden voor het 
maken van producten en het leveren van diensten aan klanten die zich bevinden in andere landen en 
markten, en heeft een globaliserend effect.
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                     -learningbena-
deringen voor boekbinden en 
papierconservering
Trefwoorden
Web, internet, voordelen en nadelen van informatie van het internet, LMS, Moodle, online training-
modules

Doelen van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk over e-learning heeft als doel om duidelijk te maken wat men kan leren met behulp 
van informatie van het internet en wat niet. Voor zowel boekinbinden en conserveren heeft men veel 
kennis nodig van de bepaalde materialen. Op het internet vindt men tal van waardevolle sites om 
te leren over over de historische en huidige productie van papier, en hoe hoe perkament en leer 
worden gemaakt. Dit hoofdstuk legt uit wat de voordelen zijn van e-learning, maar laat ook zien wat 
de problemen en gevaren hiervan zijn, bijvoorbeeld wanneer het internet wordt geraadpleegd voor 
conserveringsadvies. Tot slot benadrukt het hoofdstuk de voordelen van e-learning met de presenta-
tie van één van de hoofdprojectproducten: online trainingmodules voor e-learning die beschikbaar zijn 
in een learning management system. 

Inhoud van het hoofdstuk
Het hoofdstuk toont de gebruiker de voor- en nadelen van leren met behulp van informatie die bes-
chikbaar is op het internet. Het is verdeeld in twee hoofdonderwerpen: het onderdeel boekinbinden, 
en het onderdeel preventieve conservering. Het laatste onderwerp behandelt belangrijke definities 
en biedt ook websites waar men meer informatie kan vinden. Ten slotte beschrijft het hoofdstuk de 
Moodle LMS, waarmee de gebruiker de trainingmodules die bij het project horen kan bezoeken. Het 
hoofdstuk biedt instructies voor registratie en de mogelijkheden van de software.

1. De mogelijkheden van e-learning

Met e-learning kan een groot aantal problemen worden overbrugd die vandaag de dag revelant zijn. 
De gebruiker kan dingen leren wanneer hij of zij daar klaar voor is. Dit verschilt per persoon. Som-
mige mensen leren 's ochtends goed terwijl andere 's avonds beter presteren. Mensen die bepaalde 
verplichtingen hebben, zoals het zorgen voor kinderen, kunnen hun leertijden naar wens inplannen. 
Er zijn echter ook nadelen, die we zullen bespreken in de volgende hoofdstukken.

1.1. Onafhankelijk van plaats en tijd - wereldwijde toegang tot informatie
Het is pas één generatie geleden dat 'leren', namelijk het leren van een handvaardigheid, onlos-
makelijk was verbonden met reizen. Mensen moesten naar een docent toe, moesten  geaccepteerd 

hoofdstuk

7
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worden als student en hadden zich te houden aan een vast lesrooster. Door dit systeem vielen veel 
mensen buiten de boot. Aan de andere kant had het ook zijn voordelen, namelijk dat de docent de 
student persoonlijk kon ondersteunen en alles beter kon uitleggen, vooral in het geval van een getal-
enteerde student. Ook kon de docent het aangeboden lesmateriaal toespitsen op de sterke punten 
van de studenten. Tegenwoordig kan een student leren waar hij of zij dat wil. Mensen die overdag 
verplichtingen hebben, kunnen 's avonds leren. Mensen die op plekken wonen waar geen openbaar 
vervoer komt, hebben op deze manier ook toegang tot de informatie. Dit biedt geweldige kansen. De 
komst van de verspreiding van streaming videomateriaal zorgt ervoor dat ook complexe handelingen 
nu kunnen worden uitgelegd via het internet. Uiteraard zijn alleen video's van goede kwaliteit goed 
te begrijpen. 

1.2. Democratisch leren onafhankelijk van het inkomen van ouders
Het wereldwijde web heeft gezorgd voor een democratisering van kennis. Het web staat iedereen die 
een nieuwe idee heeft toe om dit met andere te delen en te bespreken. Het is  belangrijk om deze 
ontwikkeling verder te stimuleren. In de praktijk is het echter wel zo dat veel websites niet allemaal van 
even goede kwaliteit zijn, ook al zijn ze opgezet met de beste bedoelingen.

1.3. De mogelijkheid om informatie te beoordelen via het internet
Het grootste probleem is naar onze mening dat het web zelden een goede eindredactie kent. Er zijn 
honderden video's en pagina's waarop bijvoorbeeld boekinbinden en boekconservering als synoni-
em worden gebruikt; dat is natuurlijk niet juist. Zelfs een bibliothecaris of bibliothecaresse verklaren 
op camera weleens dat: het goed zou zijn als er een boekbinderij gebouwd zou worden voor de 
conservering van boeken. Boekinbinding is het inbinden van een boek: een artistiek proces. Het is 
tegelijkertijd een vorm van kunst en vaardigheid. Conservering is een academisch gebied en noch 
een kunstvorm noch een ambacht. Daarom is het belangrijk dat iedereen die met behulp van het 
internet leert over boekinbinden of papierconserveren de gevonden informatie leert te evalueren 
(indien bruikbaar voor hem of haar). Hier volgen een aantal aanwijzingen om op het internet het 
koren van het kaf te scheiden: zoek naar referenties, controleer de auteur, let op het taalgebruik en 
de toonzetting van de tekst, de publicatiedatum, of de informatie recentelijk is herzien of niet, etc. 
Uiteindelijk geldt hetzelfde als in een boekenwinkel: soms kennen we de auteur niet, maar bevat zijn 
of haar boek toch bruikbare informatie. Alleen voor conservering vormt dit een groot probleem, en 
de lezer doet er het beste aan om zich te beperken tot de webpagina's van de grotere organisaties, 
zoals weergegeven in 3.3.

2. E-learning in het boekinbindingswezen

Er zijn tal van films over boekinbinden te vinden op het internet. Bijzonder mooi is een niet van spraak-
geluid voorziene zwart-witvideo, waarin alles stap voor stap en in detail wordt uitegelegd. Er zijn ook 
andere bijdragen. Omdat websites vaak kortstondig online staan, is het beter voor studenten om zelf 
op zoek te gaan naar goede websites. Hierbij is het belangrijk om de juiste trefwoorden te gebruiken, 
wat natuurlijk ook geldt wanneer je in een bibliotheek op zoek bent naar specifieke boeken. Je kunt 
natuurlijk beginnen met 'boekinbinding', maar ook zoeken op zinnen, zoals 'hoe maak ik een boek'. 
Of als je specifieker te werk wilt gaan, kun je zoeken op het type binding, bijvoorbeeld 'koptisch'. 

2.1. De toepassing van e-learning bij boekinbinden
We willen graag benadrukken dat men van het bekijken van video's over boekinbinden geen boekin-
binder wordt. Boekinbinden is een prachtig ambacht en het vereist vele jaren om dit vak professioneel 
te kunnen beoefenen. In tegenstelling tot in conservering kan er echter nooit iets 'fout' gaan bij het 
experimenteren en uitproberen van boekbindingen. De informatie in module 1 biedt een goede basis 
voor het beoordelen van de kwaliteit en de waarde van websites over boekinbinden.

2.2. Inspiratie
Het internet biedt veel inspiratie. Je doet er niet alleen ideeёn op over ontwerpen en de technische 
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aspecten van het maken van een boek, maar leert ook om de nieuw verworven vaardigheden en 
kennis toe te passen. Er bestaan tal van manieren om de nieuwe kennis in de praktijk te brengen, 
en je hoeft je dus niet te beperken tot mooie geschenken en boekinbinden voor privédoeleinden. 
Met de handen bezig zijn, is een goede therapievorm voor mensen van alle leeftijden. Je kunt echter 
ook inspiratie opdoen om het materiaal op een bepaalde manier te gebruiken, voor een bepaalde 
materiaalkeuze en de kleur- en vormcombinaties die je gebruikt. Er zijn mogelijk afbeeldingen bes-
chikbaar of misschien vind je informatie over historische of eigentijdse boeken of over toekomstige 
tentoonstellingen.

2.3. Connecties en communities
Eén van de meest krachtige maar tegelijkertijd ook meest gevaarlijke kanten van het internet is de mo-
gelijkheid om een community op te richten. Het is prettig om mensen te ontmoeten met dezelfde in-
teresses. Je kunt ideeёn en ervaringen uitwisselen en je kunt zelfs een groep oprichten met mensen 
met wie je veel gemeen hebt. Het nadeel is dat je in een virtuele wereld verkeerd. In het boekinbinden 
is het risico dat je achter je computer blijft zitten niet zo groot, aangezien je nieuwe boeken moet 
maken om te tonen aan anderen.

3. E-learning in preventieve conservering 

Hoewel het boek 'conservering' behandelt, moeten leken zich strikt beperken tot preventieve con-
servering. Het zal nog even duren voordat alle definities van het E.C.C.O. doorgedrongen zijn tot heel 
Europa. Helaas zijn conservator-restaurateurs niet nadrukkelijk genoeg in de verduidelijk van deze 
zaken. Er zijn echter duidelijk onderscheiden.

3.1. Preventieve conservering
"Preventieve Conservering bestaat uit het indirect handelen in geval van langdurige verslechtering van 
materiaal en het voorkomen van schade door optimale condities te scheppen voor het preserveren 
van cultureel erfgoed, in zoverre dat samengaat met het gebruik ervan door de gemeenschap. Pre-
ventieve conservering heeft ook betrekking op het correct behandelen, verplaatsen, gebruiken, be-
waren en tentoonstellen. Het houdt verder in dat het er mogelijk ook kopieёn worden gemaakt zodat 
het origineel kan worden gepreserveerd.

Conservering bestaat voornamelijk uit een directe handeling die uitgevoerd wordt op cultureel erf-
goed, met als doel het stabiliseren van de conditie van het voorwerp en het voorkomen van verdere 
degradatie.

Restauratie omvat een directe handeling die uitgevoerd wordt op beschadigd of gedegradeerd cul-
tureel erfgoed, met als doel het faciliteren van de tentoonstelling, waardering en het begrip ervan, 
waarbij men zoveel mogelijk recht probeert te doen aan de estethiek van het werk en de fysieke 
eigenschappen." E.C.C.O. professionele richtlijnen.

Deze definities bieden waardevolle beschrijving van de taak van een conservator. In dit boek 

In dit boek kijken we eerst beter naar het begrip preventieve conservering. 'Experimenteren met cul-
tureel erfgoed is strikt verboden. Zelfs het kleinste foutje kan leiden tot een een grote ramp en het 
verlies van waardevol cultureel erfgoed. Daarom moet iemand die niet getraind is als conservator zich 
beperken tot basisandelingen en een professioneel conservator zo snel mogelijk om hup vragen. Het 
beste zou het zijn als elke historische bibliotheek, archief of boekencollectie zijn eigen conservator 
zou hebben.

Iedereen kan echter voorzorgsmaatregelen nemen, zoals:

 ӯMaak een actieplan voor noodgevallen
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 ӯOnderzoek het gebouw waar de collectie opgeslagen is en indien men het idee heeft dat de 
vertrekken niet voldoen aan de juiste eisen, raadpleeg een conservator
 ӯVoer doelgerichte richtlijnen in voor gebruikers
 ӯProbeer om meer te weten te komen over de aard van het materiaal en hoe het veroudert

3.2. Training voor conservatoren
In Europa wordt conservatie-restauratie op universitair niveau onderwezen. Buiten Europa gelden 
andere richtlijnen. Het betreft een vijfjarige studie en een master- of magistergraad.

   Afb. 1: Erasmusstudents in conserver-
ing-restauratie

Recentelijk biedt men ook doctoraats-
tudies aan, hoewel dit niet het geval is 
in alle landen van de EU. De belangri-
jkste reden hiervoor is dat conservatie-
restauratie werk is waarbij zeer veel 
verantwoordelijkheid moet worden ge-
dragen over cultureel erfgoed. Onder 
deze verantwoordelijkheid valt bijvoor-
beeld dat de conservator-restaurateur 
op de hoogte is van de laatste inzichten 
en de eigen inzichten deelt met an-
deren. Om dit te kunnen doen, dient de 
conservator-restaurateur goed opgeleid 

te zijn op het gebied van conserveringstheorie en -filosofie. Bovendien dient hij of zij kennis te heb-
ben van ethiek, esthetiek en de technische aspecten van zowel het materiaal als de methoden die 
gebruikt worden voor het conserveren van erfgoed. ENCoRE is de overkoepelende organisatie van 
universiteiten die trainingen aanbiedt in conservering-restauratie.

3.3. Hulp voor niet-conservators
Indien u hulp nodig heeft, bevelen we graag een aantal webpagina's aan van hoge kwaliteit,  van 
officiёle instelling en overkoepelende instituten die verantwoording dragen voor de preservering van 
het cultureel erfgoed:

http://www.ecco-eu.org/  - European Confederation of Conservator-Restorers´ Organisations
http://www.iccrom.org/  - International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of 
Cultural Property
http://icom.museum/  - International Council of Museums
http://www.icom-cc.org/ - International Council of Museums – Committee for Conservation
http://iiconservation.org/  - International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works
http://www.unescobkk.org/404  - United Nations Educational, Scientific and Cultural Orgainzations

http://iada-home.org/  - Internationale Arbeitsgemeinschaft für Archiv-, Bibliotheks- und Graphikres-
tauratoren
http://www.ica.org/  - International Council on Archives
http://www.ifla.org/  - The International Federation of Library Associations and Institutions

De webpagina's bevatten allemaal de naam van de organisatie. Als de link niet werkt, kunt u daarom 
altijd met een zoekmachine zoeken op bijvoorbeeld 'ecco', 'iccrom', enzovoorts. De organisaties zijn 
belangrijk dat ze zelfs zonder de links kunnen worden gevonden, althans als u de namen onthoudt. 
De meeste pagina's zijn meertalig en u vindt hier specialisten die weten hoe ze erfgoed moeten 
behandelen, en die u eventueel lokaal kunnen doorverwijzen. Deze experts hebben toegang tot de 
meeste recente wetenschappelijke inzichten.
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Er zijn ook een aantal links die verwijzen naar universitaire colleges of wetenschappelijke artikelen 
over bibliotheekconservering en archiefmateriaal. 

U kunt professionele hulp ontvangen van universiteiten en onderzoekscentra als u geregistreerd 
bent als lid van ENCoRE op http://www.encore-edu.org/contact.html. ENCoRE brengt alle Europese 
universiteiten waar conservering-restauratie wordt onderwezen samen - twijfel niet om contact op te 
nemen als u hun hulp nodig heeft.

Tot slot bevinden zich onder de links wegpagina's met e-mailadressen en informatie over conference, 
die meer informatie bieden als u concrete vragen heeft. Een heel goede website voor iedereen die 
verantwoordelijk is voor de preservering-conservering van papier en perkament kan terecht op http://
www.forum-bestandserhaltung.de/ Voor een risicoanalyse bezoekt u http://www.iso.org/iso/home/
standards/iso31000.htm

Een uitstekend boek is PAS 197 Code of Practice for Cultural Collections Management.
 
Er zijn ook tal van goede films over brandpreventie. Deze gaan niet allemaal over bibliotheken, maar u 
kunt ook kijken naar preventie in hotels. Veel van wat daarin wordt verteld, kan ook worden toegepast 
op bibliotheken en archieven, bijvoorbeeld eerstehulp voor bezoekers. 

4. LMS met online trainingmodules in het kader van het BBinding-project

Het leermanagementsysteem dat gebruikt wordt door het BBinding-project heet Moodle LMS. Dit is 
het meest gebruikte en populairste open-source leermanagementsysteem ter wereld. Het biedt tal 
van standaardopties, zoals de mogelijkheid om verschillende soorten multimediabestanden, video's, 
audiobestanden, pdf-bestanden te uploaden. Daarnaast bevat het programma ook een kalender, 
verscheidene discussieforums, een toetssysteem en de keuze uit verschillende talen.

Moodle is bovendien ook erg goed aanpasbaar voor de gebruiker. Er zijn talloze themes beschikbaar 
waarmee gebruikers het uiterlijk kunnen aanpassen op basis van hun wensen. Andere functies bin-
nen het programma kunnen ook naar wens worden aangepast, zoals de beoordeling van de inhoud. 
Ook kan er een vragenlijst worden uitgezet.

Dit zijn slechts enkele opties van leermanagementsysteem. Een leermanagementsysteem zoals Moo-
dle biedt de mogelijkheid om veel tekst en visuele informatie (zwart-wit en kleurenfoto's), interactieve 
video's of audiomaterialen aan te bieden. Verder kunnen er met een LMS verschillende groepen 
studentenaccounts samengevoegd worden in grotere groepen, met docenten voor verschillende 
lessen en cursussen. Deze laatste optie vergemakkelijkt de communicatie tussen de gebruikers en 
biedt verschillende manieren om leerstof te presenteren. Docenten kunnen bijvoorbeeld een leer-
route uitzetten, waarbij studenten verschillende stappen moeten doorlopen. De studenten kunnen 
eventueel beoordelen hoe zijn vinden dat de docent de informatie aanbiedt. Alle cursussen waar 
studenten zich voor inschrijven, zijn naar inschrijving direct zichtbaar in hun profiel. Iedere student 
kan daarnaast een individuele opdracht toegewezen krijgen.

Het voordeel van het LMS is dat studenten specifieke informatie kunnen opzoeken, ze hoeven dus 
niet onderwerp voor onderwerp door de stof heen. Ook biedt de leerstof en de mogelijkheid om te 
toetsen een handige mogelijkheid voor zelfevaluatie. 

Men heeft toegang tot het Moodle LMS via de BBinding-projectwebsite: http://bbinding.org Op deze 
pagina kan geklikt worden op 'Trainingmodules' in het hoofdmenu aan de de linkerzijde. Nieuwe ge-
bruikers moeten vervolgens een nieuwe account aanmaken. Hierna kunnen ze zelf inloggen op LMS. 
Het leermanagementsysteem is online beschikbaar. Het is voor iedereen en het maakt niet uit waar 
je je bevindt. Het systeem is wereldwijd toegankelijk. 
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Als je ingelogd bent, vind je aan de linkerkant het gedeelte 'Courses'. Door dit aan te aan te klikken, 
verschijnnen alle beschikbare cursussen. Gebruikers kunnen echter niet meedoen aan een cursus 
voordat ze zich ervoor hebben ingeschreven. Op dit moment bestaan er vijf cursussen, elk met een 
vergelijkbare opbouw, en één voor elk van de projecttalen: Engels, Bulgaars, Nederlands, Duits en 
Italiaans. 

Een administrator of docent dient de gebruiker een specifieke rol toe te wijzen bij de inschrijving. 
Dat kan bijvoorbeeld zijn: docent, maker van de cursus, etc. Voor degenen die een gebruiker willen 
inschrijven volgt hier de instructie: ga naar de gewenste cursus. Aan de rechterzijde van het scherm, 
onder 'Cursus Administratie', klik je op 'Gebruikers' en vervolgens op 'Ingeschreven gebruikers'. 

Er wordt nu een lijst zichbaar met ingeschreven gebruikers en hun respectievelijke rollen. 
(Afbeelding. 2).

                      
                                             Afbeelding. 2:  Een lijst met gebruikers die ingeschreven staan in het 
                                            BBinding-project - de  Engelse versie van de cursus.
              
Klik nu op de knop 'Schrijf gebruikers in' en kies uit de beschikbare lijst de gebruiker(s) die je wilt 
inschrijven. Dit doe je door op de knop 'Inschrijven' te klikken, naast de naam van de cursist. Nadat dit 
gedaan is, klik je op 'Rond inschrijving gebruikers af'. Als je een specifieke rol wilt toewijzen aan een 
gebruiker, kun dat dit door op het symbooltje '+' te klikken dat zich onder de velden 'Rollen' bevindt 
voor elke afzonderlijke gebruiker. 

Na de inschrijving kunnen de gebruikers de leerstof van de cursus inzien. Elke cursus bestaat uit 
8 modules, met verschillende titels en een vergelijkbare opbouw. De cursussen bestaan uit de vol-
gende onderdelen: Trefwoorden, Leerdoelen, Introductie en de eigenlijke inhoud (de opbouw van 
de informatie kan hier verschillen, maar vaak bestaat de uit: verschillende hoofdstukken, conclusie, 
verklarende woordenlijst, referenties en zelftest.

                      
                                      Afbeelding. 3 :  De structuur van een module
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                                  Fig. 4:  Voorbeeldinhoud - 3de hoofdstuk van Boek 1, Module 1

De toegangsrechten van studenten zijn beperkt. Ze mogen bijvoorbeeld wel informatie bekijken en 
lezen, maar deze niet veranderen. Docenten of cursusbeheerders hebben de mogelijkheid om de 
structuur en de inhoud van een cursus of module aan te passen.

Docenten en cursusbeheerders hebben het recht om nieuwe informatie toe te voegen. Dit kan al-
leen als zij ingelogd zijn. Een docent die zich in de cursusomgeving bevindt, gaat naar de rechter 
bovenhoek van het scherm. Daar bevindt zich de knop 'Turn edition on' (zie Figuur 3'. Door hierop te 
klikken schakelt het programma over naar de bewerkingsmodus. In deze modus is het mogelijk om 
module- en hoofdstuktitels te bewerken, verschillende waardes aan te passen en om nieuwe activitei-
ten en bronnen toe te voegen. 

Om bijvoorbeeld de titel van een module te wijzigen, klik je op het icoontje dat eruit ziet als een tand-
wiel. Nadat hierop geklikt wordt, kom je terecht op een scherm waar de titel daadwerkelijk kan worden 
bewerkt (zie Afbeelding 5). 

                      

                                                  Afbeelding. 5: Het bewerken van de moduletitel

Het is noodzakelijk om het vakje waar staat 'gebruik de standaard onderdeelnaam' te deselecteren. 
Alleen dan kan de gewenste titel worden ingevoerd. Nadat dit gedaan is, klik je op 'Wijzigingen op-
slaan', de knop eronder, en de titel wordt opgeslagen. 

Alle opties voor interactie met de toegevoegde bronnen worden aangegeven met icoontjes en de 
respectivelijke titels. Deze worden zichtbaar als je er met de cursor op gaat staan (bijv. met het 'oogi-
coon' kun je verschillende bronnen, of zelfs een hele module, Tonen/Verbergen. 
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Om een nieuwe activiteit of bron toe te voegen, klik je op de knop 'Voeg activiteit/bron toe'. Er verschi-
jnt nu een lijst (zie Afbeelding 6). Door te klikken uit de opties aan de linkerzijde, zal er voor elke bron 
een korte omschrijving aan de rechterzijde worden getoond. We hebben al uitgelegd hoe een module 
is opgebouwd (zie Afbeelding 3), dus alle noodzakelijke  bronnen kunnen gemakkelijk vanuit hier 
worden geopend. Als je een element uitgekozen hebt, klik dan eenvoudigweg op de knop 'Voeg toe'.  

              

                          Afbeelding 6 :  Een lijst met activiteiten en bronnen

Nadat je op de knop ‘’Toevoegen” klikt, wordt de bron automatisch naar jezelf doorgestuurd. Zo kun 
je ze naar eigen voorkeur bewerken.

Net zoals met een aantal bronnen, zijn er talloze opties beschikbaar die je kunt aanpassen. Dit lijkt 
in het begin lastig – eigenlijk hoef je alleen maar de velden met een sterretje (*) en rode kleur in te 
vullen – de overige opties kun je aanpassen als je speciale voorkeuren hebt (of je kunt ze gewoon zo 
laten). Je krijgt meer informatie over elke optie door met de muis op het vraagtekensymbool ernaast 
te klikken.

5. Conclusie

E-learning heeft in het boekbindwezen en de papierpreservering vooral betrekking op professionele 
websites die advies en videomateriaal aanbieden. Met behulp hiervan wordt uitgelegd hoe u bijvoor-
beeld een boek inbindt. In dit hoofdstuk hebben we geprobeerd om de lezer in te laten zien wat de 
voordelen zijn van e-learning in de boekbindsector. Ook hebben we laten zien welke materialen er 
momenteel beschikbaar zijn over de onderwerpen. Maar ondanks de grote waarde van e-learning, 
blijft het belangrijk om mensen te leren hoe ze het beste de gevonden informatie moeten beoordelen. 
Tot slot hebben we informatie bijgevoegd over de e-learningmaterialen die ontwikkeld ter innovatie 
van dit project, namelijk het leermanagementsysteem (LMS) met trainingmodules. 

Het is wederom belangrijk om te benadrukken dat iedereen die zelf een boek zou willen proberen in 
te binden, dat ook kan. De websites bieden verdere informatie voor diegenen die meer te weten wil-
len komen over boekbinden en de benodigde materialen. Met betrekking tot preventieve conserver-
ing is het noodzakelijk om een conservator om advies te vragen, bijvoorbeeld wanneer u de verant-
woording draagt over een verzameling historische boeken. Nationale bibliotheken, staatsarchieven en 
de faculteiten van universiteiten beschikken vaak over goede kennis over conservering en kunnen 
nuttige informatie bieden.
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hoofdstuk

8
                                                                

                 omputer-aided design 
(CAD) van boekbanden
Trefwoorden
CAD, elementen van het boekontwerpen, WebGL, 3D-model

Doelen van het hoofstuk
Het doel van deze module is om een beschrijving te geven van de hedendaagse praktijk en ontwik-
kelde gereedschappen voor boekbinders. Daarnaast bespreken we in deze module hoe het gereed-
schap daadwerkelijk gebruikt wordt in het kader van BBindingprojecten. 

Inhoud van het hoofdstuk
Dit hoofdstuk beschrijft de structuur van een boek, de belangrijkste onderdelen van het ontwerp en 
benaderingen van boekinbindenontwerpen met CAD. Daarnaast geeft dit hoofdstuk informatie over 
CAD-systemen en technologie die hiervoor is ontwikkeld, en worden de voor- en nadelen beschre-
ven. Tot slot wordt er een grondige beschrijving gegeven van de online tools die ontwikkeld zijn voor 
boekbinders.

1. Introductie

Boekbinden kent al sinds vele eeuwen een vaste traditie. Het begon met eenvoudige bindmeth-
odes, waarmee de eerste codicen bijeengebonden werden. Daarna kwamen de uitgebreide hand-
vervaardigde bindingen van de Renaissance en nog later de handgemaakte stijlen uit het tijdperk 
van de industriёle revolutie van de 19de en 20ste eeuw. De snelle ontwikkeling van automatische, 
in fabrieken geproduceerde bindingen veranderde in de tweede helft van de 20ste eeuw de boek-
bindindustrie volledig. Een groot aantal werkplaatsen moest sluiten. Er is echter één lichtpunt. In de 
afgelopen jaren is er namelijk een flink aantal werkplaatsen opgericht vanwege nieuwe vraag naar 
handvervaardigde bindingen. Deze vraag is ontstaan vanwege twee redenen: a) er zijn versierde 
bindingen nodig; b) er is vraag naar bindingen voor een aantal oude boeken en documenten van 
privé- en openbare collecties. En er is vraag naar trainingsmaterialen voor boekbinden. De meeste 
bestaande trainingsmaterialen zijn gedateerd, erg ouderwets en alleen beschikbaar als boek. Deze 
module probeert dit te ondervangen met een innovatief boekbindontwerptool. Deze tekst laat zien 
hoe moderne CAD-benaderingen gebruikt kunnen worden in de hedendaagse boekbindwerkplaat-
sen. Aan de hand van geschikte 3D-modellen van het boek en mogelijkheden om de boekelementen 
aan te passen, kunnen boekbinders experimenteren en hun visie laten zien en overleggen met hun 
klanten. Bovendien biedt een CAT-tool oneindig veel mogelijkheden om op afstand te werken en te 
communiceren over het ontwerp. 
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2. Boekonderdelen

Ieder boek bestaat uit een aantal belangrijke elementen. We onderscheiden interne- en externe el-
ementen. 

De externe elementen zijn het voor- en achterplat, de rug en het kapitaalbandje.

Band
Er zijn voorkaften en achterkaften. Deze kunnen hard of zacht zijn. De zachte kaften zijn meestal 
gemaakt van papier en van hetzelfde formaat als de bladzijden. De harde kaften zijn duurder maar 
beschermen het boek tegen beschadigingen.

Rug
Dit is het achterste deel van de kaft, waar het tekstblok (het body) aan bevestigd is. Het is het deel 
van de kaft dat zichtbaar is wanneer een boek in een boekenkast staat

Kapitaalbandje
Dit is het smalle stukje stofband tussen de rug en het body. Het wordt alleen gebruikt bij boeken met 
een harde kaft. Het kan ook een andere kleur hebben dan de kaft. In met de hand genaaide boeken 
zorgt het bandje voor stevigheid. In machinegebonden boeken is het decoratief. ative.

Hoekijzers
De hoekijzers zijn vooral voor de de versiering. Ze zijn klein en bestaan uit vier onderdelen op voor- en 
achterkaft. Ze worden op de buitenhoeken van de kaft geplaatst.

Slotje
Een slotje wordt gebruikt voor de veiligheid en decoratie. Het wordt op beide kaften geplaatst. Wan-
neer het boek op slot is, beschermt dit tegen ongewenste lezers. Het slot kan van metaal of plastic 
zijn en wordt op slot gedraaid met een sleuteltje. 

De interne elementen bestaan uit het schutblad en het tekstblok. Het tekstblok omvat in principe alles 
wat zich tussen de twee kaften bevindt.

Schutblad
Het schutblad is deels buiten- en deels buitenelement. Het komt alleen voor bij boeken met een 
harde kaft. Het papier van het schutblad moet steviger en flexibeler zijn dan wat wordt gebruikt voor 
het body. Het schutblad kan leeg zijn maar kan ook geverfd of bedrukt zijn met tekst.

Body (pagina's)
Het body bestaat uit alle pagina’s van het boek. Het papier dat gebruikt is voor deze pagina’s kan van 
linnen, hout en katoen zijn.

U kunt alle onderdelen van een boek bekijken in volgende twee afbeeldingen:

       

ACHTERPLAT VOORPLAT
HOEKEN

RUG

BOEKBLOK

SCHUTBLAD
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3. Online technologies for 3D models

Computer-aided design (computer-geassisteerd ontwerp) of CAD en 3D modelleren zijn niet nieuw. 
Het online bewerken van 3D-objecten is dat daarentegen wel. Nog niet zo lang geleden beperkten de 
internetsnelheid en de beperkingen van internetbrowsers de mogelijkheden voor online CAD-tools. 
Zelfs tegenwoordig bestaan er nog relatief weinig online 3D CAD-tools. 

3.1. Voorbeelden van bestaande CAD-tools
3DTin
Dit is een gratis online CAD-tool, ideaal voor beginners. Het is gratis toegankelijk en ontwikkeld 
voor meerdere internetbrowsers. De technologie die de tool gebruikt is WebGL. De 3D-modellen 
worden opgeslagen in de cloud en zijn dus overal online toegankelijk. Bovendien kan een object 
geёxporteerd worden als verschillende bestandsformaten. Dankzij deze optie kunt u de modellen ook 
met andere 3D-tools bewerken. 

Tinkercad
Dit is een eenvoudig te bedienen CAD-tool voor het creёren van digitale ontwerpen die direct klaar 
zijn om als fysieke objecten geprint te worden. De gebruikers worden door modelleringslessen heen 
geleid. Hierin komt eerst de basistheorie aanbod voordat ze verder gaan naar meer complexe sce-
nario’s. Deze tool is wederom ontwikkeld met WebGL en werkt prima in Chrome 10 en Firefox 4 of 
latere versies van deze browsers. De minimale eisen die gesteld worden aan het besturingssysteem 
zijn Windows Vista of Apple OS X 10.6.

3.2. BBinding tool 3D Modeltechnologie
Er bestaat nog altijd geen CAD-tool voor boekbinden. BBinding is dus voorlopig enig in zijn soort. 
Zoals u hebt kunnen lezen zijn alle prominente CAD-tools ontwikkeld met WebGL. Om deze reden 
maken ook wij gebruik van dit systeem. 

Andere ontwerpsoftware die we overwogen hebben bestond onder andere uit Adobe Flash Player 
en Microsoft Silverlight. Na weloverwogen onderzoek en de nodige testen met beide technologieёn 
heeft BBinding gekozen voor WebGL. 

WebGL
WebGL maakt het mogelijk om 3D-objecten direct in de browser te creёren. Dit is iets wat relatief kort 
geleden nog onmogelijk werd geacht. Bovendien kunnen 3D-objecten met WebGL rondbewogen 
worden op het scherm en kan men textuur en kleur toevoegen aan de objecten. We hebben WebGL 
gebruikt om ons 3D-boek te creёren en het weer te geven in de meeste browsers. 

Hier volgen een aantal technische details van WebGL. WebGL (Web Graphics Library) is een JavaS-
cript API voor het creёren van interactieve 3D/2D-graphics met een webbrowser die compatible is 
(zonder het gebruik van plug-ins). 

WebGL is gebaseerd op OpenGL technologie. Het gebruikt HTML5 Canvas element voor het weer-
geven van 3D-modellen. Daarom vereist het programma wel de laatste nieuwe webbrowsers en de 
meer recentere besturingssystemen (OS). WebGL wordt ondersteund door de meeste versies van 
Firefox en Google Chrome, door Safari 6.0 en nieuwer, Opera 11 en nieuwer. Het programma werkt 
ook met Internet Explorer 11, hoewel er voor oudere versies van IE een externe plug-in nodig is voor 
WebGL. Bovendien wordt ook het ondersteund door de populairdere mobiele browsers voor smart-
phones. 

Waarom WebGL?
Veel mensen vragen zich af waarom we voor WebGL gekozen hebben. Verschillende experts geloven 
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dat WebGL dé standaard zal worden voor webbrowsers op het gebied van online 3D-content. Daar-
naast is het ontwikkelen van een technologie die native begrepen kan worden door de browser de 
enige manier om een schaalmodel goed weer te kunnen geven. Plug-ins hebben, naast het feit dat ze 
eerst geïnstalleerd moeten worden, ook het nadeel dat ze voor iedere browser, besturingssysteem, 
platform en apparaat apart ontworpen moeten worden. Dat terwijl WebGL in-browserondersteuning 
aanbiedt voor meer dan 20 native 3D-formats, en dat voor bijna 60% van de browsers. Bovendien 
komen er steeds meer browsers bij. 

4. Overzicht van het boekinbindtool

4.1. Registratie en basisfuncties
Iedereen kan via de website van het project (www.bbinding.org) toegang krijgen tot de ontwerpassist-
ent voor boekbinden. Dit kan via het 'Boekbindintool' menu. Zowel de website als de tool zijn beschik-
baar in vijf verschillende talen: Engels, Bulgaars, Duits, Italiaans en Nederlands. Op de loginpagina 
kun je naar elk van deze talen overschakelen voordat je de tool opstart. 

Elke gebruiker dient zich eerst te registreren. Pas daarna kunt u met de tool boeken creёren, be-
werken en binden. Indien u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u deze opnieuw aanvragen. Deze 
aanvraag wordt verstuurd naar uw geregistreerde e-mailadres. Als u inlogt met uw unieke gebruik-
ersnaam en wachtwoord, krijgt u een aantal opties. U kunt uw boek inbinden, uw eigen geüploade 
texturen bekijken en deze verwijderen of de toegang ervan beperken (het ontwerp kan namelijk 
openbaar of privé zijn). Verder kunt u ook uw wachtwoord wijzigen en uw profiel bekijken via het instel-
lingenmenu (settings menu).

Wanneer u de boekbindingpagina bezoekt, krijgt u heel veel opties te zien, die allemaal gebruikt 
kunnen worden voor het 3D-modelleren van een boek. Het veranderen van een boekelement van 
het 3D-model kan bijvoorbeeld gedaan worden door de textuur te veranderen. Als u bijvoorbeeld de 
kleur of het materiaal van de rug wilt aanpassen, gaat u naar het menu 'rug', aan de rechterzijde van 
het scherm. Daar selecteert u een andere kleur of textuur. Hetzelfde principe geldt ook voor andere 
boekonderdelen. Momenteel zijn er een aantal vooraf ge-uploade texturen beschikbaar voor elke 
boekonderdeel. U kunt eerder gecreёerde modellen laden of opslaan. Deze worden opgeslagen op 
de server zodat u er altijd en overal bij kunt!

Houd er echter rekening mee dat de elementen van hetzelfde formaat, 512x512 pixels, dienen te zijn 
voor een geslaagde upload. Als u een boekinbinder bent en een klant op afstand wilt laten zien hoe 
de binding eruit ziet die u aan het ontwerpen bent, kunt u eenvoudigweg een link van het 3D-model 
sturen dat u heeft gemaakt. Op zijn beurt kan de klant ook aan u een ontwerpbestand sturen. 

U kunt ook de verhoudingen van de breedte en hoogte van het boek wijzingen, bijvoorbeeld 1:1, 4:3, 
3:4 en meer. Verder kunt u ook terug naar de vorige pagina om uw geüploade texturen opnieuw te 
bekijken. Vergeet u per ongeluk uw werk op te slaan en keert u terug naar een vorige pagina, dan 
wordt u eerst gevraagd of u het ontwerp wilt opslaan of niet. 

4.2. The 3D book model
Er zijn drie modellen van het boek. Het eerste model is een boek met gesloten kaften. Het tweede 
is een boek met geopende kaften. Het verschillen tussen de twee is dat bij het model met de geo-
pende kaften het schutblad zichtbaar en bewerkbaar is. Er is ook een optie voor het wijzigen van 
de verhoudingen van het boek. Het 3D-boek kan verticaal en horizontaal geroteerd worden. In- en 
uitzoomen is eveneens mogelijk. 

De basiselementen van het boek zijn: voorkaft, achterkaft, rug, schutblad, body (pagina’s) en hoekijz-
ers aan de randen van de voor- en achterkaft.
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Kaften
Er zijn een aantal opties die men kan toepassen voor de voor- en achterkaft. De kaftkleur kan gewi-
jzigd worden met het kleurenpalet. Ook bevat het programma een aantal texturen. Als toevoeging 
daarop kan de gebruiker ook zijn of haar eigen textuur uploaden.

Rug
In het eerste model kan het rugformaat (het deel van de rug dat op de voor- en achterkaft ligt) ve-
randerd worden met de scrollbar in het spine’s menu. Er zijn veel texturen te kiezen en bovendien 
is er een optie voor het uploaden van nieuwe texturen. De rugkleur kan gewijzigd worden met het 
kleurenpalet in het spine’s menu. 

Schutblad
In het flyleaf’s menu bevinden zich twee knoppen: ‘Voor’ en ‘Achter’. Deze knoppen hebben respec-
tievelijk betrekking op het voorste en achterste schutblad. Indien geselecteerd betekent dit dat u er 
wijzingen aan kunt brengen. De textuur van het schutblad kan een ondoorzichtige kleur zijn (geselect-
eerd met het kleurenpalet) of een afbeeldingstextuur hebben. Het voorste schutblad kan onafhanke-
lijk van het achterste bewerkt worden. 

Body
Het body omvat alle pagina’s van een boek. De textuur kan gewijzigd worden in de body’s afbeeld-
ingengalerij.

Hoekijzers
Deze kunnen in de hoeken van de kaft geplaatst worden en dienen hoofdzakelijk voor decoratieve 
doeleinden. Hun grootte kan gewijzigd worden met de scrollbar in het  angle’s menu. Ook zijn er 
verschillende texturen. De boekbinder kan zijn eigen hoekijzers uploaden. 

Text and ornaments
Dit menu maakt het voor de boekbinder mogelijk om afbeeldingen toe te voegen aan de huidige 
textuur (op de kaft, rug of schutbladteksten). Als u bijvoorbeeld een lederen bruine textuur op de voor- 
en achterkaft heeft toegepast, maar de titel van het boek op de lederen voorkaft plaatsen, kunt u een 
afbeelding uploaden met de titel en deze op de al gekozen textuur toepassen. 

Slotje
Het slotje is een optioneel element en kan geselecteerd worden in het locker’s menu. Er zijn verschil-
lende texturen voor het slotje, welke beschikbaar zijn in de afbeeldingengalerij. 

Het kapitaalbandje
Het kapitaalbandje is eveneens een optioneel element en kan geselecteerd worden in het head-
band’s menu. Ook vindt u hier een groot aantal texturen die u kunt gebruiken.

4.3. Bookbinding tool design

1 - Canvas/3D-object
2 - Texturen/AfbeeldingenImages
3 - Gallerij
4 - Menu 

De afbeeldingen geeft de hoofdindeling van de BBinding-tool weer.

Het grootste element (1) is het canvas, waar het 3D-object van het boek wordt weergegeven. Elke 
verandering die de gebruiker maakt wordt in real-time direct weergegeven in het 3D-ontwerp.
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Het tweede object (2) is waar de menu’s van de texturen en afbeeldingen zijn weergegeven. De boek-
binder kan het type materiaal, de textuursoort of kleur selecteren die hij wil gebruiken voor het boek.

In het derde object (3), de galerij, vindt u alle texturen en afbeeldingen uit de database.  Elke ge-
bruiker kan zijn of haar eigen texturen uploaden en deze vervolgens gelijk op het ontwerp toepassen.

Het vierde object (4) is het menu waaruit de gebruiker verschillende boekelementen kan selecteren. 
Deze zijn vervolgens te bewerken en te voorzien van texturen. Momenteel zijn er negen verschillende 
texturen en bewerkbare elementen beschikbaar.

Dit is hoe de interface van de website en de tool er in het echt uitziet. De verschillende onderdelen 
zijn duidelijk zichtbaar.

  

4.4. Modelexamplaren
Hieronder vindt u een aantal modellen die gecreёerd, ingebonden en van textuur zijn voorzien met 
behulp van de tool.

Het eerste is een nieuw boek dat is ingebonden met papieren kaften. Deze kaften zijn eerst ontwor-
pen met een ander programma en vervolgens geüpload naar deze tool. 

    

De volgende twee zijn oude boeken met leren kaften en dure gouden versieringen.
De eerste is gemaakt met een oudere papiersoort.
De volgende afbeelding laat een boek zien dat gemaakt is met de textuur en foto’s van echte boeken. 
Hier valt te zien dat de tool zeer geschikt is voor praktische toepassing.
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Op deze laatste afbeelding heeft u de mogelijkheid om het schutblad van het boek te bekijken. Even-
tueel kunt u nog aanpassingen maken aan de textuur of de kleur.

5. Conclusie

De computergeassisteerde ontwerptechnieken bieden nieuwe mogelijkheden om boeken te ontwer-
pen. Dit is nu flexibeler en kan op afstand. Er kan meer aandacht worden geschonken aan de wensen 
van de klant, en er kan een exacter beeld van het eindproduct worden gegeven. Bovendien kunnen 
zowel boekbinders als gebruikers de software gebruiken om te experimenteren met het ontwerp van 
een boek, waardoor men misverstanden voorkomt.
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                  roene benaderingen 
in de papier productie
Trefwoorden
Milieuvriendelijk, ecologisch verantwoord printen, recyclen, hergebruikt afval, handgemaakt papier, 
kunstvoorwerpen

Doel van dit hoofdstuk
Het hoofddoel van dit hoofdstuk om iedereen die te maken heeft main aim of this chapter is to raise 
awareness on how all people involved in the book design, binding and printing business can have 
their share in helping the environment by using different green approaches in printing, making and 
working with paper.

Inhoud van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk geeft een algemene beschrijving van milieubesparende benaderingen voor de prou-
ductie van papier. Eerst volgt een korte introductie met achtergrondinformatie over het onderwerp. 
Daarna wordt verder ingegaan op concrete problemen op het gebied van ecologisch verantwoord 
printen, het produceren van uw eigen papier en het hergebruiken van oud papier of oude papieren 
materialen voor het maken van verschillende artistieke objecten. Het hoofdstuk besluit met infor-
matie over ecologische verantwoorde benaderingen op het gebied van papier bestemd voor de 
fotografie.

Papier wordt tegenwoordig niet alleen gebruikt voor op kantoor en het drukken van boeken, maar 
ook voor notitieboekjes, kaarten, logboeken en artistieke vorowerpen. Elke dag worden er miljoenen 
tonnen aan papier geproduceerd. Dit zorgt voor een belangrijk ecologisch vraagstuk. Papier wordt 
hoofdzakelijk gemaakt van houtpulp, wat leidt tot een stijgende ontbossing. Dit zorgt vervolgens 
weer voor een grotere ecologische uitdaging. Alle negatieve effecten op het milieu die veroorzaakt 
worden door de grootschalige productie van papier noemen we 'papiervervuilling'. Papiervervuiling 
vormt één van de grootste uitdagingen voor onze hedendaagse maatschappij. Natuurlijk is het ook 
belangrijk om te kijken naar de positieve ontwikkelingen die zijn gestimuleerd door papiervervuiling, 
zoals ecologisch verantwoord printen, zelfgeproduceerd papier voor eigen gebruik of voor het mak-
en van kunstvoorwerpen, hergebruikt papier, de groeiende populariteit van bepaale kleine bedrijven 
die voorwerpen van gerecycled papier en dergelijken maken en verkopen.  Daarom willen we in dit 
hoofdstuk ook graag een aantal ecologisch verantwoorde manieren om papier te maken onder de 
aandacht brengen.

1. Ecologisch verantwoord drukken

Voor de productie van papier is niet alleen hout nodig, maar ook heel veel andere zaken, zoals, 

hoofdstuk

9
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energie en water. Sommige methodes vereisen het gebruik van stoffen die schadelijk zijn voor de 
natuur, zoals inkten, zuren of verfstoffen die vaak gebruikt worden bij het afdrukken. Ecologisch ve-
rantwoord drukken biedt in dit soort gevallen verschillende oplossingen om de schadelijke effecten 
van de grootschalige papierproductie- en drukken tegen te gaan. 

1.1. Gerecycled papier als grondstof
Een heel ecologisch verantwoorde manier om papier te maken, is door zo veel mogelijk afvalma-
terialen als grondstof te gebruiken. Grondstoffen voor hergebruikt papier verkrijgt men via kring-
loopbedrijven of door papier te verzamelen na het printproces. Het gebruik van afvalmaterialen 
vermindert het gebruik van hout en andere natuurlijke bronnen en draagt zo bij aan een beter mi-
lieu. Papier kan verschillende hoeveelheden gerecycled papier bevatten, waarbij 100% gerecycled 
papier vanzelfsprekend het meest milieuvriendelijk is. Ook kan men kiezen voor 50% en 30%. De 
voordelen van hergebruikt papier zitten niet alleen in het verbruik van minder natuurlijke grondstof-
fen, maar ook in specifieke productieprocessen, bijvoorbeeld 'minder afvalproducten en minder 
broeikasgassen'. 

1.2. FSC-gecertificeerd papier
Een andere mogelijke milieuvriendelijke oplossing is het gebruik van papier dat het FSC-keurmerk 
draagt. FSC staat voor 'Forest Stewardship Council', een organisatie een ecologisch verantwoord, 
gemeenschapsondersteunend en economisch levensvatbaar beheer van alle bossen ter wereld tot 
doel heeft" (https://ic.fsc.org). De organisatie identificeert tien principes, die ondersteund worden 
door bepaalde criteria die wereldwijd gelden en die men bij het beheer van een bebost gebied 
moet toepassen voordat FSC-certificering toegekend wordt." Met FSC-gecertificeerd papier kan de 
consument een milieubewustere keuze maken. Het papier van FSC is altijd gekeurmerkt met het 
exclusieve FSC-logo. Normaal papier heeft dit logo niet.

1.3. Papierproductie met groene stroom
Een aantal fabrikanten maakt al gebruikt van groene stroom voor de productie van hun papier. 
Groene stroom wordt opgewekt met behulp van natuurlijke bronnen, zoals wind, zonlicht en regen. 
Deze fabrikanten mogen hun producten labelen als 'geproduceerd met groene stroom', of ze nu de 
groene stroom nu zelf hebben opgewekt of ergens hebben gekocht. 

1.4. Chloorvrije papierproductie
Bleken is een essentieel onderdeel van de grootschalige productie van papier en wordt meestal 
gedaan met chlorine. Chlorine kan echter schadelijk zijn voor het milieu omdat er tijdens het blek-
ingsproces chemicaliёn en vervuilde stoffen in het water terechtkomen. Een ander belangrijk crit-
erium voor het selecteren van milieuvriendelijk papier, is door gercycled papier te gebruiken dat vrij 
is van chlorine. Er zijn certificeringen die garanderen dat er geen chlorine is gebruikt voor het bleken 
van het papier. Indien dit het geval is, staat dat aangegeven op de productverpakking.

1.5. Drukken met milieuvriendelijke inkt
Tot slot kan men er ook voor kiezen om milieuvriendelijke inktsoorten te gebruiken voor dagelijkse 
afdrukdoeleinden. De meeste inktsoorten zijn gemaakt van petroleum en daardoor lastig her te ge-
bruiken. Ze kunnen schadelijk zijn voor zowel mens als milieu. Milieuvriendelijke inkt is daarentegen 
gemaakt van soja of vlas; dit zijn natuurlijke producten.  

2. Handgemaakt papier

Het thuis maken van papier is zowel goed voor het milieu en leuk om te doen. Het is een manier om 
gebruikt papier dat u niet langer nodig heeft te hergebruiken. In plaats van het verzamelen van grote 
stapels papier, kunt u deze milieuvriendelijke manier gebruiken, en van gebruikt papier prachtig 
nieuw papier maken. U kunt eenvoudig van al uw afvalpapier (oude kranten, tijdschriften, uitgeprinte 
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e-mailberichten, kassabonnetje en enveloppen) nieuwe vellen papier maken. Het internet staat vol 
met webpagina's en video's die stap voor stap uitleggen hoe u dit kunt doen. Zoek bijvoorbeeld met 
een zoekmachine naar "zelf papier maken/papier hergebruiken". 

Hieronder ziet u een foto van mensen die met de hand papier aan het maken zijn tijdens het festival 
Computer Space 2011 in Bulgarije:

                  

3. Handgemaakt papier gebruiken voor kunstvoorwerpen

De milieuvriendelijke industrie wordt met de dag populairder. Veel mensen, niet alleen kunstenaars, 
experimenteren met het maken van kunstvoorwerpen uit allerlei soorten oude en gebruikte materi-
alen, waaronder papier. Het is een manier om afval een nieuw leven te geven, in plaats van het weg 
te gooien. Een goede manier om het milieu een handje te helpen. Ook biedt het een mogelijkheid 
voor mensen om zich artistiek uit te drukken. Men maakt unieke voorwerpen, juwelen, tassen, porte-
monnees, notitieboekjes, kaarten, enzovoorts. 

Een portemonnee gemaakt van papier waar eerst op gekalligrafeerd is, tijdens het festival Computer 
Space 2012 in Bulgarije:

Milieuvriendelijke materialen en eco-ontwerpen kunnen 
ook worden toegepast op het inbinden van boeken. 
Handvervaardigde notiteboeken en logboeken worden 
steeds populairder en zijn vaak gemaakt van milieuvrien-
delijk papier geproduceerd met behulp van ecologisch 
afdruktechnieken. De vellen bestaan uit handgemaakt 
papier of uit gerecycled afvalpapier, bindingen van ge-
bruikte houten stukken, gedroogde bladeren en dergeli-
jken. Met simpelweg iets meer fantasie kan men allerlei 
soorten materialen gebruiken die op het eerste zicht on-
bruikbaar lijken en deze veranderen in prachtige kunstzin-
nige voorwerpen. 
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   Iets dat perfect past bij deze gedachte 
is een ander voorbeeld van het gebrik 
van milieuvriendelijke materialen: een 
fotoalbum met houten bindingen en 
de toepassing van gedroogde 
bladeren. De vellen aan de binnen-
kant zijn van gemaakt van hand-
vervaardigd papier:

In zijn boek 'Green Design' geeft Dorian Lucas tal van andere vergelijkbare voorbeelden van het 
gebruik van oude materialen en het hergebruik ervan in de vorm van jurken en tassen van plastic 
etensverpakkingen, energiecollecterende apparaten, bankbiljetjuwelen en veel meer.

4. Milieuvriendelijk papier in de fotografie

Onderzoekt toont aan dat milieuvriendelijk papiergebruik niet alleen hoeft met gerecycled papier of 
door het te hergebruiken voor voorwerpen, maar dat dit ook kan door een bewuste keuze te maken 
voor fotopapier. In "A guide to environmentally friendly choices in photographic paper'' dienen foto-
grafen en galeriehouders volgens Dr. Joe Zammit-Lucia zich bewust zijn van het type papier dat ze 
gebruiken. Dr. Zammit-Lucia voorziet fotopapier van een beoordeling op het gebied van milieuvrien-
delijkheid. Volgens hem is het meest milieuvriendelijke papier dat van "100% katoenragpapier'', of 
eventueel het papier dat gemaakt is van houtpulp dat afkomstig is van FSC-bossen (Forest Steward-
ship Council) ''zonder harscomponenten''. Hars en andere soorten coatingen hebben een grote im-
pact op de natuur. Het mixen van natuurlijk papier met papier op basis van kunststofcoatings maakt 
het papier na gebruik lastig tot onmogelijk om te recyclen.

5. Conclusie

De ecologisch verantwoorde of 'groene' lifestyle is een erg actueel gespreksonderwerp. Met alle 
schadelijke handelingen die de mens elke dag uitvoert, is het essentieel dat we na gaan denken 
over het gebruiken van meer milieuvriendelijke benaderingen in ons dagelijks leven. Dit is echter 
nog grotendeels onbekend gebied. In het BBinding Project hebben we daarom besloten om de 
'groene' aspecten van papierproductie te onderzoeken, en om milieuvriendeljike keuzes te maken 
wanneer het aankomt op het maken van handgemaakte papieren voorwerpen, die zelfs thuis ge-
maakt kunnen worden. Daarnaast kijken we ook naar het recyclen van papier en proberen we dit in 
een onderneming om te zetten. 
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                      oordenlijst 

Albumine - een bindmiddel van eiwitten dat gebruikt wordt voor afdrukken (albumine afdrukken, uit-
gevonden door Louis Desiré Blanquart-Evrard, 1855 begin 19de eeuw) en negatieven (albumine nega-
tieven, ontworpen door Abel Niépce de Saint-Victor in 1847). Albumine is ook te vinden in calotype 
negatieven. 

Ambrotype - Een nat collodion positief op een glasbasis, dat contact maakt met een zwarte achter-
grond. Het proces is uitgevonden door M.A. Root en geperfectioneerd door James Ambrose. Het 
werd gebruikt van ca. 1854-1865. 

Aristotypie fotografisch - Een productiemethode van afdrukpapier en emulsie uitgevonden door 
Liesegang rond 1886. Hiervoor werd of collodion (celloïdine genaamd)of gelatines (citraatpapier). 

Assembly - operation with which the various components of an album are brought together in one 
unified whole. 

Autochrome - Eerste kleurprocessen gepatenteerd door de gebroeders Lumiѓre in 1907. Het proces 
vereiste een gekleurde, zetmeelachtige tarwe en werd gebruikt tot de jaren dertig van de twintigste 
eeuw. 
 
Achterplat - bij boekbinden is dit het onderdeel dat de naden bedekt en de twee platen met elkaar 
verbindt. Dit 

in binding it is the part that covers the seams and joins the two plates, as opposed to fitting the front 
of the album. It can be either ribbed or smooth. 

Baryta - Bariumsulfaat dat wordt toegepast op het oppervlak van het papier, waarop vervolgens de 
emulsie komt. 

Stampen - Het doel van ‘stampen’ is om de grondstof te reduceren tot vezels en het terugbrengen 
van de lengte en conditie. Dit zorgt ervoor dat alles zich goed met elkaar vermengt. Het proces van 
stampen is eveneens van belang voor het soort papier dat men wil maken. Dit is in feite de allereerste 
fase in het maken van papier.

Innaaien - het proces waarbij een boek of album gecreёerd wordt en waarvoor vellen aan het achter-
plat genaaid/gelijmd worden en beschermd worden door een kartonnen kaft of andere materialen, 
zoals hout, leer of kunststof. 

 



94
Woordenlijst

Boekbinden - het proces waarbij een boek fysiek in elkaar wordt gezet met een aantal gevouwen of 
ongevouwen vellen papier of andere materialen. Het omvat meestal het vastmaken van een boeken-
kaft aan het tekstblok.

Breken - het proces waarbij de textuur van lompen waarin het materiaal geweekt wordt tot een half-
fabricaat (door het uit de lompen te krijgen) deforbration voordat het naar het stampproces toegaat. 

Kabinetformaat - een foto van ongeveer het formaat 140 x 110mm, bevestigd op papier van 160 x 
115mm. Het werd in Engeland geproduceedrd in 1866 en verving de carte-de-visite.

CAD - computergeassisteerd ontwerp (computer assisted design). Het gebruik van computersyste-
men voor het creёren, modificeren, analyseren of optimaliseren van een ontwerp. CAD-software wordt 
gebruikt om de productiviteit van de ontwerper te verhogen en om de kwaliteit van het ontwerp te 
verbeteren.

Calotypie - Eerste productieproces van negatieven. Ontwikkeld door William Fox Talbot in 1841 op 
papierbasis, behandeld met kalium-jodide, zilvernitraat en galluszuur. 

Canvas/3D-voorwerp - Het canvas is een object waarmee het boek op het scherm wordt weerge-
geven. Het 3D-object is het boek dat als een driedimensionaal object op het scherm wordt getoond.

Kapitaal - Versterkt naaisel aan de beide zijden van achterkant dat ophoudt bij het bord of de steun 
van de kaft van de platen.

Kooldruk - Een afdrukproces dat gebruikt maakt van koolzwart (lampenzwart). Gepatenteerd door 
Alphonse Louis Poitevin in 1855. 
 
Karton - een chemische pulp of vodden pasteboard gemaakt van het combineren van twee of meer 
papierwebben, ofwel met of zonder lijmpasta, in natte toestand; wordt gebruikt voor symbolen, ge-
drukt materiaal en boxen van hoge kwaliteit.

Carte-de-visite - Soort fotopapier, gepatenteerd in Frankrijk in 1854 door André-Adolphe-Eugéne Dis-
deri. Het was een foto ter grootte van een visitekaartje (vandaar de naam) en werd afgedrukt op 
papier en vastgelijmd op een stuk karton van ongeveer 10 bij 6 cm.

Kaftbinding - de meest voorkomende soort hardcoverbinding voor boeken. De pagina's zijn verdeeld 
in signaturen (katernen of secties) en worden samengelijmd tot een 'tekstblok'. Het tekstblok wordt 
vervolgens vastgemaakt aan de kaft. Deze is gemaakt van karton dat bedekt is met papier, doek, vinyl 
of leer. Dit is ook bekend als perfect binding, cloth binding, or edition binding.

Cellulose - is de basissubstantie bij de fabricatie van papier; het is het overheersende bestandsdeel 
van plantweefsel. Hiervan dient het overigens te worden gescheiden voordat het kan worden gebruikt. 

Cellulose acetaat -Flexibele basis van cellulose en azijnzuur, gebruikt voor negatieven aan het eind 
van de jaren dertig in de twintigste eeuw. 

Cibachrome - Afdrukproces op transparanten, vanaf de jaren 60, waarbij een verfbleekmiddel gebruikt 
werd om de kleurstoffen te verwijderen. 

Codex - een boek bestaande uit een aantal vellen papier, vellum, papyrus of dergelijke, met  een 
handgeschreven inhoud, doorgaans op elkaar gestapeld en ingebonden door een rand te fixeren. De 
kaften zijn vaak dikker dan de vellen, maar soms zijn ze ook uitgevoerd in een continue en gevouwen 
concertinastijl. and folded concertina-style. Het alternatief voor het gepagineerde codexformaat is de 
continue boekrol (scroll).
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Collageen - a proteïne die voorkomt bij zoogdieren. Bij hydrolyse wordt collageen gelijachtig. Dit 
procedé is onomkeerbaar.

Collodion - Bindmiddel dat bestaat uit een mengsel van cellulose, alcohol en ether. Gebruikt voor 
negatieven, afzonderlijke voorwerpen (ambrotype en tintypes) en voor fotoafdrukken (collodion-aris-
totypes). 

Collotypie - een variant op fotolitografie. Een verbetering van de techniek die rond 1850 werd ontwor-
pen door Aphonse Louis Poitevin. in 1868 hechtte Joseph Albert van Monaco (1825-1886) een laag 
gelatinebromidesubtraat op een fijngezandstraald stuk glas en stelde het bloot aan licht. De gelatine 
droogde in een rechthoekig patroon uit. Deze methode wordt ook wel Albertypie genoemd. 

Conditierapportage - Document waarin de conservering van het object wordt beschreven en dat 
wordt opgesteld door de restaurateur bij tentoonstellingen en uitlening. 

Conservering - omvat hoofdzakelijk directe handelingen die uitgevoerd worden op cultureel erfgoed 
met als doel het stabiliseren van de toestand en het voorkomen van verdere degradatie.

Conservator - Beheerder/toezichthouder van de collectie die verantwoordelijk is voor de werken en 
zorgdraagt voor de preservering ervan.

Conservator-restaurateur - is een deskundige die de juiste opleiding heeft genoten en de kennis, 
vaardigheden, ervaring en het inzicht heeft die nodig zijn voor het preserveren van cultureel erfgoed 
voor de toekomst. 

Hoekjes - De uiteinden van de platen. Deze worden ook driehoekige bedekking in leer, doek of pa-
pier genoemd. Het bedekt de helft van de bindingen. Dehoeken zijn ook kleine driehoekige stukken 
papier waarin foto’s in een album gevoegd kunnen worden. 

Koetsen - het proces waarbij lagen pulp van de schepvorm bij handgemaakt papier tot een compacte 
vezelmassa worden gedrukt. Vanuit deze toestand worden ze ook gedrukt of overgebracht naar de 
papiermachine. machine […]. 

Counterguard - Stukjes papier, perkament, stof of leer in het binnenste deel van de plaat (counter-
plate) gelijmd om de ingestopte delen en de nerven te verbergen. 

Cyanotypie of ferrocyandie is een fotografisch afdrukproces op basis van ijzerzouten. Het proces 
werd in 1842 uitgevonden door John Herschel. 

Daguerreotypie - Eerste fotografisch proces, gepatenteerd in 1839 door Daguerre, waarbij een af-
beelding geproduceerd wordt op een dun, zilvergeplateerde koperen basis met jodide en daarna 
ontwikkeld wordt met kwikzilver. 

Ontwikkeling - Chemische behandeling die leidt tot de vorming van een beeld op lichtgevoelige 
gebieden van fotosensitief materiaal; gebruikt voor negatieven sinds 1841 en voor afgedrukte materi-
alen sinds het einde van de negentiende eeuw. 

E-learning –  het gebruik van elektronische media en ICT in het onderwijs. Het omvat het gebruik van 
verschillende media, dus niet alleen tekst, maar ook audio, video, animaties, afbeeldingen, etc. De 
voordelen van e-learning zijn dat het kan worden gebruikt voor zowel het formele onderwijssysteem 
als daarbuiten; het maakt leren op afstand mogelijk en maakt het leren flexibeler.
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Men kan of zelfstandig aan de slag of onder de begeleiding van een docent/trainer in combinatie 
met klassikaal onderwijs.

Ondernemer – iemand die zijn eigen bedrijf opstart, met name als men nieuwe mogelijkheden op de 
markt wil ontdekken.

Ondernemingsaanpak – het nemen van ingecalculeerde risico's met de gebruikmaking van activa en 
de vaardigheden om een nieuwe bedrijf op te zetten, waarvan winstgevendheid het algemene doel is. 

Esparto - korte benaming voor espartogras, ook wel alfagras of Spaans gras genoemd. Deze gras-
soort groeit in zuidelijk Spanje (betere kwaliteit) en Noord-Afrika… . Espartopapier onderscheidt zich 
door zijn geraffineerde zijdestructuur en dikkere en hechtere, gelijkmatigere oppervlakte of afwerk-
ing. Deze laatste eigenschap is, na het feit dat het ook wat logger is, het meest gewild. Het maakt het 
bijzonder geschikt voor fijn drukwerk en boeken waarin veel gedetailleerde afbeeldingen voorkomen. 

Ferrotypie (Tintypie) - uniek object, vergelijkbaar met het ambrotype, maar met een collodion binder 
spread over een vel zwartgelakt ijzer (ca. 1852-1880), ontdekt door Adolphe-Alandre martin in 1852. 
 
Film - algemene term ter omschrijving van flexibele steunen gemaakt van nitraat, acetaat, triacetaat 
en polyester.

Weer - Bruine of roodbruine plekken die ontstaat door de afvalproducten van micro-organismen.

Gelatie - Een proteïne die verkregen wordt uit in de natuur voorkomend collageen. Wordt gebruikt 
als bindmiddel voor fotolagen van fotografisch materiaal. Gelatine kan opzwellen bij vochtige omstan-
digheden en oplosbaar worden wanneer het nat wordt. 
  
Buidelboek - een vorm van inbinden: ontstond in vroegere tijden omdat een groot aantal mensen had 
leren lezen, van wie velen op reis waren. De boeken moesten daarom klein zijn en konden zo gemak-
kelijk worden rondgenomen en worden beschermd tegen het weer. Veel van deze boeken bevatten 
religieuze teksten. 

Glasplaat - Steun voor collodion en zilver-bromide negatieven. De glaslaten worden in eerste instantie 
met de hand vervaardigd, maar fabriekproductie komt ook voor. Het glas ondergaat een proces waar-
bij silicaat gekristalliseerd wordt. Hieruit bestaat het product ook. 

Glaceren - Glaceren is het aanbrengen van een glans of polijstmiddel en de productie ervan op op-
pervlak van papier of platen. Dit gebeurt ofwel tijdens of na het productieproces van het papier. Er 
worden verschillende methodes voor gebruikt, waaronder rollen, drukken en frictie. [E. J. Labarre, 
Dictionary and Encyclopedia of Papermaking, Amsterdam 1952, 117]

Lijm - boekbinders maken gebruik van verschillende soorten lijm. Traditiegetrouw gebruikt men twee 
soorten: dierlijke lijm, zoals botten- of huidlijm; en plantaardige lijm, zoals tarwelzetmeel of rijstzetmeel. 
Sinds de jaren 50 gebruikt men ook synthetische lijm, waarin vaak polyvinylacetaat of een vergelijk-
bare stof heeft verwerkt.

Grand tour - rondreis langs de grootste steden en artistieke regio's die van van belang zijn voor de 
Europese cultuur, vooral in Italiё. In de 18de en 19de eeuw werd dit beschouwd als een essentieel 
onderdeel van de opleiding van jongemannen van goede komaf.

Verstevigingsstrook - Stukken papier die tussen de voorplaat en eerste pagina van het album (voorste 
verstevigingsstrook) en tussen de laatste pagina en de achterplaat (achterste verstevigingsstrook) 
werden geplaatst.
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Gom-bichromaatafdruk- Afdrukproces met gepigmenteerde arabische gom, gepatenteerd door John 
Pouncy in 1858. 

Scharnier - Fungeert als verbinding tussen de plaat en de achterkant van de binding.

Hydrolyse -een reactie met water waardoor een samenstelling uiteenvalt in verschillende compo-
nenten [OALD]

Hygroscopiciteit - de eigenschap van een substantie of materiaal om watermoleculen aan te trekken 
en vocht te absorberen, bijvoorbeeld vocht uit de atmosfeer. 

Ink corrosion - ijzergallusinkt kan degradatie van het papier of andere stukken veroorzaken. Dit proces 
heet “ijzergallusinktcorrosie”.

Intercultureel - het communiceren met andere culturen en het opnemen van de culturele waarden van 
andere volken in de eigen nationale cultuur, terwijl tegelijkertijd de identiteit van elke cultuur wordt 
gerespecteerd en bewaard.

Inventaris - Een gespecificeerde lijst van bezittingen die in een archief gehouden worden. 

Kallitypie - Een afdrukproces waarbij metaalzouten en zilver-nitraat gebruikt worden (ca. 1890-1920). 
 
Kaolien -  ook wel chinaklei genoemd: dit is een zachte, witte klei die een belangrijk bestandsdeel is 
voor de productie van serviesgoed en porselein. Het wordt in veel landen gebruikt voor het maken 
van papier, rubber, verf en tal van andere producten. Kaolien dankt zijn naam aan een heuvel in China, 
de Kao-Ling. Hier werd het eeuwenlang ontgonnen. Ongeveer 40 procent van productie van kaolien 
wordt gebruikt voor het vullen van papier en voor de coating ervan. Bij het vullen wordt kaolien ver-
mengd met cellulosevezel en vormt het zodoende een integraal bestandsdeel van het papiervel. 
Kaolien geeft het papier stevigheid, kleur en matheid. Bovendien zorgt het ervoor dat het papier beter 
geschikt om te bedrukken. Kaolien dat gebruikt wordt als coating wordt zodanig geprepareerd dat alle 
kaolietdeeltjes minder dan twee micrometer in diameter zijn. 

Lessenaar - stuk meubilair gemaakt van hout of metaal, verkrijgbaar in verschillende vormen en 
formaten. Werd gebruikt om een geopend album te ondersteunen, waarbij het album op een licht 
schuinlopend vlak werd geplaatst zodat de lezer het boek kon inzien zonder het vast te houden met 
de handen. 

LMS – staat voor 'leermanagementsysteem'. LMS is een softwareapplicatie voor de administratie, 
documentatie, volgen, rapporteren en het geven van e-learningcursussen of -trainingsprogramma's.

Margherita - Type fotopapier van het formaat 105x70mm. 

Schepvorm - een constructie die bestaat uit een rechthoekig houten frame waarover koperdraad of 
draadgaas is gespannen. Deze overspanning dient als een zeef of vergiet, waardoor het water kan 
afvloeien, weg van de papierpap. Zo ontstaat er een samengeperst vel papier. 

Palimpsest - een term die van toepassing is op materiaal waarvan het schrift is verwijderd. Dit ge-
beurde vroeger regelmatig om ruimte te maken voor een andere tekst. De oude tekst werd voor 
hergebruik van het materiaal een tweede keer geprepareerd of afgeschraapt. 

Papier - Een substantie bestaande uit vezels die met elkaar verweven zijn tot een compact web, 
gemaakt van (doorgaans in de vorm van een dun, flexibel blad, vaak wit van kleur) van verschillende 
vezelachtige materialen, zoals linnen en katoenhompen, stro, hout, bepaalde grassen. Dit wordt dan 
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geweekt tot pulp, gedroogd en uiteindelijk bedrukt. Papier kan tevens onderworpen worden aan al-
lerlei verschillende andere processen, waaronder bleken, kleuren en stijven, afhankelijk van het ein-
dproduct. Daarnaast wordt het in allerlei verschillende soorten en maten gebruikt om op te schrijven, 
printen, tekenen, als inpakpapier, als behang en voor verschillende andere doeleinden

Papyrus - Een substantie die geprepareerd is in de vorm van dunne vellen van de stam van de papy-
rusplant. Dit gebeurt door dunnen stroken of sneden naast elkaar te leggen, waarbij een andere laag 
vergelijkbare strook over de andere heen wordt gelegd. Vaak wordt er vervolgens een derde laag par-
allel aan de eerste gelegd, waarna het geheel in water wordt gedompeld. Hierna volgt het persen en 
drogen. Papyrus werd gebruikt door de Oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen als schrijfmateriaal. 

Parchment - wordt gemaakt van de huiden van verschillende dieren. De huiden worden onthaard, 
schoongemaakt en gedroogd om vellen van gelijke dikte te verkrijgen waarop geschreven kan 
worden. Daarnaast werd het gebruikt voor talloze vergelijkbare toepassingen. 

Parchment. Velijn (= afkomstig van de Latijnse benaming voor ‘gemaakt van kalf’) verwijst normaal 
gesproken naar perkament dat gemaakt is van kalfshuid. In een bredere opvatting verwijst het woord 
naar perkament van hoge finesse en goede kwaliteit. 

Passe-partout - Een stuk karton dat zo ingesneden is dat het een frame vormt voor een foto. Een 
passe-partoutbevestiging maakt het mogelijk om een foto zo te bewaren dat deze geen andere ma-
terialen aanraakt.

Fotoalbum - Boek, notitieboek of boekje voor het verzamelen van foto’s van verschillende formaten, 
gebonden en verpakt.

Fotogravure of lichtdruk - soort afdruk gemaakt met een diepdrukplaat of fotomechanisch proces 
waarmee verzonken engravures worden verkregen. Het proces werd uitgevonden door Karel Vàclav 
Klic.

Platinumafdruk - afdrukproces ontdekt door William Willis in de jaren 1870 waarbij de afbeelding 
gemaakt is van platina. Vergelijkbaar met een palladium-afdruk, waarbij palladium wordt gebruikt in 
plaats van platina. 

Polyester - Een transparante, flexibele steun gebruikt voor filmnegatieven en –positieven sinds ca. 
1960; zeer stabiele steun die vaak honderd jaar mee gaat. 

Portfolio - In de fotografie is dit een selectie van werken verzameld in een map om aan aan anderen 
te kunnen tonen als voorbeeld van eigen werk.

Postkaarten - Rechthoekige stukken karton die gebruikt worden om te corresponderen. Er bestaan 
fotopostkaarten en foto’s in het formaat van een postkaart.

Preventieve conservering - Preventieve conservatie bestaat uit indirecte maatregelen om het verval 
van objecten tegen te gaan en om schade te voorkomen door optimale omstandigheden te creёren 
voor het behoud van cultureel erfgoed. Dit in zoverre het verenigbaar is met het kunnen inzien of 
gebruiken van de objecten. Preventieve conservering omvat ook correcte hantering van materialen, 
transport, gebruik, opslag en tentoonstelling. Daarnaast  omvat het begrip mogelijk ook de productie 
van kopieёn, zodat het origineel kan worden gepreserveerd.

Negatiefproces - verwijst naar een fotoafdruk die ontstaat doordat er een reactie met zonlicht plaats-
vindt, waarbij het negatief tijdens deze blootstelling een afbeelding achterlaat op papier.
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Katern - een verzameling perkamentvellen of papier die in elkaar gevouwen zijn in een manuscript of 
boek. Een katern wordt ook wel een sectie of signatuur genoemd.

Restaurateur - Specialist die verantwoordelijk is voor de conserveringshandelingen die uitgevoerd 
worden op objecten.

Restauratie - bestaat uit het nemen van bepaalde maatregelen wanneer in verval geraakt cultureel 
erfgoed dat vereist. Het doel hiervan is om de voorstelling, waardering en het begrip van werken te 
faciliteren, terwijl er tegelijkertijd in zover mogelijk geen afbreuk wordt gedaan aan de esthetische, 
historisch en fysieke eigenschappen. 

Restauratierapportage - Document waarin verantwoordelijkheid wordt afgelegd met betrekking tot de 
status van het voorwerp vÓÓr en na de restauratie. Het document wordt opgesteld door de restaura-
teur en getekend door de laboratoriumbeheerder of conservator.
Salt prints - first photographic printing process invited by William Fox Talbot, used from 1839 to the 
1850s; paper is immersed in a solution of sodium chloride and Silver nitrate.
 
Plakboeks - Document waarin verantwoordelijkheid wordt afgelegd met betrekking tot de status van 
het voorwerp vÓÓr en na de restauratie. Het document wordt opgesteld door de restaurateur en 
getekend door de laboratoriumbeheerder of conservator.

Zilverbromide - Fotografisch proces dat collodion verving in de jaren 1980. Het wordt gemaakt van 
dierlijke gelatine en zilverzouten.

Zilverspiegeling - blauwige of glanzende verkleuring in de donkere gebieden van een foto, veroor-
zaakt door oxidatie van het zilver, waardoor de afdruk begint te spiegelen.

Sizing - een waterbestendige stof, zoals lijm of een gelei die wordt toegevoegd aan het papier, om het 
papier minder ondoordringbaar voor inkt of vocht te maken.

Repen - Stukken stof (zijde, katoen of fluweel) of leer van verschillende kleuren vastgemaakt aan de 
randen van de platen in verschillende aantallen. Het aantal liep uiteen van één tot vier paar die, een-
maal geknoopt, het album gesloten houden.

Verzwaveling - dhromatische decompositie van het beeld dat een plaatselijke verkleuring geeft van-
wege de onjuiste wastechnieken tijdens het afdrukproces of contact met zwavel in de lucht.

Textuur - Een afbeelding die wordt toegepast op verschillende boekonderdelen.

Triacetaat - Ontwikkeld als een verbetering op cellulose-diacetaat en bevat drie acetaatgroepen voor 
ieder glucose-residu dat het cellulosemolecuul vormt.

Plantaardig perkament, of ook wel perkamentpapier, is een aangepaste papiervorm die geprodu-
ceerd wordt met een chemische behandeling. Deze papiervorm vertoont grote overeenkomsten met 
gewoon dierlijk perkament. Het wordt geprepareerd door normaal ongevormd papier met een zwav-
elzuur te behandelen en onmiddellijk daarna alle zuursporen af te wassen. 

Azijnsyndroom - Decompositie van azijnzuurcomponenten (zie acetaatfilms) waardoor er een azijn-
geur ontstaat die gepaard gaat met schade aan de emulsie van de afbeelding.

WebGL - programmeertaalextensie voor het creёren van 3d-objecten in webbrowser.
    



100

                    eferenties

Hoofdstuk 1: Boekbinden

BLANKENSTEIN, J.C.  Boekbinden Elementaire vakkennis.  Grafisch Opleidingscentrum. 1981. ISBN 
01831
 
BLANKENSTEIN, J.C. Handboekbinden. Grafisch Opleidingscentrum. 1982
 
CAMBRAS,  JOSEP. Het Complete Handboek Boekbinden. Cantecleer Trion Baarn. 2006. ISBN 978 90 
213 3750 0
 
CLEMENTS,  JEFF. Ambachtelijk boekbinden. Gaade Uitgevers Houten. 1991. ISBN 90 6017 936 6
 
FRIGGE, KARLI. Zelf boekbinden. Cantecleer. De Bilt. 1971. ISBN 90 213 1375 8
 
GREENFIELD,  JANE. ABC of Bookbinding.Oak Knoll Press. New Castle. 1998. ISBN 1 884718 41 8
 
GREENFIELD,  JANE. Headbands How to Work Them. Edgewood Publishers. New Haven. 1986. ISBN 
0 9616151 0 9
 
LEWIS, A.W. Basic bookbinding. Dover Publications, Inc.New York. 1957. ISBN 0 486 20169 4
 
LHOTKA,  EDWARD R. ABC of Leather Bookbinding. Oak Knoll Press. New Castle. 2000. ISBN 1 58456 
163 7
 
WIESE, FRITZ. Der Bucheinband. Schlütersche. Hannover. 1983. ISBN 3 87706 302 0
 
ZAHN, GERHARD. Grundwissen für Buchbinder. Verlag Beruf+Schule. Itzehoe. 1990. ISBN 3 88013 
386 7

Hoofdstuk 2: Papier en perkament - onderhoud en behoud

1. Literatuur

HUNTER, DARD, Papermaking. The History and Technique of an Ancient Craft. New York 2nd ed. 
1957

LABARRE, E. J., Dictionary and Encyclopedia of Paper and Paper-Making. Amsterdam 2nd ed. 1952

REED, RONALD, The Making and Nature of Parchment. Leeds: Elmete Press, 1975



101

Boekbandontwerp en het conserveren van papier, antieke boeken, albums en documenten

2. Links

www.bernstein.oeaw.ac.at/

irongallink.org

www.ecco-eu.org/about-e.c.c.o./professional-guidelines.html 

www.european-research-centre.buchstadt.at/The-Multi-Lingual-Bibliography-Network.90.0.html

www.unesco.org/webworld/ramp/html/r8817e/r8817e00.htm#Contents

Hoofdstuk 3: Conservering en onderhoud van fotomateriaal

ADAMS, A. Il negativo, Zanichelli, Bologna, 1997.

BRANDI, C. Teoria del restauro, Einaudi, Torino, 1977.

BERSELLI, S. GASPARINI, L. L’ archivio fotografico. Manuale per la conservazione e la gestione del-
la fotografia antica e moderna, Zanichelli, Bologna, 2000.

CARTIER-BRESSON, A. Les papiers salés, alterations et restauration des premiers photographies 
sur papier, Les Annales photographiques de la Ville de Paris, Paris-Audiovisuel, Paris, 1984.

CASTAGNOLA, G. Sviluppo e stampa del colore, Il Castello, Milano, 1971. 

Conservation et Restauration du Patrimoine Photographique, Les Annales photographique de la 
Ville de Paris, Paris-Audiovisuel, Paris, 1984.

CRAWFORD, W.  L'Età del collodio, Cesco Capanna, Roma, 1981.

EATON G.T. (edited by), Conservation of Photographs, Eastman Kodak Company, Rochester, NY, 
1985.

EINAUDI, K., VIAN, P. (edited by), La fragilità minacciata, aspetti e problemi della conservazione dei 
negativi fotografici, Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Roma, 1991.

FEININGER, A. Il libro della fotografia, Garzanti, Milano, 1969.

FEININGER, A.  La fotografia a colori nuove tecniche, Garzanti, Milano, 1985.

Fotografie, finitura e montaggio, edited by D.MATE’ e M.C.SCLOCCHI, e-book, Nardini, Firenze, 2013.

Il Restauro della fotografia. Materiali fotografici e cinematografici, analogici e digitali, edited by 
B.CATTANEO, e-book, Nardini, Firenze, 2012.

JACOB, M.G. Il Dagherrotipo a colori. Tecniche e conservazione, Nardini, Firenze, 1992.

LAVERDINE, B. Connaître et Conserver les photographies anciennes, Éditions du CTHS, Paris, 2007.

LAVENDRINE, B. Les collection des photographies. Guide de conservation prèventive, Paris, 2000.
Le Vocabulaire Technique de la Photographie, edited by  A.CARTIER-BRESSON, Marval, Paris, 2008.

LUSINI, S. (edited by), Fototeche e Archivi fotografici, prospettive di sviluppo e indagine delle rac-
colte, Archivio Fotografico Toscano, Prato, 1996.



102
Referenties

MACALUSO, T., ZAPPALA', S. Elementi di Conservazione  e  Restauro della Fotografia Storica, in 
M. Plossi, A. Zappalђ (edited by), Libri e documenti. Le scienze per la conservazione e il restauro, 
Edizioni della Laguna, Gorizia, 2007. 

MASETTI BITELLI, L., VLAHOV, R. (edited by), La Fotografia, tecniche di conservazione e problemi di 
restauro, Analisi, Bologna, 1987.

REILLY, J. M. Care and Identification of 19th Century Photographics prints, Eastman Kodak, Roch-
ester, NY, 1986.

RESIDORI, L. Fotografie, materiali fotografici, processi e tecniche, degradazione, analisi e diag-
nosi, Il Prato, Padova, 2009.

SCARAMELLA, L. Fotografia, storia e riconoscimento dei procedimenti fotografici, De Luca, Roma, 
1999.

WILHELM, H. The permanence and care of color photographs. Traditional and digital color prints, 
color negatives, slides and motion pictures, Preservation Publishing Company, Grinnell, Iowa (USA), 
1993.

ZANNIER, I. TARTAGLIA, D. La fotografia in archivio, Sansoni, Milano, 2000.

Hoofdstuk 4: Kunstzinnig boekbinden
1. Links

Book History Timetable - http://www.sren.nl/sreeng/Timetable/timetab.htm

Bookbinding: Forms & Techniques - https://www.pinterest.com/mindbolt/bookbinding-forms-and-
techniques/

Bookbindings in the National Library Sweden - http://www.flickr.com/photos/25300312@N08/collec-
tions/72157624849157725/

Dutch Art Deco and Art Nouveau Bookbindings - http://anno1900.nl/boekbanden1/

Peter D. Verheyen's Book Arts - http://www.philobiblon.com/

Publishers Bindings (1830-1910) - http://www.lib.rochester.edu/index.cfm?page=3886

Publishers Bindings (1815-1830) - http://bindings.lib.ua.edu/

Wikipedia on Bookbinding - http://en.wikipedia.org/wiki/Bookbinding

2. Literatuur

BLANKENSTEIN, J.C. Boekbinden Elementaire vakkennis. Grafisch Opleidingscentrum. 1981. ISBN 
01831
BLANKENSTEIN, J.C. Handboekbinden. Grafisch Opleidingscentrum. 1982

CAMBRAS, JOSEP. Het Complete Handboek Boekbinden. Cantecleer Trion. Baarn. 2006. ISBN 978 90 
213 3750 0

CLEMENTS, JEFF. Ambachtelijk boekbinden. Gaade Uitgevers. Houten. 1991. ISBN 90 6017 936 6



103

Boekbandontwerp en het conserveren van papier, antieke boeken, albums en documenten

Referenties

FRIGGE, KARLI. Zelf boekbinden. Cantecleer. De Bilt. 1971. ISBN 90 213 1375 8

GREENFIELD, JANE. ABC of Bookbinding. Oak Knoll Press. New Castle. 1998. ISBN 1 884718 41 8

GREENFIELD, JANE. Headbands How to Work Them. Edgewood Publishers. New Haven. 1986. ISBN 
0 9616151 0 9

LEWIS, A.W. Basic bookbinding. Dover Publications, Inc.. New York. 1957. ISBN 0 486 20169 4

LHOTKA, EDWARD R. ABC of Leather Bookbinding. Oak Knoll Press. New Castle. 2000. ISBN 1 58456 
163 7

WIESE, FRITZ. Der Bucheinband. Schlütersche. Hannover. 1983. ISBN 3 87706 302 0

ZAHN, GERHARD. Grundwissen für Buchbinder. Verlag Beruf+Schule. Itzehoe. 1990. ISBN 3 88013 
386 7

Hoofdstuk 5: Fotoalbums en fotografie in de bibliotheek 

Albums photographiques édités par Blanquart-Évrard, Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône, 
1978.

BROWN, M. Early Photograph Album and their content: conservation and ethical problem, in “Li-
brary Conservation News”, 43, 1994, British Library, London, pp. 4-5.

CARTIER-BRESSON, A., NYEBORG, P.E. De Disderi a la Photographie Lettriste. Les Choix 
D'intervention Sur les Albumes Photographiques á la Ville de Paris, In L'album Photographique. His-
toire et Conservation d'un Object, 27-38, Paris, Section française de l'Institut international de Conser-
vation, 1999.

CECCHIN, D. Gli album fotografici, in Il Restauro della fotografia. Materiali fotografici e cine-
matografici, analogici e digitali, edited by B.CATTANEO, Nardini, Firenze, 2012, e-book, pp. 183-192.

CHIESA, G., DELIA, F., GOSIO,  P. L’ album fotografico, in Fotografia. Finitura e montaggio, edited by 
D.MATE’, M.C.SCLOCCHI, Nardini, Firenze, 2013, e-book, pp. 129-142.

GREGORY, H. The Conservation of a Photograph Album at the National Archives of Canada, in 
“Journal of the American Institute for Conservation”, 30, no. 1, 1991, pp. 75-88.

JAMMES, I. Blanquart-Évrard et les origines de l'édition photographique française: catalogue 
raisonné des albums photographiques édités, 1851-1855, Histoire et civilisation du livre, Mémoire de 
l'École pratique des hautes études, IVe section, 1980.

LANGFORD, M. Telling Pictures and Showing Stories: Photographic Albums in the Collection of 
the McCord Museum of Canadian History, McCord Museum of Canadian History, 2005.

Library of Congress, National Preservation Program Office, Preservation Basics: Preservation of 
Scrapbooks and Albums, Washington, DC, 1991 (http://cool.conservation-us.org/byauth/zucker/
zucker1.html)

LOZANO, G. History and Conservation of Albums and Photographically Illustrated Books, Ad-
vanced Residency Program in Photograph Conservation, 2007 (http://notesonphotographs.org/
images/f/f4/History_and_conservation_of_albums_and_photographically_illustrated_books_for_
web.pdf).



104
Referenties

OGDEN, S. Preservation Options for Scrapbook and Album Formats, The American Institute for Con-
servation, The Book and Paper Group, Annual, vol. 10, 1991.
(http://cool.conservation-us.org/coolaic/sg/bpg/annual/v10/bp10-14.html)

POSEVER CURTIS, V. Photographic  memory. The album in the age of Photography, Aperture, New 
York, 2011.

SHANNON Z. (edited by), Conservation of Scrapbooks and Albums. Postprints of the Book and 
Paper Group and Photographic Materials Group Joint Session at the 27th Annual Meeting of the 
American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, June 11, 1999. St. Louis, Missouri, 
Washington, AIC, 2000.

TOMASSINI, L. La fotografia custodita: gli album fotografici, in MNAF. Museo Nazionale Alinari 
della Fotografia, Alinari, Florence, 2006, pp. 187-215.

VIAGGIO , S.  Album Kodak Souvenir 1901-1910. Note sull'uso della fotografia per lo studio della 
storia, in “AFT”, 46, 2007, pp. 43-58.

ZUCKER, B. Preservation of Scrapbooks and Albums, Library of Congress, December 1998. (http://
www.loc.gov/preserv/care/scrapbk.html)

R. SCHULTZE, Books illustrated with original photographs: notes on a collection and bibliogra-
phy, Wien, 1961. 

Hoofdstuk 6 – Ondernemerschap en intercultureel leren

Bruges Communiqué on enhancement of European cooperation in vocational education and training 
for the period 2011-2020. Meeting held in Bruges on 7 December 2010 for review of the strategic ap-
proach and priorities of the Copenhagen process for 2011-2020.

Evaluation of Programmes Concerning Education for Entrepreneurship. Report by OECD Working 
Party on SMEs and Entrepreneurship. 2009.

Frankfurter  Buchmesse, 2012 (http://book-fair.com/images/fbm/dokumente-ua pdfs/2013/buch-
markt_deutschland_2012_englisch.pdf_37213.pdf).

Global Risks 2014 report. (http://www.zurich.com/insight/global-issues/wef/globalrisks.htm). 

HEMON, A. (edited by). Best European Fiction 2010. Dalkey Archive Press.

How to Design and Produce Your Own Book. A Guide for Authors, Artists, and Designers. Prinston 
Architectural Press, NY. Maryland Institute College of Art, Baltimore. Indie Publishing.2008.

LEWIS, R. H. Fine Bookbinding In the Twentieth Centur, Arco Publishing, New York, 1984.
The Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries. Report for the Education and 
Culture DG of the European Commission, prepared by Utrecht School of the  Arts,  2010.

Chapter 7: E-learning benaderingen voor boekbinden en papierconservering

BRANDI, C. TEORIA DEL RESTAURO, ROM. 1963

DEHIO, G. RIEGL, A. Konservieren nicht restaurieren. Braunschweig/Wiesbaden 1988



105

Boekbandontwerp en het conserveren van papier, antieke boeken, albums en documenten

Referenties

ENGEL, P. Books Convey not only Knowledge, but also Beauty, Tagung Works of Art and Conser-
vation Science today, Thessaloniki, 2010 (electronical publication) http://www.icininfo.net/index.
php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=59

ENGEL, P. Digital Images: A Valuable Scholar's Tool or Misleading Material? International Confer-
ence on Integrated Information (IC-ININFO) 2011 Kos, Greece (2011) pp. 272, 276.

MORA, P., MORA, L., PHILIPPOT, P. La conservation des peintures murals, Bologna 1977, Kap. XI, 
Problèmes de presentation Deutsche Fassung: Beiträge zur Kunstgeschichte und Denkmalpflege, 
Walter Frodl zum 65. Geburtstag gewidmet, Wien/Stuttgart 1975, pp. 204-218 

RIEGL, A. Entwurf einer gesetzlichen Organisation der Denkmalpflege in Österreich. Wien 1903

SAUB, U.S., JAKOBS, D. (Hg.), BRANDI, C. Theorie der Restaurierung, herausgegeben, übersetzt und 
kommentiert von Ursula Schädler-Saub und Dörthe Jakobs. ICOMOS Hefte des Deutschen Nation-
alkomitees XLI, München 2006

SZMELTER, I. The Strategy of Project Decision Making Considering General Conservation Theories 
and Tenets, in ://Conservator-Restorers' Buletin, , Vol.11 Nr 2 (41) 2000,61-64, 168-171 

SZMELTER, I. Sztuka konserwacij w interdyscyplinarnym modelu sztuki I nauki Bohdana Marco-
niego – w relacji do współczesności, in: Sztuka konserwacij I restauracij, Warschau 2007, pp. 188-201

Hoofdstuk 8: Computer-aided design (CAD) van boekbanden

Book elements website: http://www.props.eric-hart.com/resources/parts-of-a-book/

T.PARISI, WebGL: Up and Running. O'Reilly Media, 2012.

WebGL developer official website: http://www.khronos.org/webgl/

Website for book binding: http://www.djbookbinders.co.uk/

Chapter 9: Ecologisch verantwoorde benaderingen van papierproductie

LUCAS, D. Green design. Braun Publishing AG. 2011

MAKOWER, J. How green printing can make a good impression. 3 January 2006. Grist Magazine. 
http://www.grist.org/article/printing/.

The Forest Stewardship Council (FSC) - https://ic.fsc.org

VU Sustainability and Environmental MGT Office, VU Creative Services, VU Printing Services. Green 
printing guidance. February 2010

ZAMMIT-LUCIA, J. Green-in-print. A guide to environmentally-friendly choices in photographic paper. 
2008



Boekbandontwerp
en het conserveren van papier, antieke boeken, albums en 

documenten (BBinding)

handleiding

Bewerking en inhoud:

Dincho Krastev, Daniela Atanasova – Centrale Bibliotheek van de Bulgaarse Academie der Weten-
schappen

Rosen Petkov, Elitsa Licheva, Victor Kirilov, Kameliya Magunska – 
Student Computer Art Society, Bulgarije

Emanuela Sesti, Maria Possenti, met de medewerking van Angela Barbetti - Fratelli Alinari - 
Fondazione per la Storia della Fotografia, Italiё

Cor Knops - Stichting Restauratie en Educatie, Nederland
Erich Renhart - Karl-Franzens Universiteit Graz, Oostenrijk

Patricia Engel - European Research Centre for Book and Paper Conservation-
Restoration, Oostenrijk

Speciale dank gaat uit naar:

BBinding project partnerorganisaties:

Centrale Bibliotheek van de Bulgaarse Academie der Wetenschappen– Coördinator
Student Computer Art Society, Bulgarije

Fratelli Alinari. Fondazione per la Storia della Fotografia, Italiё
Stichting Restauratie en Educatie, Nederland

Karl-Franzens Universiteit Graz, Oostenrijk

Projectwebsite:

www.bbinding.org

Centrale Bibliotheek van de Bulgaarse Academie der Wetenschappen
adres: 1, “15 Noemvri” straat, Sofia 1040, Bulgarije

tel: +359 2 987 89 66; +359 2 979 53 79
fax: +359 2 986 25 00

e-mail: refer3@cl.bas.bg
website: http://www.cl.bas.bg

Student Computer Art Society
adres: 10, “Narodno sabranie” sqr., Sofia 1000, Bulgaria

tel/fax: +359 2 987 0293
e-mail: info@scas.acad.bg

website: http://www.scas.acad.bg

Online versie beschikbaar op: www.bbinding.org


