
Vragen uit het publiek tijdens de kennisbijeenkomst op 24 november 2022 

Aan het eind van de kennisbijeenkomst Van lijm tot magazijn werden deelnemers gevraagd welke 
vragen nog bij hun leven. Waar zou nog meer onderzoek naar gedaan moeten worden? Hieronder de 
vragen ingedeeld per onderwerp. 

Lijmresten verwijderen 

1. Verwijderen lijmresten op papier. Hoe krijg je eerst tape, stickers of plastic bescherming van 
je drager? 

2. Organiseren workshop door Françoise! 
3. Kan er een workshop georganiseerd worden over de gels (van Françoise Richard)? 

 

Schimmel 

4. Schimmel! Verantwoordelijke desinfectie en schoonmaak en monitoring. 
5. Schoonmaken van door schimmel aangetast papier: hoe, waarmee, effectiviteit, 

gezondheidsaspecten? 
6. Hoe om te gaan met (het risico/de verandering van) schimmel? Wanneer behandelen en 

hoe? 
 

Verbod ethanol 

7. Vervolgonderzoek: Praktijkmetingen van behandelingen ethanol in dagelijks werk, met bv. 
goede afzuigpunten, in gels.  

8. Is er een vertaling mogelijk van het gebruik van ethanol in een atelier zonder zuurkast, maar 
wel met onderdruktafel en over hoeveel liter ethanol per jaar gaat het bij het NA?  

9. Wat is de effectieve bescherming van correct gebruik van PBM’s bij werken met ethanol. 
10. Langetermijneffect van cyclomethicon D 5 op het papier? (bijv. vlekken) 
11. Ethanolgebruik: Welke aanpassingen voor Klucel G maar ook onderzoek van gels en tape en 

toch ethanol noodzakelijk blijft. 
12. Wat is een vervanger voor ethanol? 
13. Behandelmethode van vervilt papier (zonder ethanol gebruiken) 
14. Wat zijn mogelijke alternatieve voor het gebruik van Klucel G en ethanol? 
15. Welke gezonde alternatieven bestaan er voor solventen als ethanol?  
16. Wat kan er gebruikt worden in gels in plaats van ethanol? 

 

Nieuwe magazijnen en depots 

17. Stof in het gerobotiseerde depot? 
18. Wat zijn de positieve effecten van dozen als buffer (klimaat, brand, insecten, ..) echte 

onderzoekcijfers? 
19. Is er risico op schimmel bij de verhuizing doordat boeken de RV in de ruimte mee reguleren 

en deze plots kan stijgen bij het verhuizen? 
20. Hoe zit het met passief klimaat en schimmel? 
21. Klimaatregeling in depots. Als er een nieuw depot geen optie is, hoe wel zaken 

implementeren op bestaand gebouw? 



22. Hoe schadelijk zijn korte schommelingen in T en RV voor papiercollecties / werken op 
papier? Vooral voor werken die geëxposeerd worden. Vraag ook vooral in het kader van 
werken die geëxposeerd worden van bruikleengevers. 

23. Wat met de emissies uit de objecten in het gesloten depot van de KB? Vb. drukinkt van 
affiches? Geur van oude kranten? 
 

Inktvraat 

24. Is deze methode voor inktvraat haalbaar voor restauratoren om zelf uit te voeren (materiaal, 
plaats, budget, werkwijze..)? 

Verwarmen transparantpapier 

25. Bij aanbrengen van heatset tissue, wat is het effect op andere soorten transparant papier? 

Archieven zonder restauratieatelier 

26. Wat zou je kleine archiefdienst zonder atelier zelf kunnen doen qua restauratie? 
27. Wat kun je doen om meer kennis te genereren als je geen restaurator meer hebt? 

 

Divers 

28. Wat zijn de effecten van het off-site opslaan van de KB-collectie op de toegankelijkheid van 
het materiaal? (Het gaat om conservering en acces). 

29. Wat is een goed conditierapport? 
30. Behandeling van leren boekbanden ,geen welles nietes discussie, maar onderzoek. 
31. Hoe krijg je foto’s van oude zuurrijke dragers af? 
32. Vergipsing. Dit slaat op brosperkament, het perkamente deel op de rug van boekbanden. Het 

breekt makkelijk, als een eierschaal. Kunnen dit soort banden veilig gedigitaliseerd worden? 
En hoe deze schade te herstellen?  

33. Meer onderzoek naar samenwerking van opslaan collecties, niet alleen papier. Mogelijke 
samenwerking papiervezeldatabase met Naturalis? 

34. Zijn ICN-normeringen nog steeds actueel voor papier/karton ,van leveranciers, producenten, 
anders dan bijv. Amsterdamse doos? Tegenwoordig veel nieuwe kwaliteiten leverbaar en 
geaccepteerd in de wereld, behalve in Nederland.  


