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Geachte mevrouw Nijhoff Asser, 
 

Hartelijk dank voor uw brief aan onze algemeen directeur Lily Knibbeler, waarin u 
namens een aantal boek- en papierhistorische verenigingen van Nederland en 
België uw zorgen uit over het verdwijnen van het conservatorschap voor de 

papierhistorische collectie en voor de boekbandencollectie. Als Hoofd Collecties 
van de KB verzorg ik graag het antwoord op uw schrijven.  
 

Allereerst waardeer ik het enorm dat u dit cultureel erfgoed zo’n warm hart 
toedraagt en graag daarover met ons in gesprek wil. Uw bezorgdheid richt zich 
met name op het kennisverlies dat het gevolg is van het niet continueren van de 
conservatorschappen alsmede op een tweede ontwikkeling: de verhuizing van 

ons magazijn naar een locatie op afstand van het hoofdgebouw. Vanuit uw 
perspectief begrijp ik deze zorgen goed. Beide ontwikkelingen hebben inderdaad 
consequenties voor de manier waarop de collecties vindbaar en raadpleegbaar 

zijn. Zoals u zult begrijpen, zijn het gevolgen van de vele keuzes die wij als 
nationale bibliotheek genoodzaakt zijn te maken. Zo hebben wij een aantal jaren 
geleden prioriteit gegeven aan een verschuiving van expertise bij onze 

Bijzondere Collecties. We hebben twee conservatoren voor handschriften, drie 
voor gedrukte werken en twee voor digitale collecties. Met die laatste twee 
komen wij tegemoet aan de maatschappelijke noodzaak om ons digitale erfgoed 
beter te verzamelen, te ontsluiten en te begrijpen. Op dat vlak hebben wij nog de 

nodige uitdagingen. 
 
De keuze voor de verhuizing van het magazijn kent weer eigen overwegingen, 

die zijn ingegeven door de noodzaak om ons huidige pand te verlaten vanwege 
de technische ontoereikendheid ervan. De beslissing voor een locatie buiten de 
stad is gebaseerd op veiligheidsvraagstukken en afwegingen omtrent duurzaam 
collectiebehoud en risicomanagement. De nieuwe locatie kent bovendien een 

aantal voordelen, zoals een hoger veiligheidsniveau voor de collectie en meer 
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passief gecontroleerde omgevingscondities die resulteren in een verlengde 
levensduur van de collectie.  
 
Bij de keuzes die wij maken, denken wij vanzelfsprekend goed na over de 

gevolgen. Zo is het streven om collecties die nog niet optimaal zijn ontsloten, 
zoals de papierhistorische collectie en de boekbandencollectie, zo goed mogelijk 
te ontsluiten. Dat betekent dat de achterstanden in de basisbeschrijvingen 

worden weggewerkt en dat voor de boekbanden zoveel mogelijk foto’s van de 
banden worden toegevoegd aan de beschrijvingen. Helaas hebben beide 
trajecten vanwege corona vertraging opgelopen, maar wij zijn nog steeds van 
zins om die voor de verhuizing ingelopen te hebben.  

 
Net als u denk ik dat een open en constructief gesprek het beste uitgangspunt is 
om te kijken of we samen tot stappen kunnen komen om de gevolgen voor de 

gebruikers te verkleinen. Ik nodig u dan ook graag uit om te bespreken in 
hoeverre we bijvoorbeeld uw achterban in kunnen zetten bij de ontsluiting van de 
collecties of dat er andere manieren zijn.  

 
Voorts ben ik verheugd dat prof. dr. Irene van Renswoude met ons het gesprek is 
aangegaan om te onderzoeken of het kennisniveau over de boekbandencollectie 
na het pensioen van Rens Top tot op zekere hoogte op peil gehouden kan 

worden. Samen met haar en de Stichting Art, Books & Collections hebben we 
inmiddels het plan opgevat voor een fellowship boekbanden. De inhoudelijke 
contouren hiervan hebben we reeds vastgesteld, de formele constructie moet 

nog vorm krijgen. De intentie is om dit fellowship in beginsel gedurende 5 jaar op 
te zetten om het onderwijs over en onderzoek naar boekbanden mogelijk te 
maken. Met de financiële en faciliterende steun voor dit fellowship geven we op 

een nieuwe manier vorm aan het belang dat we aan de boekbandencollectie 
hechten, nu we hierin niet meer de primaire rol kunnen bekleden die we 
aanvankelijk hadden. De nieuwe samenwerking die we hierin aangaan met de 
Stichting Art, Books & Collecties past bij de aard van de KB als 

netwerkorganisatie. Hiernaast gaan we evenzeer graag met u het gesprek aan 
over andere manieren waarop we deze collecties zo goed mogelijk beschikbaar 
kunnen blijven stellen. 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

 
Lucinda Jones 

Hoofd Collecties 
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