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De restauratie van de sluikbladen
Kris Desij, Amsab-ISG

Van de grote papierberg die archieven eigenlijk zijn, kan je niet onmiddellijk elk blad
gaan restaureren dat daarom vraagt. Alles grondig verwerken gaat niet meteen. Toch
wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke conservatie en opberging.
Tentoonstellingen zijn dikwijls een reden om documenten weer uit de rekken te halen
en ze onder de loep te nemen. Ditmaal was de sluikpers aan de beurt, naar aanleiding
van de tentoonstelling Tegendruk. Geheime pers tijdens de Tweede Wereldoorlog (zie flyer
in dit nummer).
Op vraag van de Stadsbibliotheek Antwerpen werd er samen gekeken naar haar collectie
en die van Amsab-ISG Gent en Amsab-ISG-Centrum Antwerpen. We kregen hierbij
de technische bijstand van Elke Van Herck en Hanne Moris van de Restauratiecel
papier van de Stad Antwerpen, dienst Behoud en Beheer van de stedelijke musea. De
collecties werden bekeken vanuit restauratieoogpunt, op de staat van de documenten
en de ingrepen die er moesten gebeuren.
Tijdens een eerste samenkomst werd de collectie van de Stadsbibliotheek Antwerpen
doorgenomen. De documenten worden bewaard in grote albums en vertonen geen
scheuren of vuilophoping of enige vorm van broosheid enz. Er is echter één nadeel:
ze zijn aan één zijde vastgekleefd en moeilijk los te maken van hun drager.
Tijdens een tweede samenkomst in Amsab-ISG-Centrum Antwerpen werden de documenten van Gent en Antwerpen doorgenomen en de algemene conclusie was vrij
vlug duidelijk: deze documenten vroegen een intensieve behandeling. Het gaat hier
grotendeels om stencils en kleine gedrukte periodieken zoals De Roode Vaan.
De sluikbladen vertonen verschillende soorten schade. Het meest opvallend zijn de
broosheid, het zeer vergeelde papier en de vuilafzetting. Veel documenten hebben

De Roode Vaan, sluikblad van de Vlaamse Kommunistische Partij (foto Lieve Cosijns)
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gerafelde of gescheurde randen of beide. 'Plagen' als tape, roestige nietjes en perforeergaten woekeren hier ook. Hier en daar is de tekst verbleekt of volledig onleesbaar
geworden. Inktvlekken en schimmels getuigen van actief leven tijdens het bewaren.
Schimmels ontwikkelen zich in vochtige en ongunstige bewaaromstandigheden.
Omdat verschillende documenten telkens op dezelfde manier beschadigd zijn kan er
eenzelfde restaurerende behandeling op toegepast worden.
Een eerste fase is het droog reinigen. Met gompoeder wordt het oppervlaktevuil
losgemaakt van het document. Met een zachte borstel worden de resten van het poeder en het stof weggeveegd. Er wordt op gelet dat het inktverlies bij de gestencilde
documenten niet groter wordt. Indien dit het geval zou zijn worden enkel de blanco
randen gereinigd. Na het droog reinigen kan een document gewassen worden. Het
krijgt een puur waterbad waarbij het dieper gelegen vuil en het zuur een beetje loslaat
uit het papier. Na deze behandeling wordt het gedroogd tussen vloeipapier onder de
pers of onder verzwaarde planken. Voor het persen worden de gerafelde randen vlak
gelegd en scheurhelften worden op hun juiste plaats gebracht. Het document droogt
in zijn oorspronkelijke vorm en is klaar voor de definitieve restauratie.

La Voie de Lénine, het nationaal clandestien blad van de Belgische
afdeling van de Vierde Internationale (foto Lieve Cosijns)

Documenten waarvan vermoed wordt dat ze geen water verdragen, worden getest
op kleurechtheid of op het afgeven van handgeschreven teksten of drukinkt. Vooral
rode drukinkten zijn watergevoelig en worden voor het behandelen afgedekt met een
doorzichtig aangebrachte film van cyclododecaan. Dit product verdampt geleidelijk
aan en zijn beschermfunctie verdwijnt na enkele dagen. Te broze documenten worden met een nevel van tylose bespoten. Tylose is te vergelijken met een zeer dunne
behangerslijm. Op die manier wordt het document verstevigd door de extra lijm die
eraan toegevoegd wordt. Hierdoor zijn reeds hele fijne scheurtjes gedicht en komen
gerafelde randen vlak te liggen. Het drogen gebeurt op dezelfde wijze als hierboven
aangehaald en het document is klaar voor verdere behandeling.
De overgebleven scheuren worden gedicht met voorgelijmd Japans papier en een warm
strijkboutje. Waar nodig worden ontbrekende stukken ingevuld met een zwaardere soort
Japans papier. Het werken met een warm boutje heeft als voordeel dat alle aangebrachte
lijm veel vlugger opdroogt en het document geen extra droogtijd en perswerk vraagt
in deze fase van de restauratie.
Bij het opstrijken mag men niet over de tekst gaan kleven. Omdat de tekst hier zo
belangrijk is, wordt dan ook geen enkel document gedoubleerd (een volledig vel Japans
papier aanbrengen op één zijde). Het document moet er vooral blijven uitzien zoals
het verworven werd. De 'ziel' moet erin blijven. Onze opdracht is om het hanteerbaar
en raadpleegbaar te houden.
Tot slot worden de documenten opgeborgen in zuurvrij papier en in zuurvrije mappen.
Ze worden niet meer ter raadpleging aangeboden in de leeszaal; er worden fotokopieën
van gemaakt. De originelen worden wel nog gebruikt in tentoonstellingen maar zelfs
daar worden ze soms vervangen door kleurkopieën.
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