“Kessel-Lo tussen 1900 en 1970”
een tentoonstelling met foto’s uit privécollecties

In het kader van Carrousel 2011 ging fotovereniging ZW/art in
samenwerking met Erfgoedcel Leuven op zoek naar foto’s over
Kessel-Lo van vóór de fusie. Met medewerking van tal van Kesselaars
werden honderden opnames verzameld, die vaak eenvoudig
zijn, maar van een hoge documentaire en artistieke kwaliteit.
Deze unieke verzameling lag aan de basis van een boeiende fotoexpo die een nieuwe blik werpt op Kessel-Lo tussen 1900 en 1970.
Privéfoto’s kunnen een groter belang hebben dan op het
eerste zicht lijkt. Alledaagse familiekiekjes bevatten vaak
ook informatie over het (intussen gewijzigde) straatbeeld,
bepaalde gebeurtenissen, het verenigingsleven,… Kortom: het
zijn beelden van de samenleving in een bepaalde periode.
Lees verder in deze folder om te weten te komen hoe je dit waardevolle
materiaal op een goede manier bewaart voor de toekomst. Wil je er
meer mee doen, kijk dan ook zeker op pagina 6.
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Bewaartips voor je foto’s
te vermijden:
Belangrijk bij de bewaring van foto’s is de afscherming van enkele
‘boosdoeners’:
Zuur
Zuur maakt papier bros. Papier verzuurt van nature, maar ook zelf breng
je al snel extra zuur aan op de foto via vingerafdrukken. Ook passepartoutkarton verzuurt foto’s.
Stof
Stof is een ideale voedingsbodem voor insecten, die het materiaal
blijvend aantasten. Stof kan ook krassen op foto’s veroorzaken en
schimmelvorming aantrekken.
Schommelingen in temperatuur en vochtigheid
Papier krimpt en zet uit door schommelingen in temperatuur
en vochtigheid. Kelders of zolders zijn dus meestal geen goede
bewaarplaatsen voor foto’s.
Licht
Vermijd blootstelling aan licht, vooral bij kleurenafdrukken, want de
aanwezige kleurstoffen zijn heel lichtgevoelig.
Inkt
Schrijf bij voorkeur niet op een foto. Als het toch moet, gebruik dan een
zacht potlood.
Bepaalde verpakkingen
Gebruik geen gekleurd en bedrukt papier voor de verpakking van foto’s.
De inkt of kleurstoffen kunnen opgenomen worden door het fotografisch
materiaal.
Verpakkingen met pergamijn worden vaak te koop aangeboden bij
fotospeciaalzaken, maar dat materiaal wordt broos, verkleurt vrij snel,
verkleeft met sommige fotografische materialen en vervormt gemakkelijk
onder invloed van vocht.
Koop ook geen verpakkingen met acetaat, want bij afbraak gaat dit
azijnzuur genereren.
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Vermijd verder nog:
etiketten, nietjes, paperclips, plakband, post-its,…;
schadelijke gassen en dampen: zet je fotocollectie niet in een 		
ruimte die pas geschilderd is en slecht verlucht wordt;
muizen en ander ongedierte.

Bewaartips voor je foto’s
hoe te werk gaan:
1. In een album of niet?
Als de foto’s opgeplakt zijn, kan dat zo blijven als het album in goede
staat is en stofvrij. Bewaring in albums met zelfklevende bladen moet
vermeden worden.
Als de foto’s nog in een album gezet worden, gebruik dan fotohoekjes
of bevestigingsstrips van polyester.
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2. Een goede verpakking
Verpakkingen rond foto’s zijn als ‘beschermings-buffers’ tegen
schommelingen in temperatuur en vochtigheid: een afsluitbare kast,
dozen, enveloppen,…
Als je hiervoor zuurvrije dozen en zuurvrije enveloppen kan gebruiken,
bescherm je het fotomateriaal ook meteen tegen zuur.
Tip: klop eens aan bij de heemkundige kring, het museum of het archief
uit je buurt. Misschien kan je samen met hen zuurvrije dozen en zuurvrij
papier aankopen, of kunnen ze je doorverwijzen naar een goede winkel
in je buurt.
Bewaar de foto’s bij voorkeur los, omdat wrijving en druk schade kunnen
aanrichten. Best staan ze rechtstaand, zonder krullen. Orden de foto’s
op maat en berg ze op in dozen die aansluiten bij deze maten. Laat ook
genoeg handruimte zodat het materiaal zonder gepeuter uit deze dozen
kan worden gehaald.
Negatieven bewaar je best in doorzichtige houders van polyester.
3. Ideale bewaaromstandigheden
Het bewaren van fotografisch materiaal in ideale bewaaromstandigheden
is heel moeilijk. Toch kan je enkele richtlijnen proberen te volgen:
Bewaar de foto’s zoveel mogelijk in het donker.
De beste temperatuur om fotoalbums te bewaren is bij 18°. Voor foto’s
mag dit zelfs iets lager. Belangrijker is echter dat er een relatief stabiele
temperatuur en vochtigheidsgraad is.
Probeer te zorgen voor een goede luchtcirculatie en een lage
vochtigheid. Dat laatste is vooral van belang bij dia’s.
Om de foto’s vast te nemen, zijn schone, katoenen handschoenen ideaal.
Gebruik geen rubberen handschoenen of katoenen handschoenen
met nopjes.
Bronnen:
presentatie Marika Ceunen, 2009
Hoera, een jubileum?!. Een vormingstraject voor verenigingen, Leuven, 2004
Conserveren van uw fotografisch materiaal, Fotomuseum Nederland
Fotografisch materiaal bewaren, de belangrijkste richtlijnen, Fotomuseum Nederland
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Meer doen met waardevol fotomateriaal
Heb je een collectie foto’s die je via internet aan een ruimer publiek wil
tonen? Wil je de interessantste foto’s vereeuwigen in een brochure over
je buurt?
Ontsluiting op internet: Erfgoedplus.be
Via samenwerking met de stad Leuven kan je je collectie online tonen.
Je krijgt een invoermodule ter beschikking en leert ermee werken.
Vervolgens plaats je de digitale afbeelding met beschrijving gemakkelijk
online via www.erfgoedplus.be. Voor meer informatie neem je contact
op met Erfgoedcel Leuven (zie achteraan).
Ontsluiting in een brochure: Straathistories
Wil je de interessantste foto’s vereeuwigen in een brochure over je
buurt?? Dat kan! De Erfgoedcel van de stad Leuven begeleidt wijk- en
buurtcomités om de geschiedenis en het cultureel erfgoed van hun
buurt te ontdekken. Bedoeling is om getuigenissen van buurtbewoners
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af te nemen en allerhande (archief)materiaal te verzamelen en zo het
verhaal van de straat, buurt of wijk te vertellen. Dit alles wordt verwerkt
in een mooie publicatie in de reeks ‘Straathistories. Leuvense buurten in
woord en beeld’. Meer informatie bij de Erfgoedcel Leuven.
Gooi waardevol materiaal zeker niet weg!
Wil je je fotocollectie wegdoen? Neem dan zeker contact op met het
Leuvens stadsarchief (zie achteraan). Wie weet vinden zij in je collectie
nog waardevolle foto’s die ze graag willen bewaren.

Deze folder en de tentoonstelling “Kessel-Lo tussen 1900 en 1970” kaderen in Carrousel
2011, een buurtproject van 30CC, het Leuvense cultuurcentrum, in samenwerking met
plaatselijke verenigingen en inwoners.
Samenstelling : Erfgoedcel Leuven
Met dank aan: Marika Ceunen, Francis Vansina, Karolien Vanwing en Caroline Vleugels
Afbeeldingen:
Paardenkar Coöperatief L’Abeille-De Bie: © Irma Dewulf
Archiefdozen: © Erfgoedcel Leuven, foto Pieter Baert
De Heuvelhof (deelgemeentehuis Kessel-Lo sinds 1938): © Broeders
Optocht bij priesterwijding van Pater Diederik Vansina: © Alfred Vansina
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