
Pagina 1 / datum: 22-09-22 

 

Collectiebeleid van de Historische vereniging VDMH&LR 

 

Inhoud 

Inleiding op collectiebeleid ............................................................................................................ 3 

Doel van de collectie ................................................................................................................... 3 

Collectiebeleid; wat verzamelen we wel en niet ................................................................... 3 

Werkgebied van de vereniging ................................................................................................ 4 

Geografisch kader ..................................................................................................................... 4 

Objecten met bijzondere relatie tot het werkgebied .................................................. 4 

Aandachtsterreinen van de vereniging ................................................................................. 4 

Onderwerpen uit de historische ontwikkeling ................................................................ 5 

Bijzondere perioden in de collectie .................................................................................... 5 

Genealogie ................................................................................................................................... 5 

Geschiedenis van de vereniging ......................................................................................... 5 

Soort objecten ............................................................................................................................... 5 

Fysieke driedimensionale objecten .................................................................................... 5 

Fysieke tweedimensionale objecten .................................................................................. 6 

Digitale collecties ...................................................................................................................... 6 

Algemene waardering collectie ................................................................................................ 7 

Categorieën ................................................................................................................................. 7 

Cultuurhistorische waarde van objecten ......................................................................... 7 

Sociaal-maatschappelijke waarde van objecten ........................................................... 8 

Gebruikswaarde van objecten ............................................................................................. 8 

Overige kenmerken en waarden van objecten ................................................................. 8 

Toestand ....................................................................................................................................... 8 

Ensemble ...................................................................................................................................... 9 

Herkomst...................................................................................................................................... 9 

Zeldzaamheid, representativiteit ........................................................................................ 9 

Origineel of kopie, dubbelen ................................................................................................ 9 

Hoe verzamelen we ....................................................................................................................... 10 

Aankoop .......................................................................................................................................... 10 

Schenkingen, erfenissen/legaten ......................................................................................... 10 

Ruil ................................................................................................................................................... 10 

Bruikleen ........................................................................................................................................ 10 



Pagina 2 / datum: 22-09-22 

 

Digitaal verzamelen; digitale objecten en linken ........................................................... 10 

Afstoten van objecten ................................................................................................................... 10 

Wat stoten we af ......................................................................................................................... 11 

Algemene criteria .................................................................................................................... 11 

Beleidsmatige criteria ........................................................................................................... 11 

Hoe stoten we af ......................................................................................................................... 12 

Selectiecommissie/werkgroep voor verwerving en afstoting ........................................ 12 

Bijlagen ............................................................................................................................................... 13 

Deelcollecties (algemene aanduiding) ................................................................................ 13 

Bijlagen: afzonderlijke documenten met betrekking tot de collectie ......................... 14 

Collectie presentatie / publicatie (diverse aspecten) ................................................... 14 

Rechten en plichten in verband met de collectie ........................................................... 14 

Personele bezetting .................................................................................................................... 14 

 
  



Pagina 3 / datum: 22-09-22 

 

Inleiding op collectiebeleid 

De Historische vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens en Leidsche Rijn1 heeft in het 

meerjarenbeleidsplan 2022-20242 aangegeven dat er behoefte is aan een collectiebeleid. Het beleid 

is nu te weinig specifiek, veel delen van het archief zijn nog niet digitaal vastgelegd, of niet 

inzichtelijk of niet goed gedocumenteerd, en voor een deel ook slechts vanaf één plek 

benaderbaar. 

Collectiebeleid betreft het doel van de collectie van de vereniging, verwerving van nieuwe objecten, 

en het afstoten van onderdelen van de collectie (verzamelbeleid), en in breder zin tevens de 

registratie en documentatie van de collectie-objecten, opslag en beheer en publiek toegankelijk 

maken. Dit document gaat vooral in op het verzamelbeleid. 

De HV heeft een kennis- en informatiecentrumfunctie, en biedt toegang tot een 

documentatiecentrum in de Broederschapshuisjes (BSH) voor een breed publiek met ondersteuning 

door vrijwilligers. 

De HV wil delen van zijn collectie in vaste en wisselende opstelling kunnen presenteren in de BSH 

(museumfunctie), het documentatiecentrum beschikbaar stellen voor onderzoek en 

geïnteresseerde bezoekers (documentatiefunctie), en de collectie inclusief documentatie digitaal 

toegankelijker maken via de eigen website, en voor delen van de collectie via de collectiebank. 

Uitgangspunt is met betrekking tot de bestaande collectie: het in stand houden, het goed en veilig 

bewaren, het registreren en documenteren, en (ook digitaal) beter toegankelijk maken en 

presenteren aan het publiek. Daarin past ook een beleid voor het kunnen afstoten van wat niet 

(meer) goed past binnen onze collectie.  

Het beleid is ook een leidraad voor het verzamelen van nieuwe objecten/documentatie voor de 

collectie, inclusief registratie en opslag en presentatie  

De collectie betreft een keur aan objecten uit het documentatiecentrum / kenniscentrum, zoals 

boeken, tijdschriften, folders, brochures, kaarten, foto’s, films, documenten over personen (zoals 

rouwkaarten, bidprenten, geboortekaartjes, (dtb-)registers, akten), en objecten zoals deze meer 

gezien worden als in een museum (zoals schilderijen, prenten, werktuigen, gereedschappen, 

maquettes, sier- en gebruiksvoorwerpen). Er is geen scherpe functionele scheiding tussen 

‘documentatiecentrum’ en ‘museum’. Onder ‘objecten’ en ‘collectie’ worden dan ook alle onderdelen 

gevat. 

 

Doel van de collectie 

Met de collectie wil de historische vereniging bijdragen aan haar statutaire doelen: 

• Wekken van belangstelling voor alle historische goederen 

• Het overdragen van kennis van de lokale geschiedenis aan een breed publiek, voor educatieve 

doeleinden en voor een algemeen publiek dat interesse heeft voor de geschiedenis 

• Het bewaren, beheren en publiek toegankelijk maken van waardevolle historische documenten 

en erfgoed  

• Het publiekelijk toegankelijk maken van de Broederschapshuisjes als ontmoetingsplaats en 

historisch kenniscentrum voor wetenschappelijk en algemeen onderzoek, archief en 

tentoonstellingen  

• Het ondersteunen van behoud en zichtbaar maken van waardevol historisch erfgoed. 

 

Collectiebeleid; wat verzamelen we wel en niet 

• De HV streeft ernaar mede met behulp van de collectie een waardevol beeld te geven van, en 

een verhaal te vertellen over de historie van ons werkgebied, voor onderzoekers, voor de 

leden, en voor algemeen geïnteresseerden. De HV wil een verzameling die inzicht geeft en 

ondersteunt bij dat beeld over de historie van ons werkgebied. Tegelijk betekent dit dat een 

verzameling per definitie altijd beperkingen kent en niet een compleet beeld van elke 

gebeurtenis en elke ontwikkeling kan geven, en de opslagmogelijkheden zijn ook niet 

onbeperkt. Collectievorming betekent keuzes maken in wat we (nog) willen verzamelen, en wat 

we dus willen verwerven (actief of passief) en wat we uit de collectie nemen. 

• De HV heeft in de afgelopen jaren al een mooie, brede collectie en uitgebreide documentatie 

opgebouwd, en het streven is om de collectie aan te vullen en daarin op te nemen wat 

ontbreekt (hiaat) en wat met de kennis van nu als een waardevolle aanvulling wordt gezien. Dit 

 
1 Hierna ook HV of HV VDMHLR of de vereniging 
2 https://www.histvervdmh.nl/meerjaren-beleidsplan/  

https://www.histvervdmh.nl/meerjaren-beleidsplan/
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betreft objecten die betrekking hebben op het verleden, en objecten in relatie tot actuele 

ontwikkelingen: het heden is morgen al historie.  

 

Werkgebied van de vereniging 

Geografisch kader  

De objecten in de collectie van de vereniging hebben betrekking op het geografisch werkgebied 

(verkort/vereenvoudigd weergeven): 

• De voormalige gemeente Vleuten-De Meern die tot stand is gekomen in 1954, en in 2001 is 

opgegaan in de gemeente Utrecht, thans bekend binnen de gemeente Utrecht als wijken 

Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, de wijken 9 (Leidsche Rijn) en 10 (Vleuten-De Meern) met 

inbegrip van de polders Rijnenburg en Reijerscop, van de gemeente Utrecht.  

• De voormalige gemeenten Haarzuilens, Vleuten, Veldhuizen en Oudenrijn3, ook voor de delen 

die in 1954 niet zijn opgegaan in de gemeente Vleuten-De Meern, voor zover betreft de periode 

voor het ontstaan van de gemeente Vleuten-De Meern. Praktisch vallen de delen ten oosten 

van het Amsterdam-Rijnkanaal, voor zover betrekking hebbend op ontwikkelingen vanaf dat 

moment niet meer onder het werkgebied. 

• De wijzigingen in de juridische status van grondgebied van voormalige gemeenten4 hebben 

geleid tot enige aanpassingen in ons werkgebied. Voor zover nieuw toegevoegd worden de 

ontwikkelingen in het verleden en heden in dat gebied gevolgd en kunnen objecten die daar 

betrekking op hebben, worden toegevoegd aan de collectie.  

• Gebieden die nu buiten ons werkgebied vallen, worden door onze vereniging niet meer actief 

gevolgd. Objecten die eerder in de loop der tijd zijn verzameld onder het toenmalige 

werkgebied blijven onderdeel van de collectie, tenzij er specifieke gronden zijn om af te stoten. 

Objecten die formeel buiten het werkgebied vallen, maar betrekking hebben op de voormalige 

gemeenten, en een toegevoegde waarde hebben voor de vereniging kunnen worden 

opgenomen in de collectie.  

Objecten met bijzondere relatie tot het werkgebied 

• Objecten die als zodanig op zich geen betrekking hebben op het werkgebied, maar die gemaakt 

of ontworpen of ontwikkeld zijn of betrekking hebben op bijzondere prestaties door personen 

die wonen of gewoond hebben in het werkgebied, kunnen ook tot de collectie behoren. Te 

denken valt bijvoorbeeld aan (een verzameling) boeken door personen die lokaal of regionaal 

bekendheid genieten of genoten of een memorabele rol hebben gespeeld in het dagelijks leven 

van mensen in het werkgebied. Een voorbeeld betreft de kinderboeken geschreven door de 

vroegere Vleutense inwoner en onderwijskracht Kees Valkenstein. 

• Objecten met betrekking tot de geschiedenis van gebieden die net buiten ons werkgebied 

vallen, maar wel zeer sterk verbonden zijn of zijn geweest met ons werkgebied, zoals de stad 

Utrecht, Jutphaas (Rijnenburg) en Vreeswijk, Harmelen, Kockengen, kunnen worden verzameld 

of binnen de bestaande verzameling blijven. Daarbij gaat het om objecten die de 

verbondenheid laten zien en een nader inzicht geven in de geschiedenis van ons werkgebied, 

zoals bestuurlijke verbondenheid, geografische verbondenheid (waterlopen, grondgebruik, 

wegen), inwoners, economische ontwikkelingen, en dergelijke.  

• Los van het werkgebied kunnen op beperkte schaal algemene objecten worden verzameld, 

vooral documentatie (boeken, kaarten en dergelijke), ten behoeve van het kennis-/ 

documentatiecentrum, die achtergrond- of studie-informatie geven over onze geschiedenis en 

objecten uit onze collectie. Dit betreft bijvoorbeeld boeken over de algemene geschiedenis van 

Nederland of onze provincie, boeken over specifieke onderwerpen die ingaan op bijvoorbeeld 

de techniek van woningbouw, landbouw, scheepvaart en dergelijke die ook bekend is binnen 

ons werkgebied. 

 

Aandachtsterreinen van de vereniging  

In beginsel kan elk historisch of actueel gegeven of object dat betrekking heeft op het werkgebied 

en uit elk tijdvak in de historie onderdeel zijn van de collectie. In de praktijk blijkt er enige focus in 

 
3 En de gemeente Catharijne (van 1812/1818 tot 1823?) 
4 Zie voor de wijzigingen in de gemeentelijke grenzen ook: Kwartaalblad historische vereniging 1983, nr 1, pag. 

84-90: https://vmhl.collectiebank.nl/beeldbank/start/vhml?view=preview&fuid=col01/2TDS-00007.pdf  

about:blank
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de collectie en wordt in het bijzonder aandacht besteed aan bepaalde tijdvakken en onderwerpen. 

In de canon van Leidsche Rijn5 zijn bepaalde gebeurtenissen genoemd die een beeld geven van 

ontwikkelingen in het verleden, en worden diverse tijdperken bestreken. In het collectiebeleid kan 

deze ordening richting geven, met bijvoorbeeld: 

 

Onderwerpen uit de historische ontwikkeling  

• Water en landinrichting, ontginningen en ontwatering, water- en landwegen 

• Monumenten en bijzondere gebouwen (forten, ridderhofsteden en kastelen, monumentale 

boerderijen, molens) 

• Bestuurlijke ontwikkelingen en strijd / (burger)oorlogen 

• Land- en tuinbouw 

• Economie algemeen; industrie, ambachten en beroepen, transport en mobiliteit 

• Ontwikkeling in de bevolking, gebieds- en stadsontwikkeling, woningbouw, gemeenschappelijke 

voorzieningen, in het bijzonder ontwikkeling van VINEX-locatie Leidsche Rijn 

• Religieus leven en daaraan verbonden activiteiten en organisaties 

• Dagelijks leven, vrijetijdsbesteding, cultuur, kunst, sport. 

 

Bijzondere perioden in de bestaande collectie 

• Romeinse tijd 

• Middeleeuwen 

• Recente geschiedenis sinds circa 1900 

• Geschiedenis sinds opgaan van gemeente Vleuten-De Meern in gemeente Utrecht  

 

Genealogie 

• Documenten en objecten met betrekking tot personen en families uit ons werkgebied 

(stambomen en familiebeschrijvingen, registers, akten). 

 

Geschiedenis van de vereniging 

• Bestuursstukken, ledenadministratie, financiële administratie, juridische en andere 

documenten, foto’s, films, presentaties van de HV. 

 

 

Soort objecten 

 

Fysieke driedimensionale objecten 

• De HV heeft een beperkte fysieke opslag- (depot-) en presentatieruimte in de 

Broederschapshuisjes (BSH), een opslagruimte (depot) in een bunker, en opslag (depot) in de 

Geertjeshoeve. De HV heeft geen ruime financiële middelen om elders (extra) opslag- en 

presentatieruimte te huren. De HV heeft daardoor weinig mogelijkheden voor de verwerving en 

conservering en behoud, en presentatie van fysieke grote driedimensionale objecten. Eventueel 

kunnen unieke grote voorwerpen die specifiek zijn voor bepaalde personen of ontwikkelingen in 

ons werkgebied, in de collectie worden behouden of opgenomen. 

• Fysieke objecten kunnen kwetsbaar zijn doordat ze een bijzondere zorg nodig hebben voor 

conservering en onderhoud en veilige bewaring of veel ruimte voor opslag vragen. Bijvoorbeeld 

grote werktuigen, gebruiksvoorwerpen, textiele goederen, beelden, constructies van hout, 

metaal, objecten die extra bescherming nodig hebben tegen brand, houtworm, schimmel, 

insecten en ongedierte, kostbare objecten (hoge financiële waarde, unieke objecten). 

• De vereniging is daarom zeer selectief in het verwerven van fysieke objecten. Driedimensionale 

objecten worden in beginsel alleen verworven indien het gaat om kleine objecten die 

herkenbaar verbonden zijn voor ons werkgebied en zonder veel bijzondere eisen over de 

opslag in de BSH bewaard kunnen worden en daar permanent of wisselend tentoongesteld.  

• Andere fysieke objecten die worden aangeboden kunnen wel nader inzicht bieden in de historie 

van het werkgebied en een ‘verhaal vertellen’. Ze worden zo mogelijk gefotografeerd, 

gekoppeld aan bijvoorbeeld een interview met de vroegere gebruiker, filmmateriaal over het 

gebruik, en van documentatie voorzien, en in digitale vorm opgeslagen en toegankelijk 

 
5 https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/leidsche-rijn  

https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/leidsche-rijn
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gemaakt voor het publiek. Eventueel worden (vervolgens) andere gespecialiseerde instellingen 

benaderd of geduid die deze fysieke objecten zouden kunnen opnemen in hun collectie. 

• Fysieke onderdelen van de bestaande collectie kunnen eventueel ook aldus worden 

‘gedigitaliseerd’. Deze keuze kan zo nodig, na inventarisatie, worden gemaakt voor grotere en 

voor kwetsbare objecten zoals hiervoor bedoeld, of voor generiek, industrieel vervaardigde 

objecten of anderszins algemeen veel voorkomende voorwerpen die ook elders in 

gespecialiseerde of grote instellingen worden bewaard. De originele objecten kunnen dan 

eventueel worden afgestoten. 

 

Fysieke tweedimensionale objecten  

• Tweedimensionale objecten (‘platte stukken’), zoals boeken, tijdschriften, overige geschriften, 

tekeningen, kaarten, prenten en foto’s, films, kunnen in de bestaande collectie worden 

behouden. Dergelijke voorwerpen kunnen ook nieuw worden verworven voor en toegevoegd 

aan de collectie.  

• Algemeen geldt dat er ruimte voor moet zijn in de BSH, en dat ze onder normale 

omstandigheden zoals deze zijn in de BSH, zonder kostbare maatregelen van conservering, 

kunnen worden behouden of nieuw opgeslagen. 

• Ook bij tweedimensionale objecten is er een keuze om, afhankelijk van de aard van het object, 

een digitale vorm in de collectie op te nemen in plaats van het fysieke object. Denk aan foto’s 

en films en scans van/over een object, met een goede documentatie over relevante aspecten 

van het object. 

 

Digitale collecties 

• In toenemende mate zal de vereniging objecten niet (alleen maar) fysiek, maar (ook) digitaal 

verzamelen. Daarmee volgt ze de trend bij grote landelijke instellingen6. Bij boeken en andere 

publicaties zoals tijdschriften, krantenartikelen en brochures worden zo mogelijk (ook) digitale 

versies verworven en opgeslagen, zoals in pdf7-vorm, bij kaarten en tekeningen en dergelijke 

in jpg of andere vorm. Voor bepaalde bijzondere publicaties zal (ook) een fysieke versie 

wenselijk zijn, zoals bij handgedrukte boeken met een beperkte oplage (bibliofiele uitgaven, 

kunstenaarsboeken, kinderboeken en poëzie), en bij bijzondere uitgaven die vaak ter plekke 

ingezien worden en zich bij uitstek lenen voor presentatie in fysieke vorm in de BSH (naast 

eventuele digitale versie).  

• Digitaal kunnen ook andere soorten objecten worden opgeslagen, zoals geluidsfragmenten 

(interviews, podcasts, samenvattingen, overzichten, dossiers).  

• Afhankelijk van auteursrechten en privacy-rechten kunnen digitale objecten direct digitaal 

breed toegankelijk worden gemaakt of in beperkte kring (bijvoorbeeld alleen voor 

onderzoekers) of in beperkte vorm (bijvoorbeeld wachtwoordbeveiliging, of alleen inzien via pc 

in de BSH).  

• Bij digitale collectievorming zal de vereniging ook niet noodzakelijk elk object zelf verwerven of 

behouden, fysiek of digitaal. Doel van de collectievorm is om met behulp daarvan de historie 

van ons werkgebied in beeld te brengen en ‘het verhaal te ‘vertellen’. Dit kan voor een deel ook 

worden gerealiseerd door gebruik te maken van andere collecties. De vereniging is dan ‘een 

spin in het (world wide) web’ en verwijst ook gericht door naar (objecten in) collecties in 

gespecialiseerde instellingen elders8. Andere instellingen kunnen dat ook doen met objecten die 

onze vereniging bezit. Een verdergaande ontwikkeling in die richting is de Collectie Nederland9. 

Alle erfgoedinstellingen moeten hun collectie via Collectie Nederland aanbieden, en andere 

instellingen kunnen daar voor kiezen. In de toekomst kan de vereniging dit ook doen door een 

 
6 Musea en instellingen leggen steeds meer nadruk op digitale verzameling. De Koninklijke bibliotheek neemt 

bijvoorbeeld geen fysieke boeken meer op van Nederlands uitgevers, maar uitsluitend digitale versies (met 

enige uitzonderingen) https://www.kb.nl/uitgevers/publicaties-deponeren 
7 Pdf: Portable document file ; jpg: Joint Photographic Experts Group 
8 De website van de vereniging verwijst nu ook al door naar andere interessante sites (leuke websites en 

BuurHV’s) https://www.histvervdmh.nl/andere-websites/  
9 https://www.Collectienederland.nl   De collecties kunnen via Collectie Nederland kunnen worden doorgegeven 

aan Europeana en zijn daarna dus ook op Europees niveau beschikbaar. 
https://www.collectienederland.nl/aansluiten-bij-de-digitale-collectie-nederland/  

https://www.kb.nl/uitgevers/publicaties-deponeren
https://www.histvervdmh.nl/andere-websites/
https://www.collectienederland.nl/
https://www.collectienederland.nl/aansluiten-bij-de-digitale-collectie-nederland/
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directe link naar het eigen registratiesysteem, en ook de eigen ‘look en feel’ en logo van de 

vereniging daarover heen leggen. 

• Soms komen objecten die de vereniging fysiek heeft ontvangen na enige tijd ook digitaal 

beschikbaar. Denk aan tijdschriften van musea en andere historische organisaties, die in 

fysieke vorm verschijnen en na enige tijd ook via internet zonder kosten volledig toegankelijk 

worden. Vanaf dat moment is het voor toegankelijkheid voor ons publiek strikt genomen niet 

nodig ook nog het fysieke object te bewaren. Een variant is die waarbij de publicatie na enige 

tijd alleen op thema of auteur, plaats of trefwoord toegankelijk wordt10. Er kan op onze website 

een link worden gemaakt naar de betreffende organisatie (URL)11 of naar een onderdeel van de 

website van die organisatie zodat de geïnteresseerde naar de historie van ons werkgebied 

directe toegang heeft. Dan kan de keuze worden gemaakt het fysieke object (bijvoorbeeld het 

papieren tijdschrift) vanaf het ontstaan van volledige digitale toegankelijkheid af te stoten. 

 

Algemene waardering collectie 

Categorieën 

Een collectie bestaat uit deelcollecties die elk een onderlinge samenhang hebben (fysiek, tijdperk, 

onderwerp). Binnen de hele collectie is een kerncollectie te onderscheiden die als essentieel gezien 

wordt binnen de missie van de vereniging. De kerncollectie kan bestaan uit objecten van 

verschillende deelcollecties. 

Objecten binnen de collectie of deelcollecties binnen de collectie kunnen een nadere algemene  

waardering krijgen, zoals gebruikelijk in musea. Deze waardering helpt bij het maken van keuzes. 

• Categorie A omvat objecten die tot de top van het Nederlands cultuurbezit horen, topstukken12. 

• Categorie B zijn objecten die niet het allerhoogste cultuurhistorisch belang hebben zoals 

categorie A, maar wel een hoge culturele, attractie- of presentatiewaarde. 

• Categorie C betreft  objecten die geen grote culturele waarde hebben zoals objecten in 

categorie B, maar wel van lokale of regionale culturele waarde zijn, en behoren tot het 

verzamelgebied, en elk op zich zelf mogelijk niet erg waardevol zijn, maar bijdragen aan het 

‘verhaal’ dat de vereniging wil vertellen. 

• Categorie D zijn objecten die niet (meer) in de collectie passen en voor afstoting in aanmerking 

kunnen komen (bestaande collectie) of niet worden toegevoegd (nieuw aangeboden, maar dus 

geweigerd). Eventueel kunnen deze objecten wel enige waarde hebben.  

Objecten in categorie A, B en C hebben, mits passend binnen het werkgebied, elk op zich 

voldoende waardering om tot de collectie te horen. Andere bijkomende criteria kunnen wel leiden 

tot niet verzamelen of niet meer behouden (een topstuk uit categorie A kan geheel buiten ons 

werkgebied vallen en zou om die reden in beginsel kunnen worden afgestoten; een stuk uit 

categorie B kan te groot en kostbaar zijn voor opslag en conservering zodat het toch niet binnen de 

collectie behouden wordt).  

 

Een object moet een documentaire waarde dragen, een ‘verhaal’ kunnen vertellen. Kunnen we er 

iets mee voor onderzoekers of een breed publiek?  

Een object zal dus altijd een relatie met het werkgebied moeten hebben en minstens over een van 

de drie mogelijke cultuurhistorische waarden moeten beschikken. Het moet van historisch, artistiek 

of informatief belang zijn. Dit laat de mogelijkheid open dat eerder in de collectie opgenomen 

objecten die niet aan deze voorwaarde voldoen, toch nog onderdeel van de collectie blijven. 

 

Cultuurhistorische waarde van objecten 

• Historisch: Is er een associatie of relatie met een bepaalde persoon, groep, gebeurtenis, plaats, 

activiteit in het werkgebied in het verleden? Is er een associatie met een bepaalde periode, 

proces, thema, ontwikkeling, tijdsbeeld of levensstijl die van belang is geweest of is in ons 

 
10 https://shhv.info/publicaties/heemtijdinghen/  
11 Bijvoorbeeld https://www.oud-utrecht.nl/ en https://www.oud-utrecht.nl/wat-doen-wij/publicaties/tijdschrift-
oud-utrecht/20-tijdschrift  
12 In verband met beveiliging (brand (rieten dak), (in)braak, bewaarcondities algemeen) dienen A-stukken niet 

in de BSH te worden opgeslagen, maar te worden ondergebracht in gespecialiseerde instellingen of op een 
andere veilige plaats. 

https://shhv.info/publicaties/heemtijdinghen/
https://www.oud-utrecht.nl/
https://www.oud-utrecht.nl/wat-doen-wij/publicaties/tijdschrift-oud-utrecht/20-tijdschrift
https://www.oud-utrecht.nl/wat-doen-wij/publicaties/tijdschrift-oud-utrecht/20-tijdschrift
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werkgebied? Voorbeelden: Is het gemaakt door een bekende persoon in ons werkgebied? Geeft 

het een beeld van een bepaald gebouw of van personen of organisaties of een mijlpaal, een 

hoogte- of dieptepunt, en kan een ontwikkeling in de tijd worden gevolgd?  

• Artistiek: Is object/collectie bijzonder om zijn ontwerp, concept, uitvoering, vormgeving, 

techniek, creativiteit? Is het een representant van een bepaalde stijl, stroming, kunstenaar? 

Voorbeeld: een kenmerkende stijl die aansluit bij grotere stromingen of juist een eigen unieke 

herkenbare stijl, of juist voor het werkgebied? Voorbeeld: een reeks boeken of schilderijen van 

bekende kunstenaars uit het werkgebied, al dan niet met inhoudelijke verbinding van die 

werken met het werkgebied. 

• Informatief: Wordt object/collectie bewaard vanwege de informatie die het bevat en kan die 

worden bestudeerd? Geeft het object informatie over het leven van bewoners, over gebouwen, 

het landschap, de economische bedrijvigheid en vormen van vrijetijdsbesteding in ons 

werkgebied? Is er voldoende informatie over het object beschikbaar en te verkrijgen en is en 

blijft die ook op langere termijn interessant voor ons publiek? Draagt het bij aan kennis over 

ons werkgebied? 

Sociaal-maatschappelijke waarde van objecten 

• Maatschappelijk: Vervult object/collectie een functie voor een bepaalde groep of gemeenschap 

in het werkgebied in het hier en nu, of vervulde het een functie in het verleden? Zijn er 

groepen die nu een bijzondere band met het object hebben of in het verleden hadden? Heeft 

het een actuele, sociale, religieuze, politieke, maatschappelijke betekenis? Is het object 

bepalend voor de identiteit van een groep op dit moment? Geeft het een beeld van juist 

alledaagse gebeurtenissen in een bepaalde periode of groep en is het juist daarom interessant 

‘vergelijkingsmateriaal’ met het heden of andere perioden? 

• Beleving: Wekt object/collectie bij het publiek een bepaalde collectieve beleving op? Ademt het 

een bepaalde sfeer uit, roept het emoties op? Speelt het op een bepaalde manier in op de 

zintuigen? Is een object of de persoon / personen waarop het object betrekking heeft, 

‘herkenbaar’ voor het publiek? (“oh ja, die hadden mijn grootouders ook…”) 

Gebruikswaarde van objecten 

• Museaal: Wordt object/collectie gebruikt voor presentatie, educatie, onderzoek? Speelt het een 

bijzondere rol in de tentoonstelling? Wordt erover gepubliceerd door de HV, of door anderen en 

kunnen we daar op inspelen? Kunnen we het object ook ‘kwijt’ in onze ruimte, dus opslaan en 

presenteren? Hebben we het nodig om het (permanent) te bezitten om er over te kunnen 

publiceren of het te kunnen presenteren, of kunnen we ook zonder het object kennis 

verspreiden?  
Past het object ook binnen de focus/prioriteiten van de vereniging (vergelijk elementen uit de 

canon Leidsche Rijn13 en tijdschriftspecials die gaan over de Romeinse tijd, water en 

landinrichting, bestuurlijke ontwikkelingen en strijd, economische ontwikkelingen, industrie, 

land- en tuinbouw, mobiliteit en transport, gebieds- en stadsontwikkeling, maatschappelijke 

ontwikkelingen (samenleving, welzijn, cultuur, sport, religie)? 

• Economisch: Genereert het object/collectie inkomsten voor de organisatie? Trekt het extra 

bezoekers of donateurs of leden? Is het bepalend voor de bekendheid en reputatie van de 

organisatie? Is het ook interessant voor nieuwe doelgroepen die de vereniging wil aantrekken 

(nieuwe inwoners, jongeren, kinderen, personen met een andere achtergrond dan de 

oorspronkelijke bewoners van het werkgebied)? 

 

Overige kenmerken en waarden van objecten 

 

Toestand  

• Is het fysieke object / de collectie in een goede toestand en voldoende compleet, of ook 

ondanks beschadiging/incompleetheid interessant?  

• Is het beschadigd maar tegen voor de vereniging redelijke kosten reparabel, en is dat nodig? 

 
13 https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/leidsche-rijn en 
https://vmhl.collectiebank.nl/beeldbank/start/vhml?fc=browse&mtab1=2&lastfilter=custom16&queryid=1&colu
mn=4&inresults=1&filtermetas=custom16%3DSpeciale%20uitgaven%20Historische%20vereniging  

about:blank
about:blank
about:blank
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• Is het een gevaar voor de bestaande collectie of personen (houtworm, schimmel, asbest) en is 

dat gevaar tegen redelijke kosten te keren?  

• Hebben we een passende, eigen, opslagmogelijkheid tegen redelijke kosten, gelet op 

kwetsbaarheid omvang, speciale eisen aan opslag qua licht, lucht, vochtigheid, temperatuur, 

veiligheid (bijvoorbeeld brand, inbraak)? 

 

Ensemble 

• Bestaat object/collectie uit onderdelen die samen een geheel (moeten) vormen? Een servies of 

bestek met een set borden, kopjes, messen, vorken et cetera is een ensemble; een stapel 

identieke industrieel vervaardigde borden is geen ensemble. 

• Is het een eenheid? Hoe? Is dat geheel compleet? Hoe erg is het als het niet compleet is, of als 

een selectie uit het bestaande wordt opgenomen van wat voldoet aan onze criteria, en de rest 

niet?  

 

Herkomst  

• Is de herkomst van object/collectie bekend, gedocumenteerd, betrouwbaar?  

• Is het de originele toestand, is het geschikt voor het beoogde gebruik? Dubieuze artikelen 

waarbij we (mogelijk) in strijd handelen met wet- en regelgeving, nemen we niet aan. 

 

Zeldzaamheid, representativiteit  

• Is object/collectie uniek, in de wereld, in het land, binnen de eigen collectie?  

• Past het object meer bij een (gespecialiseerde) collectie van een andere instelling 

(overheidsinstelling, zoals Rijksarchief, Het Utrechts Archief, gespecialiseerde instellingen zoals 

een museum of een website voor specialistische onderwerpen), of kunnen wij via een digitale 

link dergelijke objecten laten zien en bestuderen, of ten behoeve van bijvoorbeeld tijdelijke 

tentoonstelling in tijdelijke bruikleen krijgen, voor zover van belang voor ons werkgebied? 

• Is het in hoge mate representatief voor een bepaalde periode, plaats, stijl, stroming, gebruik, 

thema, gemeenschap?  

 

Origineel of kopie, dubbelen 

• Gaat het om een origineel van een object of om een kopie? In principe worden van objecten 

zoveel mogelijk de originele exemplaren verzameld. Indien het origineel niet beschikbaar is, 

kan een kopie worden opgenomen, bijvoorbeeld van kaarten, artikelen, prenten, foto’s. Dit kan 

geboden zijn voor (veelvuldig) gebruik als achtergrondmateriaal, bron-/studiemateriaal of voor 

educatieve of presentatiedoeleinden. Zo mogelijk wordt bij niet-originele objecten digitaal 

verzameld of wordt digitaal gelinkt naar de originelen. 

• Betreft het een object waarvan al een exemplaar in de collectie is, dus is het een dubbel 

exemplaar en hebben we dus al voldoende in huis? Exact of bijna exact gelijke objecten 

worden in beginsel niet verzameld. Dit kan wel het geval zijn bij bijvoorbeeld 

(gebruiks)voorwerpen die juist betekenis hadden omdat ze niet in enkelvoud, maar in een 

ensemble (servies) of in grote aantallen werden gebruikt (voorbeeld: een verzameling 

munten). Een beperkte serie kan juist een goed beeld geven of de objecten kunnen ingezet 

worden voor educatie doelen (steun- of gebruikscollectie). De vereniging kan er expliciet voor 

kiezen om alles te verzamelen uit het werk van een bekende lokale schilder (zoals Graafland) 

of papieren boeken van een bekende auteur (zoals Valkenstein). De collectie wordt dan 

gevormd door zoveel mogelijk producten uit het oeuvre van die persoon. Ook al zal daar enige 

overlap in onderwerpen en vormen in voorkomen. 

• Is het object / de collectie een beschrijving van één of meerdere personen uit het werkgebied 

in het kader van genealogie en onderzoek daarnaar, alle persoonlijke data in de vorm van 

geboortekaart, bidprent, overlijdensbericht en legt die een relatie met de historie van het 

werkgebied, door de rol die de persoon/personen heeft/hebben gespeeld in die historie? 

• Is het object een weergave van een gebeurtenis of ontwikkeling in ons werkgebied op een van 

de onderwerpen en draagt dit bij aan meer kennis over ons werkgebied, ook voor degenen die 

na ons komen?  

• Kan het object vrij worden gepubliceerd: op de website of de collectiebank van de vereniging 

(documenten, foto’s, films), en/of tentoongesteld of geraadpleegd in de Broederschapshuisjes 

of een andere (tijdelijke) locatie, via een publicatie in het tijdschrift of andere uiting van de 

vereniging? 
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Hoe verzamelen we 

 

Aankoop 

• De vereniging koopt objecten die betrekking hebben op het werkgebied, en die passen binnen 

het collectiebeleid. Voorbeeld: boeken over of rondom ons gebied. De vereniging stelt een 

budget vast voor aankopen. Indien het budget ontoereikend is en aankoop gewenst wordt, kan 

worden gezocht naar andere aanvullende vormen van (co-)financiering zoals sponsoring of 

subsidie. 

 

Schenkingen, erfenissen/legaten  

• Een veel voorkomende vorm van verzamelen is het in ontvangst nemen van objecten die 

worden aangeboden aan de vereniging. Het initiatief gaat meestal uit van de schenker of 

erflater. Bij schenkingen en verkrijging bij erfenis wordt niet alles aangenomen. Ook dan geldt 

dat objecten binnen het collectiebeleid moeten passen en dat zo nodig keuzes worden gemaakt 

over opname in de collectie van voorwerpen en verzamelingen die wordt aangeboden.  

 

Ruil 

• Ruil van objecten met gesloten beurzen met een andere instelling. Bijvoorbeeld objecten over 

een ander gebied worden geruild met een zusterinstelling tegen objecten die op ons 

werkgebied betrekking hebben. Objecten die in onze collectie dubbel voorkomen, kunnen 

worden uitgewisseld met een andere instelling die objecten voor onze vereniging heeft. 

 

Bruikleen 

• De vereniging ontvangt objecten in bruikleen bijvoorbeeld voor een korte bepaalde tijd, zoals 

voor een wisseltentoonstelling of een bepaalde studie. Bij een aanbod voor langdurige 

bruikleen geldt als aandachtspunt dat het aangebodene toegevoegde waarde heeft voor de 

vereniging, en de vereniging niet de functie krijgt van langdurige bewaarplaats voor de 

bruikleengever. 

 

Digitaal verzamelen; digitale objecten en linken 

• Objecten kunnen een digitale verschijningsvorm hebben: digitale tekst-/beeldbestanden (Word, 

Excel, PowerPoint, PDF), beeldbestanden (JPG, PDF e.d.), beeld/geluidsfragmenten (MOV). 

Deze worden digitaal opgeslagen in het register- en documentatiesysteem van de vereniging, 

en aldus toegankelijk gemaakt. Dit kan ook met digitale bestanden van fysieke objecten die de 

vereniging heeft. 

• Een andere opkomende wijze van digitaal verzamelen is die waarbij geen digitale bestanden 

worden verworven, maar de vereniging informatie toevoegt aan zijn kenniscentrum door 

digitaal informatie binnen te halen. De vereniging maakt op of via haar website en digitale 

opslag links naar betrouwbare informatiebronnen die betrekking hebben op ons werkgebied 

voor informatie die past binnen de kaders van het collectiebeleid. De vereniging bezit dus niet 

zelf een fysiek drie- of tweedimensionaal object, en zelfs niet een digitaal foto- of tekstbestand 

(jpg of pdf of iets dergelijks). De vereniging verwijst op haar website naar de bron om daarmee 

haar verhaal te illustreren. Dergelijke links zijn ook mogelijk naar specifieke nieuwsbronnen. 

 

Afstoten van objecten 

• Een collectie is niet statisch: nieuwe objecten worden verworven, maar ook worden bij 

gelegenheid objecten afgestoten. De kwaliteit van de collectie kan worden verbeterd door deze 

‘op te schonen’. De brede collectie kan daardoor een duidelijker profiel krijgen, aantrekkelijker 

worden gepresenteerd, en beter beheersbaar worden. 

• Objecten die niet passen binnen het beleidskader (of het strikte geografische gebied), maar al 

een deel van de collectie zijn, hoeven daarmee niet automatisch direct te worden weggedaan.  

• Afstoten vereist dat eerst een actie wordt ondernomen om te onderkennen welke objecten 

mogelijk voor afstoten in aanmerking komen. Bij de boekencollectie bijvoorbeeld beoordelen 

welke niet (meer) passen binnen de collectie, omdat ze geen enkele betrekking hebben op ons 

werkgebied, te algemene onderwerpen (boeken over onderwerpen voor heel Nederland) 

betreffen en/of volop beschikbaar zijn in andere instellingen en bibliotheken. 
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Wat stoten we af 

Hiervoor zijn al criteria genoemd voor het verwervingsbeleid en is ingegaan op waardering van 

deelcollecties14. Objecten die niet aan het beleid voor verwerving voldoen, met een D zijn 

gewaardeerd, komen in beginsel voor afstoting in aanmerking. Onderstaande aspecten zijn min of 

meer herhaling van het hiervoor behandelde.  

 

Algemene criteria 

• Herkomstplaats van het object: object heeft geen betrekking op, is niet kenmerkend voor, of 

afkomstig uit het gebied van de vereniging (zie hiervoor passage over het werkgebied van de 

historische vereniging). NB. Een beperkt aantal algemene geschiedkundige werken over 

ontwikkelingen in bijvoorbeeld Nederland of de provincie Utrecht of aan ons werkgebied 

aangrenzend gebied kunnen tot de collectie behoren, omdat ze ook in hoge mate bepalend zijn 

geweest voor ons gebied, mede een beeld geven van ons werkgebied, of omdat ons 

werkgebied er mede in behandeld wordt.  

• Slechte materiële staat bij fysieke voorwerpen, met hoge kosten en grote inspanningen van 

schoonmaak of reparatie, transport, opslag (conservering, voorwaarden in verband met licht, 

lucht, vochtigheid, verpakking, omvang van het object), beveiliging. 

• Er zijn (inmiddels) voldoende digitale vormen van het object beschikbaar en een fysiek object 

voegt daar onvoldoende aan toe. 

• Object is schadelijk voor overige objecten of vrijwilligers of bezoekers en niet tegen redelijke 

kosten herstelbaar (schimmel, houtworm, asbest …). 

• Eigendom en juridische status van het object is niet duidelijk: het object is van dubieuze 

herkomst, mogelijk gestolen of via heling, fraude of een andere niet betrouwbare of niet 

controleerbare wegen verkregen. 

 

Beleidsmatige criteria 

• Object is geen aanvulling op of ander perspectief op bestaande collecties van andere 

organisatie. Object heeft geen toegevoegde waarde op de bestaande collectie, is dus doublure 

of biedt niets nieuws of biedt geen aanknopingspunt voor het bieden van meer inzicht in de 

historie: het object vertelt geen ‘verhaal’.  

• Object is geen authentiek stuk, maar een kopie, of namaak, èn er is een origineel exemplaar 

(bij de HV, of in een andere verzameling zoals bij Utrechts Archief) dat goed en snel en zonder 

kosten raadpleegbaar is. Afstoten kan dan aan de orde komen bijvoorbeeld om ruimte te 

maken voor andere objecten. 

• Object is niet representatief voor een bepaald onderwerp of een bepaalde periode of een 

locatie, passend binnen het beleid van de vereniging. 

• Object is van meer algemeen karakter, en in voldoende mate of juist op veel betere wijze 

elders in landelijke of provinciale of stedelijk of ander algemeen toegankelijk archieven of 

bestanden aanwezig en digitaal of eenvoudig langs andere weg te vinden en te raadplegen.  

• De historische vereniging hoeft als kleine organisatie met beperkte middelen en menskracht 

niet alle details en alle perioden en alle locaties en gebeurtenissen in ons werkgebied te 

dekken, en hoeft ook niet overal een nieuwsbericht-kopie of schaduwbestand van te hebben en 

te onderhouden. Niet elk bericht over een afzonderlijke gebeurtenis in het verleden of heden 

binnen ons werkgebied hoeft te worden bewaard door de vereniging. Andere organisaties 

archiveren ook waar het hun terrein betreft en de vereniging kan daarvan vaak ook gebruik 

maken. De vereniging zoekt vooral informatie over gebeurtenissen die van belang zijn voor de 

historie van het gebied en ontwikkelingen die daarin zijn te onderkennen.  

• Object is niet (meer) passend ten opzichte van bestaande collectiebeleid met betrekking tot 

periode waarover wordt verzameld. Object past niet binnen deelcollecties en de samenhang 

van de collectie. 

• Object kan niet openbaar worden getoond of gebruikt; de vereniging heeft alleen baat bij 

stukken die ook fysiek of digitaal getoond mogen worden, of gebruikt voor onderzoek of 

publicaties. 

• Aan object zijn bijzondere voorwaarden van de aanbieder (schenker, testament, 

bruikleengever) verbonden die niet (meer) passen bij het beleid van de vereniging. 

 
14 Van delen van de collectie die niet worden afgestoten, kan worden onderzocht of deze eventueel op een 

andere manier kunnen worden bewaard en of ze digitaal toegankelijker worden gepresenteerd. 
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Hoe stoten we af 

Afstoten is niet één bepaalde vorm van verwijderen uit de collectie. Afhankelijk van herkomst en 

waarde van het object of de deelcollectie kunnen de volgende handelingen worden onderscheiden, 

en ook in deze volgorde na te lopen bij afstoting15 

• Vooraf: Alvorens objecten definitief af te stoten, kan het zinvol zijn (op internet) enig nader 

onderzoek te doen naar de (financiële) waarde, uniciteit, en vraag en aanbod naar dergelijke 

objecten, ook bij andere instellingen en overige informatie die medebepalend kan zijn voor de 

beslissing over wel of niet afstoten en de wijze waarop en termijn dit gebeurt 

• Einde bruikleen: In bruikleen ontvangen objecten worden aangeboden aan en in beginsel 

teruggegeven aan de uitlener, erfgenamen of opvolgers. Zij zijn uiteindelijk rechthebbenden en 

kunnen hun recht weer willen uitoefenen. 

• Herplaatsing: aanbieden object aan andere, gespecialiseerde organisatie (bijvoorbeeld bepaald 

landelijk archief of gespecialiseerde instelling) of aan een andere regionale (zuster)organisatie. 

Het object blijft binnen een museale/ historische omgeving. 

• Teruggave: Objecten die zijn geschonken of via erfenis zijn verkregen, kunnen worden 

aangeboden aan de oorspronkelijke schenker of diens opvolgers, respectievelijk aan de 

erfgenamen van de erflater, of andere verwanten. Dit is niet aan de orde indien bij de 

oorspronkelijke schenking of erfenis al is afgezien van mogelijke teruggave. 

• Herbestemming: Verkoop of aanbieding om niet aan vrijwilligers en leden van de historische 

vereniging (zoals via aankondiging in tijdschrift) en aan alle mogelijk geïnteresseerden via de 

website van de Historische vereniging. 

• Vernietigen: weggooien of naar de stort brengen van het object. Dit is pas aan de orde indien 

er geen andere voorliggende optie is. 

 

Selectiecommissie/werkgroep voor verwerving en afstoting 

• Een algemeen kader of een beschrijving van het beleid geeft de richting aan voor het vormen 

en gebruik van de collectie. Het beleid moet vervolgens na vaststelling worden toegepast. Er 

wordt een collectiecommissie ingesteld die beoordeelt wat nieuw aangeschaft wordt voor de 

collectie (actieve verwerving, zoals aankoop, bruikleen) of wat wordt toegevoegd aan de 

collectie uit hetgeen is aangeboden aan de vereniging (passieve verwerving zoals schenkingen, 

erfenissen). De commissie beoordeelt ook wat kan worden afgestoten uit de collectie en op 

welke wijze dit kan worden gedaan (herplaatsing, herbestemming door teruggave, 

verwijderen). 

• De commissie kan per object een korte motivering opnemen voor het wel of niet opnemen in 

de collectie (vooral ontvangen schenkingen) of wel of niet afstoten, en bij elk niet te behouden 

/ af te stoten object aangeven wat er mee zou moeten gebeuren (herplaatsen elders, 

teruggeven, afvoeren e.d.)16.  

 

  

 
15 Ontleend aan de leidraad afstoten museale objecten (lamo) https://www.museumvereniging.nl/leidraad-

afstoten-museale-objecten 
16 Een voorbeeld van een zeer uitgebreid formulier per object is te vinden in “Op de museale weegschaal” 

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2013/01/01/op-de-museale-weegschaal-
collectiewaardering-in-zes-stappen Voor de vereniging kan gebruik worden gemaakt van een eenvoudig 
(digitaal) formulier waarin per object in een regel de belangrijkste aspecten worden benoemd. 
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Bijlagen  

 

Deelcollecties (algemene aanduiding van de bestaande collectie) 

Nr. Naam 

deelcollectie 

Aantal 

(benadering)   

Herkomst 

(globaal)  

Dateren 

(grove 

datering 

van 

grootste 

deel) 

Mate van 

registratie 

*intern 

gebruik 

Samenstelling / 

materiaal  

1 Boeken en 

andere 

publicaties 

1.500 Eigen 

uitgaven, 

schenkingen, 

aankopen 

1910-

heden  

Basis-

beschrijving in 

Access db  

Boeken, 

naslagwerken en 

gelegenheids-

drukken 

2 Tijdschriften 

en specials  

1.100 Eigen 

uitgaven, 

schenkingen, 

aankopen, 

abonnementen  

1955-

heden  

Basis-

beschrijving in 

Access db 

Tijdschriften, 

krantenknipsels 

3 Kaarten en 

plattegronden 

572 Ook kopieën 

t.b.v. eigen 

onderzoek  

1832-

2000;  

ook 

oudere 

kaarten 

Basis-

beschrijving in 

Access db 

Kaarten en 

plattegronden 

4 Foto’s  12.500 Schenkingen 1880-

2017  

Basis-

beschrijving in 

Access db 

 

Foto’s, negatieven, 

dia’s;  

NB: niet alles 

openbaar 

(auteursrechten) 

5 Films  157? Eigen 

productie en 

andere 

1960-

2016 

Basis-

beschrijving in 

Access db 

Films van dorps-

gebeurtenissen 

6 Akten en 

documenten 

16.000 Schenkingen  1550-  Basis-

beschrijving in 

Access db 

Akten, persoonlijke 

archieven en 

belastingen, 

rechterlijke 

archieven,  

collectie Van der 

Poel 

7 Gebruiks-

voorwerpen  

1.050 Schenkingen, 

en aankopen? 

 Basis-

beschrijving in 

Access db 

Siervoorwerpen, 

huishoudelijke 

inrichting en 

gebruiks-

voorwerpen, 

gereedschappen, 

kledingstukken  

8 Genealogie 46.000 Verzameld  

t.b.v. eigen 

onderzoek 

1766-  Basis-

beschrijving in 

Access db 

DTB-aktes, 

bidprentjes, 

bevolkingsregister 

en diverse 

overzichten NB: 

niet alles openbaar 

(AVG) 
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Overige aspecten met betrekking tot de collectie 

 

Collectie presentatie / publicatie 

 

• Presentatie fysiek en/of digitaal van objecten in BSH of elders, thematische 

wisseltentoonstellingen, permanente publiekspresentatie van een deel van de collectie 

• Digitaal toegankelijke registers / catalogi van objecten / deelcollecties of overzichten van 

samenhangende delen 

• Publicatie ontvangen schenkingen/erfenissen, aankopen, en eventueel af te stoten objecten 

(voor zover niet herplaatst, teruggegeven en dergelijke) 

• Zoekmogelijkheden (ook vanuit huis voor leden en belangstellenden) digitaal op tijd, plaats, 

soort gebeurtenis, persoon, context en samenhang in de collectie. 

• Toegankelijk documentatiecentrum, voor breed publiek en stukken die alleen voor 

onderzoekers intern of op aanvraag beschikbaar zijn 

• Tijdschrift: mogelijke publicaties over de collectie 

• Website / collectiebank: foto’s en films; tijdschriften; kaarten, plankaarten, plattegronden; 

foto’s van fysieke objecten, prentbriefkaarten/ansichtkaarten, schilderijen, tekeningen, etsen; 

overige documenten. 

 

Opslag en beheer (fysiek en digitaal) 

• Registratie en documentatie objecten 

• Conservering 

• Beveiliging  

 

Rechten en plichten in verband met de collectie 

• Auteursrecht 

• Recht op privacy (AVG) 

 

Personele bezetting 

• Onderwerpen/taken 

• Functies / bevoegdheden 

• Namen  

 

 


