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1. Inleiding 
 
De archivaris heeft een grote invloed op het beeld dat men zich in de toekomst van het heden zal kunnen 
vormen, oftewel, zoals Terry Cook het omschrijft: “The archivist in the present is constructing the past 
that the future will know”.1  Wat door hem of haar wordt geselecteerd, blijft bewaard. Deze 
selectieactiviteiten richten zich echter vooral op overheidsinformatie. In recente literatuur wordt steeds 
meer gewezen op de tekortkomingen van overheidsarchieven voor het verkrijgen van een goed beeld van 
de maatschappij als geheel. Overheidsarchief geeft een eenzijdig beeld: het kan niet alle aspecten van de 
samenleving belichten. Om deze tekortkomingen te verhelpen wordt gepleit voor integrale archiefselectie: 
selectie van overheidsarchieven moet gebeuren in nauwe samenhang met de acquisitie van particuliere 
archieven (zoals de archieven van kerken, bedrijven en families).2 Door een combinatie van particuliere en 
overheidsarchieven te bewaren kan een evenwichtig beeld van het verleden worden verkregen. In 
tegenstelling tot overheidsarchieven, worden particuliere archieven echter niet standaard na 20 jaar naar 
archiefdiensten overgebracht. De Archiefwet 1995 heeft alleen betrekking op archiefmateriaal van 
overheidsorganisaties. Archiefinstellingen zijn niet verplicht particuliere archieven op te nemen in hun 
collecties, dit wordt aan hun eigen inzicht overgelaten. 

Vanwege het gebrek aan wet- en regelgeving of tijd- en geldgebrek vindt acquisitie van particuliere 
archieven bij veel archiefdiensten voornamelijk passief plaats. Dat wil zeggen dat eigenaars van archieven 
op eigen initiatief, vaak onaangekondigd, hun archieven ter schenking aanbieden. Wanneer de 
archiefdienst geen beleid heeft op dit gebied hangt de beslissing over het al dan niet opnemen van het 
archief af van de opvatting die de archivaris op dat moment van het archief heeft. De keuze is daardoor 
vrij subjectief en wordt niet onderbouwd door vooraf vastgestelde schriftelijke criteria. Daarnaast komt 
door deze manier van acquisitie de representativiteit van de collectie in gevaar, oftewel de mate waarin de 
collectie de belangrijkste en kenmerkende historische ontwikkelingen in het werkgebied van de 
archiefdienst weerspiegelt. Op bepaalde maatschappelijke terreinen worden nu eenmaal minder archieven 
ter acquisitie aangeboden dan andere, die zelfs oververtegenwoordigd kunnen zijn. Een ander punt 
waarop passieve acquisitie tekort schiet is het tijdig realiseren van de acquisitie van een bepaald archief. 
Wanneer de archiefvormer met zijn activiteiten is gestopt moet niet te lang met acquisitie gewacht worden. 
De materiële staat en ordening van particuliere archieven verslechtert over het algemeen in de loop der 
jaren. Een duidelijk voorbeeld daarvan is te zien op de foto op de titelpagina, die de erbarmelijke staat van 
het archief van de Vlijmense koekfabriek van der Ven weergeeft.   

Om dit soort situaties te voorkomen is beleid nodig om de acquisitie van particuliere archieven te 
sturen en in te grijpen voordat de reconstructie van het verleden onmogelijk is en daardoor voor 
toekomstige generaties onbekend zal blijven.  
 
 
1.1. Probleemsituatie 
 
Hoewel de meeste archiefdiensten al particuliere archieven in huis hebben, vaak verkregen doordat deze 
door particulieren aan archiefdiensten zijn aangeboden (passieve acquisitie), is om acquisitie niet alleen van 
het toeval af te laten hangen een meer systematische en actieve wijze van acquisitie wenselijk. Het 
voorkomen van willekeur of het verkrijgen van een meer representatieve collectie zijn niet de enige 
redenen om over te gaan tot een meer systematische aanpak van acquisitie. Zo kunnen de eigenaars van 
archieven door vastgestelde regels makkelijker vooraf bepalen of hun archief al dan niet voor acquisitie in 
aanmerking komt. Regels maken het daarnaast eenvoudiger om aan archiefeigenaars uit te leggen waarom 
een bepaald archief niet voor acquisitie in aanmerking komt: geschreven bepalingen hebben vaak meer 
kracht dan het gesproken woord. Ook geeft een op schrift gesteld plan voor de acquisitie duidelijkheid aan 
de buitenwereld over de werkwijze van de archiefdienst. Dat is niet alleen voor de inwoners van het 
werkgebied van belang, maar ook voor overige archiefdiensten, onder andere ter bevordering van 
samenwerking. De huidige toename van digitalisering vormt nog een extra argument voor het belang van 
actieve acquisitie: met de verwerving van recentere, digitale particuliere archieven moet niet te lang 
gewacht worden.   

                                                 
1 Cook 2005, 7. 
2 Jeurgens 2007, 5. 
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Om deze en andere problemen te voorkomen, dient een archiefinstelling beleid op dit gebied te 
ontwikkelen. Een specifieke invulling van dit beleid is het acquisitieprofiel of –plan. Dit document, dat een 
hulpmiddel is voor het ontwikkelen van een representatieve collectie, bestaat al zeker zo’n twintig jaar. 
Onduidelijk is echter hoeveel archiefdiensten een dergelijk plan of profiel hebben ontwikkeld en wat de 
bruikbaarheid ervan in de praktijk is. Via het internet zijn slechts een klein aantal (vaak verouderde)  
profielen en plannen te vinden. Ondanks hun geringe aantal vertonen deze documenten een grote 
diversiteit wat inhoud en opzet betreft. Er lijkt daarom weinig overeenstemming te bestaan tussen 
archiefdiensten onderling voor wat betreft de inhoud, functie en noodzaak van een acquisitieprofiel. De 
vraag is daarnaast of archiefinstellingen onderling zorgen voor afstemming met elkaar over de acquisitie 
van particuliere archieven. Zo zouden archiefdiensten binnen een provincie afspraken met elkaar kunnen 
maken over wat wordt geacquireerd door het Regionaal Historisch Centrum en wat door plaatselijke 
archiefdiensten. Kortom, er bestaan nog vrij veel onduidelijkheden over de inhoud en het gebruik van 
acquisitieprofielen in de praktijk.  
 
 
1.2. De opdrachtgever 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Streekarchief Land van Heusden en Altena. Het 
Streekarchief Land van Heusden en Altena is een gemeenschappelijke regeling, die de archieven van de 
gemeenten Aalburg, Heusden, Werkendam en Woudrichem beheert. Naast overheidsarchieven bevat de 
collectie van het Streekarchief particuliere archieven, een collectie beeld en geluid en een bibliotheek. Er is 
geen beleid om de acquisitie van particuliere archieven te sturen. Op dit moment verloopt de acquisitie 
dan ook vrij willekeurig en passief. Het Streekarchief wil in deze situatie graag verbetering brengen. De 
vraag is alleen of een acquisitieplan of –profiel daarvoor het juiste middel is en zo ja, hoe deze 
documenten er dan uit zouden moeten zien. 
 
 
1.3. Probleemstelling 
 
Dat het hebben van een document om de acquisitie te sturen beter is dan het ontbreken van een dergelijk 
document, daar zal iedereen het over eens zijn. Maar de mate waarin en de manieren waarop deze 
documenten bijdragen aan de acquisitie van particuliere archieven zijn nog niet eerder uitgebreid 
onderzocht. Aangezien het Streekarchief een redelijk kleine archiefdienst is, was het aanvankelijk de 
bedoeling dit onderzoek specifiek te richten op de bruikbaarheid van acquisitieplannen en –profielen voor 
kleine archiefdiensten. Maar omdat nog niet met zekerheid kan worden gezegd of er op dit gebied 
verschillen bestaan tussen grote en kleine archiefdiensten, is in eerste instantie geen onderscheid gemaakt 
naar de grootte van archiefdiensten. Het onderzoek is daarom gericht op alle Nederlandse openbare 
archiefinstellingen, ongeacht hun grootte, hoewel ook zal worden ingaan op de mogelijke verschillen 
tussen kleine en grote archiefdiensten. De probleemstelling luidt daarom als volgt: 
 
In hoeverre dragen acquisitieplannen en –profielen bij aan de representativiteit van de collecties van openbare 
archiefinstellingen? 
 
 
1.4. Onderzoeksdoel en -aanpak 
 
Doel van het onderzoek is in de eerste plaats het verkrijgen van inzicht in de bruikbaarheid van 
acquisitieplannen en –profielen. Een tweede doel is het formuleren van aanbevelingen over de invoering 
van acquisitiebeleid bij een kleine archiefdienst als het Streekarchief Land van Heusden en Altena. Uit dat 
tweede doel vloeit het beroepsproduct voort, namelijk een model acquisitieprofiel plus een stappenplan 
voor de invulling hiervan. 

Het onderzoek is begonnen met een studie van de literatuur over acquisitie van particuliere 
archieven, om de opvattingen daarover te inventariseren en te achterhalen wat nu precies onder de termen 
acquisitieplan en –profiel wordt verstaan. Een ander doel van de literatuurstudie was het vinden van 
aanwijzingen of richtlijnen voor het schrijven van een dergelijk document. Vervolgens is het onderzoek 
uitgebreid naar de praktijk, door middel van een online vragenlijst. Alle openbare archiefdiensten in 
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Nederland hebben een uitnodiging ontvangen om aan deze vragenlijst mee te doen. De vragenlijst was 
gericht op zowel archiefdiensten met een acquisitieplan of -profiel als archiefdiensten die dat nog niet 
hadden. Eén van de doelen van de vragenlijst was vast te stellen of de archieven met acquisitieplan een 
meer representatieve collectie hebben dan de archieven zonder acquisitieplan. Aan archiefdiensten die al 
een acquisitieplan, -profiel of ander document ter sturing van de acquisitie geformuleerd hadden is 
gevraagd dit document op te sturen. Op basis van de antwoorden op de vragenlijst en de verzonden 
acquisitiedocumenten is geïnventariseerd wat de stand van zaken is met betrekking tot beleid op het 
gebied van acquisitie van particuliere archieven in Nederland. Belangrijk onderdeel van het onderzoek was 
het vergelijken van de verschillende documenten ten behoeve van acquisitie, om te bepalen in hoeverre er 
wat dit betreft overeenstemming is en of bestaande richtlijnen zijn nagevolgd. Aangezien deze 
documenten aanzienlijke verschillen vertoonden heb ik op basis van bestaande literatuur, de documenten 
en de verschillende sterke punten die deze bevatten een modelopzet voor een acquisitieprofiel gemaakt, 
om het opstellen hiervan te vereenvoudigen. Om de Nederlandse documenten in een wat bredere context 
te plaatsen is ook gekeken naar hun buitenlandse tegenhangers en de methoden die daar worden 
aangeraden ter bevordering van de acquisitie van particuliere archieven.  

 
 
1.5. Leeswijzer  
 
Het onderzoeksverslag begint met een introductie in de verschillende termen die verband houden met de 
acquisitie van particuliere archieven (hoofdstuk 2). Deze termen hebben niet allemaal algemeen aanvaarde 
definities. Dit hoofdstuk bevat daarom een bespreking van een aantal termen die verband houden met 
acquisitie en de definities die daarvoor in dit onderzoeksverslag gehanteerd worden. Het derde hoofdstuk 
is gewijd aan de huidige opvattingen over particuliere archieven in de wet en in de literatuur, met name in 
rapporten van de Raad voor Cultuur. Het volgende hoofdstuk behandelt bestaande richtlijnen voor het 
schrijven van een acquisitieplan of –profiel (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 bestaat uit een bespreking van 
bestaande plannen, profielen en andere documenten die bedoeld zijn om de acquisitie van particuliere 
archieven te sturen. Het zesde hoofdstuk bevat een beschrijving van een aantal methoden en 
benaderingen van de acquisitie van particuliere archieven in het buitenland. De uitkomsten van de 
vragenlijst komen aan bod in hoofdstuk 7. Hieruit wordt onder andere duidelijk welk deel van de 
respondenten de beschikking heeft over een acquisitieplan of –profiel en in hoeverre hun collectie 
verschilt van die van de archiefdiensten zonder een dergelijk document. In hoofdstuk 8 wordt een model 
voor het opstellen van een acquistieprofiel en –plan gepresenteerd. Tot slot worden in het laatste 
hoofdstuk conclusies en aanbevelingen gegeven.      
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2. Terminologie 
 
Over de termen die gebruikt worden bij acquisitie van particuliere archieven bestaat nog geen algemene 
overeenstemming. Alvorens op de wetgeving en opvattingen over de verwerving van particuliere 
archieven in te gaan zullen daarom eerst de hierbij gebruikte termen worden beschreven. 
 
 
Particuliere archieven 
Particuliere archieven zijn archieven die niet gevormd zijn door een overheidsorgaan. De term 
overheidsorgaan is nader gedefinieerd in de Archiefwet 1995 artikel 1, onder b, als “een orgaan van een 
rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college met enig openbaar 
gezag bekleed”. Wanneer de archiefvormer niet onder deze definitie valt is het door hem gevormde 
archief particulier. Voorbeelden hiervan zijn archieven gevormd door kerkelijke instellingen, bedrijven of 
families.  
 
Acquisitie 
Waarschijnlijk wordt de term acquisitie pas vanaf de laatste decennia in het Nederlandse archiefwezen 
gehanteerd.3 De term komt niet voor in de Nederlandse archiefterminologie uit 1962 en het Lexicon van 
Nederlandse archieftermen uit 1983. Pas in 1999 is in Paradigma, het S@P jaarboek van 1999, van deze term 
een definitie te vinden in de lijst met ‘Engelstalige archieftermen in het Nederlands vertaald’. De definitie 
is tweeledig: 
 

1. Het verwerven van archiefbescheiden door overbrenging, deponering, bruikleen, aankoop, 
schenking of erfrechtelijke making; 

2. De geacquireerde bestanddelen zelf.4 
 
Acquisitie kan dus zowel staan voor een activiteit als voor een zelfstandig naamwoord, namelijk voor het 
geacquireerde archief zelf. In 2003 verscheen een tweede definitie in de Archiefterminologie voor Nederland en 
Vlaanderen die inhoudelijk overeenkomt met het eerste deel van bovenstaande definitie: “Geheel van 
activiteiten van een archiefbeheerder gericht op het overnemen in bruikleen of eigendom van 
archiefbescheiden in een archiefbewaarplaats.”5 Hoewel acquisitie een term is die vaak in verband met 
particuliere archieven wordt gebruikt, beperken deze definities zich niet tot particuliere archieven: 
acquisitie kan even goed betrekking hebben op overheidsarchieven. Omdat de overbrenging van 
overheidsarchieven wettelijk geregeld is en de toestroom hiervan min of meer vanzelfsprekend is, wordt 
door archivarissen onder acquisitie van archieven meestal het verwerven van particuliere archieven 
verstaan. Aangezien acquisitieplannen en –profielen zich voornamelijk richten op particuliere archieven 
wordt de term in dit onderzoeksverslag vooral op de laatstgenoemde manier gebruikt. 
 
Actieve en passieve acquisitie 
Er zijn twee vormen van acquisitie: actief en passief.6 Van passieve acquisitie is sprake wanneer eigenaars 
van archieven deze op eigen initiatief aan de archiefinstelling aanbieden. Bij actieve acquisitie is het 
omgekeerde het geval: daarbij is het juist de archiefinstelling die het initiatief neemt en de eigenaar 
benadert met de bedoeling diens archief in bruikleen of als schenking te verwerven. Soms wordt onder 
actieve acquisitie ook wel verstaan het verstrekken van documentaire opdrachten door archiefinstellingen, 
zoals het fotograferen van het straatbeeld of het laten uitvoeren van interviews in het kader van oral 
history projecten.7 Omdat dergelijke activiteiten in de praktijk nog weinig voorkomen, wordt actieve 
acquisitie in dit onderzoeksverslag, tenzij anders vermeld, alleen in de eerste betekenis gebruikt. 
 

                                                 
3 Deuzeman 2006, 18. 
4 Horsman 1999, 232. 
5 Teuling 2003, lemma 179. 
6 In het acquisitieprofiel van Erfgoedcentrum Diep wordt daarnaast een vorm van verwerven besproken die als 
‘virtuele acquisitie’ opgevat kan worden: het digitaal registreren van de bewaarplaats van (nog) niet overgebrachte 
archiefbestanddelen die relevant zijn voor de historie van de regio, Dordrecht z.d., 7. 
7 Bongenaar 2011, 37. 
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Acquisitieprofiel en –plan 
Er zijn nog geen vastgestelde definities voor de termen acquisitieprofiel en acquisitieplan. Ze zijn dan ook 
niet te vinden in de Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen of op www.archiefwiki.org. Beide termen 
staan voor documenten die gebruikt worden om de acquisitie te sturen. In het handboek Archiefbeheer in de 
praktijk zijn wel omschrijvingen te vinden. Volgens deze bron omvat een acquisitieprofiel, omschreven als 
een andere benaming voor acquisitiebeleid, “de ten behoeve van het acquisitieplan opgestelde beleidslijnen 
waarin wordt aangegeven welke sectoren voor nadere acquisitie (of afstoting) in aanmerking komen op 
basis van analyses van het eigen en van andermans bestand, afgezet tegen historische inzichten, 
maatschappelijke ontwikkelingen en acquisitieafspraken”.8 Het acquisitieplan is ‘de lijst van archiefvormers 
van wie men het archief wil acquireren”.9 

Uit de naar aanleiding van de vragenlijst aan mij toegestuurde acquisitieplannen en –profielen 
bleek echter dat de termen niet consequent volgens deze omschrijvingen worden toegepast en daar ook 
niet helemaal aan voldoen. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen een algemeen document, dat de 
uitgangspunten en criteria voor de acquisitie noemt, en een specifieker document, waarin concreet wordt 
beschreven op welke archieven of welke maatschappelijke sectoren de acquisitie zich met name gaat 
richten, vaak met een tijdsplanning en beschrijving van de uit te voeren activiteiten. Het specifiekere 
document is een onderdeel van het algemene document. De naamgeving voor de twee documenten is erg 
verwarrend. Het algemene document wordt acquisitieprofiel, collectieprofiel, acquisitieplan, 
acquisitiebeleidsplan, acquisitiebeleid of acquisitiestrategie genoemd, het specifiekere document 
acquisitieplan, acquisitieprofiel, wittevlekkenplan of leemtelijst. Hieruit blijkt dat de termen acquisitieplan 
en acquisitieprofiel door elkaar gebruikt worden, ze kunnen zowel het overkoepelende document als de 
uitwerking daarvan zijn. 

Om te komen tot een definitie heb ik de benamingen uit Archiefbeheer in de praktijk gehandhaafd, 
namelijk acquisitieprofiel voor het algemene document en acquisitieplan voor het meer specifieke 
document. Ik heb de beschrijvingen echter aangepast aan de inhoud van de bestaande documenten. Om 
misverstanden te voorkomen zal ik in dit stuk de volgende twee definities aanhouden, ook al heeft het 
oorspronkelijke document een andere titel: 

 
Acquisitieprofiel: document dat de criteria en uitgangspunten ten behoeve van de acquisitie van particuliere 
archieven noemt. 
 
Acquisitieplan: document of onderdeel van het acquisitieprofiel waarin concreet wordt beschreven op welke 
historische ontwikkeling(en) en de daarbij behorende archiefvormers de actieve acquisitie zich gaat 
richten, eventueel met een beschrijving van de activiteiten die ten behoeve van de acquisitie zullen worden 
uitgevoerd en een tijdsplanning. 
 
Historische analyse 
Analyse waarmee de belangrijkste en meest kenmerkende historische ontwikkelingen voor een bepaalde 
regio in kaart worden gebracht. 
 
Bestandsanalyse 
De bestandsanalyse is een kwalitatieve of kwantitatieve analyse van de archieven in het eigen bestand. 
Soms wordt hiervoor ook wel de term collectieprofiel gebruikt. Het overzicht dat met behulp van deze 
methode wordt verkregen wordt onder andere gebruikt om te bepalen of een bepaald particulier archief 
een relevante aanvulling vormt op de bestaande collectie.  
 
Leemtelijst of wittevlekkenkaart 
Overzicht van de slecht, goed en oververtegenwoordigde historische ontwikkelingen in een collectie. De 
lijst wordt gevormd door de resultaten van de historische analyse te combineren met de bestandsanalyse. 
Op die manier wordt duidelijk van welke gebeurtenissen en ontwikkelingen nog archieven moeten worden 
verworven om een representatieve collectie te verkrijgen. 
 
 

                                                 
8 Sanders 2010, 6020-9. 
9 Sanders 2010, 6020-11. 

http://www.archiefwiki.org/
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3. Particuliere archieven in de wet en in de politiek 
 
Aangezien particuliere archieven nauwelijks beschermd worden door wetgeving, is het niet verwonderlijk 
dat dit onderwerp regelmatig ter discussie wordt gesteld in adviesrapporten. In dit hoofdstuk wordt eerst 
ingegaan op (het gebrek aan) wetgeving op dit gebied en vervolgens op de rapporten waarin de situatie 
van particuliere archieven in Nederland aan de kaak wordt gesteld. 
  
 
3.1. Wetgeving  
 
De Archiefwet 1995 en de daaraan onderhavige regelgeving is uitsluitend van toepassing op 
overheidsorganen en op alle archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te 
berusten.10 Archiefbescheiden die niet zijn ontvangen of opgemaakt door overheidsorganen en niet 
berusten in een archiefbewaarplaats vallen dus niet onder de Archiefwet. Uiteraard is overige 
archiefwetgeving, zoals een aantal artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet inzake 
rijksbelasting, indien van toepassing, van kracht voor particuliere archieven. Maar in die wetten is niet, 
zoals in de Archiefwet, een bepaling opgenomen die de archiefvormer verplicht archiefbescheiden die 
ouder zijn dan 20 jaar en niet voor vernietiging in aanmerking komen over te brengen naar een 
archiefbewaarplaats,11 of om er voor te zorgen dat bij zijn archiefbescheiden na tenminste honderd jaar 
geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren.12 Laat staan dat er, wanneer deze archiefvormer 
zou selecteren, de verplichting is te letten op de waarde van de archiefbescheiden voor het cultureel 
erfgoed of voor historisch onderzoek. Kortom, over het bewaren van particuliere archieven vanwege hun 
waarde voor het cultureel erfgoed is in de Nederlandse archiefwet- en regelgeving niets te vinden. 
 Ook in andere cultuurwetten zijn geen bepalingen over particuliere archieven te vinden. Zo is in 
1984 weliswaar de Wet tot Behoud van Cultuurbezit (Wbc) ingevoerd om te voorkomen dat roerende 
zaken van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis Nederland verlaten, maar 
archieven van particuliere eigenaars vallen vooralsnog niet onder deze bescherming. Meer bescherming 
biedt Europese regelgeving die ervoor moet zorgen dat de veiligheid van het Europese culturele erfgoed 
gewaarborgd is. Dit is onder andere de Europese Verordening 3911/92 (later 116/2009) met betrekking 
tot de uitvoer van cultuurgoederen. De Verordening heeft betrekking op de controle van de export van 
cultuurgoederen van EU-lidstaten naar landen buiten de Europese Unie door middel van een 
vergunningenstelsel. Onder cultuurgoederen worden volgens artikel 1 van de Verordening verstaan de 
goederen die vallen onder één van de categorieën omschreven in de bijlage. Onder de twaalfde categorie 
van de bijlage vallen: “Archieven en onderdelen daarvan, ongeacht de aard en het materiaal, ouder dan 50 
jaar”. Voor overheidsarchieven en voor kerkelijke archieven geldt de Verordening nog sterker: op grond 
van artikel 1 van beide regelingen vallen ook voorwerpen die integrerend deel uitmaken van openbare 
collecties die vermeld staan in de inventarissen van musea, archieven of bibliotheken en collecties van 
kerkelijke instellingen onder de term ‘cultuurgoed’. Hieruit blijkt dat om onder de Verordening te vallen 
het bestaan van dergelijke archieven geregistreerd moet zijn, en dat is in Nederland met het verdwijnen 
van het Centraal Register voor Particuliere Archieven (CRPA) niet meer het geval. 
 Eigenaars van particuliere archieven hebben veel vrijheid, zelfs al is de cultuurhistorische waarde 
van het archief onomstreden. De eigenaar van het archief is niet wettelijk verplicht het over te dragen. Hij 
is zelfs niet verplicht het archief goed te verzorgen en kan het naar eigen goeddunken vernietigen of 
verkopen. Dat particuliere archieven behouden blijven is vaak te danken aan het toeval of aan het belang 
dat de archiefvormer of eigenaar er zelf aan hecht. Voor eigenaars in andere erfgoedsectoren zijn 
beperkingen en verplichtingen wel heel gebruikelijk. Zo hebben de Wet behoud cultuurbezit en de 
Monumentenwet stuk voor stuk beperkende en verplichtende gevolgen voor eigenaren van objecten. Ook 
in andere landen is het normaal dat particulieren onder de archiefwetgeving kunnen vallen. Zo staan 
bepaalde particuliere organisaties in Israël onder supervisie van de Algemene Rijksarchivaris.13 Ze zijn 
verplicht hun archieven in goede en geordende staat te houden en toegang te verschaffen aan 

                                                 
10 Archiefwet 1995, artikel 1, onder c, derde lid. 
11 Archiefwet 1995, artikel 12. 
12 Archiefbesluit 1995, artikel 11. 
13 RvC 2005, 32. 
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onderzoekers. Tegenover deze verplichtingen staan echter ook voordelen, zoals financiële steun door 
middel van subsidies voor restauratie en conservering.  

Er bestaan ook geen regels voor archiefdiensten met betrekking tot het acquireren van particuliere 
archieven, behalve dan dat het instellingen van het openbaar archiefwezen is toegestaan particuliere 
archieven te verwerven. Het is aan het inzicht van de archiefinstelling om te bepalen welke archieven 
relevant zijn om in de collectie te worden opgenomen.14 Over het algemeen worden hierbij echter weinig 
weloverwogen, proactieve keuzes gemaakt: archiefinstellingen bepalen niet zelf wat ze willen verwerven 
maar wachten af wat door eigenaars van particuliere archieven wordt aangeboden. Acquisitie van 
particuliere archieven is daarom op dit moment willekeurig15 en voornamelijk passief.  

Vanwege het gebrek aan regelgeving en bescherming van particuliere archieven is het niet 
verwonderlijk dat er recentelijk een aantal rapporten zijn verschenen waarin op de achtergestelde positie 
van particuliere archieven wordt ingegaan. 

 
 

3.2. Aandacht voor particuliere archieven in de politiek 
 
In de afgelopen tien jaar is een aantal rapporten verschenen waarin aandacht wordt geschonken aan de 
positie van particuliere archieven in Nederland en suggesties worden gedaan om die te verbeteren. De 
algemene tendens in deze rapporten is dat het in Nederland met de aandacht voor particuliere archieven 
niet al te best gesteld is. Reden voor deze conclusie is dat de nadruk in het huidige archiefbeleid ligt op het 
veiligstellen van archieven van de overheid. Particuliere archieven spelen echter een steeds grotere rol in 
de maatschappij doordat de overheid steeds meer taken afstoot en organisaties verzelfstandigt. Vaak heeft 
dat tot gevolg dat de archieven die na de verzelfstandiging van deze organisaties gevormd zijn niet meer 
onder de archiefwettelijke overdrachtsplicht vallen. Daarnaast vallen ook de archieven van het 
bedrijfsleven, dat een steeds grotere rol in de maatschappij speelt, niet onder de Archiefwet. Een 
opwaardering van de rol die particuliere archieven spelen is daarom nodig: integrale archiefselectie, waarin 
overheids- en particuliere archieven integraal worden gewaardeerd, is gewenst. De huidige aandacht voor 
particuliere archieven is niet nieuw. In de Nota Archiefbeleid uit 1985 is al te lezen dat archieven van 
overheidsadministraties alleen een te eenzijdig beeld geven van de maatschappelijke ontwikkelingen. De 
nota pleit voor een actief, samenhangend en selectief beleid.16 Deze voor Nederland in deze periode 
nieuwe visie is sterk beïnvloed door een verschuiving in de opvattingen over het bewaren van archieven 
die in de jaren ’80 op gang kwam. Volgens dit nieuwe paradigma dienen archieven niet langer alleen een 
weerspiegeling te zijn van de staat, maar van de samenleving die hen voortbrengt.17 

Momenteel voert vooral de Raad voor Cultuur het pleidooi voor dit integrale archiefbeleid aan. 
De eerste keer dat de term genoemd wordt is in 2003, in het Vooradvies voor de Cultuurnota 2005-2008.18 
In haar adviesrapport uit 2005, Het tekort van het teveel; over de rijksverantwoordelijkheid voor cultureel erfgoed werkt 
de Raad voor Cultuur de benadering van het integrale archiefbeleid verder uit. In dit rapport wordt 
beschreven wat de rol van de rijksoverheid is in het waarderings- en selectiebeleid in de drie sectoren 
waarin het culturele erfgoed in Nederland vaak verdeeld wordt, namelijk de archief-, de museum-, en de 
(archeologische) monumentensector. Vanwege het gebrek aan wet- en regelgeving met betrekking tot 
particuliere archieven is het niet verwonderlijk dat de Raad in dit rapport tot de conclusie komt dat de 
kwaliteit van archiefselectie onvoldoende is, omdat het beleid teveel gericht is op overheidsarchieven.19 Ze 
pleit daarom voor een selectiedoelstelling die zowel voor de overheid als voor particuliere archiefvormers 
bruikbaar is. Deze integrale benadering van archiefselectie wordt in 2007 verder uitgewerkt door de 
Commissie Waardering en Selectie in het rapport Gewaardeerd Verleden. Bouwstenen voor een nieuwe 
waarderingsmethodiek voor archieven. De methode die hierin beschreven is, wordt momenteel als pilot 
gehanteerd als onderdeel van het ontwikkelen van de ‘Nieuwe Selectie Aanpak’ (NSA) van het Nationaal 
Archief,20 waarover hieronder meer. Dat de situatie ondanks deze rapporten nog weinig veranderd is, 
                                                 
14 Jeurgens 2007, 20. 
15 Jeurgens 2007, 55. 
16 Boomgaard 1991, 127. 
17 Klep 2005, 96. 
18 RvC 2003, 21 – 36. 
19 RvC 2005, 32. 
20 http://www.nationaalarchief.nl/onderwerpen/waardering-selectie/nieuwe-aanpak-selectie-waardering/nieuwe-
selectie-aanpak-overheid-recente-ontwikkelingen; geraadpleegd op 09-04-2012. 

http://www.nationaalarchief.nl/onderwerpen/waardering-selectie/nieuwe-aanpak-selectie-waardering/nieuwe-selectie-aanpak-overheid-recente-ontwikkelingen
http://www.nationaalarchief.nl/onderwerpen/waardering-selectie/nieuwe-aanpak-selectie-waardering/nieuwe-selectie-aanpak-overheid-recente-ontwikkelingen
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blijkt uit het recent verschenen besteladvies archieven dat de Raad voor Cultuur in 2010 uitbracht. Hierin 
worden dezelfde problemen geconstateerd als in de eerdere rapporten van de Raad voor Cultuur. Ook in 
de Archiefvisie uit 2011 wordt aandacht geschonken aan het gebrek aan aandacht voor particuliere 
archieven. Eén van de vijf opgaven die hierin voor het archiefveld genoemd worden is namelijk de 
representatieve collectievorming van zowel overheids- als niet-overheidsorganisaties.21 

Een aantal zaken keren in de rapporten en adviezen steeds terug. Zo gaan ze vrijwel allemaal in op 
de verantwoordelijkheid van het rijk voor particuliere archieven. De unanieme opvatting die hieruit naar 
voren komt is dat de verantwoordelijkheid van het rijk complementair moet zijn, de primaire 
verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaars van de archieven zelf. De rijksoverheid dient dus vooral een 
faciliterende en ondersteunende rol aan te nemen, door de kaders te scheppen waardoor het behoud van 
particuliere archieven gewaarborgd is. Er worden in de rapporten een aantal voorbeelden van dergelijke 
kaders genoemd, waarvan er een aantal herhaaldelijk terugkomen. Zo wordt in vrijwel alle rapporten tot en 
met 2010 gewezen op het belang van de terugkeer van het Centraal Register van Particuliere Archieven 
(CRPA) dat sinds 1998 niet meer wordt geactualiseerd.22 De Archiefvisie wijkt hier echter van af: de 
staatssecretaris van OCW ziet deze taak niet als verantwoordelijkheid van het rijk, maar van de sector.23 
Ook de ideeën in de eerdere rapporten voor het oprichten van fondsen voor restauratie en bewerking van 
particuliere archieven die verloren dreigen te gaan neemt de staatssecretaris niet over, vanwege een gebrek 
aan financiële middelen voor dit doeleinde. Een andere maatregel ter bescherming van particuliere 
archieven die in de rapporten meerdere malen genoemd wordt, is het invoeren van regelgeving die 
eigenaars van belangrijke particuliere archieven bepaalde beperkingen oplegt, bijvoorbeeld voor wat 
betreft het vernietigen of uitvoeren van archiefbestanden. In de Archiefvisie wordt echter aangegeven dat 
het Rijk geen nieuwe regelgeving nastreeft die de vrijheid van eigenaren om volledig over hun eigendom te 
beschikken beperkt.24 Tot slot wordt in Het tekort van het teveel gewezen op het ontbreken van sectorbrede 
afspraken over collectie- en acquisitieprofielen en het gebrek aan afstemming tussen instellingen.25 In de 
Archiefvisie wordt dit probleem bevestigd: acquisitie vindt meestal ‘ad hoc’ en passief plaats, en veel 
instellingen hebben geen duidelijk collectieprofiel. Daarnaast is er in de sector weinig sprake van 
afstemming of samenwerking.26 

Actieve acquisitie van particuliere archieven is nodig, daar zijn alle rapporten en adviezen het wel 
over eens. Om te bepalen welke particuliere archieven geacquireerd moeten worden is een 
selectiedoelstelling nodig die zowel gericht is op archieven van de overheid, als op archieven van 
particuliere archiefvormers. Deze nieuwe, integrale selectiedoelstelling is uitgewerkt in het 
bovengenoemde rapport van de Commissie Waardering en Selectie. De Commissie komt tot de conclusie 
dat het selecteren en acquireren van archieven gericht moet zijn op het verwerven van bronnen die zowel 
het representatieve als het bijzondere van de samenleving vertegenwoordigen.27 De commissie stelt daarbij 
een top-down benadering voor, waarbij wordt gekeken naar het representatieve en bijzondere op drie 
niveaus: het eerste niveau is de samenleving, daarop volgt het niveau van actoren en archiefvormers en tot 
slot het niveau van werkprocessen en archiefbescheiden. Op het niveau van de samenleving dient een 
HMA-plus (historisch maatschappelijke analyse-plus) te worden uitgevoerd, wat een overzicht moet 
opleveren van: 

 
 algemene en langlopende trends en ontwikkelingen die als representatief kunnen worden 

beschouwd voor de samenleving; 
 meer door de actualiteit en incidenten bepaalde ontwikkelingen of gebeurtenissen die als 

bijzonder kunnen worden beschouwd in de samenleving; 
 hotspots: plekken van intensieve of opmerkelijke interactie tussen burger en overheid en 

tussen burgers onderling.28  
 

                                                 
21 Archiefvisie 2011, 6. 
22 Ruitenberg 2009, 11. 
23 Archiefvisie 2011, 7. 
24 Archiefvisie 2011, 7. 
25 RvC 2005, 10. 
26 Archiefvisie 2011, 6. 
27 Jeurgens 2007, 39. 
28 Jeurgens 2007, 45. 
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Regionaal-historische centra en streek- en gemeentearchieven zouden deze analyse moeten uitvoeren voor 
hun eigen werkgebied. Het moet volgens de commissie aan hen worden overgelaten de eigen, lokale 
hotspots te identificeren.29 Op basis van de HMA-plus dient vervolgens een vertaalslag gemaakt te worden 
naar het volgende niveau: de voor deze ontwikkelingen relevante archiefvormers.  

Het Nationaal Archief heeft om de integrale selectiedoelstelling uit te voeren een nieuwe 
methodiek ontwikkeld: de Nieuwe Selectie Aanpak (NSA). Deze methodiek bestaat uit drie analyse-
instrumenten (de systeemanalyse, de risicoanalyse en de trendanalyse) en het Generieke Waarderingsmodel 
Rijksoverheid (GWR).30 De eerste twee analyse-instrumenten zijn gericht op het derde niveau dat de 
Commissie beschreef, namelijk dat van de archiefbescheiden. Hiermee wordt bepaald op basis van welke 
informatie de kernactiviteiten van de organisatie kunnen worden gereconstrueerd (de systeemanalyse) en 
welke informatie van vitaal belang is voor de organisatie om zijn taken uit te kunnen uitvoeren en zich te 
kunnen verantwoorden (risicoanalyse). Eerstgenoemde poogt dus vooral de informatie met historische 
waarde veilig te stellen, de tweede de informatie die voor de administratie van belang is. De GWR is 
uitsluitend gericht op de waardering en selectie van overheidsinformatie. Het laatste analyse-instrument, de 
trendanalyse, heeft tot doel representatieve en bijzondere maatschappelijke ontwikkelingen zo goed 
mogelijk te documenteren, door middel van archieven. Het is de nieuwe roepnaam van de in het 
visierapport Gewaardeerd Verleden genoemde HMA-plus.31 Planbureaus voeren samenlevingsbrede analyses 
uit waarmee kenmerkende ontwikkelingen, hotspots, trends en trendbreuken in kaart worden gebracht. 
Op basis daarvan worden de belangrijkste actoren (zowel van de overheid als particulier) binnen deze 
ontwikkelingen opgespoord32 en wordt bepaald welke van hun archiefbescheiden in dat verband het meest 
relevant zijn. Het Nationaal Archief heeft al een aantal van deze trendanalyses uitgevoerd in verband met 
het project ‘Maatschappijbrede Trendanalyse 1976-2005’. Hoewel de primaire functie van de trendanalyse 
1976-2005 het verschaffen van criteria voor (pre)selectie van archiefbestanden van het rijk uit de 
genoemde periode is, kunnen aan de hand van de onderzoeksresultaten ook de belangrijkste bij een trend 
of hotspot betrokken niet-overheidsactoren op landelijk niveau worden geïdentificeerd en geregistreerd.33 

De Nieuwe Selectie Aanpak is een stap in de goede richting voor een meer integrale waardering 
van archieven van de overheid en particulieren. Minder positief is dat in de Archiefvisie alle door de Raad 
voor Cultuur en de Commissie Waardering en Selectie genoemde maatregelen ter bescherming van 
particuliere archieven van de hand worden gewezen. De integrale archiefselectie was immers bedoeld als 
methode om te bepalen welke particuliere archieven voor deze beschermende of stimulerende maatregelen 
in aanmerking komen. Het is mooi als een archiefvormer op basis van een trendanalyse aangewezen wordt 
als representatieve actor, maar wat dan? Er zijn geen wetten die een eigenaar van het betreffende archief 
beletten het te vernietigen, er is geen centraal register waarin dit archief kan worden opgenomen en er is 
geen fonds waarmee het archief bij eventuele schade gerestaureerd kan worden. Het is aan de 
archiefinstelling voldoende ruimte, middelen en overtuigingskracht beschikbaar te stellen om dergelijke 
particuliere archieven veilig te stellen, of om de eigenaars ervan goed genoeg in te lichten zodat zij dat zelf 
bereid zijn te doen.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Jeurgens 2007, 48. 
30 http://www.nationaalarchief.nl/onderwerpen/waardering-selectie/nieuwe-aanpak-selectie-waardering/nieuwe-
selectie-aanpak-overheid-recente-ontwikkelingen; geraadpleegd op 09-04-2012. 
31 Nationaal Archief 2010, 5. 
32 Zijlstra 2010, 12. 
33 Nationaal Archief 2010, 13. 

http://www.nationaalarchief.nl/onderwerpen/waardering-selectie/nieuwe-aanpak-selectie-waardering/nieuwe-selectie-aanpak-overheid-recente-ontwikkelingen
http://www.nationaalarchief.nl/onderwerpen/waardering-selectie/nieuwe-aanpak-selectie-waardering/nieuwe-selectie-aanpak-overheid-recente-ontwikkelingen
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4. Richtlijnen voor het schrijven van een acquisitieplan of -profiel 
 
De in het vorige hoofdstuk genoemde rapporten zijn theoretisch van aard. Over de praktische 
implementatie van acquisitiebeleid bij een archiefdienst gaan ze, met uitzondering van Gewaardeerd Verleden, 
nauwelijks in. Naast het laatstgenoemde document zijn er nog een tweetal artikelen te vinden die meer 
praktische richtlijnen geven voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van particuliere archieven. In 
deze paragraaf zullen deze drie stukken met praktische aanwijzingen voor het schrijven van een 
acquisitieplan of –profiel worden behandeld. Het eerste artikel, dat is opgesteld door een werkgroep van 
het CRPA, is specifiek bedoeld als hulpmiddel voor het opstellen van een acquisitieplan. Vervolgens komt 
een van de hoofdstukken uit Archiefbeheer in de Praktijk aan bod, dat als titel ‘Overdracht van 
particuliere archieven’ heeft, maar ook een aantal aanwijzingen bevat voor het schrijven van een 
acquisitieprofiel en –plan. Tot slot worden de adviezen voor een aanpak van de acquisitie van particuliere 
archieven uit Gewaardeerd Verleden en de daaruit voortvloeiende Nieuwe Selectie Aanpak besproken. 
 
 
4.1. Werkgroep CRPA 
 
In 1991 verschenen de eerste praktische richtlijnen voor een planmatige aanpak van de acquisitie van 
particuliere archieven in Nederland. Ze zijn opgesteld door een werkgroep die in 1989 door het CRPA is 
ingesteld, naar aanleiding van de Nota Archiefbeleid uit 1985. Doel van deze werkgroep is het vertalen van 
de theorie met betrekking tot acquisitie naar de praktijk van individuele archiefbewaarplaatsen. Het 
resultaat van dit onderzoek is in 1991 gepubliceerd in een artikel in het Archievenblad.   

Inzicht in het eigen bestand is volgens de werkgroep de basis voor een planmatige aanpak van 
acquisitie.34 De eerste stap in het bepalen van de acquisitieprioriteiten is dan ook het maken van een 
analyse van het reeds geacquireerde bestand: de bestandsanalyse. Bij deze analyse wordt zowel gekeken 
naar archieven in de eigen archiefbewaarplaats als naar archieven in andere archiefbewaarplaatsen in de 
regio. Archieven worden bij de bestandsanalyse ingedeeld in verschillende sectoren van het 
maatschappelijk leven. Daarbij raadt de werkgroep een tweedeling in overheidsarchief en niet-
overheidsarchief af, aangezien hierdoor archieven uit dezelfde sector van het maatschappelijk leven 
mogelijk niet bij elkaar staan.35 De sectoren die de werkgroep heeft geformuleerd zijn de volgende: 

 
1. Algemeen bestuur en administratie 
2. Bevolking 
3. Rechtspraak 
4. Justitie, openbare orde en veiligheid 
5. Defensie 
6. Notariaat 
7. Waterhuishouding en verkeer 
8. Openbare werken, planologie, volkshuisvesting 
9. Financiën 
10. Sociale zorg en verzekeringswezen 
11. Gezondheidszorg en milieu 
12. Onderwijs en wetenschap 
13. Cultuur, recreatie en evenementen 
14. Economisch leven 
15. Landbouw en visserij 
16. Godsdienst 
17. Archieven die op meer dan één categorie betrekking hebben (hieronder vallen persoons- en 

familiearchieven voor zover deze niet elders zijn onder te brengen en algemene 
verzamelingen)36 

 

                                                 
34 Boomgaard 1991, 134. 
35 Boomgaard 1991, 136. 
36 Boomgaard 1991, 154 – 157. 
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De werkgroep heeft geprobeerd zoveel mogelijk elkaar uitsluitende categorieën te maken. Toch 
zullen er archieven zijn die in meer dan één categorie vermeld kunnen worden. De werkgroep raadt aan 
om archieven toch in slechts één categorie op te nemen, aangezien dat de overzichtelijkheid ten goede 
komt.37 De bestandsanalyse bestaat vervolgens uit twee fasen: allereerst een kwantitatieve analyse (het 
tellen van de aantallen archieven en/of strekkende meters) en daarna een inhoudelijke weging van het 
archief (hoe compleet is het, over welke periode loopt het, wat is het historisch belang ervan).  

Naast een bestandsanalyse moet onderzoek worden gedaan naar de historische ontwikkelingen in 
het eigen werkgebied, onderverdeeld per sector, dat om praktische redenen meestal tot een literatuurstudie 
beperkt zal blijven. Door de resultaten van de bestandsanalyse en het historisch onderzoek tegen elkaar af 
te zetten kunnen conclusies worden getrokken over de mate van representativiteit van het aanwezige 
bestand. Wanneer het historisch onderzoek bijvoorbeeld heeft uitgewezen dat er een bijzondere 
ontwikkeling is geweest in een bepaalde sector, maar er zijn geen archieven aanwezig die deze 
ontwikkeling documenteren, is sprake van een hiaat. Bij passieve acquisitie kan men deze gegevens 
gebruiken ter ondersteuning van de beslissing of men een aangeboden archief al dan niet wil overnemen. 
Actieve acquisitie vereist nog een stap, namelijk het achterhalen van de reden van het ontbreken van 
materiaal in ondervertegenwoordigde sectoren en het uitvoeren van marktonderzoek om te bepalen welke 
archieven van instellingen op het terrein waarop men wil gaan acquireren nog aanwezig zijn.  

Over wat nu daadwerkelijk in het plan op papier moet komen geeft het artikel geen uitsluitsel. Het 
geeft met name uitleg over een methode om te komen tot prioriteiten in de acquisitie van particuliere 
archieven. De term acquisitieprofiel komt in het stuk niet voor. Wel wordt aangegeven dat het van belang 
is van te voren uitgangspunten voor de acquisitie op te stellen: moeten alle archieven van een bepaalde 
sector worden geacquireerd, slechts een deel of alleen het archief van de grootste of belangrijkste 
instelling?38 
 
 
4.2. Archiefbeheer in de praktijk 
 
In lemma 6020 van Archiefbeheer in de praktijk, waarin de overdracht van particuliere archieven centraal 
staat, is over het opstellen van zowel een acquisitieplan als een acquisitieprofiel informatie te vinden. Het 
acquisitieprofiel wordt hier gelijkgesteld aan het acquisitiebeleid.39 Het wordt omschreven als “de ten 
behoeve van het acquisitieplan opgestelde beleidslijnen waarin wordt aangegeven welke sectoren voor 
nadere acquisitie (of afstoting) in aanmerking komen op basis van analyses van het eigen en van 
andermans bestand, afgezet tegen historische inzichten, maatschappelijke ontwikkelingen en 
acquisitieafspraken”.40 Als richtsnoer voor het acquisitiebeleid kan de missie van de archiefinstelling 
gelden.  

Om vast te stellen binnen welke sectoren archieven veiliggesteld moeten worden, wordt net als in 
het voorgaande artikel een bestandsanalyse aangeraden. Wederom een analyse per sector, waarbij een 
indeling in overheidsarchieven en particuliere archieven wordt afgeraden. Per sector moet worden 
vastgesteld wat andere instellingen in huis hebben en vervolgens welke archieven in het eigen bestand 
aanwezig zijn. Deze gegevens moeten vervolgens worden afgezet tegen de resultaten van een historisch 
onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen per sector. Op basis daarvan kan worden besloten welke 
sectoren prioriteit krijgen. Periodiek moet worden vastgesteld of het in het profiel gedefinieerde beleid 
nog actueel is. 

Het acquisitieplan is een lijst waarin per sector is aangegeven van welke archiefvormers men het 
archief wil acquireren.41 Van iedere archiefvormer kunnen een aantal basisgegevens genoteerd worden 
(zoals naam, datum van oprichting of opheffing, vestigingsplaats en doelstelling).  

De beschrijvingen in Archiefbeheer in de praktijk doen veel denken aan de aanbevelingen in het 
artikel van de CRPA-werkgroep. Nieuw is dat hier de term acquisitieprofiel wordt genoemd. De 
omschrijving van dat document komt echter niet overeen met de eerder in hoofdstuk 2 geformuleerde 
definitie van een acquisitieprofiel, maar wel met die van een acquisitieplan. In de praktijk bevatten 

                                                 
37 Boomgaard 1991, 154. 
38 Boomgaard 1991 139. 
39 Sanders 2010, 6020-5. 
40 Sanders 2010, 6020-9. 
41 Sanders 2010, 6020-11. 
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acquisitieprofielen namelijk niet de sectoren die voor acquisitie in aanmerking komen, maar, zoals in het 
volgende hoofdstuk duidelijk zal worden, de criteria en uitgangspunten ten behoeve van actieve en 
passieve acquisitie. 
 
 
4.3. Trendanalyse of HMA-plus 
 
Hoewel de HMA-plus, tegenwoordig omgedoopt tot trendanalyse, bedoeld is voor een analyse van de 
gehele samenleving, kunnen aspecten van deze benadering worden toegepast door een lokale 
archiefbewaarplaats. De methode doet enigszins denken aan de omschrijvingen van het historisch 
onderzoek in het artikel van de CRPA-werkgroep en in Archiefbeheer in de praktijk. Het historisch 
onderzoek wordt bij de trendanalyse eveneens uitgevoerd per maatschappelijk domein of segment van de 
samenleving. De segmenten komen echter niet overeen met de eerder genoemde sectoren, dit zijn 
namelijk dertien maatschappelijke domeinen:  
 

1. Gezondheid 
2. Wonen 
3. Recht 
4. Welzijn 
5. Economie 
6. Veiligheid 
7. Verkeer en vervoer 
8. Onderwijs 
9. Natuur en milieu 
10. Werk en inkomen 
11. Vrije tijd en sport 
12. Cultuur, leefstijl en mentaliteit 
13. Politiek en bestuur.42  

 
Voor ieder domein worden trends, hotspots en kwesties benoemd. De trend neemt, zoals de naam van de 
analyse al duidelijk maakt, een centrale plaats in het onderzoek in. Het wordt globaal gedefinieerd als de 
ontwikkeling van een aantal samenhangende maatschappelijke verschijnselen.43 Grote uitdaging hierbij is 
het goed verantwoord bij elkaar brengen van deze maatschappelijke verschijnselen onder een 
betekenisvolle noemer. Een hotspot is een gebeurtenis of keten van gebeurtenissen die een opvallende of 
intensieve interactie tussen overheid en burger en (al dan niet georganiseerde) burgers onderling 
veroorzaken.44 Het derde onderzoeksobject van de trendanalyse wordt gevormd door kwesties: langdurige 
en intense maatschappelijke debatten.  

Omdat de trendanalyse per maatschappelijk domein wordt uitgevoerd, bevinden de trends zich 
binnen de context van een enkel domein. Sommige trends kunnen echter relevant zijn voor meer dan één 
domein. Bij het beschrijven van een trend op een bepaald domein wordt daarom vastgelegd voor welke 
andere domeinen deze ook relevant lijken te zijn. De geïdentificeerde trends kunnen op hun beurt weer 
worden geclusterd in maatschappijbrede trends, die metatrends worden genoemd. De trends worden in 
kaart gebracht door het bestuderen van overzichtswerken, vakliteratuur en interviews met experts.45 Het 
beschrijven van de trend gebeurt volgens een vast format, waarna het in een relationele database wordt 
ingevoerd: 
 
“De beschrijving van een trend neemt in de regel drie pagina’s A4 in beslag. Binnen dat bestek moet 
worden beschreven wat de context is voor het ontstaan van de trend, hoe deze zich heeft ontwikkeld, in 

                                                 
42 http://www.nationaalarchief.nl/onderwerpen/waardering-selectie/projecten/bewerking-archiefachterstanden-
vanaf-1976/maatschappijbrede-trendanalyse-1976-; geraadpleegd op 09-04-2012. In de projectbeschrijving is 
overigens sprake van vijftien maatschappelijke domeinen, zie Nationaal Archief 2010, 14. 
43 Nationaal Archief 2010, 15. 
44 Nationaal Archief 2010, 18. 
45 Nationaal Archief 2010, 15. 

http://www.nationaalarchief.nl/onderwerpen/waardering-selectie/projecten/bewerking-archiefachterstanden-vanaf-1976/maatschappijbrede-trendanalyse-1976-
http://www.nationaalarchief.nl/onderwerpen/waardering-selectie/projecten/bewerking-archiefachterstanden-vanaf-1976/maatschappijbrede-trendanalyse-1976-
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welke vorm(en) deze zich heeft gemanifesteerd, wat de impact en reikwijdte zijn geweest, welke gevolgen 
er waren of zijn en een indicatie van welke actoren daar een rol in hebben gespeeld.”46 
 
Van de trends dient een vertaalslag te worden gemaakt naar relevante archiefvormers op de genoemde 
domeinen.47 Dit moet geen uitputtend overzicht zijn van alle archiefvormers, maar een overzicht van de 
representatieve en bijzondere actoren in het domein, die gelden als archiefvormers waarvan (een gedeelte 
van) de neerslag als erfgoed aangemerkt kan worden en dus bewaard moet worden. De archiefvormers 
dienen representatief te zijn voor een groot aantal vergelijkbare archiefvormers, of juist bijzonder te zijn; 
een invloedrijke rol te hebben gespeeld; in intensieve interactie met burgers te hebben gewerkt (niet alleen 
routinematig) of structureel substantiële informatie vast te leggen of vastgelegd te hebben die relevant is 
voor kennis van segmenten van de samenleving.48 Zo ontstaat een overzicht van archiefvormers van wie 
de neerslag potentieel behoudenswaardig is, in principe hetzelfde als een acquisitieplan. Door de 
informatie in een database in te voeren is het mogelijk deze op verschillende manieren te clusteren, 
bijvoorbeeld per actor, per periode of per trend. De database zou daarnaast in de toekomst voor 
bezoekers kunnen functioneren als ingang op de gearchiveerde bronnen.  

In Gewaardeerd Verleden wijst de commissie waardering en selectie er op dat het lastig is om op 
landelijk niveau particuliere archiefvormers op te sporen, aangezien verschillende initiatieven ter registratie 
van particuliere archieven niet langer worden bijgehouden. Dat geldt voor het al eerder genoemde 
Centraal Register van  Particuliere Archieven (waarin de globale vindplaats van circa 5000 particuliere 
archieven werd geregistreerd) en voor het BedrijfsArchieven Register Nederland (BARN, dat ruim 5000 
archieven van bedrijven in kaart bracht). Nieuw initiatief is het Nationaal Business Archief (NBA)49 dat 
bedrijfsarchieven digitaal beschikbaar wil stellen.50 Aangezien de registratie-projecten verouderd zijn, moet 
voor het verkrijgen van een actueel overzicht van particuliere archiefvormers gebruik gemaakt worden van 
andere bronnen, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en van registraties van 
beroepsgroepen. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van biografische woordenboeken. 

Net als in het artikel van de CRPA werkgroep wordt in Gewaardeerd Verleden gewezen op het 
belang van het periodiek evalueren van het beleid: “waarderen, selecteren en acquireren zijn tijdgebonden, 
normatieve activiteiten waarvan de uitgangspunten en methoden regelmatig tegen het licht gehouden 
dienen te worden”.51 
 Hoewel de trendanalyse vooral gericht is op de analyse van de gehele samenleving, kunnen 
elementen van deze methode door individuele archiefdiensten worden gebruikt bij het doen van historisch 
onderzoek naar de maatschappelijke domeinen in hun regio. Voorbeelden daarvan zijn het houden van 
interviews met experts, het doen van literatuuronderzoek in overzichtswerken en het vasthouden aan een 
vast format voor de beschrijvingen van de trends. Deze zullen voor de meeste archiefdiensten niet drie 
pagina’s per trend beslaan, maar de genoemde onderdelen van de beschrijving kunnen ook worden 
benoemd voor trends op lokaal niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
46 Nationaal Archief 2010, 17. 
47 Jeurgens 2007, 45. 
48 Jeurgens 2007, 47-48. 
49 De website van de NBA, www.nba-info.nl, werkt echter niet (site in onderhoud op 14-08-2011, geeft 503-error 
(service unavailable) op 16-09-2011, kan niet meer worden gevonden op 10-04-2012). 
50 Jeurgens 2007, 50. 
51 Jeurgens 2007, 14. 

http://www.nba-info.nl/
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5. Inhoud van bestaande acquisitieplannen en -profielen 
 
Na een beschrijving van theoretische handleidingen in het voorgaande hoofdstuk wordt in dit hoofdstuk 
ingegaan op de praktijk. In de vragenlijst die in het kader van dit onderzoek aan alle openbare 
archiefdiensten in Nederland is gestuurd, werd aan de archiefdiensten die de beschikking hebben over een 
acquisitieplan of –profiel of een ander document ten behoeve van de acquisitie verzocht dit document te 
uploaden, te e-mailen of per post op te sturen. Uiteindelijk hebben zestien archiefdiensten een dergelijk 
document aan mij doorgestuurd. Daarnaast is van twee archiefdiensten die niet aan de vragenlijst hebben 
deelgenomen of hun plan daarin niet hebben meegestuurd, het acquisitieprofiel op internet te raadplegen. 
Op deze achttien documenten zal in dit hoofdstuk nader worden ingegaan.52 Welke onderdelen hebben 
bestaande acquisitieplannen en –profielen, wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze 
documenten en in hoeverre wijkt de theorie uit het vorige hoofdstuk af van bestaande acquisitieplannen 
en –profielen die in de praktijk worden gebruikt?  
 
 
5.1. Algemene kenmerken 
 
De toegestuurde documenten ten behoeve van acquisitie voldoen op één na aan de in hoofdstuk 2 
gegeven definitie van een acquisitieprofiel, waarin soms een acquisitieplan is opgenomen. Er is dus maar 
één losstaand acquisitieplan verstuurd. De documenten vertonen ondanks dat toch een grote 
verscheidenheid, dat geldt niet alleen voor de naamgeving, maar ook voor de opzet. Over het algemeen 
zijn de profielen al meerdere jaren oud. De drie meest recente dateren uit 2009, de oudste uit 2001. Soms 
gaat het om concepten of eerste verkenningen van het onderwerp, in andere gevallen gaat het om tot in 
detail uitgewerkte beleidsstukken. 

In een aantal gevallen geldt het document voor een aangegeven periode, variërend van drie tot vijf 
jaar. Hierdoor wordt gestimuleerd het na verloop van tijd weer te herzien. Dit is niet onbelangrijk, 
aangezien de opvattingen over wat erfgoed is in de loop van de tijd veranderen en een archief zijn waarde 
kan verliezen als er andere, betere, meer betrouwbare of hanteerbare bronnen beschikbaar komen.53 De 
collectie zelf kan ook van samenstelling veranderen, waardoor prioriteiten anders komen te liggen.  

Tussen de omvang van de documenten zitten aanzienlijke verschillen. Het meest beknopte bestaat 
uit één pagina, terwijl het meest uitgebreide uit 77 pagina’s bestaat. Deels heeft dat te maken met het al 
dan niet opnemen van aparte bepalingen met betrekking tot documentaire collecties (foto’s, 
geluidsfragmenten, publicaties, video, prentbriefkaarten en websites), maar het kan ook aan het 
ontwikkelingsstadium van het document liggen. Een andere oorzaak is dat de uitgebreidere 
acquistieprofielen meer informatie geven over hoe men tot het profiel gekomen is. De gemiddelde lengte 
van de acquisitieprofielen ligt op ongeveer tien pagina’s. 
 
  
5.2. Het acquisitieprofiel 
 
De meeste acquisitieprofielen beginnen met een beschrijving van het doel van acquisitie van (particuliere) 
archieven en collecties en met het definiëren van de termen die met acquisitie te maken hebben. Sommige 
beginnen met een evaluatie van de acquisitie en het (gebrek aan) beleid op dit gebied in voorgaande jaren. 
Hierdoor wordt duidelijk op welke punten het nieuwe acquisitieprofiel verbetering moet brengen. Hoewel 
dit in geen van de in het voorgaande hoofdstuk besproken handleidingen wordt genoemd, bevatten vrijwel 
alle acquisitieprofielen een aantal criteria en uitgangspunten voor acquisitie. Deze vormen zelfs het 
belangrijkste bestanddeel van het acquisitieprofiel. De in de verschillende acquisitieprofielen genoemde 
criteria vertonen vrij veel overeenkomsten. Wellicht is dit te danken aan het feit dat het Stadsarchief 
Amsterdam deze criteria in 2005 in een artikel in het S@P-jaarboek plaatste.54 Over het algemeen kan 
worden gesteld dat de criteria ruimer worden gehanteerd of niet van toepassing worden geacht voor 
materiaal uit perioden waaruit weinig bewaard is gebleven, zoals documenten die van vóór circa 1850 
dateren of materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Vanwege de schaarsheid van dit materiaal wordt het 
                                                 
52 Zie voor een overzicht van de voor dit onderzoek bestudeerde acquisitieplannen en –profielen paragraaf 10.2. 
53 RvC 2005, 25. 
54 Diepen 2005, passim. 
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ondanks eventuele gebreken toch geacquireerd. Naast criteria en uitgangspunten bevatten sommige 
profielen een aanzet tot een meer thematische acquisitie, door het opstellen van speerpunten of 
programma’s. 
 
5.2.1. Criteria en uitgangspunten 
Criteria spelen zowel bij passieve als bij actieve acquisitie een rol. Want al is een archief op actieve wijze 
gelokaliseerd, dan nog spelen factoren een rol waardoor van acquisitie kan worden afgezien (zoals teveel 
beperkingen in de openbaarheid of een te slechte staat van het materiaal). Voor passieve acquisitie bevat 
het acquisitieprofiel alle benodigde informatie. Het is dan ook een goed idee dit document, eventueel met 
kleine aanpassingen, via de website aan potentiële aanbieders van archiefmateriaal ter inzage aan te bieden. 

Het aantal criteria en de inhoud ervan verschilt per acquisitieprofiel. Hieronder geef ik een 
puntsgewijze omschrijving van vaak voorkomende criteria, onderverdeeld in criteria die even sterk op 
actieve als passieve acquisitie van toepassing zijn en criteria die met name bij actieve acquisitie van belang 
zijn. Laatstgenoemde spelen vooral een rol bij het bepalen van de prioriteit die het archief krijgt binnen de 
actieve acquisitie. 
 
Criteria die zowel bij actieve als passieve acquisitie een rol spelen 
 
1. Werkingssfeer of werkgebied 
Het werkterrein van de archiefvormer komt overeen met dat van de archiefdienst of (meestal secundair) 
de plaats van vestiging van de archiefvormer ligt binnen het werkgebied van de archiefdienst. 

Daarnaast kunnen eisen worden gesteld aan het niveau waarop de archiefvormer actief moet zijn 
of waarop het materiaal betrekking moet hebben. Dat is met name terug te vinden in de acquisitieprofielen 
van Regionaal Historische Centra. Bij laatstgenoemde is het beoogde niveau provinciaal of 
bovengemeentelijk, bij het Nationaal Archief landelijk en bij gemeentearchieven, streekarchieven en 
streekarchivariaten lokaal of regionaal. 

Er zijn echter ook uitzonderingen op dit criterium mogelijk, aangezien sommige archiefdiensten 
zich hebben gespecialiseerd op bepaalde thema’s. Zo richt het Utrechts Archief zich onder andere op 
archieven van landelijke en provinciale kerkelijke en semi-kerkelijke instellingen en concentreert het 
Noord-Hollands Archief zich op wetenschapsarchieven. Hoe deze thema’s precies over Nederland zijn 
verdeeld is niet eenvoudig te achterhalen, er is namelijk geen centraal overzicht van deze verdeling. Het 
Haags Gemeentearchief geeft in haar meerjarenbeleid aan een voortrekkersrol te willen spelen bij het 
formuleren van een landelijk plan van aanpak om bijzondere, landelijk relevante onderwerpen bij 
aangewezen archiefinstellingen te concentreren.55 Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat bepaalde 
archieven beter op hun plaats zijn bij een categoriale instelling.56 
 
2. Representativiteit 
Het archief moet kenmerkend zijn voor het werkgebied van de archiefdienst. Daarnaast wordt er naar 
gestreefd die archieven te verzamelen die als belangrijk, bijzonder of uniek worden beschouwd57 voor een 
bepaalde periode en gebied. Aangezien het niet eenvoudig is vast te stellen wat nu precies kenmerkend of 
bijzonder voor een bepaalde regio is, worden in de volgende paragraaf een aantal methodes besproken om 
dit criterium nader te bepalen.  
 
3. Toegevoegde waarde 
Het archief moet inhoudelijk of kwalitatief iets toevoegen aan de bestaande collectie. Dit wil zeggen dat 
het nieuwe gegevens of andere gezichtspunten moet bieden.58 Het moet daarnaast een aanvulling vormen 
op of gerelateerd zijn aan overheidsarchieven.59 Dit houdt in dat het te acquireren materiaal 
overheidsarchieven vanuit een ander perspectief belicht of juist onderdelen uit de samenleving belicht die 
                                                 
55 Den Haag 2009, 41. 
56 Categoriale instellingen verwerven alleen particuliere archieven en zijn daarbij gespecialiseerd in bepaalde thema’s 
en onderwerpen. Ze vallen niet onder de Archiefwet (Links 2010, 6). 
57 Dit komt met name in acquisitieprofielen van na 2007 voor, en is duidelijk ontstaan onder invloed van de 
Commissie Waardering en Selectie. 
58 Dordrecht z.d., 7. 
59 Dat het te acquireren materiaal een aanvulling moet vormen op overheidsarchieven komt in vrijwel alle 
acquisitieprofielen voor en is terug te leiden op de Nota Archiefbeleid uit 1985. 
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in de overheidsarchieven niet aan de orde komen. Om te bepalen of een archief of verzameling 
toegevoegde waarde heeft, moet bekend zijn wat de archiefdienst al in huis heeft. Dit wordt vaak in kaart 
gebracht door middel van een bestandsanalyse, een methode die in de volgende paragraaf nader zal 
worden toegelicht. 
 
4. Authenticiteit 
Het materiaal mag niet bestaan uit kopieën of afschriften, tenzij acquisitie van de originelen niet mogelijk 
is. 
 
5. Dragers 
Per archiefdienst verschilt de invulling van dit criterium. Vaak worden echter vrijwel alle dragers 
geaccepteerd, met uitzondering van driedimensionale objecten. Als oplossing voor de onmogelijkheid 
driedimensionale objecten op te nemen stelt het Regionaal Archief Nijmegen voor foto’s te maken van 
deze objecten.60 Een ander interessant punt dat in het acquisitieprofiel van dit archief wordt gemaakt is dat 
juist de drager reden kan zijn voor opname, bijvoorbeeld bij de eerste e-mails. 
 
6. Afstemming met andere erfgoedinstellingen 
Het aangebodene mag niet in een andere collectie beter op zijn plaats zijn. Onder ‘andere 
erfgoedinstellingen’ worden meestal musea in het werkgebied van de archiefdienst bedoeld of naburige 
archiefdiensten. Vaak zijn de afspraken met andere diensten geregeld in provinciale convenanten. 
 
7. Materiële staat 
Het archief moet zich in een redelijke of goede materiële staat bevinden, tenzij het zo bijzonder is dat een 
investering ten behoeve van de restauratie ervan gerechtvaardigd is. 
 
8. Omvang 
De omvang van het archief in relatie tot de beschikbare ruimte in het depot wordt in een aantal 
acquisitieprofielen genoemd als reden om het aangeboden archief te weigeren. 
 
Criteria die met name bij actieve acquisitie een rol spelen 
 
9. Bezoekersvraag 
Bij de acquisitie wordt rekening gehouden met waar de bezoekers (en eventueel gemeenten of provincie) 
interesse in hebben. Dit kan worden vastgesteld met behulp van bezoekersonderzoeken en aan de hand 
van de raadpleegfrequentie van bepaalde stukken (waarbij moet worden meegerekend dat wat wordt 
geraadpleegd afhankelijk is van de al aanwezige collecties en in hoeverre deze toegankelijk zijn). 
 
10. Bedreigde sector 
Mate waarin de archiefvormer representant is van een sector die uit de samenleving is verdwenen of dreigt 
te verdwijnen.61  
 
11. Bewaarcondities bij de eigenaar 
De (on)mogelijkheid om het archief bij de eigenaar zelf te bewaren kan een rol spelen bij acquisitie.62 
Soms zijn de bewaarcondities bij de eigenaar zo goed, dat overbrenging niet noodzakelijk is. Bij actieve 
acquisitie kan dan besloten worden geen prioriteit te geven aan de acquisitie van het archief, of het slechts 
‘virtueel’ te acquireren (oftewel de bewaarplaats te registreren). Wanneer de bewaarcondities bij de 
eigenaar erg slecht zijn, kan juist worden besloten extra veel prioriteit aan de acquisitie van het archief te 
geven. 
 
 
 
 

                                                 
60 Woerd 2007, 5. 
61 Ook dit punt is te herleiden tot de Nota Archiefbeleid 1985. 
62 Roosendaal 2006, 3. 
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12. Samenhang of compleetheid 
Het archief moet zoveel mogelijk volledig zijn en samenhang vertonen.63 Onder volledigheid wordt 
verstaan dat uit de overgeleverde informatie het beleid, de doelstellingen en de activiteiten van een 
organisatie gereconstrueerd kunnen worden.64 Dit is, net als de vorige criteria, eerder bij actieve acquisitie 
van belang, omdat de acquisitie van een completer archief aantrekkelijker is dan dat van een minder 
compleet archief en daardoor hoger op de lijst met te acquireren archieven zal staan. 
 
Uitgangspunten 
 
Naast criteria worden in acquisitieprofielen veelvuldig een aantal uitgangspunten geformuleerd. Dit zijn de 
meest gebruikelijke: 
 

1. De eigenaar van het aangeboden archief draagt bij in (de kosten van) het toegankelijk maken 
en/of in de eventuele kosten voor restauratie. Hierbij wordt vaak onderscheid gemaakt tussen 
enerzijds personen, instellingen en verenigingen en anderzijds commerciële bedrijven. 
Laatstgenoemden worden beter in staat geacht de kosten te dragen, hoewel dat soms, 
bijvoorbeeld bij een faillissement, te betwijfelen valt. De eigenaar kan op een aantal manieren 
bijdragen in het toegankelijk maken. Hij kan de werkzaamheden zelf uitvoeren, onder begeleiding 
van de archiefdienst. Een andere mogelijkheid is dat de eigenaar de werkzaamheden laat uitvoeren 
door een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is, wederom onder begeleiding van de archiefdienst. 
De derde optie is dat de eigenaar een financiële bijdrage levert aan de archiefdienst om de 
werkzaamheden door hen te laten uitvoeren. Wanneer de eigenaar niet kan bijdragen en de 
archiefdienst het archief graag in de collectie wil opnemen, worden de werkzaamheden verricht 
zodra menskracht en tijd beschikbaar zijn.65 Voordeel van het vóór overbrenging toegankelijk 
maken van het archief is dat het zoveel mogelijk ontdaan is van vernietigbare stukken. Dit brengt 
echter ook het risico met zich mee dat historisch interessant materiaal verloren gaat. Het 
Regionaal Archief Rivierenland wijst bij dit punt op de mogelijkheid die particuliere instellingen 
hebben tot het verkrijgen van subsidies van fondsen ten bate van de inventarisatie of restauratie 
van het archief.66  

2. Veel archiefdiensten geven de voorkeur aan schenking. In bruikleen geven is ook mogelijk, maar 
wanneer de eigenaar zijn archief terug wil, worden kosten voor het beheer met terugwerkende 
kracht in rekening gebracht. 

3. Het archief dient zoveel mogelijk direct openbaar te zijn. Alle overgebrachte bescheiden moeten 
na verloop van een bepaald aantal jaren openbaar zijn (meestal maximaal na circa 80 jaar), dit om 
te voorkomen dat de archiefdienst alleen als opslagplaats functioneert.67 

4. Er worden geen archieven gekocht. 
5. Er mag uit de archieven worden vernietigd. 
6. Rechten worden overgedragen (bijvoorbeeld auteurs- en portretrecht), zodat het materiaal op 

internet getoond mag worden.68 
7. Wanneer de eigenaar later aanvullingen op het overgebrachte archief wil overdragen, dient dat in 

blokken van tien jaar te gebeuren. 
 
Het is niet vanzelfsprekend dat deze criteria en uitgangspunten even zwaar wegen. Zo maakt het 
Stadsarchief Amsterdam onderscheid tussen verplicht toe te passen criteria en mede bepalende criteria. 
Het Gemeentearchief Waalwijk geeft punten al naar gelang een aangeboden archief of verzameling goed, 
redelijk of niet aan een criterium voldoet, om zo tot een waardering van het aangeboden materiaal te 

                                                 
63 Dit criterium lijkt in veel gevallen geen harde eis te zijn, het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland geeft 
bijvoorbeeld aan dat onvolledigheid in beginsel geen negatief criterium is, Uil 2002, 9. 
64 Dordrecht z.d., 7. 
65 Bolten 2011, 71. 
66 Huitsing 2008, 8. 
67 Marcelis 2007, 3. 
68 Woerd 2007, 5. 
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komen.69 Rijckheyt heeft de criteria verwerkt in een stroomschema, waarmee medewerkers kunnen 
bepalen of een archief al dan niet geacquireerd dient te worden.70 
 Hoewel sommige criteria en uitgangspunten wellicht voor de hand liggen, is het toch van belang 
ze op te nemen in het acquisitieprofiel. Voor eigenaars van particuliere archieven zijn ze namelijk 
doorgaans niet zo vanzelfsprekend. Het acquisitieprofiel voorziet archivarissen van criteria waarmee ze 
aan schenkers kunnen uitleggen waarom hun materiaal wel of niet relevant is voor de bestaande collectie. 
Bovendien wordt vaak meer waarde toegekend aan argumenten die op papier staan dan aan het gesproken 
woord. Dit maakt het acquisitieprofiel een belangrijk hulpmiddel om het afwijzen van een aangeboden 
archief te vereenvoudigen en hierover duidelijkheid te verschaffen aan de eigenaar. 
 
5.2.2. Programma’s of speerpunten 
Behalve de criteria worden in sommige acquisitieprofielen meer thematische factoren genoemd die een rol 
spelen bij acquisitie. Zo noemt het Nationaal Archief een vijftal programma’s waarmee de collectie onder 
de aandacht van een gevarieerd publiek gebracht gaat worden en waar bij acquisitie zeker rekening 
gehouden zal worden.71 Het Regionaal Archief Nijmegen neemt de actuele politieke thema’s mee in het 
acquisitieprofiel door de speerpunten uit het coalitieakkoord van de gemeente bij de acquisitie te 
betrekken.72 Rijckheyt heeft zelf een aantal speerpunten geformuleerd: aspecten, gebeurtenissen of 
maatschappelijke trends die voor de regio van bijzonder belang zijn geweest. Het benoemen hiervan heeft 
twee belangrijke voordelen: ten eerste kan de aandacht hiermee gevestigd worden op materiaal dat niet het 
karakter van archief heeft, maar wel een bijdrage levert aan de acquisitiedoelstelling, en ten tweede wordt 
specifiek aandacht gevestigd op gebeurtenissen die meer dan normale invloed hebben gehad op de loop 
van de geschiedenis in de regio, waardoor uitzonderingen kunnen worden gemaakt ten opzichte van 
normale acquisitiebeslissingen.73 Het Haags Gemeentearchief hanteert bij acquisitie een nog sterker 
thematische aanpak. Alleen als een instelling zich beweegt op één van de terreinen die als typisch Haags 
benoemd zijn komt het archief voor acquisitie in aanmerking.74  
 
5.2.3. Onderscheid tussen overheid en particulier 
In sommige profielen wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen archieven van de overheid en 
particuliere archiefvormers. Het profiel is dan niet van toepassing op overheidsarchief, omdat de 
overbrenging daarvan al is geregeld in de Archiefwet 1995. Andere acquisitieprofielen wijzen er echter op 
dat de genoemde criteria kunnen worden meegenomen bij de selectie van overheidsarchieven als de 
wetgeving daarin niet voorziet of wanneer er interpretatie mogelijk is, zoals bij verzamelingen of 
documentatiebestanden.75 Bij inspectie van niet overgebrachte overheidsarchieven en bij het goedkeuren 
van selectielijsten moet daarvoor aandacht zijn.76 Ook het oude acquisitieprofiel van het Nationaal Archief 
pleit voor een dergelijke integrale acquisitie: “het Nationaal Archief wil minder nadruk leggen op het 
onderscheid tussen overheidsarchieven en particuliere archieven: het Nationaal Archief verwerft 
historische bronnen die met elkaar de nationale collectie vormen”.77 
 
 
5.3. Methoden om representativiteit en toegevoegde waarde te bepalen 
 
Het bepalen van de representativiteit: historische analyse 
Representativiteit is een lastig criterium om vast te stellen, maar in principe het centrale criterium bij 
acquisitie. De vraag is steeds hoe is vast te stellen wat representatief is voor een bepaald werkgebied. 
Volledige neutraliteit is hierbij onhaalbaar, maar er zijn verschillende oplossingen bedacht voor het 

                                                 
69 Heijmans 2009, 22-23 (dit waarderingssysteem is afgeleid van de Nota Acquisitiebeleid van het Stadsarchief Breda). 
70 Luykx 2008, 35. 
71 Den Haag 2001, 3. 
72 Woerd 2007, 9. 
73 Luykx 2008, 28. 
74 http://www.denhaag.nl/home/bewoners/de-gemeente-Den-Haag/Haags-gemeentearchief/to/Uw-archief-in-het-
Haags-Gemeentearchief.htm; geraadpleegd op 02-04-2012. 
75 Diepen 2005, 71-72. 
76 Arnhem 2007, 18. 
77 Den Haag 2001, 1. 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/de-gemeente-Den-Haag/Haags-gemeentearchief/to/Uw-archief-in-het-Haags-Gemeentearchief.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/de-gemeente-Den-Haag/Haags-gemeentearchief/to/Uw-archief-in-het-Haags-Gemeentearchief.htm
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achterhalen van de typische kenmerken van een gebied. Bij al deze oplossingen komt een historische 
analyse kijken, die op verschillende manieren kan worden ingevuld. 
 Het Stadsarchief Amsterdam doet dit door op een viertal gebieden (economisch, sociaal-
maatschappelijk, politiek en cultureel) voor een bepaalde periode cijfers met betrekking tot de eigen 
gemeente te vergelijken met cijfers voor heel Nederland (beide afkomstig van het CBS). Hiermee kan op 
basis van concrete cijfers worden bepaald in welke opzichten de gemeente afwijkt (en dus bijzonder is) ten 
opzichte van de rest van Nederland. Nadeel hiervan is dat het gaat om een momentopname. De cijfers 
moeten tot aan het begin van de twintigste eeuw worden vastgesteld om bruikbaar te zijn.78 Voor oudere 
perioden zijn deze gegevens echter lastiger te verkrijgen. 
 In het acquisitieprofiel van Erfgoedcentrum Diep wordt de historisch maatschappelijke analyse 
plus voorgesteld als methode om de representativiteit te achterhalen.79 Het Gelders Archief lost het 
probleem op door korte historische overzichten op te stellen van de belangrijke ontwikkelingen vanaf de 
negentiende eeuw.80 Een aantal andere archiefdiensten geeft per maatschappelijke sector (die terugkomen 
in de bestandsanalyse, zie hieronder) een beschrijving van de belangrijkste historische ontwikkelingen en 
actoren. Hoe precies aan deze overzichten is gekomen wordt niet altijd beschreven, maar in sommige 
profielen is aangegeven dat het onderzoek is gebaseerd op literatuur en internet.  
 Het is steeds de vraag hoe ver dit historisch onderzoek moet gaan. Er is niet altijd voldoende 
menskracht beschikbaar voor diepgravend onderzoek. Een oplossing is het onderzoek uit te besteden aan 
universiteiten of hogescholen81 of het onderzoek wat globaler en meer oriënterend te houden. Eventueel 
kan daarna het advies van lokale heemkundekringen of historische verenigingen worden ingewonnen. 
 Uiteindelijk moet de historische analyse leiden tot een overzicht van de belangrijkste historische 
kenmerken en actoren van een gebied. Het vormt samen met de bestandsanalyse de basis voor het 
acquisitieplan. Het per sector verdelen van de historische analyse is erg bevorderlijk voor de 
overzichtelijkheid. De volledige historische analyse kan als bijlage bij het profiel worden opgenomen. De 
beschrijving en uitwerking van de historische analyse in de acquisitieprofielen doet sterk denken aan de 
trendanalyse. Een punt van verschil is dat de trendanalyse een vaste structuur heeft voor het beschrijven 
van trends, terwijl dit in de acquisitieprofielen minder strak is vastgelegd. 
 
Het bepalen van de toegevoegde waarde: de bestandsanalyse 
De bestandsanalyse geeft een overzicht van de aanwezige archieven in een archiefbewaarplaats, verdeeld 
over een aantal maatschappelijke sectoren. Dit wordt in sommige acquisitieprofielen ook wel het 
collectieprofiel genoemd. Hoewel de werkgroep CRPA in haar artikel over het maken van een 
acquisitieplan uitgebreid aandacht besteed aan de sectoren waarin de aanwezige collectie van een 
archiefdienst kan worden ingedeeld, blijkt er in de praktijk toch een veelvoud aan indelingen te bestaan. 
Aan de ene kant is dat logisch, aangezien hierbij vaak zal worden uitgegaan van de indeling zoals die al 
aanwezig is in het archievenoverzicht. Aan de andere kant is dat jammer, want zo is het lastiger de eigen 
collectie te vergelijken met (naburige) archiefdiensten en zo eventuele doublures op het spoor te komen. 
Een voorbeeld van een indeling die hiervoor gebruikt kan worden en die is gebaseerd op veel 
voorkomende sectoren is de volgende:  
 

1. Openbaar bestuur en politiek; 
2. Bevolking;  
3. Openbare orde, veiligheid, justitie en defensie;  
4. Openbare werken, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; 
5. Verkeer en waterstaat;  
6. Natuur en milieu;  
7. Sociale zorg en welzijn;  
8. Gezondheidszorg;  
9. Onderwijs en wetenschap;  
10. Cultuur, sport, recreatie en evenementen;  
11. Economisch leven (waaronder financiën, handel en industrie, landbouw en visserij vallen);  

                                                 
78 Diepen 2005, 74. 
79 Dordrecht z.d., 7. 
80 Arnhem 2007, 18. 
81 Arnhem 2007, 18. 
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12. Notariaat;  
13. Religie.  

 
Naast een verdeling in sectoren verdelen sommige archiefdiensten, wanneer hun werkgebied meerdere 
plaatsen beslaat, de archieven per sector vervolgens naar plaats. Vanwege verschillen in acquisitiebeleid in 
het verleden kan de hoeveelheid aanwezige archieven in een bepaalde sector per plaats of gemeente sterk 
verschillen. Onder de onderzochte acquisitieprofielen zijn er een aantal waarbij de bestandsanalyse is 
uitgewerkt. Daarbij zijn meestal de aantallen archieven per categorie vermeld of is een beschrijving 
gegeven van de aanwezige archieven per categorie. In vrijwel geen van de bestandsanalyses wordt ingegaan 
op de inhoud van de archieven, zoals de werkgroep CRPA in haar richtlijnen aanraadt. Reden hiervan is 
vermoedelijk dat het beoordelen van de inhoud van de archieven niet alleen erg tijdrovend, maar ook erg 
lastig is. De waarde van een bepaald archief is niet eenvoudig te bepalen en verschilt per onderzoeker en 
per periode.   

Sommige archiefdiensten hanteren in plaats van een onderverdeling naar maatschappelijke 
categorieën een indeling naar type archiefvormer, bijvoorbeeld kerkarchieven, archieven van verenigingen 
en stichtingen en bedrijfsarchieven. Nadeel daarvan is dat deze categorieën niet zijn gebaseerd op de 
inhoud van het archief. Bij een indeling naar type archiefvormer zou het archief van een sporter 
bijvoorbeeld tot de categorie persoons-, familie- en huisarchieven worden gerekend, terwijl dit archief bij 
een indeling naar maatschappelijke sector zou worden geplaatst onder ‘cultuur, sport, recreatie en 
evenementen’. Dit voorkomt dat er een onoverzichtelijke categorie met persoons-, familie- en 
huisarchieven van sterk uiteenlopende aard ontstaat. Andere archiefdiensten gebruiken een indeling 
waarbij materiaal anders dan archieven in aparte categorieën is ondergebracht (zoals beeld en geluid, 
bibliotheek en documentaire verzamelingen). Dit heeft het voordeel dat een betere kwantitatieve 
vergelijking mogelijk is. 

De indeling in maatschappelijke sectoren geeft een duidelijk beeld van de gebieden waarop de 
archiefdienst veel informatie ter beschikking heeft, en de gebieden die minder sterk door de collectie 
worden gedocumenteerd. Dit wil nog niet zeggen dat er wat dat betreft een hiaat is: in de ene regio zijn 
bepaalde sectoren nu eenmaal sterker vertegenwoordigd dan in de andere.  
 
 
5.4. Leemtelijst (lijst van sterke en zwakke punten) 
 
De historische analyse maakt duidelijk welke ontwikkelingen belangrijk en kenmerkend zijn geweest voor 
een bepaald gebied. Aangeboden archieven die deze ontwikkelingen documenteren scoren sterk op het 
criterium representativiteit. De bestandsanalyse geeft aan welke sectoren sterk en welke slecht 
vertegenwoordigd worden door de bestaande collectie. Wanneer een aangeboden archief binnen een 
slecht vertegenwoordigde sector valt heeft het toegevoegde waarde. Deze punten zeggen afzonderlijk van 
elkaar echter nog niets over de representativiteit van de collectie. Een historische ontwikkeling kan wel 
belangrijk voor een regio zijn, maar wanneer er al een overvloed aan archieven over dat onderwerp in de 
collectie aanwezig is, zorgt het acquireren van archieven op dit gebied niet altijd voor meer 
representativiteit. Andersom kan het zo zijn dat wanneer uit de bestandsanalyse blijkt dat een sector slecht 
vertegenwoordigd is, aanvullende acquisitie niet zorgt voor meer representativiteit, omdat deze sector nu 
eenmaal geen belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de regio. De combinatie met de 
historische analyse maakt daarom pas duidelijk waar de hiaten liggen.  

Door de bestandsanalyse met de historische analyse te combineren, oftewel door de aanwezige 
archieven en collecties te vergelijken met welke archieven en collecties aanwezig zouden moeten zijn om 
een historische ontwikkeling te weerspiegelen, komen de hiaten in de collectie aan het licht. Deze hiaten 
kunnen worden opgenomen in de zogenaamde leemtelijsten of wittevlekkenkaarten die sommige 
archiefdiensten al in hun acquisitieprofiel hebben opgenomen. Naast de hiaten worden uit de vergelijking 
van de historische analyse met de bestandsanalyse ook de historische ontwikkelingen duidelijk die goed en 
wellicht zelfs oververtegenwoordigd zijn. Het is aan te raden deze ook in de leemtelijst mee te nemen, 
zodat niet alleen de zwakke kanten, maar ook de sterke punten van de collectie duidelijk worden. Dit geeft 
de inhoud van de collectie beter weer dan alleen een overzicht van de hiaten. Daarnaast kan het zo zijn dat 
een archiefdienst er bewust voor kiest een bepaald onderwerp extra sterk te verzamelen. Een historische 
ontwikkeling die goed vertegenwoordigd is kan dan wellicht toch nog voor aanvullende acquisitie in 
aanmerking komen. Ik zou daarom niet zozeer spreken van een leemtelijst, maar van een lijst van sterke 
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en zwakke punten, waarin is aangegeven met betrekking tot welke ontwikkelingen acquisitie gewenst is, en 
op welke gebieden geen archieven meer worden geacquireerd. 

Daarmee kan de medewerker die verantwoordelijk is voor de acquisitie eenvoudiger bepalen of 
een aangeboden archief nu wel of geen toegevoegde waarde heeft voor de collectie en in hoeverre het 
representatief is. Ook kan deze lijst worden gebruikt om een plan op te stellen voor actieve acquisitie. De 
leemtelijst kan daarnaast een hulpmiddel zijn bij dequisitie: welke historische ontwikkelingen zijn 
oververtegenwoordigd en worden gedocumenteerd door archieven die voor afstoting in aanmerking 
komen? Het is overigens wel van belang bij het opstellen van deze lijst rekening te houden met wat reeds 
door andere instellingen is geacquireerd, zodat duidelijk is welke ontwikkelingen die in de eigen collectie 
ondervertegenwoordigd zijn, door andere instellingen voldoende zijn gedocumenteerd. 

 
 

5.5. Het acquisitieplan 
 
Voor passieve acquisitie is het acquisitieprofiel voldoende: hiermee kan immers de wenselijkheid van een 
archief of collectie worden getoetst. Voor de actieve acquisitie vormt het slechts de basis, die in het 
acquisitieplan concreet wordt uitgewerkt. Het acquisitieplan omschrijft de praktische uitvoering van 
actieve acquisitie: de actief te verwerven archieven, de hiermee samenhangende activiteiten en een 
tijdsplanning. Net als de bestandsanalyse kan ook het acquisitieplan bestaan uit afzonderlijke delen voor 
aan de ene kant archieven en aan de andere kant documentaire collecties (bibliotheek, beeld en geluid, 
documentatie).  
 Op basis van de leemtelijst wordt een historische ontwikkeling gekozen waarop de acquisitie zich 
voor een bepaalde periode gaat richten (van bijvoorbeeld één of twee jaar). Het uitvoeren van deze 
activiteit staat in het acquisitieplan centraal, het plan is gericht op het documenteren van één afgebakende 
historische ontwikkeling. Het plan is daardoor voor kortere tijd geldig dan het profiel, en is na verloop van 
de op voorhand vastgestelde periode afgerond. 
 Wanneer de te documenteren ontwikkeling is vastgesteld, moeten op dit gebied archieven worden 
opgespoord. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van bronnen als het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel of biografische woordenboeken. Daarnaast is het zaak in de gaten te houden wat reeds door 
andere instellingen is geacquireerd. Een andere methode om nog onbekende archiefeigenaars in een 
bepaalde sector op het spoor te komen is het opzetten van een campagne met bijvoorbeeld berichten in 
periodieken of op websites, het uitgeven van folders of het organiseren van lezingen of 
voorlichtingsbijeenkomsten. Het Haags Gemeentearchief heeft voor de acquisitie van 
verenigingsarchieven een speciale website gemaakt, www.haagseverenigingen.nl, waar bezoekers kunnen 
reageren en materiaal kunnen toevoegen. Onbekende archiefeigenaars kunnen daarnaast worden 
opgespoord met behulp van vrijwilligers, die de lokale situatie goed kennen en als tussenpersoon kunnen 
fungeren bij het leggen van contacten.82 Een andere mogelijkheid is het houden van voorlichtingsavonden 
voor heemkundekringen over acquisitie en de rol die zij daarbij kunnen spelen.83 Daarnaast kan bij 
opheffing van een organisatie, voor zover de archiefdienst daarvan op de hoogte is, voorrang worden 
gegeven aan de acquisitie van dat archief.  
 Deze activiteiten leveren een lijst op met archiefvormers die op de historische ontwikkeling van 
toepassing zijn. Van deze lijst moet op basis van de criteria uit het acquisitieprofiel bepaald worden van 
welke archiefvormers het archief voor acquisitie in aanmerking komt en de hoogste prioriteit zal krijgen bij 
de actieve acquisitie. Een aantal criteria, zoals materiële staat en omvang, kan pas worden meegewogen 
nadat contact is opgenomen met de eigenaar. Sommige criteria spelen echter al op voorhand een rol, 
waaronder de representativiteit van de archiefvormer, de mate waarin hij representant is van een bedreigde 
sector en de mate waarin het archief voldoet aan de bezoekersvraag. Op basis van (deels een inschatting 
van) de hoeveelheid punten die het archief scoort aan de hand van de criteria kan in de lijst van 
archiefvormers een rangorde worden aangebracht van een hoge tot een lage acquisitieprioriteit. Met de 
archiefvormers die boven aan de lijst staan zal het eerst contact gezocht worden.  

Een andere manier om dit te bepalen wordt beschreven in het acquisitieplan van Rijckheyt. Hierin 
wordt een uitgebreide, zo objectief mogelijke methode voorgesteld om te bepalen welke archieven 

                                                 
82 Huitsing 2008, 10. 
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prioriteit krijgen bij de actieve acquisitie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van acquisitiefactoren.84 Eerst 
wordt aan iedere categorie archiefvormers85 een weegfactor toegekend. De weegfactor is het product van 
de invloedsfactor (de mate van invloed van de categorie archiefvormers op de maatschappij) maal de 
inhoudsfactor (de (verwachte) mate waarin de activiteiten hun neerslag in archieven hebben gevonden). 
Zowel de invloedsfactor als de inhoudsfactor worden uitgedrukt op een schaal van 1 tot 6. Omdat de 
weegfactor wordt toegekend aan een hele categorie archiefvormers, is deze voor iedere archiefvormer in 
de categorie gelijk. Vervolgens krijgt iedere archiefvormer in de categorie een belangfactor, waarmee de rol 
die de archiefvormer binnen de categorie speelt wordt aangeduid. Dat kan bijvoorbeeld een belangrijke 
economische rol of een pioniersrol zijn. Daarnaast wordt een risicofactor toegekend, waarmee wordt 
aangegeven hoe groot het risico is dat het archief verloren gaat wanneer niet tot verwerving wordt 
overgegaan. Zowel risicofactor als belangfactor hebben een waarde van 1 tot 3. Beide factoren worden 
vermenigvuldigd met de weegfactor. Hoe hoger het getal, hoe groter de noodzaak het archief te 
acquireren.86 

Omdat het verwerven van alle gewenste archieven en collecties onmogelijk is (sommige bestanden 
zijn al aan andere instellingen overgedragen of de eigenaar wil het materiaal niet overdragen) stelt 
Erfgoedcentrum DiEP virtuele acquisitie voor: het in kaart brengen van de bewaarplaats van relevant 
archiefmateriaal.87 Onderzoekers kunnen dan eventueel naar andere instellingen worden doorverwezen.  
Een andere manier om deze hiaten te vullen is door zelf te zorgen voor documentatie op gebieden waar 
anderen dat niet doen (of daartoe opdracht te geven aan derden),88 bijvoorbeeld door fotografen in dienst 
te nemen of door middel van oral history projecten. Daarnaast wijst een aantal archiefdiensten in het 
acquisitieplan op het actief archiveren van lokale websites. Een tussenvorm tussen actieve en passieve 
acquisitie is ‘incidenteel actief’ acquireren, zoals het Streekarchief Goeree-Overflakkee het omschrijft. Dit 
houdt in dat een archiefdienst pas overgaat tot acquisitie wanneer een organisatie met een archief dat voor 
acquisitie in aanmerking komt failliet gaat of om een andere reden stopt met zijn activiteiten.89 

In meerdere acquisitieplannen wordt de noodzaak om al vooraan in de archiefvorming een rol te 
spelen benadrukt, wat met name bij digitale archieven van belang is. Ook in de Archiefvisie wordt op het 
belang van het geven van actieve voorlichting en advies aan particuliere archiefvormers gewezen.90 Dit kan 
door middel van folders of websites,91 of ondersteuning bij de archiefvorming door het geven van advies, 
cursussen of het aanleveren van het juiste verpakkingsmateriaal.  

Naast de lijst met archiefvormers van wie of waarvan het archief voor acquisitie in aanmerking 
komt en de activiteiten die in het kader hiervan uitgevoerd dienen te worden bevat het acquisitieplan een 
tijdsplanning voor de bovengenoemde activiteiten. Daarbij moet rekening worden gehouden met de 
hoeveelheid archieven die per jaar bewerkt kunnen worden.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
84 Luykx 2008, 5. 
85 Bijvoorbeeld bedrijven, kerken, personen of verenigingen. 
86 Luykx 2008, 31. 
87 Dordrecht z.d., 7. 
88 Diepen 2005, 76; Huitsing 2008, 6. 
89 Middelharnis z.d., 3. 
90 Archiefvisie 2011, 7. 
91 Bijvoorbeeld www.bewaarals.nl, opgezet door Karin van der Heiden. 
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6. Acquisitie van particuliere archieven in het buitenland 
 
Om de acquisitiepraktijk in Nederland in een bredere context te plaatsen worden in dit hoofdstuk 
buitenlandse methoden en plannen voor het verwerven van particuliere archieven besproken. Vanwege 
het beperkte kader van dit onderzoek zal hier alleen worden ingegaan op de situatie in het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten. In dit hoofdstuk komen de Amerikaanse en Engelse tegenhangers van 
onze acquisitieplannen en –profielen aan bod en daarnaast een vorm van bestandsanalyse, die in het 
Engels collection analysis wordt genoemd. Het hoofdstuk begint met een beschrijving van de documentation 
strategy, een methode ten behoeve van de acquisitie van verschillende soorten materiaal rond een bepaald 
thema. Tot slot worden deze methoden en benaderingen van acquisitie van particuliere archieven 
vergeleken met de praktijk in Nederland. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen en in hoeverre 
kunnen wij hier iets van leren? 
 
 
6.1. Documentation strategy 
 
Door veel auteurs wordt de toespraak aan de Society of American Archivists door F. Gerald Ham in 1974 
gezien als het beginpunt van de archivistische aandacht voor collectiebeleid.92 Hierin pleit hij voor activist 
archivists: archivarissen die een rol spelen in het selecteren van de te acquireren bestanden en zelfs actief 
naar deze bestanden op zoek gaan. Dit leidt tot een aantal benaderingen in de jaren ’80 om het collection 
management te verbeteren. 

Eén van de meest bekende van deze benaderingen is de documentation strategy, in de jaren ’80 
ontwikkeld in de Verenigde Staten als een alternatief voor passieve acquisitie. Deze meer proactieve en op 
samenwerking gerichte benadering is in 1986 beschreven door Helen Samuels.93 In de lijst van 
‘Engelstalige archieftermen in het Nederlands vertaald’ in het S@P jaarboek van 1999 (Naar een nieuw 
paradigma in de archivistiek) is een definitie te vinden van deze benadering: “methode (aanpak) van selectie, 
in de regel multi-institutioneel, die er toe moet leiden dat documentair materiaal (archiefstukken en andere 
documenten) met betrekking tot essentieel geachte maatschappelijke processen behouden worden voor 
toekomstig historisch onderzoek”.94 Het coördineren van de acquisitie over meerdere instellingen is een 
belangrijk kenmerk van deze benadering. Bij documentation strategy speelt samenwerking dan ook een 
belangrijke rol in het oplossen van problemen met acquisitie. Pogingen om een onderwerp of geografisch 
gebied te documenteren moeten volgens deze methode beginnen met bestudering van het onderwerp 
door een groep experts, archiefvormers, archivarissen en gebruikers. Deze adviesgroep kan op basis van 
diens expertise bepalen welke informatie benodigd is om het onderwerp te documenteren en een plan 
schrijven voor het preserveren van dit materiaal.95 Daarnaast is de adviesgroep verantwoordelijk voor het 
verkrijgen van publieke, institutionele en financiële ondersteuning. De (archief)instellingen zorgen 
gezamenlijk voor beschrijvingen van het materiaal en nemen verwijzingen op naar de bewaarplaats van 
relevante collecties. De benadering is niet projectmatig: het is een doorlopende inspanning om de 
documentatie van een bepaalde zaak, activiteit of geografisch gebied te documenteren. 

Belangrijk kenmerk van deze benadering is dat het er niet zozeer om gaat welke informatie er is, 
maar om welke informatie er zou moeten zijn om een bepaald onderwerp voldoende te documenteren. 
Een tweede kenmerk van de strategie is dan ook het zelf genereren van documentatie, zoals ‘oral history’, 
die nodig is om gaten in aanwezige documentatie te vullen.96 Daarnaast pleit de benadering voor het 
richten van waardering op de inhoud van het object in plaats van op de vorm: naast archiefmateriaal 
omvat de strategie bijvoorbeeld ook museale objecten. Door teleurstellende resultaten in de praktijk werd 
documentation strategy vanaf het eind van de jaren ‘90 gezien als onpraktisch.97 Zo zijn er aanzienlijke 
fondsen nodig om dergelijke projecten te ondersteunen en zou de objectiviteit van het materiaal in 
gedrang komen door de invloed van gebruikers en archiefvormers op de samenstelling van de 
documentatie. Er zijn echter ook een aantal succesvolle projecten geweest die gebruik hebben gemaakt 

                                                 
92 Sauer 2001, 310. 
93 Samuels 1986, 109-124. 
94 Horsman 1999, 236. 
95 Samuels 1986, 120. 
96 Malkmus 2008, 386. 
97 Malkmus 2008, 384. 
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van deze benadering. Volgens Doris Malkmus, die een aantal projecten op basis van documentation strategy 
heeft geëvalueerd, hebben de geslaagde projecten hun succes te danken aan een aantal factoren. Zo 
vergroten een goed afgebakend onderwerp, een adviesgroep met erkende specialisten, een toegewijde 
instelling die het project ondersteund en fondsen die voor langere termijn vaststaan de kans van slagen. 
De projecten die gericht waren op het documenteren van een bepaald geografisch gebied waren dan ook 
minder succesvol dan de projecten die zich richtten op een specifiek (wetenschappelijk) thema. Malkmus 
verwacht dat de effectiviteit van geografische projecten verhoogd kan worden door ze op te delen in 
kleinere projecten, gebaseerd op thema’s of categorieën waar gerespecteerde experts voor kunnen worden 
gevonden.98 De categorieën moeten niet te abstract zijn, maar de bestaande gemeenschap weerspiegelen. 
De geslaagde projecten bewijzen dat documentation strategy veel voordelen kan hebben op het gebied van 
public relations: het versterkt de bekendheid en verbondenheid met de archiefdienst en diens 
doelstellingen binnen een gemeenschap. 
 
 
6.2. Collecting policy 
 
Een Nederlandse tegenhanger van documentation strategy is er waarschijnlijk niet. Dat geldt wel voor de 
collecting policy, ook wel collection development policy, documentation policy, acquisition policy, archive collection policy of 
collection policy genoemd. Deze is wel gericht op een enkele instelling en toont een sterke gelijkenis met het 
Nederlandse acquisitieprofiel. Een directe vertaling van acquisitieplan of -profiel in het Engels is er niet. In 
het S@P jaarboek van 1999 is in de eerder genoemde lijst van Engelstalige termen wel een vertaling van 
acquisition strategy opgenomen, een term die in de praktijk gebruikt wordt voor acquisitieprofielen.99 De 
vertaling luidt echter: “een methode van institutionele analyse van archiefvormers die tot doel heeft vast te 
stellen welke archieven belangrijk genoeg zijn om te worden geacquireerd.”100 Dit doet eerder denken aan 
de historische analyse en de bestandsanalyse, die immers ook tot doel hebben te bepalen welke 
archiefvormers archieven hebben die voor acquisitie in aanmerking komen. De meest gangbare 
Engelstalige termen voor acquisitieprofielen zijn collecting of collection policy. Een collecting policy kan 
gedefinieerd worden als ‘an official statement issued by an archives or manuscripts repository identifying 
the kinds of materials it accepts and the conditions or terms which affect their acquisition”.101 Het is een 
hulpmiddel dat de medewerkers die bij acquisitie betrokken zijn helpt hun werkzaamheden te richten op 
een vastgesteld doel, waardoor uiteindelijk een sterkere collectie ontstaat en de beschikbare middelen 
efficiënter gebruikt worden.102  

De collecting policy moet gebaseerd zijn op de behoeften van gebruikers, de verzameldoelen van 
andere instellingen, de aanwezigheid van budgetten en aanvullend en secundair onderzoeksmateriaal.103 
Om bruikbaar te zijn moet een collecting policy aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het document 
specifiek genoeg zijn om in de praktijk gebruikt te worden, aangepast zijn aan een individuele archiefdienst 
en moet het periodiek worden geëvalueerd om rekening te houden met de groei van de collectie en 
veranderende omstandigheden.104 Het is daarnaast van belang dat het document begrijpelijk en 
vergelijkbaar is met gelijksoortige documenten. Standaardisatie van de vorm en terminologie maakt 
vergelijking tussen instellingen mogelijk en bevordert samenwerking. Faye Philips heeft daarom in 1984 
een model voor dit type beleidsstuk opgesteld.105 Het model van Philips omschrijft negen elementen die 
een goed geformuleerde collecting policy moet bevatten:  
 
I. Beschrijving van het doel van de instelling en/of collectie 
Het eerste element van de collecting policy is een beschrijving van het doel van het document, dat overeen 
komt met en voortvloeit uit de missie van de instelling waar de collectie deel van uitmaakt.  
 
                                                 
98 Malkmus 2008, 407. 
99 Zie bijvoorbeeld: http://www.councilofnsarchives.ca/node/334 of 
http://www.nottinghamshire.gov.uk/acquisitionsstrategy.pdf; geraadpleegd op 19-04-2012. 
100 Horsman 1999, 232. 
101 Marshall 2002, 232.  
102 Philips 1984, 37. 
103 Philips 1984, 33. 
104 Marshall 2002, 232. 
105 Philips 1984, pp. 30-42. 
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II. Het type activiteiten die door middel van de collectie worden ondersteund 
In deze sectie worden de activiteiten beschreven die de archiefdienst door middel van de collectie wil 
ondersteunen, zoals onderzoek, tentoonstellingen, educatie (lezingen, cursussen, presentaties etc.), 
publicaties en andere activiteiten. Voor schenkers is het van belang dit op voorhand te weten, zodat ze 
kunnen aangeven of zij bereid zijn hun materiaal voor deze doeleinden ter beschikking te stellen. 
 
III. Doelgroepen van de collectie 
De beoogde dienstverlening wordt per gebruikersgroep (wetenschappers, afgestudeerde studenten, 
studenten, het algemene publiek of andere groepen) omschreven. In de Verenigde Staten ligt dit meer 
voor de hand dan in Nederland, aangezien de toegang tot sommige collecties in de Verenigde Staten 
beperkt is tot een bepaalde gebruikersgroep. 
 
IV. Prioriteiten en beperkingen van de collectie 
Dit is het belangrijkste deel van het beleid, dat specifiek genoeg moet zijn om succesvol toegepast te 
kunnen worden. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde: sterke kanten van de collectie 
(welke onderwerpen zijn het sterkst vertegenwoordigd); verzamelniveau (welke gebieden worden 
uitgebreid verzameld en welke minimaal); zwaktes van de collectie; gewenst verzamelniveau om de onder 
punt II beschreven activiteiten te kunnen uitvoeren; geografisch verzamelgebied; verzamelde periodes; 
verzamelde onderwerpen; de taal van het verzamelde materiaal; de vormen van het verzamelde materiaal; 
en uitzonderingen. 
 
V. Samenwerkingsovereenkomsten die van invloed zijn op het beleid 
Hierin staan bijvoorbeeld de onderwerpen die niet verzameld worden vanwege de ruime aanwezigheid van 
dit type materiaal bij een andere instelling, of het voornemen schenkers indien nodig door te verwijzen 
naar de instelling waar hun collecties het best op hun plaats zijn. 
 
VI. Verklaring van het delen van bronnen 
Bevat beschrijvingen van overeenkomsten met andere instellingen, die het doel hebben de eenheid van 
fysiek gescheiden collecties te bevorderen door middel van duplicatie (tegenwoordig zou hier ook internet 
genoemd kunnen worden). 
 
VII. Verklaring van het dequisitiebeleid 
Beschrijft het beleid ten aanzien van dequisitie en de achterliggende redenen hiervoor. 
 
VIII. Procedure voor de uitvoering van het verzamelbeleid 
Bevat praktische richtlijnen voor het uitvoeren van het beleid. 
 
IX. Procedure voor het evalueren van het verzamelbeleid 
Deze sectie vermeldt dat het verzamelbeleid geen statisch document is, maar periodiek geëvalueerd en 
indien nodig herzien zal worden om de groei van de instelling en de veranderende omstandigheden te 
weerspiegelen. 
 
De reacties in archivistische literatuur op het model van Philips waren overwegend positief, het wordt 
beschreven als ‘sine qua non of archival best practice’.106 Toch zijn er nog veel Amerikaanse 
archiefdiensten die geen collecting policy hebben: uit een onderzoek van de State Historical Records Coordinators 
uit 1998 bleek dat minder dan 40% van 3500 repositories107 in 21 staten een dergelijk plan hadden.108 In 
handleidingen met richtlijnen voor archiefdiensten in bepaalde staten wordt het model van Philps echter 
veelvuldig voorgeschreven.109 

                                                 
106 Marshall 2002, 238. 
107 Zowel archiefdiensten als andere organisaties die documenten verzamelen zoals bibliotheken, musea en 
historische verenigingen. 
108 Sauer 2001, 309. 
109 Patkus 2010 en Montana 2004. 
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 In het Verenigd Koninkrijk hebben de National Archives een checklist uitgegeven van de 
geadviseerde inhoud van een collecting policy.110 Deze is anders van opbouw dan het model van Philips en 
bestaat uit zes elementen:  
 
1. Informatie over de archiefdienst en de instelling waar deze deel van uitmaakt; 
2. Informatie over de wettelijke status van het archief of andere bronnen die het gezag om te verzamelen 
aantonen; 
3. Informatie over het bereik of de beperkingen aan het beleid (dit deel bevat de missie van de 
archiefdienst en de wijze waarop het acquisitiebeleid daar deel van uit maakt, een beschrijving van de 
afbakening van het verzamelde materiaal voor wat betreft geografisch gebied, onderwerp, periode of 
drager, en een beschrijving van afspraken met andere archiefdiensten); 
4. Informatie over het verzamelproces (de manieren van acquisitie, voorwaarden en beperkingen aan 
geacquireerde bestanden, en het decquisitiebeleid); 
5. Informatie over de toegang tot de informatie; 
6. Datering van de verklaring (aangeraden wordt het document na niet minder dan 5 jaar te herzien). 
 
Deze opzet van acquisitieprofielen is in een aantal collecting policies van archieven in het Verenigd 
Koninkrijk terug te vinden, zoals dat van de Nottinghamshire Archives en de stad Plymouth.111 Opvallend 
is dat een minimale termijn wordt aangeraden om het beleid te herzien, in plaats van een maximale 
termijn. Te snel herzien is kennelijk niet bevorderlijk. 
  
 
6.3. Collection analysis 
 
Om onderdeel IV van de collection policy in te vullen wordt gebruik gemaakt van de collection analysis, een 
Amerikaanse variant van onze bestandsanalyse. Deze methode is in een artikel uit 1983 beschreven door 
Gloria A. Thompson, in een case study voor de Minnesota Historical Society.112 De eerste stap van de analyse 
is het vaststellen van maatschappelijke categorieën, gebaseerd op de onderwerpen van de aanwezige 
archieven. Vervolgens worden de archieven bij één of twee categorieën ingedeeld, het archief kan een 
primair en secundair onderwerp hebben. Subjectiviteit bij het plaatsen van een archief in een bepaalde 
categorie is daarbij onvermijdelijk. Het registreren van de kenmerken van de aanwezige archieven en 
collecties gebeurt met behulp van een formulier waarop het onderwerp, de periode en de omvang van het 
archief worden ingevuld. Wanneer deze gegevens per onderwerp op een rij worden gezet blijken de goed 
en slecht vertegenwoordigde onderwerpen van de collectie. Thompson maakte daarvan voor de Minnesota 
Historical Society een lijst met sterke en zwakke punten, op basis waarvan vervolgens een lijst met hoge, 
gemiddelde en lage verzamelprioriteiten werd geformuleerd. Het is niet vanzelfsprekend dat de 
verbetering van een zwakke kant van de collectie hoog op de prioriteitenlijst komt te staan: men kan er 
voor kiezen dit zo te laten, en de al sterke kanten nog meer te benadrukken. Naast de meer kwantitatieve 
analyse die hierboven is beschreven, is ook een kwalitatieve analyse mogelijk. Deze meer op de inhoud 
gerichte variant is in 1987 beschreven door David Gray.113 Hij bepaalt de kwaliteit aan de hand van de 
waarde die het archief heeft voor onderzoek. Onvolledigheid van een archief heeft bijvoorbeeld een lagere 
onderzoekswaarde als gevolg. Het bepalen van de onderzoekswaarde is wel heel wat subjectiever en 
tijdrovender dan een kwantitatieve analyse. 
 
 
6.4. Vergelijking met de Nederlandse praktijk 
 
Modellen als die van Philips en de National Archives ontbreken in Nederland. Hoewel niet alle 
Amerikaanse en Engelse archiefdiensten zich aan de modellen houden, vertonen de acquisitieprofielen uit 
deze gebieden vrij veel overeenkomsten wat de structuur ervan betreft. Een model heeft niet alleen een 

                                                 
110 National Archives 2004. 
111 http://www.nottinghamshire.gov.uk/acquisitionspolicy.pdf en http://www.plymouth.gov.uk/acquisitionpolicy; 
beide geraadpleegd op 06-04-2012. 
112 Thompson 1983, 29 – 39. 
113 Gray 1987, 91-103. 
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positief effect op de vergelijkbaarheid van acquisitieprofielen van verschillende archiefdiensten, het 
bespaart archiefdiensten ook tijd doordat niet iedere archiefdienst wat dit betreft zelf het wiel opnieuw 
hoeft uit te vinden. Een ander verschil met de Nederlandse richtlijnen is dat de National Archives van het 
Verenigd Koninkrijk adviseren een minimale termijn voor herziening aan te houden. Veranderingen in de 
samenleving en in de collectie zijn dan ook niet op korte termijn goed waar te nemen. Voor waardering is 
enige afstand in tijd vereist. 
 De documentation strategy toont aan dat overleg met deskundigen op een bepaald gebied van groot 
belang is voor het slagen van een project gericht op de acquisitie van een bepaald onderwerp. Een andere 
belangrijke factor daarbij is het beperken van de acquisitie tot een duidelijk afgebakend gebied. Het is 
daarom zaak de actieve acquisitie, oftewel het acquisitieplan, te richten op een duidelijk omschreven thema 
of historische ontwikkeling. 
 De collection analysis vertoont veel overeenkomsten met de Nederlandse bestandsanalyse. Belangrijk 
verschil is wel dat archieven bij eerstgenoemde methode in meer dan één categorie ingedeeld kunnen 
worden. 
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7. Het gebruik van acquisitieprofielen en -plannen in de praktijk 
 
De beweringen in de in hoofdstuk 3 besproken rapporten en adviezen dat er te weinig aandacht is voor de 
acquisitie van particuliere archieven, met name vanuit de Rijksoverheid, worden niet gestaafd door middel 
van harde cijfers. Het wordt uit de rapporten niet duidelijk hoe het in de praktijk staat met de acquisitie 
van particuliere archieven. Zo is er slechts een vaag beeld van het aantal archiefdiensten dat werkt met een 
acquisitieplan of -profiel. Ook in andere bronnen is het beeld van het gebruik van deze documenten 
weinig concreet.  Zo wordt in het artikel uit 1991 van de CRPA-werkgroep met praktische richtlijnen voor 
een planmatige aanpak van acquisitie vermeld dat op dat moment nog nauwelijks wordt gewerkt op basis 
van een acquisitieplan.114 Meer dan tien jaar later is in een artikel van Paul Klep in de bundel Selectie. 
Waardering, selectie en acquisitie van archieven te lezen dat het nog steeds niet goed gesteld is met het gebruik 
van acquisitieplannen: in 2004 hadden slechts 2 van de 39 grootste openbare archiefdiensten een 
acquisitieprofiel op hun website.115 In 2007 is er sprake van verbetering, zo geeft de Commissie 
Waardering en selectie in haar rapport aan: “Wel is het zo dat een groeiend aantal archiefinstellingen in 
acquisitieplannen aangeeft welke prioriteiten worden gehanteerd bij de opbouw en uitbreiding van de 
collectie.”116 Onduidelijk is hoe de Commissie tot deze conclusie is gekomen. Er worden geen concrete 
cijfers genoemd. 
 Een gegeven dat de stand van zaken met betrekking tot de acquisitie van particuliere archieven 
duidelijker kan maken is wat op dit moment het aandeel van particuliere archieven in de ‘Archiefcollectie 
NL’ is. Uit een onderzoek van de archiefkoepel DIVA in 2006 onder twintig overheidsarchiefinstellingen 
bleek dat soms tot bijna de helft van de overheidsarchiefdepots met niet-overheidsmateriaal waren gevuld. 
De verhouding binnen de collecties tussen materiaal van de overheid en van de niet-overheid varieerde 
van 80 – 20, zoals bij het Nationaal Archief, tot wel 55 – 45, zoals bij vele gemeentelijke en regionale 
archieven.117  

Om te bepalen hoe het op dit moment staat met de aandacht voor particuliere archieven bij 
archiefdiensten in Nederland is voor dit onderzoek een vragenlijst over dit onderwerp naar Nederlandse 
archiefdiensten gestuurd. In dit hoofdstuk zullen de antwoorden op deze vragenlijst en de conclusies die 
daaruit voortvloeien worden besproken. 
 
 
7.1. Onderzoeksgroep 
 
Voor het onderzoek is begin november 2011 een verzoek tot deelname aan een online vragenlijst (zie 
bijlage 1) verstuurd aan 111 archiefdiensten, gebaseerd op de lijst met archiefdiensten in de Almanak van 
het Nederlands Archiefwezen 2011/2012.118 Hierbij zijn de waterschapsarchieven buiten beschouwing gelaten, 
aangezien deze een beperkt aandachtsgebied hebben. Om dezelfde reden zijn ook categoriale 
archiefinstellingen niet bij het onderzoek betrokken. Van de 111 archiefdiensten naar welke de uitnodiging 
is verstuurd hebben er 56 de vragenlijst compleet beantwoord, de respons was dus ongeveer 50%. Het 
onderzoek was in te vullen tot begin december 2011 (zie bijlage 2 voor de resultaten). 

In de vragenlijst is de term ‘acquisitieplan’ gebruikt voor acquisitieprofielen en alle andere 
documenten die ten doel hebben de acquisitie van particuliere archieven te sturen, om geen verwarring te 
veroorzaken door de verschillende benamingen die er voor dit type documenten bestaan. Omdat in 
hoofdstuk 2 is vastgesteld voor dit type documenten de term acquisitieprofiel te gebruiken, zal hierna toch 
de term acquisitieprofiel worden gebruikt. 
 
 
 
 
 

                                                 
114 Boomgaard 1991, 123. 
115 Klep 2005, 102. 
116 Jeurgens 2007, 20. 
117 RvC 2010, 6. 
118 Almanak 2011, 13-60.  
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7.2. Gebruik van acquisitieprofielen 
 
De eerste vraag van de vragenlijst scheidde de respondenten in twee groepen: de archiefdiensten met een 
acquisitieprofiel en de archiefdiensten zonder acquisitieprofiel. 24 van de respondenten, of 43%, beschikte 
over een acquisitieprofiel. Een kleine meerderheid van 57% beschikte niet over een acquisitieprofiel. 

Zoals in de inleiding is aangegeven zal het onderzoek ingaan op de mogelijke verschillen in 
bruikbaarheid van acquisitieplannen en –profielen voor kleine archiefdiensten. Om dat te bepalen zijn de 
archiefinstellingen die hebben deelgenomen aan de vragenlijst ingedeeld naar grootte. Die indeling kan op 
verschillende manieren gemaakt worden, bijvoorbeeld aan de hand van het exploitatiebudget of het aantal 
inwoners dat de archiefdienst bedient. In dit geval is gekozen voor een indeling naar het aantal 
medewerkers dat de archiefdienst heeft. De indeling (in zeer klein, klein, klein+, middelgroot, groot en 
zeer groot) en de spreiding van het aantal FTE’s is grotendeels gebaseerd op de indeling die in het rapport 
Naar een publieksgericht archiefbestel van onderzoeksbureau IOO is te vinden.119 Twee archiefdiensten hebben 
uitsluitend het aantal FTE’s van de gehele gemeentelijke organisatie ingevuld en zijn daarom bij de 
verdeling in grootte buiten beschouwing gelaten. Per groep archiefdiensten van een bepaalde grootte is 
berekend hoeveel procent van de groep een acquisitieprofiel heeft (tabel 7.1). Hieruit valt duidelijk af te 
lezen dat het vooral de grote archiefdiensten zijn die een acquisitieprofiel hebben. De grote tot zeer grote 
archiefdiensten die deelnamen aan de vragenlijst hebben zelfs allemaal een acquisitieprofiel. Bij de 
middelgrote en klein+ archiefdiensten heeft ongeveer de helft de beschikking over een acquisitieprofiel. 
De aanwezigheid bij de twee kleinste groepen archiefdiensten is een stuk geringer, bij de kleine heeft 27% 
een acquisitieprofiel, bij de zeer kleine heeft zelfs maar één van de elf een profiel. Dit is niet verwonderlijk, 
gezien de tijd die het kost om een profiel te maken. Bij een archiefdienst met slechts 0,4 tot 2,0 FTE zal 
het lastiger zijn daar tijd voor vrij te maken. Al met al geeft de tabel een positief beeld: het lijkt erop dat in 
ieder geval de grotere archiefdiensten zijn voorzien van een acquisitieprofiel. 
 
Tabel 7.1. Percentage openbare archiefdiensten met acquisitieprofiel naar grootte aan de hand van het aantal FTE. 
Grootte Spreiding FTE’s Aantal Percentage met acquisitieprofiel 
Zeer klein 0,4 – 2,0 11 9% 
Klein 2,1 – 4,0 11 27% 
Klein+ 4,1 – 8,0 10 40% 
Middelgroot 8,1 – 20,0 13 54% 
Groot 20,1 – 50,0 6 100% 
Zeer groot 50,1 – 120,0 3 100% 
  54  
 
  
Aan de 24 archiefdiensten met een acquisitieprofiel zijn vervolgens nog een aantal vragen voorgelegd over 
de manier waarop het in de praktijk wordt gebruikt. De eerste vraag betrof de doelgroep van het 
acquisitieprofiel. Hierbij hadden de deelnemers aan de vragenlijst de keuze uit één of meer van drie 
antwoorden, namelijk: het acquisitieprofiel is bedoeld ter informatie van de eigen medewerkers, ter 
informatie van de eigenaars van particuliere archieven of ter informatie van andere archiefdiensten. Uit de 
antwoorden blijkt dat alle 24 acquisitieprofielen zijn bedoeld voor de medewerkers van de eigen 
archiefdienst. De profielen zijn beduidend minder bedoeld voor extern gebruik. Er zijn 9 archiefdiensten 
(of 38%) waarbij het acquisitieprofiel ook bedoeld is ter voorlichting van de eigenaars van particuliere 
archieven. Voor de eigenaars van particuliere archieven kan een dergelijk document van belang zijn, om 
van te voren te kunnen bepalen of ze met hun archief bij een bepaalde archiefdienst terecht kunnen. Bij 
slechts 4 van de 24 (17%) is het ook bedoeld ter informatie van andere archiefdiensten. Voor andere 
archiefdiensten kan het handig zijn om van het acquisitiebeleid van andere diensten af te weten, om 
doublures of juist hiaten te voorkomen. 

De deelnemende archiefdiensten met acquisitieprofiel is daarnaast gevraagd in hoeverre er in de 
praktijk van het acquisitieprofiel gebruik wordt gemaakt. Ook dit was een meerkeuzevraag, waarbij kon 
worden aangegeven of er vaak, regelmatig, weinig of vrijwel niet van het profiel gebruik wordt gemaakt. 
Geen van de archiefdiensten koos voor de laatste mogelijkheid, er is dus geen archiefdienst waarbij het 
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profiel vrijwel niet gebruikt is. De helft van de respondenten gebruikt het acquisitieprofiel regelmatig, bij 
zeven archiefdiensten (29%) wordt weinig gebruik gemaakt van het profiel en bij een minderheid van vijf 
van de archiefdiensten (21%) wordt het acquisitieprofiel vaak gebruikt.  

Vervolgens is de archiefdiensten gevraagd waar het acquisitieprofiel in de praktijk voor gebruikt 
wordt. Hierbij kon weer worden gekozen uit één of meer van vijf mogelijke antwoorden, te weten: voor 
passieve acquisitie, voor actieve acquisitie, om te bepalen welke archieven voor dequisitie (afstoting) in 
aanmerking komen, het wordt door eigenaars van particuliere archieven geraadpleegd of voor nog (vrij in 
te vullen) andere doeleinden. Uit de antwoorden blijkt dat de belangrijkste functie van de 
acquisitieprofielen is voor passieve en actieve acquisitie. Elk van de profielen wordt voor tenminste één 
van deze twee doeleinden gebruikt, en een meerderheid van veertien (58%) voor beide. Vijf 
archiefdiensten (21%) gebruiken het profiel alleen voor actieve acquisitie, en weer vijf alleen voor passieve 
acquisitie. Omdat een acquisitieprofiel een beeld geeft van wat een archiefdienst wel en niet in huis wil 
hebben kan het ook gebruikt worden voor dequisitie: het afstoten van archieven die niet in de collectie 
thuis horen. De helft van de acquisitieprofielen wordt daar dan ook in de praktijk voor gebruikt. Een 
andere manier waarop de acquisitieprofielen gebruikt kunnen worden is om eigenaars van particuliere 
archieven te informeren. Zoals hierboven bij de doelgroepen van acquisitieprofielen te lezen was is het 
profiel bij negen archiefdiensten onder andere hiervoor bedoeld. Er zijn echter slechts twee 
archiefdiensten (8%) waarbij het profiel in de praktijk daadwerkelijk door eigenaars van particuliere 
archieven wordt geraadpleegd. Eén archiefdienst (4%) gebruikt het nog voor een ander doeleinde, 
namelijk als voorbeeld voor andere archiefdiensten en voor een cursus aan de archiefschool. 
 
 
7.3. Onderlinge afstemming 
 
De Raad voor Cultuur pleit in haar besteladvies uit 2010 voor samenwerking bij acquisitie door onderlinge 
taakverdeling en concentratie op bepaalde gebieden, om onnodige doublures te voorkomen.120 
Samenwerking kan onderlinge concurrentie tussen instellingen voorkomen en een evenwichtiger spreiding 
van het bezit van particuliere archieven bewerkstelligen.121 Afstemming is niet alleen nodig tussen 
archiefdiensten onderling, maar ook met categoriale instellingen. 

Om te bepalen in hoeverre er al sprake is van samenwerking, is aan de onderzochte 
archiefdiensten de vraag voorgelegd of zij in hun acquisitieprofiel rekening gehouden hebben met het 
acquisitiebeleid van andere archiefdiensten. Dat is bij 14 van de 24 archiefdiensten, oftewel 58% het geval. 
In een daaropvolgende vraag is aan deze 14 archiefdiensten middels een open vraag verzocht toelichting te 
geven over de manier waarop dit is gebeurd. Alle 14 hebben daarop antwoord gegeven. Uit de 
antwoorden blijkt dat de afstemming vooral plaats vindt op basis van geografische factoren. De helft van 
de veertien archiefdiensten geeft aan dat de acquisitie gericht is op het eigen geografische werkgebied. 
Archieven die geen betrekking hebben op het eigen werkgebied komen niet voor acquisitie in aanmerking 
en worden eventueel doorverwezen naar een andere archiefdienst. Een aantal archiefdiensten noemt 
daarnaast provinciale convenanten die de acquisitie tussen archiefdiensten binnen een provincie regelen. 
In 1986 is door de Brabantse Archivarissen een dergelijk convenant gesloten, waarin met betrekking tot de 
acquisitie van particuliere archieven een verdeelsleutel op basis van werkingssfeer en plaats van vestiging 
werd vastgelegd.122 Daarnaast is daarin vastgelegd dat het Brabants Historisch Informatie Centrum de 
archieven op het terrein van de landbouw en voedings- en genotsmiddelenindustrie acquireert, ongeacht 
de plaats waar de bedrijven gevestigd zijn.123 Ook in Zeeland is het zo dat het werkgebied en eventueel de 
plaats van vestiging van de archiefvormer bepalend is voor de archiefdienst waar het archief wordt 
ondergebracht (dit wordt wel het territorialiteitsbeginsel genoemd). Daarnaast wordt door twee diensten 
gekeken naar het belang van het aangeboden archief: alleen archieven van lokaal, regionaal of landelijk 
belang komen voor acquisitie in aanmerking. Thematische factoren worden aanzienlijk minder, slechts 
twee maal, genoemd. De afweging of een archief moet worden geacquireerd dat geografisch gezien wel 
onder het werkgebied valt, maar thematisch gezien wellicht beter bij een daarop gespecialiseerde 
archiefdienst of categoriale instelling terecht kan is lastig. Uit de antwoorden wordt niet precies duidelijk 
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hoe daarmee om wordt gegaan. Twee archiefdiensten geven expliciet aan dat bij het opstellen van het plan 
gekeken is naar de acquisitieprofielen van andere archiefdiensten, een andere geeft aan te hebben gekeken 
naar het verzamelbeleid van andere instellingen. Uit de bronvermeldingen bij sommige acquisitieprofielen 
blijkt echter dat het aantal archiefdiensten dat in ieder geval gekeken heeft naar de acquisitieprofielen van 
anderen groter is dan alleen deze drie. 
 
 
7.4. Effectiviteit 
 
Een belangrijk doel van de vragenlijst was te onderzoeken hoe het zit met de effectiviteit van 
acquisitieprofielen. Het is lastig daar een concreet antwoord op te geven, daarom is in de eerste plaats 
gekeken naar de invloed van acquisitieprofielen op de samenstelling van de collectie. De respondenten 
konden aangeven in hoeverre de samenstelling van hun collectie is beïnvloedt door het acquisitieprofiel: 
sterk, redelijk, weinig, niet of onbekend. Uit de antwoorden blijkt dat de acquisitieprofielen wel degelijk 
hebben bijgedragen aan de samenstelling van de collectie, hoewel de mate waarin verschilt. Van de 24 
archiefdiensten antwoordden er twee (8%) dat de samenstelling van hun collectie sterk beïnvloed is door 
het acquisitieprofiel. Dertien archiefdiensten (54%) zijn van mening dat de invloed van het profiel redelijk 
was. Acht archiefdiensten (33%) antwoordden dat de samenstelling van de collectie slechts weinig werd 
beïnvloed, bij één archiefdienst was de invloed onbekend.  

Wat meer concrete antwoorden zijn te verkrijgen door te kijken naar daadwerkelijke cijfers: hoe 
zit het met de verhouding tussen particuliere en overheidsarchieven bij de Nederlandse 
archiefbewaarplaatsen? Zijn er wat dit betreft verschillen te zien tussen de archiefdiensten met, en de 
archiefdiensten zonder acquisitieprofiel? In de vragenlijst is hierbij onderscheid gemaakt tussen het aantal 
strekkende meters aan archiefmateriaal en het aantal archieven. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een 
archiefdienst een klein aantal omvangrijke overheidsarchieven bezit en een groot aantal particuliere 
archieven van beperkte omvang. Wanneer dan alleen op één van beide manieren de hoeveelheid archief 
wordt uitgedrukt, kan een verkeerd beeld ontstaan. Aan alle respondenten is daarom gevraagd hoe zij de 
verhouding tussen het aantal meters aan materiaal van de overheid en van particuliere archiefvormers in 
hun collectie schatten en daarnaast hoe zij deze verhouding zien wanneer het gaat om het aantal archieven. 

Uit de vragenlijst blijkt dat de verhouding tussen het aantal strekkende meters overheidsarchief en 
particulier archief gemiddeld wordt geschat op 75% overheidsarchief tegenover 25% particulier archief. 
Wanneer de groep wordt gesplitst in de archiefdiensten met acquisitieprofiel en archiefdiensten zonder 
acquisitieprofiel, blijkt dat archiefdiensten met acquisitieprofiel gemiddeld 31% particulier archief 
tegenover 69% overheidsarchief in hun collectie hebben. Bij de archiefdiensten zonder acquisitieprofiel is 
het percentage particuliere archieven een stuk lager, namelijk 21%, tegenover 79% overheidsarchief. Naast 
het aantal strekkende meters is ook gekeken naar de aantallen. Daaruit blijkt dat particuliere archieven in 
aantal sterker vertegenwoordigd zijn dan in aantal strekkende meters. Dat is niet verwonderlijk, omdat er 
veel meer particuliere archiefvormers zijn dan overheidsinstanties, en omdat eerstgenoemden vaak minder 
omvangrijke archieven hebben. Over alle archiefdiensten genomen is het aandeel particuliere archieven 
43%, tegenover 57% archief van de overheid. Bij de archiefdiensten met acquisitieprofiel is het percentage 
particulier archief zelfs net iets hoger dan overheidsarchief, namelijk 52% tegenover 48% overheidsarchief. 
Bij de archiefdiensten zonder acquisitieprofiel ligt het percentage particuliere archieven nog steeds 
aanzienlijk lager dan de overheidsarchieven, slechts 35% van de archieven bij deze respondenten is 
afkomstig van particuliere archiefvormers, terwijl 65% door de overheid is gevormd.  
 Opvallend is dat de gemiddelde collectie van de archiefdiensten met acquisitieprofiel voor een 
groter deel uit particulier archief bestaat dan bij archiefdiensten zonder acquisitieprofiel. Hoewel de cijfers 
deels gebaseerd zijn op schattingen (niet iedere archiefdienst heeft exacte gegevens over deze aantallen) en 
het een kleine testgroep betreft, bevestigt dit de aanname dat acquisitieprofielen positief bijdragen aan de 
hoeveelheid particulier archief die een archiefdienst acquireert.  
 Er zijn natuurlijk nog andere factoren die kunnen bijdragen aan de acquisitie van particuliere 
archieven. Zo wordt vaak gedacht dat archiefdiensten met een kleiner werkgebied dichter bij de lokale 
particuliere archiefvormers staan en daardoor meer particuliere archieven acquireren. In veel van de in het 
vorige hoofdstuk genoemde rapporten wordt gewezen op deze gunstige positie van gemeentelijke en 
streekarchieven. De commissie waardering en selectie gaat hier in haar rapport op een aantal plaatsen op 
in: “Over het algemeen is er bij lokale archiefinstellingen sprake van een evenwichtiger samenstelling van 
de collectie en van de verhouding overheid-particulier daarbinnen, dan bij de rijksarchieven. In de lokale 



34 
 

setting heeft de archiefdienst meer zicht op interessante archiefvormers en is het eenvoudiger om daarmee 
relaties op te bouwen die kunnen uitmonden in een overdracht of inbewaringstelling van een archief”.124 
En: “Het zijn juist de lokale archiefinstellingen die door hun worteling in de plaatselijke gemeenschap een 
veel beter zicht hebben op de diversiteit aan archiefvorming in hun directe omgeving dan de 
archiefinstellingen met een supraregionaal werkgebied”.125 Ook Klep vermoedt dat op gemeentelijk niveau 
al het sterkst een maatschappijgerichte praktijk van selectie bestaat.126 In het artikel uit 1991 van de 
werkgroep van het CRPA voor het opstellen van richtlijnen ten behoeve van planmatige acquisitie is te 
lezen dat in de voorafgaande periode enkele beleidsfunctionarissen binnen de Rijksarchiefdienst zelfs van 
mening waren dat acquisitie van particuliere archieven beter overgelaten kan worden aan gemeente- en 
streekarchiefdiensten en aan categoriale archiefbeherende instellingen.127 Op basis van de antwoorden op 
de vragenlijst kan helaas niet worden achterhaald hoe het werkelijk zit met het verband tussen lokale 
archiefdiensten en de hoeveelheid particulier archief die zij in bezit hebben. Omdat er slechts drie 
voormalige rijksarchieven (nu Regionaal Historische Centra) aan de vragenlijst hebben meegedaan, kan op 
basis daarvan niet worden bepaald of het type archief daadwerkelijk invloed heeft op de verhouding 
particulier en overheidsarchief. 
 Wel kan worden gekeken naar de invloed van de grootte van de archiefdienst op de verhouding 
tussen archiefmateriaal van de overheid en van particuliere archieven. Zoals in de paragraaf over het 
gebruik van acquisitieprofielen al vermeld is zijn de archieven voor deze vragenlijst ingedeeld naar grootte 
aan de hand van het aantal FTE. Bij de drie archiefdiensten die hier tot de zeer grote archieven zijn 
gerekend wijken de antwoorden overigens sterk van elkaar af (90-10, 65-35, 50-50 wat aantal meters 
betreft, 40-60, 50-50 en geen antwoord wat aantallen archieven betreft). Het gemiddelde dat daaruit naar 
voren komt is daarom niet bepaald representatief. Er zal hier daarom vooral worden ingegaan op de vijf 
andere categorieën archiefdiensten. In tabel 7.2 is te zien dat uit de antwoorden blijkt dat vooral de 
kleinere archiefdiensten een kleiner aandeel particulier archief in hun collectie hebben. Bij de andere 
archiefdiensten, die in de categorie klein+ tot groot vallen, zijn de verschillen in percentages klein. Voor 
wat het aantal strekkende meters archief betreft, is bij de klein+ en grote archieven het meeste materiaal 
van particulieren aanwezig. Wanneer het gaat om de verhouding tussen het aantal archieven van de 
overheid en van particulieren, dan zijn het de middelgrote diensten die het meeste particulier archief in 
huis hebben. 
 
Tabel 7.2. Verhouding tussen archieven van de overheid en van particulieren, zowel in strekkende meters als in aantallen 
archieven, onderverdeeld naar de grote van de archiefdienst 
Grootte Verhouding tussen het aantal meters 

aan materiaal van de overheid en van 
particuliere archiefvormers in de 
collectie 

Verhouding tussen het aantal 
archieven en collecties van de 
overheid en van particulieren in de 
collectie 

 Overheid Particulier Overheid Particulier 
Zeer klein 82% 18% 70% 30% 
Klein 82% 18% 59% 41% 
Klein+ 65% 35% 53% 47% 
Middelgroot 71% 29% 45% 55% 
Groot 68% 32% 59% 41% 
Zeer groot 68% 32% 45% 55% 
 
De grootte van de archiefdienst kan behalve aan de hand van het aantal FTE, ook op basis van het aantal 
inwoners in het werkgebied van de archiefdienst worden afgemeten. De resultaten bij een onderverdeling 
naar het aantal inwoners in het werkgebied van de archiefdienst zijn te zien in tabel 7.3. Hieruit blijkt dat 
het wederom de kleinere archiefdiensten zijn waarbij de particuliere archieven het kleinste deel van de 
collectie uitmaken. 
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Tabel 7.3. Verhouding tussen archieven van de overheid en van particulieren, zowel in strekkende meters als in aantallen 
archieven, onderverdeeld naar het aantal inwoners in het werkgebied van de archiefdienst 
Aantal inwoners Verhouding tussen het aantal 

meters aan materiaal van de 
overheid en van particuliere 
archiefvormers in de collectie 

Verhouding tussen het aantal 
archieven en collecties van de 
overheid en van particulieren in de 
collectie 

 Overheid Particulier Overheid Particulier 
≤ 30 000 86% 14% 71% 29% 
> 30 000 - 50 000 80% 20% 65% 35% 
> 50 000 - 100 000 71% 29% 59% 41% 
> 100 000 - 150 000 71% 29% 59% 41% 
> 150 000 - 300 000 70% 30% 43% 57% 
≥ 300 000 71% 29% 54% 46% 
 
 
 
7.5. Publiceren van acquisitieprofielen 
 
In haar adviesrapport uit 2005 pleit de Raad voor Cultuur voor het openbaar maken van 
acquisitieprofielen, om het debat over de doelstelling van archiefwaardering en –selectie te stimuleren.128 
Ook de commissie waardering en selectie acht dit van groot belang: “op dit moment is het voor een 
willekeurige burger niet duidelijk hoe en op grond waarvan zorgdragers en archiefinstellingen waarderen, 
selecteren, verwijderen en acquireren. Maar ook een geïnteresseerde collega-archivaris heeft zelden 
toegang tot de acquisitieplannen of beleidsdocumenten over waardering en selectie van andere 
archiefdiensten.”129 Zowel het Nationaal Archief, als lokale en regionale archiefdiensten zouden daarom 
hun acquisitieprofielen en andere relevante (beleids)documenten goed vindbaar en met toelichting op hun 
websites moeten publiceren. Uit de vragenlijst blijkt dat dit nog niet gebruikelijk is. Slechts bij zes van de 
24 archiefdiensten, oftewel een kwart, is het acquisitieprofiel via de website in te zien. 
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8. Een model voor het opstellen van een acquisitieprofiel 
 
De voor dit onderzoek bestudeerde acquisitieprofielen maken duidelijk dat er in het Nederlandse 
archiefwezen nog geen algemene standaard is voor het opstellen van dergelijke documenten. De inhoud 
en opzet ervan loopt sterk uiteen. In hoofdstuk 6 is besproken hoe in het buitenland gebruik wordt 
gemaakt van modellen om een acquisitieprofiel te formuleren. Dergelijke modellen helpen archiefdiensten 
tijd en geld te besparen, doordat ze niet telkens zelf het wiel hoeven uit te vinden. Een ander voordeel is 
dat dit de vergelijkbaarheid van de documenten ten goede komt. Op basis van de besproken literatuur en 
bestudeerde acquisitieprofielen heb ik een model opgesteld voor het formuleren van een acquisitieprofiel 
(bijlage 3). In dit hoofdstuk worden de verschillende onderdelen van het model besproken.   
 
 
8.1. Het eigenlijke acquisitieprofiel 
 
Het model begint met de elementen die op de titelpagina van het acquisitieprofiel dienen te staan, namelijk 
de titel van het document, de periode waarvoor het in het document omschreven beleid geldt en een 
datering van het document zelf. Hierdoor wordt onduidelijkheid over de geldigheid van het document 
voorkomen. 
 Vervolgens komen het doel van de acquisitie van particuliere archieven en het doel van het 
acquisitieprofiel aan bod. Het doel van de acquisitie dient te zijn afgeleid uit de algemene missie van de 
archiefdienst. Deze onderdelen zijn terug te vinden in zowel het model voor Amerikaanse, als voor 
Engelse collecting policies. Hiermee kan de archiefdienst aan de burger en het bestuur duidelijk maken wat de 
archiefdienst met de acquisitie van particuliere archieven wil bereiken.  
 Zoals in hoofdstuk 5 als is vermeld, is het belangrijk terug te blikken op de acquisitiepraktijk van 
de voorgaande periode, zodat duidelijk wordt op welke punten verbetering nodig is. Het acquisitieprofiel 
dient daarom een evaluatie te bevatten. 
 De criteria in het model zijn afgeleid van de meest voorkomende criteria in de bestudeerde 
acquisitieprofielen. De inhoud van de criteria is van verschillende factoren afhankelijk en dient daarom 
door iedere archiefdienst afzonderlijk te worden vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de uitgangspunten: al 
naar gelang het budget en het aantal medewerkers dat kan worden ingezet ten behoeve van de verwerving 
en het toegankelijk maken van particuliere archieven kleiner is, des te scherper zullen de uitgangspunten 
zijn. 
 Het laatste onderdeel van het acquisitieprofiel is een paragraaf waarin is vastgelegd na welke 
periode het profiel zal worden herzien. Uit het model acquisitieprofiel van de National Archives van het 
Verenigd Koninkrijk bleek dat deze periode niet te kort moet zijn. Een periode van vijf à zes jaar is 
daarom aan te raden. 
 
 
8.2. De bijlagen: bestandsanalyse, historische analyse en leemtelijst 
 
De resultaten van de analyses die nodig zijn om te bepalen hoe sterk of zwak bepaalde maatschappelijke 
sectoren in de collectie vertegenwoordigd zijn (bestandsanalyse), welke historische ontwikkelingen 
representatief zijn voor een bepaalde regio (historische analyse) en de daaruit voortvloeiende leemtelijst, 
dienen als bijlagen aan het profiel te worden toegevoegd. Zonder deze analyses is het lastig te bepalen of 
een aangeboden archief aan de criteria representativiteit en toegevoegde waarde voldoet. Een oordeel 
daarover wordt dan als snel een inschatting, gebaseerd op het gevoel van de archivaris. Deze elementen 
zijn daarom ook bij passieve acquisitie onontbeerlijk. 
 De bestandsanalyse wordt in verschillende van de in hoofdstuk 4 genoemde richtlijnen behandeld. 
De omschrijving van de analyse in dit model is daarop gebaseerd. Het is lastig te bepalen wat de ideale 
verdeling in maatschappelijke sectoren is. Er is in Nederland geen standaard verdeling die kan worden 
gehanteerd. Dit maakt het moeilijk collecties van archiefinstellingen met elkaar te vergelijken. In 
hoofdstuk 5 is een voorbeeld van een indeling in sectoren gegeven, gebaseerd op de aanwijzingen in het 
artikel van de werkgroep van het CRPA en indelingen uit bestaande acquisitieprofielen.  

De historische analyse is niet primair gericht op sectoren, maar op ontwikkelingen binnen deze 
sectoren. Deze gerichtheid op historische ontwikkelingen is afgeleid van de trendanalyse, waarin de 
analyse het meest uitgebreid wordt beschreven. 
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De leemtelijst is het uiteindelijke product van de combinatie van de bestandsanalyse en de 
historische analyse. Het levert een overzicht op van de door de collectie sterk en zwak vertegenwoordigde 
historische ontwikkelingen. Zoals in Amerikaanse literatuur over collection analysis is te lezen, richt de 
acquisitie zich niet noodzakelijkerwijs alleen op de zwakke kanten van de collectie. Men kan er bewust 
voor kiezen bepaalde aspecten onderbelicht te laten, en de collectie op andere punten te versterken. 

Het maken van de bovengenoemde analyses is tijdrovend. Het is echter aan de archiefdienst zelf 
om te bepalen hoe diepgravend de analyses zullen zijn. Een archiefdienst die weinig menskracht 
beschikbaar heeft kan er bijvoorbeeld voor kiezen bij de bestandsanalyse uitsluitend een kwantitatieve 
analyse uit te voeren. Een dergelijke analyse kan eventueel door vrijwilligers worden uitgevoerd. Ook op 
de historische analyse kan tijd worden bespaard, door deze te beperken tot een literatuurstudie. 
 
 
8.3. Het acquisitieplan 
 
Zoals uit de terminologie al is gebleken richt het acquisitieplan zich uitsluitend op de actieve acquisitie. Dit 
is daarom een optioneel onderdeel van het acquisitieprofiel: het dient alleen te worden toegevoegd 
wanneer een archiefdienst voldoende medewerkers beschikbaar heeft om hier aandacht aan te besteden. 
Het plan is voor een kortere tijdsduur geldig dan het profiel, omdat het een binnen een afzienbare tijd af 
te ronden activiteit omschrijft, namelijk het acquireren van een bepaald aantal archieven met betrekking 
tot een historische ontwikkeling. Hier kan wederom, net als bij de bestandsanalyse en historische analyse 
meer of minder diepgravend te werk worden gegaan, bijvoorbeeld door het aantal binnen de afgesproken 
periode te acquireren archieven te beperken. Het acquisitieplan bevat een planning van de activiteiten die 
vereist zijn bij actieve acquisitie. De allereerste stap hierin, namelijk het opsporen van de eigenaars van 
particuliere archieven, wordt in verschillende van de bestudeerde acquisitieprofielen genoemd. Daarbij 
worden verschillende manieren beschreven waardoor eigenaars van particuliere archieven opgespoord 
kunnen worden. Deze zijn overgenomen in de eerste stap van het model acquisitieplan. De volgende 
stappen komen in minder van de bestudeerde documenten voor. Het toekennen van punten op basis van 
de criteria komt bijvoorbeeld in slechts enkele acquisitieprofielen aan bod. Deze stap is noodzakelijk om 
vast te kunnen stellen aan welke van de te acquireren archieven het eerst aandacht zal worden geschonken. 
De volgende stappen zijn meer vanzelfsprekend, maar dienen toch in het acquistieplan te worden 
opgenomen, met daarbij aangegeven welke tijd er voor is ingeruimd. Hierdoor kan de voortgang van de 
acquisitie beter worden bewaakt. 
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9. Conclusie en aanbevelingen 
 
De hoofdvraag van dit onderzoek was: in hoeverre dragen acquisitieplannen en –profielen bij aan de 
representativiteit van de collecties van openbare archiefinstellingen? Met als aanvullende vraag: 
hoe kan planmatige acquisitie het beste worden ingevoerd? In dit afsluitende hoofdstuk worden de 
antwoorden besproken die het onderzoek op deze vragen heeft opgeleverd en worden een aantal 
aanbevelingen gedaan. 
 
 
9.1. Conclusie 
 
9.1.1. Acquisitieplan en –profiel 
Het gebrek aan eenduidige terminologie op het gebied van documenten die een rol spelen bij de acquisitie 
van particuliere archieven levert verwarring op. Zo zijn naast de termen acquisitieplan en -profiel een 
aantal andere benamingen in omloop. Aan de ene kant worden verschillende benamingen voor hetzelfde 
document gebruikt, terwijl aan de andere kant dezelfde benaming voor verschillende documenten wordt 
gehanteerd. Vanwege de verwarring die hierdoor kan ontstaan zijn aan het begin van dit 
onderzoeksverslag op basis van de bestaande praktijk de twee meest gangbare termen voor de 
documenten ten behoeve van de acquisitie van particuliere archieven gekozen, namelijk acquisitieplan en 
acquisitieprofiel. Daarbij is het acquisitieprofiel gedefinieerd als document dat de criteria en 
uitgangspunten ten behoeve van de acquisitie van particuliere archieven noemt. Het acquisitieplan is een 
document, vaak een onderdeel van het acquisitieprofiel, waarin concreet wordt beschreven op welke 
historische ontwikkeling en archiefvormers de actieve acquisitie zich gaat richten, eventueel met een 
beschrijving van de ten behoeve van de acquisitie uit te voeren activiteiten en een tijdsplanning. 
 Het is van belang onderscheid te maken tussen passieve en actieve acquisitie. Bij passieve 
acquisitie wacht de archiefdienst af wat er aangeboden wordt, terwijl de archiefdienst bij actieve acquisitie 
zelf actief op zoek gaat naar te acquireren archieven. Het acquisitieprofiel is met name gericht op de 
passieve acquisitie: het is een hulpmiddel om te bepalen of een aangeboden archief voor acquisitie in 
aanmerking komt. Het acquisitieplan is geheel toegespitst op actieve acquisitie: het is een plan om de 
actieve acquisitie uit te voeren. 
 
9.1.2. Effectiviteit 
Dat beleid op het gebied van de acquisitie van particuliere archieven voordelen heeft, is iets wat al bij 
aanvang van dit onderzoek duidelijk was. De antwoorden op de vragenlijst bevestigen deze positieve 
invloed van het acquisitieprofiel: bij archiefdiensten met acquisitieprofiel bestaat de collectie gemiddeld uit 
in verhouding 69% strekkende meters overheidsarchief ten opzichte van 31% particulier archief. Bij 
archiefdiensten zonder acquisitieprofiel is de verhouding 79% overheidsarchief en 21% particulier. 
Wanneer wordt gekeken naar het aantal archiefbestanden is dit verschil nog groter, namelijk 48% 
overheidsarchief ten opzichte van 52% particulier archief bij archiefdiensten met acquisitieprofiel, 
tegenover een verhouding van 65% overheidsarchief en 35% particuliere archieven bij archiefdiensten 
waar een dergelijk document ontbreekt. Ondanks deze opmerkelijke verschillen zijn slechts twee 
deelnemers aan de vragenlijst van mening dat het acquisitieprofiel een sterke invloed heeft gehad op de 
samenstelling van hun collectie. De meerderheid is van mening dat de invloed redelijk was, terwijl bij een 
derde van de archiefdiensten sprake was van weinig invloed. De mate van gebruik van de 
acquisitieprofielen geeft eveneens een vrij positief beeld: de helft gebruikt het document regelmatig en 
21% zelfs vaak. Een minderheid van 29% gebruikt het profiel weinig. 
 Hoewel in de literatuur vaak het beeld wordt geschetst dat kleinere archiefdiensten dichter bij de 
lokale samenleving staan en daardoor veel ervaring hebben met het acquireren van particuliere archieven, 
ontstaat uit de antwoorden op de vragenlijst een omgekeerd beeld. Kleinere archiefdiensten blijken 
namelijk in verhouding tot overheidsarchieven een kleiner deel particuliere archieven in huis te hebben 
dan grotere archiefdiensten. Het is dus niet zo dat de invoer van een acquisitieprofiel voor kleinere 
archiefdiensten overbodig zou zijn omdat de acquisitie van particuliere archieven daar al vanzelfsprekend 
is. Ook en misschien juist bij kleinere archiefdiensten is dit nog voor verbetering vatbaar. Dat idee wordt 
versterkt wanneer het aantal kleine archiefdiensten met acquisitieprofiel vergeleken wordt met het aantal 
grote archiefdiensten met acquisitieprofiel. Terwijl het merendeel van de grote archiefdiensten voorzien is 
van een dergelijk document, is dat bij kleinere archiefdiensten minder dan de helft. 
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Het acquisitieprofiel is vaak vooral een intern document: slechts een kwart van de archiefdiensten 
met acquisitieprofiel heeft het document door middel van de website toegankelijk gemaakt. Dit is jammer, 
aangezien het ook voor buitenstaanders, zoals eigenaars van particuliere archieven en andere 
archiefdiensten, van belang kan zijn. 
 
9.1.3. Invoering van acquisitiebeleid 
Het is moeilijk te zeggen waardoor sommige acquisitieprofielen een beter resultaat opleveren dan andere, 
vanwege de grote diversiteit van de inhoud en opzet ervan, en daarnaast vanwege het verschil in status (de 
onderzochte documenten waren voor een deel concepten of verouderd). Dit maakt het lastig om 
aanbevelingen te doen over de ideale opzet en invoering van een acquisitieprofiel en -plan. Er zijn 
weliswaar een aantal richtinggevende documenten, maar deze geven geen strakke richtlijnen of een model 
voor de inhoud van het acquisitieprofiel. Dit in tegenstelling tot in de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk, waar de opzet en inhoud van zogenaamde collecting policies gedetailleerd in modellen is 
aangegeven. Dit zorgt voor meer uniformiteit in het archiefveld, waardoor vergelijkingen beter mogelijk 
zijn. Omdat in Nederland dergelijke modellen ontbreken, vullen archiefdiensten de documenten op hun 
eigen manier in. Uit de vergelijking van diverse acquisitieprofielen in hoofdstuk 5 is echter gebleken dat er 
wel degelijk bepaalde vaste onderdelen van acquisitieprofielen zijn te herkennen. 
 Zo bevatten vrijwel alle bestaande acquisitieprofielen een aantal criteria en uitgangspunten, die 
opmerkelijk veel overeenkomsten vertonen. Deze zijn bij passieve acquisitie van belang, om de beslissing 
om een aangeboden archief te acquireren te vergemakkelijken en zoveel mogelijk te objectiveren. Ze 
spelen echter even goed een rol bij de actieve acquisitie, namelijk om te bepalen bij welke archiefvormers 
de meeste prioriteit tot acquisitie is. 
 Het opstellen van twee van deze criteria, namelijk de criteria ‘representativiteit’ en ‘toegevoegde 
waarde’, zal meer tijd kosten dan de overige criteria, aangezien hiervoor aanvullend onderzoek 
noodzakelijk is. Om vast te stellen of een archiefvormer representatief is voor een bepaalde periode en/of 
gebied is historisch onderzoek nodig: het in kaart brengen van de belangrijkste en kenmerkende 
historische gebeurtenissen in een bepaalde regio. Om te bepalen of een archief toegevoegde waarde heeft 
ten opzichte van de bestaande collectie is een analyse nodig van het archiefbestand: de bestandsanalyse. 
De aanwezige archieven worden daarbij ingedeeld bij de maatschappelijke sector waarop ze betrekking 
hebben, zodat duidelijk wordt op welke terreinen veel, en op welke weinig archiefmateriaal aanwezig is. 
Door de resultaten van de twee analyses te combineren ontstaat een overzicht van meer of minder goed 
gedocumenteerde historische ontwikkelingen: de leemtelijst. Deze lijst speelt zowel bij passieve als bij 
actieve acquisitie een rol. Wanneer een eigenaar zijn archief uit eigen beweging aanbiedt fungeert de 
leemtelijst als hulpmiddel om een indicatie van de toegevoegde waarde en representativiteit van het archief 
te verkrijgen. Bij actieve acquisitie vormt de lijst het uitgangspunt voor het acquisitieplan: op basis hiervan 
wordt bepaald welke historische ontwikkeling de komende periode bij de actieve acquisitie centraal zal 
staan.  
 Naast criteria bevat het profiel bij voorkeur nog een aantal andere onderdelen. In de eerste plaats 
zou dat een evaluatie van de bestaande acquisitiepraktijk moeten zijn. Een dergelijke terugblik is lang niet 
in alle bestaande acquisitieprofielen aanwezig. Het is echter van belang het bestaande beleid te evalueren 
om te kunnen bepalen of het acquisitiebeleid effectief is geweest en in welke opzichten verbetering nodig 
is. Een tweede onderdeel waarvan de aanwezigheid in acquisitieprofielen gewenst is, is een beschrijving 
van het doel van de acquisitie van particuliere archieven, zodat ook aan buitenstaanders het nut hiervan 
duidelijk wordt. Daarnaast kan daaruit blijken of een archiefdienst zich wil richten op een bepaald thema, 
of bepaalde onderdelen van de collectie bewust niet uitbreid. Het doel dient de missie van de archiefdienst 
te ondersteunen. 
 Veel bestaande acquisitieprofielen zijn al meerdere jaren oud. Het profiel is echter niet onbeperkt 
geldig en dient derhalve na een bepaalde periode herzien te worden. Het is daarom van belang het 
document goed te dateren en er bepalingen in op te nemen over de periode waarna herziening nodig is.  
 Om actieve acquisitie in te kunnen voeren is een acquisitieplan nodig. In dit document staan de 
archieven die een archiefdienst wil acquireren, met daarbij een beschrijving van de bijbehorende 
activiteiten en een planning. Bij voorkeur is dit gericht op één bepaalde historische ontwikkeling of thema. 
Het acquisitieplan is geldig voor een kortere termijn dan het acquisitieprofiel. Het bevat de activiteiten die 
binnen een afzienbaar tijdsbestek van bijvoorbeeld één of twee jaar uit te voeren zijn. Het acquisitieplan is 
daarmee een meer projectmatig document, in tegenstelling tot het acquisitieprofiel, dat meer is gericht op 
het beleid op de langere termijn. 
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9.1.4. Tot slot 
Op basis van bestaande acquisitieprofielen en richtlijnen in de literatuur heb ik een model voor het 
opstellen van een acquisitieprofiel opgesteld, dat te vinden is in bijlage 3. Hoewel een acquisitieprofiel er 
op papier goed uit kan zien, zal het in de praktijk niet altijd eenvoudig zijn om bij passieve acquisitie 
eigenaars van archieven te weigeren. Het profiel biedt echter een goede ondersteuning voor de 
medewerkers, om hun beslissingen op te funderen. Daarnaast is het acquisitieprofiel een stap in de 
richting van actieve acquisitie. Wanneer de passieve acquisitie meer onder controle is levert dat wellicht 
meer tijd op voor planmatige acquisitie. 
 
 
9.2. Aanbevelingen 
 
9.2.1. Passieve acquisitie: stel een acquisitieprofiel op 
De eerste stap naar een planmatige acquisitie is het opstellen van een acquisitieprofiel. Dit document 
vormt de basis voor zowel de passieve als de actieve acquisitie. Het opstellen van een acquisitieprofiel is 
geen eenvoudige klus: hier moet dus menskracht voor vrijgemaakt worden. De voordelen van een 
acquisitieprofiel zijn echter groot. Zo voorkomt het willekeur en bevordert het onderbouwde keuzes. Het 
voorziet archivarissen van criteria waarmee ze aan schenkers kunnen uitleggen waarom hun materiaal wel 
of niet relevant is voor de bestaande collectie. Aangezien de inhoud van dergelijke profielen min of meer 
gelijk kan zijn voor verschillende archiefdiensten kan dit op basis van een model worden ingevuld (zie 
bijlage 3).  
 
9.2.2. Maak het acquisitieprofiel toegankelijk via de website 
Het acquisitieprofiel in zijn geheel is niet direct van belang voor de gemiddelde bezoeker van de website. 
Onderdelen als de evaluatie of de doelstelling zijn slechts voor een kleine groep interessant. Daarom is het 
aan te bevelen op de website zelf slechts een beknopt overzicht van de criteria te geven, zodat mogelijke 
schenkers snel kunnen zien of hun archief in aanmerking komt voor acquisitie. Het is echter ook van 
belang het gehele document door middel van een link op de site te zetten, zodat de keuzes in het beleid 
door geïnteresseerde burgers nagelezen kunnen worden. Een andere reden om het acquisitieprofiel via de 
website ter beschikking te stellen is dat (naburige) archiefdiensten zich op deze manier eenvoudig op de 
hoogte kunnen stellen van het acquisitiebeleid, zodat zij hun beleid hierop kunnen aansluiten (ter 
voorkoming van doublures of hiaten) en de eigenaars van aangeboden archieven eventueel kunnen 
doorverwijzen. 
 
9.2.3. Actieve acquisitie: stel een acquisitieplan op 
Voor een kleinere archiefdienst is actieve acquisitie vaak niet mogelijk, vanwege de tijdsinvestering die 
hiermee gemoeid is. Het is goed om vooraf te realiseren dat het niet alleen tijd kost om de te acquireren 
archieven op te sporen en ze binnen te halen, maar dat deze ook nog binnen afzienbare tijd toegankelijk 
gemaakt dienen te worden. Voor dit alles dient voldoende menskracht aanwezig te zijn. Het is daarom aan 
te raden van te voren vast te stellen hoeveel archieven jaarlijks actief geacquireerd kunnen worden. Actieve 
acquisitie kan echter ook tijd besparen: door eigenaars van in de toekomst te acquireren archieven goede 
voorlichting te geven zal later minder tijd geïnvesteerd moeten worden in het toegankelijk maken van het 
archief. Voor kleinere archiefdiensten is het wellicht beter ‘incidenteel actief’ te acquireren, oftewel pas 
overgaan tot acquisitie wanneer een organisatie met een archief dat voor acquisitie in aanmerking komt 
failliet gaat of om een andere reden stopt met zijn activiteiten. 
 Wanneer er voldoende menskracht aanwezig is om actieve acquisitie in te voeren dient een 
acquisitieplan te worden opgesteld. Dit document bevat een lijst van te acquireren archieven ter 
verkrijging van een representatieve collectie, een planning en een omschrijving van de voor dit doeleinde 
te verrichten activiteiten.  
 
9.2.4. Evalueer het bestaande acquisitiebeleid en herzie de bijbehorende documenten periodiek 
Opvattingen over acquisitie van particuliere archieven zijn aan verandering onderhevig. Datzelfde geldt 
voor de eigen collectie: door nieuwe aanwinsten kunnen de sterke en zwakke kanten van het 
archiefbestand veranderen. Om deze redenen is het van belang het acquisitiebeleid regelmatig te evalueren. 
Daarnaast is het belangrijk te bepalen in hoeverre het beleid effectief is geweest en op welke punten 
verbetering mogelijk is. 
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10.3. Websites 
 
www.archiefwiki.org 
www.bewaarals.nl 
www.councilofnsarchives.ca  
www.denhaag.nl  
www.haagseverenigingen.nl 
www.nationaalarchief.nl  
www.nottinghamshire.gov.uk   
www.plymouth.gov.uk  
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Bijlage 1: vragenlijst 
 
Gebruik van acquisitieplannen in het Nederlandse archiefwezen 
 
In het kader van de afstudeeropdracht voor mijn studie archivistiek B verricht ik in opdracht van het 
Streekarchief Land van Heusden en Altena onderzoek naar acquisitieplannen en –profielen. Om meer 
inzicht te krijgen in het gebruik van acquisitieplannen en –profielen wil ik u verzoeken deze vragenlijst in 
te vullen. Ook als uw organisatie geen acquisitieplan heeft zijn uw antwoorden van belang! 
 
De vragenlijst bestaat uit minimaal 5 en maximaal 13 vragen. Het invullen ervan zal ongeveer 10 tot 15 
minuten in beslag nemen. 
 
De vragenlijst is te beantwoorden tot [datum] 
 
N.B. Wanneer in de vragenlijst sprake is van de term ‘acquisitieplan’ worden daarmee ook 
acquisitieprofielen en alle andere documenten bedoeld die ten doel hebben de acquisitie van particuliere 
archieven te sturen. 
 
Vragen 

 
1. Maakt uw organisatie gebruik van een acquisitieplan? 

 Nee (Ga door met vraag 10) 
 Ja 

 
2. Voor wie is het acquisitieplan bedoeld? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Voor intern gebruik: ter informatie van de eigen medewerkers 
 Voor extern gebruik: ter informatie van eigenaars van particuliere archieven 
 Voor extern gebruik: ter informatie van andere archiefdiensten 

 
3. Is in het acquisitieplan rekening gehouden met het acquisitiebeleid van andere archiefdiensten? 

 Ja 
 Nee (Ga door met vraag 5) 

 
4. Hoe is in het acquisitieplan rekening gehouden met het acquisitiebeleid van andere 

archiefdiensten? 
 

5. Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van het acquisitieplan?  
 Er wordt vaak gebruik van gemaakt 
 Er wordt regelmatig gebruik van gemaakt 
 Er wordt weinig gebruik van gemaakt  
 Er wordt (vrijwel) geen gebruik van gemaakt (Ga door met vraag 7) 

 
6. Waar wordt het acquisitieplan in de praktijk voor gebruikt? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Het wordt gebruikt bij passieve acquisitie (het door de eigenaar van een archief op eigen 
initiatief aanbieden van dat archief) 

 Het wordt gebruikt ten behoeve van actieve acquisitie (het door de archiefdienst actief 
nastreven van de acquisitie van bepaalde archieven) 

 Het wordt gebruikt om te bepalen welke archieven voor dequisitie/afstoting in 
aanmerking komen 

 Het wordt door eigenaars van particuliere archieven geraadpleegd  
 Anders, namelijk… 
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7. In hoeverre heeft het acquisitieplan de samenstelling van uw collectie beïnvloed? 
 Het heeft de samenstelling sterk beïnvloedt 
 Het heeft de samenstelling redelijk beïnvloedt  
 Het heeft de samenstelling weinig beïnvloedt 
 Het heeft de samenstelling niet beïnvloedt  
 Onbekend 

 
8. Is het acquisitieplan via uw website te raadplegen? 

 Ja, via de volgende link: …. (Ga door met vraag 10) 
 Nee 

 
9. Om een vergelijking te maken tussen de acquisitieplannen, -profielen en andere beleidsstukken 

ten behoeve van acquisitie wil ik u verzoeken het betreffende document hierbij te uploaden, te e-
mailen naar cdhart@salha.nl of per post te sturen naar het Streekarchief Land van Heusden en 
Altena, postbus 79, 5256 ZH te Heusden, t.a.v. Caroline de Hart.  
Wanneer u het acquisitieplan niet wilt of kunt verstrekken klikt u dan op “verder”. 
 

10. Hoe schat u de verhouding tussen het aantal meters aan materiaal van de overheid en van 
particuliere archiefvormers in uw collectie? 
…..% overheidsarchief 
……% particulier archief 

 
11. Hoeveel fte's heeft uw organisatie? 

 
12. Hoeveel inwoners telt het werkgebied van uw archiefdienst? 

 
13. Mag ik u nog benaderen met verdere vragen over dit onderwerp? 

 Ja (naam, organisatie, e-mailadres invullen) 
 Nee 

 
14. Ruimte voor aanvullende opmerkingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cdhart@salha.nl
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Bijlage 2: resultaten 
 
De antwoorden op open vragen zijn niet in deze bijlage opgenomen. 
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Bijlage 3: model acquisitieprofiel 
 
Dit model beschrijft de onderdelen die een acquisitieprofiel bij voorkeur dient te bevatten. 
 
Titel: Acquisitieprofiel van [naam archiefdienst] 
Periode waarvoor het document geldt 
Datering 
 
 
I. Doel acquisitie 
Formuleer een doelstelling voor de acquisitie, gebaseerd op de algemene missie van de archiefdienst. 
Hierbij kan naast een representatieve afspiegeling van de historie van het werkgebied, ook worden gedacht 
aan de doelstelling zich op een bepaald thema te specialiseren. 
 
 
II. Doel acquisitieprofiel 
Beschrijf het doel en de onderdelen van het acquisitieprofiel. 
 
 
III. Evaluatie acquisitie voorgaande jaren 
Evalueer de huidige acquisitiepraktijk. Bekijk welke acquisities er de afgelopen jaren gedaan zijn en in 
hoeverre deze hebben bijgedragen aan de representativiteit van de collectie. 
 
 
IV. Criteria 
Formuleer criteria waaraan aangeboden archieven of actief opgespoorde archieven moeten voldoen. 
De eerstgenoemde criteria spelen zowel bij actieve als bij passieve acquisitie een rol, terwijl de laatste 
criteria met name een rol spelen bij actieve acquisitie, omdat daarmee de noodzaak tot acquisitie beter kan 
worden ingeschat. Er zijn twee criteria waar meer werk voor nodig is, namelijk het criterium 
representativiteit en het criterium toegevoegde waarde. Om deze criteria te kunnen invullen is het nodig te 
weten wat de sterk en zwak vertegenwoordigde maatschappelijke sectoren in de collectie zijn en hoe deze 
zich verhouden tot de historie, oftewel in hoeverre de aanwezige collectie de maatschappelijke 
ontwikkelingen voldoende weerspiegeld. Hiervoor zijn een bestandsanalyse en historische analyse nodig, 
waarvan de resultaten in de bijlagen bij het acquisitieprofiel kan worden gevoegd (zie onder VII: bijlagen 
voor een bespreking van deze onderdelen). 

Ken verschillende waarden toe aan de criteria. Zo is voor iedereen duidelijk welke criteria het 
meeste gewicht in de schaal leggen bij het maken van een beslissing. 
 
Criteria die zowel bij actieve als passieve acquisitie een rol spelen 
 
1. Werkingssfeer of werkgebied 
Definieer het werkgebied waar te acquireren archieven onder moeten vallen. 
 
2. Representativiteit 
Dit criterium houdt in dat het archief kenmerkend, belangrijk of bijzonder moet zijn voor het werkgebied 
van de archiefdienst (zie de historische analyse en leemtelijst onder VII).  
 
3. Toegevoegde waarde 
Het archief moet inhoudelijk of kwalitatief iets toevoegen aan de bestaande collectie (zie de 
bestandsanalyse en leemtelijst onder VII).  
 
4. Authenticiteit 
Stel vast in hoeverre het aangeboden materiaal mag bestaan uit kopieën of afschriften.  
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5. Dragers 
Stel vast welke dragers voor acquisitie in aanmerking komen. 
 
6. Afstemming met andere erfgoedinstellingen 
Beschrijf met welke instellingen op het gebied van acquisitie wordt samengewerkt en onder welke 
voorwaarden eigenaars van archieven naar deze instellingen worden doorverwezen. 
  
7. Materiële staat 
Wat zijn de minimale eisen die aan de materiële staat van het aangeboden archief worden gesteld? 
 
8. Omvang 
Is er voldoende ruimte in het depot om particuliere archieven op te nemen? Wanneer dit niet het geval is 
kan de omvang van het archief een criterium zijn om het aangeboden archief te weigeren. 
 
Criteria die met name bij actieve acquisitie een rol spelen 
 
9. Bezoekersvraag 
Besluit of bij de acquisitie rekening wordt gehouden met waar de bezoekers (en eventueel gemeenten of 
provincie) interesse in hebben, en zo ja, op welke manier dit wordt vastgesteld.  
 
10. Bedreigde sector  
Wanneer de archiefvormer representant is van een sector die uit de samenleving is verdwenen of dreigt te 
verdwijnen kan dat een positieve invloed hebben op de acquisitiebeslissing.  
 
11. Bewaarcondities bij de eigenaar 
Stel vast in hoeverre de (on)mogelijkheid dat een archief bij de eigenaar in goede conditie bewaard kan 
blijven een rol speelt bij het al dan niet acquireren van het archief.  
 
12. Samenhang of compleetheid 
In hoeverre is het van belang dat het archief samenhang vertoond en compleet is? 
 
 
V. Uitgangspunten 
Uitgangspunten geven aan waar de archiefdienst naar streeft wanneer een archief wordt geacquireerd. Dit 
zijn de belangrijkste: 
 

1. De eigenaar draagt indien mogelijk bij aan het toegankelijk maken van het archief. 
2. De eigenaar draagt indien mogelijk bij in de eventuele kosten voor restauratie.  
3. Bij voorkeur wordt het archief geschonken. Bij dit punt dient een uitleg te komen over de 

verschillen tussen schenking en bruikleengeving, om de voor- en nadelen hiervan voor de 
eigenaar duidelijk te maken. 

4. De overgebrachte bescheiden dienen zoveel mogelijk direct openbaar en op de lange termijn 
geheel openbaar te worden.  

5. Er worden geen archieven gekocht. 
6. Er mag (na overleg met de eigenaar) uit de archieven worden vernietigd. 
7. Rechten worden overgedragen (bijvoorbeeld auteurs- en portretrecht), zodat het materiaal op 

internet getoond mag worden. 
8. Wanneer de eigenaar later aanvullingen op het overgebrachte archief wil overdragen, dient dat in 

blokken van tien jaar te gebeuren. 
 
 
VI. Herzien 
Stel een vaste periode in om het acquisitieprofiel te evalueren. Opvattingen over acquisitie zijn aan 
verandering onderhevig. Daarom is het van belang het acquisitieprofiel periodiek te herzien. Het is echter 
niet mogelijk al na een korte periode op het beleid terug te kijken. Een herziening om de vijf à zes jaar is 
aan te raden. 
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VII. Bijlagen: bestandsanalyse, historische analyse, leemtelijst 
De documenten zijn hieronder beschreven in de volgorde waarin ze moeten worden opgesteld. 
 
1. Bestandsanalyse 
Bepaal de maatschappelijke sectoren waarin de archieven worden onderverdeeld. Dat kan aan de hand van 
het archievenoverzicht. Het is aan te raden bij deze onderverdeling geen onderscheid te maken tussen 
archieven van de overheid en particuliere archieven. Kijk hierbij ook naar wat andere instellingen 
(archiefdiensten, categoriale instellingen, heemkundekringen etc.) in huis hebben.  
 De bestandsanalyse kan alleen kwantitatief worden uitgevoerd (in aantallen en/of in strekkende 
meters) of ook kwalitatief (waarbij ook de inhoudelijke waarde van een archief voor historisch onderzoek 
wordt meegewogen). Uiteraard is het laatste veel tijdrovender. 

Hoewel al enigszins bekend kan zijn wat de sterke en zwakke punten van de collectie zijn, met 
name bij een kleine archiefdienst, is het toch van belang dit concreet vast te stellen. Aannames over goed 
en slecht vertegenwoordigde sectoren kunnen op misverstanden berusten. 
 
2. Historische analyse 
Onderzoek aan de hand van overzichtswerken en eventueel interviews met experts wat de belangrijkste 
ontwikkelingen in de regio zijn, uitgesplitst aan de hand van de maatschappelijke sectoren van de 
bestandsanalyse. Sommige ontwikkelingen kunnen op meerdere sectoren betrekking hebben. Stel van te 
voren vast hoe de neerslag van het historisch onderzoek eruit gaat zien: wat wordt per sector vermeld, hoe 
wordt de historische ontwikkeling omschreven etc.  
 
3. Leemtelijst 
Bepaal door de bestandsanalyse te combineren met de historische analyse hoe sterk of zwak de in de 
historische analyse benoemde historische ontwikkelingen vertegenwoordigd worden door de collectie. 
Geef aan voor welke ontwikkelingen acquisitie gewenst is. 
 
 
VIII. Acquisitieplan 
Het acquisitieplan beschrijft de historische ontwikkeling waarop de actieve acquisitie zich de komende 
periode (bijvoorbeeld één of twee jaar) gaat richten, en de redenen voor deze keuze. Het stelt ook vast 
hoeveel archieven binnen dit tijdsbestek actief worden geacquireerd. Daarnaast geeft het een beschrijving 
en tijdsplanning van de volgende activiteiten, die dienen uitgevoerd te worden om de actieve acquisitie te 
volbrengen: 

1. Het opsporen van de actoren die een rol hebben gespeeld in de gekozen ontwikkeling. Dit kan op 
verschillende manieren: door tussenpersonen (bijvoorbeeld heemkundekringen of vrijwilligers), 
oproepen in de krant, vakbladen of andere periodieken en overzichten van bijvoorbeeld de 
Kamer van Koophandel. Bepaal daarnaast welke archieven al door andere instellingen zijn 
verworven.  

2. Het opstellen van een lijst met actoren waarvan het archief nog niet is geacquireerd, in volgorde 
van acquisitieprioriteit. Bepaal welke archieven het meest voor acquisitie in aanmerking komen op 
basis van de criteria in het acquisitieprofiel. Hierbij is het handig aan de criteria verschillende 
waarden toe te kennen, zodat aan iedere archiefvormer een bepaalde score kan worden 
toegekend. Sommige criteria kunnen alleen worden vastgesteld nadat contact is opgenomen met 
de eigenaar van het archief (zoals materiële staat of compleetheid). Met name de mate waarin de 
actor betrekking heeft op het werkgebied (criterium 1), een rol heeft gespeeld in de historische 
ontwikkeling (criterium 2), er  geen gelijksoortige archieven aanwezig zijn (criterium 3), voldoet 
aan de bezoekersvraag (criterium 9) en representant is van een bedreigde sector (criterium 10), 
kan al in eerste instantie een rol spelen. De overige criteria komen pas aan de orde wanneer het 
archief zelf bekend is. 

3. Het zoeken naar de archieven van de actoren met de hoogste prioriteit tot acquisitie. 
4. Het bepalen aan de hand van de overige criteria of het archief voor acquisitie in aanmerking 

komt. 
5. Het acquireren van de daarvoor in aanmerking komende archieven. 
6. Het toegankelijk maken van de geacquireerde archieven.   
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Bijlage 4: plan van aanpak afstudeeropdracht 
 
Student 

Naam student: Caroline de Hart                            Profiel: I&M, archivistiek 
Studentnummer: 598718                                       Groep: D09 D401+ 
E-mailadres: caroline.de.hart@hva.nl 
Telefoonnummer: 06-12714684 
 
Paraaf voor akkoord student: 
Datum: 
 
Paraaf voor akkoord docent-begeleider en tweede docent: 
Datum: 
 
 
Paraaf voor akkoord afstudeercommissie: 
Datum: 
 
 
Probleemsituatie 
De Archiefwet 1995 heeft alleen betrekking op archief van overheidsorganisaties. Archiefinstellingen 
zijn niet verplicht particuliere archieven op te nemen in hun collecties, dit wordt aan hun eigen 
inzicht overgelaten. In recente literatuur wordt echter steeds meer gewezen op de tekortkomingen 
van overheidsarchieven voor het verkrijgen van een goed beeld van de maatschappij als geheel. 
Overheidsarchief geeft een eenzijdig beeld en kan niet alle aspecten van de samenleving belichten. 
Om deze tekortkomingen te verhelpen wordt steeds meer gekeken naar particuliere archieven. Door 
een combinatie van particuliere en overheidsarchieven te bewaren, kan een evenwichtig beeld van 
het verleden verkregen worden. In tegenstelling tot overheidsarchieven, worden particuliere 
archieven echter niet standaard na 20 jaar naar archiefdiensten overgebracht. Hoewel archieven 
soms door particulieren aan archiefdiensten worden aangeboden (passieve acquisitie) is om 
acquisitie niet alleen van het toeval af te laten hangen een meer systematische en actieve wijze van 
acquisitie wenselijk. Om juist die particuliere archieven te verwerven die een goede aanvulling 
vormen op het overheidsarchief dient een archiefinstelling beleid op dit gebied te ontwikkelen. Een 
specifieke invulling van dit beleid is het acquisitieprofiel en/of –plan. Dit hulpmiddel voor het 
ontwikkelen  van  een  representatieve  collectie  bestaat  al  zeker  zo’n  twintig  jaar.  Onduidelijk  is  echter  
hoeveel archiefdiensten een dergelijk plan of profiel hebben ontwikkeld en wat de bruikbaarheid 
ervan in de praktijk is. Via het internet zijn slechts een klein aantal(vaak verouderde)  profielen en 
plannen te vinden. Ondanks hun geringe aantal vertonen deze documenten een grote diversiteit wat 
de inhoud en opzet betreft. Er lijkt dus weinig overeenstemming te bestaan tussen archiefdiensten 
onderling voor wat betreft de inhoud, functie en noodzaak van een acquisitieplan betreft. De vraag is 
daarnaast of archiefinstellingen onderling zorgen voor afstemming met elkaar voor wat betreft welke 
particuliere archieven geacquireerd worden. Zo zouden archiefdiensten binnen een provincie 
afspraken met elkaar kunnen maken over wat wordt geacquireerd door het Regionaal Historisch 
Centrum en wat door plaatselijke archiefdiensten.  
Kortom, er bestaan nog vrij veel onduidelijkheden over het gebruik van acquisitieplannen in de 
praktijk. In mijn scriptie wil ik dit proberen te verhelderen door te onderzoeken welke inhoud 
bestaande acquisitieplannen en –profielen hebben en te bepalen of het gebruik van een 
acquisitieplan of –profiel ter verbetering van de representativiteit van de collectie is aan te raden.  
 
Aangezien ik bij een redelijk kleine archiefdienst werk, was het aanvankelijk de bedoeling dit 
onderzoek specifiek te richten op de bruikbaarheid van acquisitieplannen en -profielen voor kleine 
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archiefdiensten. Het lijkt me echter beter in eerste instantie geen onderscheid te maken tussen grote 
en kleine archiefdiensten, aangezien nog niet met zekerheid kan worden gezegd of er hierin 
verschillen bestaan. Daarom wil ik mijn onderzoek richten op alle openbare archiefinstellingen, 
ongeacht hun grootte en pas in een van de deelvragen ingaan op de mogelijke verschillen tussen 
kleine en grote archiefdiensten.  De scriptie kan daarmee een hulpmiddel zijn voor zowel grote als 
kleine archiefinstellingen die hun acquisitiebeleid nader willen uitwerken door middel van een 
acquisitieplan of -profiel. 
 
 
Probleemstelling 
In hoeverre dragen acquisitieplannen en -profielen bij aan de representativiteit van de collecties van 
openbare archiefinstellingen? 
 
 
Doelstelling 
Inzicht verkrijgen de bruikbaarheid van acquisitieplannen en –profielen. 
 
 
Deelvragen 
1. Hoe hebben de opvattingen over de acquisitie van archieven zich in de afgelopen jaren 
ontwikkeld? 
 
2. Wat is de verantwoordelijkheid van het Rijk in het verkrijgen van een representatieve collectie 
archieven in Nederland en welke consequenties heeft dit voor andere openbare archiefinstellingen? 
 
3. Wat wordt verstaan onder de termen acquisitieplan en acquisitieprofiel en uit welke onderdelen 
bestaan deze? 
 
4. Wat zijn de opvattingen over de bruikbaarheid van acquisitieplannen en -profielen in de 
(internationale) literatuur? 
 
5. In hoeverre wordt door openbare archiefinstellingen in Nederland gebruik gemaakt van 
acquisitieplannen en -profielen?  
 
6. Zijn er verschillen in inhoud, gebruik en effectiviteit van acquisitieplannen/profielen door 
openbare archiefdiensten en kan daarbij onderscheid worden gemaakt tussen 
kleine/middelgrote/grote archiefdiensten? 
 
7. In hoeverre is er sprake van afstemming tussen het Rijk en openbare archiefinstellingen, en tussen 
openbare archiefinstellingen onderling, voor wat betreft het acquisitiebeleid? 
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Matrix deelvragen/methode van onderzoek 

 Deskresearch Fieldresearch Internationale 
component 

  Kwantitatief 
onderzoek 

Kwalitatief 
onderzoek 

 

Deelvraag 1 X   Ja 

Deelvraag 2 X   Nee 

Deelvraag 3 X   Ja 

Deelvraag 4 X   Ja 

Deelvraag 5  X  Nee 

Deelvraag 6  X X Nee 

Deelvraag 7 X  X Nee 

 
 
Verantwoording methode van onderzoek 
 
Deelvragen 1, 2 en 4 
Deze vragen worden uitsluitend beantwoord door middel van literatuuronderzoek. Hierbij denk ik 
onder andere aan een aantal adviezen van de Raad voor Cultuur, de Archiefvisie en het rapport 
Gewaardeerd Verleden. Daarnaast is relevante literatuur over dit onderwerp te vinden in het 
jaarboek 2004 van de Stichting Archiefpublicaties, met de titel Selectie. Waardering, selectie en 
acquisitie van archieven.  Bij vraag 1 en 4 speelt ook internationale literatuur een rol, om de situatie 
hier in Nederland in perspectief te stellen.  
 
Deelvraag 3 
Het bepalen van de inhoud van de termen acquisitieplan en profiel wil ik doen door middel van 
literatuuronderzoek en door bestaande acquisitieplannen en –profielen te bestuderen. Op die 
manier kunnen theorie en praktijk vergeleken worden. Bij deze deelvraag speelt de internationale 
praktijk ook een rol: het is namelijk de vraag of er in het buitenland richtlijnen zijn voor het opstellen 
van acquisitieplannen of –profielen, en of deze bruikbaar zijn voor de Nederlandse varianten van 
deze documenten. 
 
Deelvraag 5, 6 en 7 
Om vast te stellen in hoeverre en op welke manier in de praktijk gebruik wordt gemaakt van 
acquisitieplannen en –profielen is fieldresearch nodig, aangezien deze gegevens niet via andere 
bronnen is te achterhalen. In de eerste plaats wil ik daarbij gebruik maken van een enquête, om een 
grote hoeveelheid met name kwantitatieve gegevens te verkrijgen. Eén van de vragen van de 
enquête  zal  ingaan  op  het  aantal  fte’s waarover de archiefinstelling kan beschikken en het aantal 
inwoners dat de archiefinstelling bedient. Aan de hand van deze gegevens kan onderscheid worden 
gemaakt in de grootte van archiefinstellingen, zodat een vergelijking mogelijk is tussen grote, 
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middelgrote en kleine instellingen. Daarnaast zal in de enquête worden gevraagd zo mogelijk het 
acquisitieprofiel, -plan of -beleid van de instelling op te sturen, ten behoeve van de beantwoording 
van deelvraag 3. Daarnaast wil ik bij een aantal deelnemers aan de enquête een interview afnemen 
(waarbij idealiter een gelijk aantal personen werkzaam is bij een grote en kleine archiefdienst). De 
reden dat ik ook interviews wil afnemen is dat de schriftelijke enquêtes niet te lang kunnen zijn, 
omdat het invullen van de enquêtes niet te tijdrovend moet zijn voor de deelnemers. Om meer 
kwalitatieve informatie te verkrijgen is daarom een interview noodzakelijk.  
De enquête zal worden verstuurd aan alle openbare archiefinstellingen in Nederland (gemeente-, 
streekarchieven, regionaal historische centra en het Nationaal Archief) die in de Almanak van het 
Nederlands Archiefwezen staan. 
Voor het beantwoorden van de vraag in hoeverre het Rijk zijn acquisitiebeleid afstemt met 
archiefinstellingen zal ik gebruik maken van publicaties van het Rijk, zoals de Archiefvisie en het 
Besteladvies Archieven. 
 
 
Concept hoofdstukindeling 
 
Verantwoording 
 
1. Inleiding 
 
2. De ontwikkeling van acquisitie in de afgelopen jaren 
 
3. Inhoud en doel van acquisitieplannen en -profielen 
 
4. Effectiviteit en gebruik van acquisitieplannen en –profielen 
 
5. Onderlinge afstemming van de acquisitie 
 
6. Verschillen tussen (gebruik van) acquisitieplannen en –profielen door grote en kleine 
archiefdiensten 
 
7. Aanbevelingen  
 
 
Vorm beroepsproduct 
Het beroepsproduct is een beleidsplan voor de acquisitie. 
 
De doelgroep hiervan bestaat uit het bestuur van het Streekarchief Land van Heusden en Altena. Het 
plan moet aan het bestuur duidelijk maken welke stappen door het Streekarchief ondernomen 
moeten worden om te komen tot een evenwichtig acquisitiebeleid.  
 
De  lengte  van  het  document  is  maximaal  10  pagina’s  (afgezien van eventuele bijlagen). Het aantal 
pagina’s  moet  voor  de  leesbaarheid  niet  te  hoog  zijn. 
 
 
Tijdsplanning 
2011: 
Week 40 – week 41: enquête maken 
Week 42: enquête versturen 
Week 42 – week 46: hoofdstuk 2, 3 schrijven, begin maken aan beleidsplan 
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Week 47 – week 50: resultaten van de enquête verwerken, hoofdstuk 4, 5 en 6 schrijven, beleidsplan 
afronden 
Week 48: interviews houden 
Week 51 – week 52: inleiding en aanbevelingen schrijven 
 
2012: 
Week 1: eerste versie inleveren 
Week 5: definitieve versie inleveren 
 
 
Afspraken over begeleiding 
De enquête wordt voordat deze verstuurd wordt voorgelegd aan de docent-begeleider. Na het 
afronden van hoofdstuk 2 en 3 wordt de voortgang besproken. Nadat ook de andere hoofdstukken 
zijn geschreven en het beroepsproduct is gemaakt wordt de eerste versie besproken. 
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