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Managementsamenvatting 
 
UvA Erfgoed, de divisie van de Bibliotheek UvA/HvA waarin het Allard Pierson Museum en de 
Bijzondere Collecties zijn ondergebracht, presenteert zijn Collectieplan 2015–2018. Hierin wordt het 
vorige, eerste Collectieplan 2010–2014 van UvA Erfgoed geactualiseerd. Ontwikkelingen binnen en 
buiten de eigen organisatie maken scherpere keuzes wenselijk en noodzakelijk. 
 
Richtinggevend in dit Collectieplan is het Beleidsplan Bibliotheek UvA/HvA 2015–2018 Kennis verder 
brengen. Dat beleidsplan stelt duidelijke kaders en biedt tegelijkertijd ruimte aan de ambities van 
UvA Erfgoed. In dit Collectieplan leidt dat tot de volgende beleidskeuzes:  
 
• UvA Erfgoed oriënteert zich bij de collectievorming op de wensen en behoeften van de UvA/HvA-

gemeenschap. UvA Erfgoed benadert onderzoekers, docenten en studenten pro-actief, speelt 
daarbij in op hun vraag en maakt hen bekend met het aanbod. UvA Erfgoed stelt hiervoor een 
erfgoed liaison aan.  
 

• De toonaangevende en prestigieuze collecties van UvA Erfgoed zijn een bron van informatie en 
inspiratie voor een breed scala van wetenschappers en belangstellenden in binnen- en 
buitenland. Dit gebruik is van invloed op de collectievorming. 

 
• UvA Erfgoed maakt scherpe keuzes bij verwerving en afstoting. UvA Erfgoed acquireert rond strak 

gedefinieerde zwaartepunten, valideert de al aanwezige collecties kritisch en deselecteert waar 
dat wenselijk is. Daarbij worden collecties in overleg overdragen aan relevante partners, met 
afspraken die hierover in (inter)nationaal verband zijn gemaakt als uitgangspunt.  

 
• UvA Erfgoed besteedt structureel aandacht aan het verzamelen van digitaal materiaal en bepleit  

het aanstellen van een digital curator voor vorming en beheer van digitaal materiaal. Dit omvat 
ook de vanzelfsprekende integratie van digitalisering in reguliere werkprocessen.  

 
• UvA Erfgoed verbetert de beheersstructuur door de introductie van kennisdomeinen.  
 
• UvA Erfgoed vergroot de personele slagkracht door de introductie van de conservator nieuwe stijl 

die zich behalve als kenner sterker profileert als intermediair. 
 
• UvA Erfgoed bouwt zijn expertise betreffende mecenaat, sponsoring en fondsenwerving verder 

uit. UvA Erfgoed doet dat in nauwe samenwerking met het Amsterdams Universiteits Fonds en 
ten behoeve van de hele Bibliotheek UvA/HvA.  

 
Dit Collectieplan geeft bij deze beleidskeuzes achtergrondinformatie en onderbouwing.  
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Voorwoord 
 
In 2007 verhuisden de Bijzondere Collecties vanuit de Universiteitsbibliotheek aan het Singel naar de 
Oude Turfmarkt. In 2008 werden het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties 
ondergebracht in één organisatie: de divisie UvA Erfgoed. Twee jaar later kwam het eerste, 
gemeenschappelijke collectieplan uit, voor de beleidsperiode 2010–2014. 
 
De onderbrenging van het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties in één divisie leidde 
tot een nieuwe visie op de eigen collecties en taken. Er werden voor het eerst kennisdomeinen en 
expertisegebieden onderscheiden. Een collectieplan was voorwaarde voor het verkrijgen van de 
status van geregistreerd museum voor de Bijzondere Collecties, een status die in 2013 werd 
verkregen.  
 
Ondertussen zijn de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam en de Mediatheek van de 
Hogeschool van Amsterdam in één organisatie ondergebracht: de Bibliotheek UvA/HvA. Er is voor 
deze organisatie een nieuw beleidsplan voor de periode 2015–2018 geschreven. Hierin staan nieuwe 
strategische doelen, namelijk: 
 
• Studenten, docenten en onderzoekers vinden bij de Bibliotheek UvA/HvA bronnen en 

informatie op een manier die aansluit bij hun wensen en behoeften. 
• De Bibliotheek UvA/HvA draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek door het 

ondersteunen van open delen en hergebruik van resultaten. 
• Op de campus is de Bibliotheek UvA/HvA het natuurlijke hart. 
• De Bibliotheek UvA/HvA versterkt profiel en imago van de UvA en de HvA. 
 
Dit heeft consequenties voor de collectievorming bij UvA Erfgoed. De belangrijkste zijn dat de 
Bibliotheek UvA/HvA zoveel mogelijk relevante informatiebronnen van hoge kwaliteit wil leveren en 
dat de Bibliotheek UvA/HvA het collectiebeheer wil verbeteren door scherpere beleidskeuzes inzake 
verwerving en afstoting. Dit vraagt om een nieuw collectieplan voor UvA Erfgoed.  
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1. Erfgoed van de Bibliotheek UvA/HvA 
 

1.1. Allard Pierson Museum 
 
Het Allard Pierson Museum is voortgekomen uit collecties die verzameld werden ten behoeve van 
het onderwijs en onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. In de loop der tijd ontwikkelde de 
verzameling zich tot een zelfstandig archeologiemuseum, met publiekspresentaties en 
evenementen. De laatste jaren is het aantal bezoekers sterk toegenomen. Daarnaast heeft het Allard 
Pierson Museum de band met de leerstoelgroep archeologie weer strakker aangetrokken en met 
onder meer ErfgoedLabs het gebruik van de collecties nieuw leven ingeblazen.  
 

1.2. Bijzondere Collecties 
 
De universiteitsbibliotheek is in 1578 ontstaan als bibliotheek van de stad Amsterdam. Na oprichting 
van het Athenaeum Illustre werd de bibliotheek ook van belang voor het hoger onderwijs. Dat werd 
bestendigd in 1877, toen het Athenaeum werd verheven tot Universiteit van Amsterdam en de 
bibliotheek tot Universiteitsbibliotheek. Tot in de jaren 1960 was er nog steeds een belangrijke 
relatie met de stad, wat een verklaring is voor de aanwezigheid van veel stedelijke collecties. De 
Bijzondere Collecties zijn verantwoordelijk voor de erfgoedcollecties van deze bibliotheek. 
  
In de bibliotheekwereld wordt de omschrijving bijzondere collecties (special collections of unique 
and distinctive collections) toegepast op bibliotheken of afdelingen van bibliotheken waar materiaal 
is ondergebracht dat om bijzondere aandacht en behandeling vraagt. Dit materiaal kan elke vorm 
hebben, inclusief (maar niet beperkt tot) zeldzame boeken, handschriften, kaarten, foto’s, 
archieven, efemeer materiaal, objecten van kunst of wetenschap en digitaal materiaal. Het materiaal 
onderscheidt zich door intrinsieke en/of geldelijke waarde, fysieke verschijningsvorm, uniciteit of 
zeldzaamheid en verbondenheid aan het instituut dat de verantwoordelijkheid draagt voor de 
conservering en toegang.  
 
Een modernere definitie van bijzondere collecties gaat niet uit van een omschrijving van de vorm van 
de collecties maar van het afwijkende gebruik van deze primaire bronnen, zoals beperkte 
mogelijkheden voor afstoting, hoge eisen aan de opslag en omgang met het materiaal, 
beschikbaarstelling onder toezicht en het actief inzetten voor publiekspresentaties. De definitie van 
bijzondere collecties is om die reden rekbaar. 
 
De rol van de Bijzondere Collecties van de UvA is in de afgelopen jaren verschoven van een klassieke 
onderzoekcollectie, naar een instelling met een groeiende gebruikersgroep van studenten, 
onderzoekers en belangstellenden en een sterke publieksactiviteiten. 
 

1.3. Erfgoed op locatie 
 
UvA Erfgoed is als (toezichthoudend) beheerder van de historische, kunst- en wetenschapscollecties 
van de Universiteit van Amsterdam verantwoordelijk voor vele duizenden objecten. Een groot aantal 
objecten bevindt zich in de talrijke gebouwen waarin de Universiteit van Amsterdam is gehuisvest of 
in panden die een relatie hebben met de historie van de universiteit en haar collecties.  
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In deze gebouwen heersen vaak condities die afwijken van de omstandigheden in een museum. 
Regelmatig vinden er inspecties plaats waarbij gekeken wordt naar de locatie, de conditie en de 
beheeromstandigheden van de collecties. UvA Erfgoed heeft algemene richtlijnen geformuleerd 
voor erfgoed op locatie. Deze richtlijnen betreffende de registratie van de locaties, de 
klimaatbeheersing (temperatuur en luchtvochtigheid) op die locaties, het controleren van de 
conditie van objecten en het melden van schade, verbouwingen en verhuizingen. De richtlijnen 
worden nageleefd in nauwe samenwerking met de beheerders op locatie. Zij zijn degenen die de 
objecten dagelijks zien en allerlei zaken signaleren en rapporteren. 
 

1.4. Hogeschool van Amsterdam 
 
In 2010 fuseerden de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam op bestuurlijk 
niveau en in 2011 werden de Universiteitsbibliotheek van de UvA en de Mediatheek van de HvA 
samengebracht in een organisatie: de Bibliotheek UvA/HvA. De HvA beschikt over collecties kunst en 
erfgoed van zeer beperkte omvang en kwaliteit, zo kan worden opgemaakt uit het rapport 
Hogeschool van Amsterdam – Kunst en erfgoed van A.M.Th. van der Star uit september 2015. De 
Mediatheek van de HvA heeft nooit een bewaarfunctie gehad, waardoor er tot op heden weinig 
noodzaak tot samenwerking bestond tussen de HvA en UvA Erfgoed. Inmiddels zijn de kunst- en 
erfgoedcollecties van de HvA, bestaande uit zo’n 1500 objecten, waarvan enkele honderden van 
enige importantie, geïnventariseerd en geregistreerd. Onlangs ging de eigen beheerder met 
pensioen. Er wordt  gekeken of een intensievere samenwerking op het gebied van het beheer en 
gebruik van erfgoed bij de HvA nodig en wenselijk is. 
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2. Een nieuwe visie op de collecties 
 
De divisie UvA Erfgoed, waarin het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties zijn 
ondergebracht, heeft vijf hoofdtaken: 
• collectievorming; 
• beheer en behoud; 
• ontsluiting en digitalisering; 
• het bedienen van onderwijs en wetenschap; 
• een museale publieksfunctie en een representatieve functie voor de UvA. 
 
Het is bij deze taken van groot belang om de huidige en toekomstige gebruikers van de collecties 
nauwgezet in beeld te houden.  
 

2.1. De nieuwe conservator  
 
De klassieke conservator bepaalde en coördineerde alle taken, gerelateerd aan een collectie, van 
acquisitie, beheer en behoud, ontsluiting en digitalisering tot beschikbaarstelling en presentatie. Ook 
publiceren op basis van bronnenonderzoek behoorde tot de taken van de klassieke conservator. 
 
Deze rol is – in zowel de bibliotheek- als museumwereld – de afgelopen decennia sterk veranderd en 
nog steeds in ontwikkeling. Taken als beheer en behoud, ontsluiting en digitalisering, en de 
samenstelling van tentoonstellingen zijn complexer geworden en sterk geprofessionaliseerd. Zij 
worden meer en meer in samenwerking met aparte, hiervoor ingerichte afdelingen uitgevoerd. Zelf 
publiceren wordt niet meer als taak van de conservator gezien; de conservator moet vooral het 
onderzoek faciliteren. 

De nieuwe conservator is ook altijd een informatiespecialist voor de UvA Erfgoed in het                                  
algemeen en voor het eigen kennisdomein in het bijzonder, in een enkel geval zelfs voor een 
leerstoelgroep, maar zijn taakstelling ligt veel breder. 

De nieuwe conservator staat aan het begin en aan het einde van het werkproces. De conservator 
brengt nieuwe collecties in het werkproces en levert alle benodigde informatie aan. Door middel van 
acquisitie en deselectie zorgt de conservator voor versterking van de collecties en maakt ze beter 
geschikt voor modern onderwijs en onderzoek. De conservator moet daarvoor beschikken over 
diepgaande kennis van de collecties, de culturen waar zij uit voorkomen en de actuele stand van 
zaken van het onderzoek.  
 
Daarnaast is de nieuwe conservator een intermediair. Hij of zij brengt collecties en de 
wetenschappelijke wereld samen, stimuleert gebruik, onderzoek, publicaties en presenteert de 
collecties actief aan de buitenwereld. De conservator is de contactpersoon voor bruikleengevers en 
schenkers en is de ambassadeur voor de collecties. 
 

2.2. Collecties en kennisdomeinen 
 
Om de beoogde gebruikers van de collecties over de gehele breedte te kunnen bedienen, moeten de 
collecties steeds meer vanuit dat perspectief van de gebruikers benaderd worden. Door een indeling 
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in kennisdomeinen is een eerste grote stap in die richting gezet. Kennisdomeinen hebben de 
vakgebieden die met de collecties kunnen worden bediend als uitgangspunt. Het is dus geen 
hiërarchische of systematische indeling, maar een pragmatische benadering om het gebruik van de 
collecties voor onderwijs en wetenschap, digitale bibliotheek en museum en een bredere 
publieksgroep zoveel mogelijk te stimuleren. 
 
De kennisdomeinen zijn niet direct gerelateerd aan kwantitatieve of kwalitatieve aspecten van de 
betreffende collecties, maar aan de mate van activiteit die op de verschillende gebieden mogelijk en 
gewenst is voor onderwijs, onderzoek en (re)presentatie. De aan kennisdomeinen verbonden 
formatie is idealiter vooral afhankelijk van de gewenste mate van activiteit.  
 
Deze aanpak maakt een meer gedifferentieerde en dynamische benadering mogelijk. Het geheel van 
erfgoedcollecties wordt niet als een statisch gegeven beschouwd. Er kunnen externe ontwikkelingen 
van invloed zijn (politiek en beleid, onderzoek en onderwijs, maatschappelijk en particulier initiatief). 
Er kunnen zich grote nieuwe collecties aandienen en vanuit onderwijs en onderzoek kunnen nieuwe 
vragen opkomen en nieuwe onderzoeksgebieden worden gedefinieerd, die tot nieuwe 
kennisdomeinen leiden. Zo is in 2012 een nieuw kennisdomein gevormd, dat van de uitvoerende 
kunsten, als gevolg van de opname van de collecties van het Theater Instituut Nederland en het 
Muziek Centrum Nederland. 
 

2.3. Het benoemen van kennisdomeinen 
 
Uitgaande van een historisch gegroeide situatie zijn, met het oog op een duidelijker aanbod en een 
beter gebruik, de talrijke gedifferentieerde zwaartepunten binnen de collecties geclusterd en 
gedefinieerd als kennisdomeinen. De indeling is thematisch en/of chronologisch bepaald.  
 
Deze kennisdomeinen vormen het aanbod aan onderwijs en onderzoek, bezien vanuit de collecties. 
Omgekeerd zijn deze kennisdomeinen beïnvloed door de vraagkant, zoals die blijkt uit de disciplines 
en zwaartepunten die de UvA en HvA onderscheiden.  
 
Het gebruik van collecties voor onderwijs en onderzoek vindt vooral plaats binnen de brede 
alfawetenschappen en in mindere mate op gamma- en bèta-terreinen of in de geneeskundige 
disciplines. Op alle terreinen kunnen de collecties bijdragen aan de geschiedenis en de representatie 
van vakgebieden. 
 
In totaal worden momenteel bij UvA Erfgoed veertien kennisdomeinen onderscheiden. Ten opzichte 
van het Collectieplan 2010–2014 zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd: 
 
• De domeinen Cultuurgeschiedenis vroegmoderne tijd en Cultuurgeschiedenis moderne tijd zijn 

samengevoegd tot Algemene cultuurgeschiedenis (1500–heden). Hieronder vallen de 
zwaartepunten: 
o Taal- en letterkunde, zowel ‘high culture’ als ‘low culture’, met inbegrip van populair 

drukwerk en strips; 
o Geschiedenis, met accenten op de Gouden Eeuw en Amsterdam; 
o Opvoeding en onderwijs; 
o Geschiedenis van de voeding (gastronomie); 
o Wijsbegeerte. 
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• Kunstgeschiedenis wordt niet meer als zwaartepunt gezien, het zwaartepunt 
Architectuurboeken is toegevoegd. 

• Het zwaartepunt Boekgeschiedenis binnen het domein Algemene cultuurgeschiedenis is 
overgeheveld naar Geschiedenis van het boekenvak. De naam van dit kennisdomein is nu Boek- 
en bibliotheekgeschiedenis. 

• Het kennisdomein Exacte wetenschappen is hernoemd tot Geschiedenis van de exacte 
wetenschappen. Het zwaartepunt Economie binnen dat terrein is opgeheven. 

 

2.4. Collectievorming bij UvA Erfgoed 
 
2.4.1. Collectievormingsbeleid  
 
UvA Erfgoed vormt, conserveert en beheert, ontsluit en biedt toegang tot een breed spectrum van 
primair onderzoeksmateriaal in zijn originele vorm, bestaande uit handschriften, gedrukte werken, 
archieven, prenten, audiovisueel materiaal, museale objecten, digitale bestanden en ander bijzonder 
materiaal, ter ondersteuning van het onderwijs en onderzoek bij de UvA en de HvA en presentaties 
aan een breder publiek. Collectievorming omvat zowel acquisitie als deselectie. UvA Erfgoed is 
terughoudend bij acquisities en geeft prioriteit aan het ontsluiten en beschikbaar stellen van 
bestaande collecties voor onderzoeksdoeleinden. 
 
Collectievorming ten behoeve van de UvA en HvA 
UvA Erfgoed bedient het onderwijs en onderzoek aan de UvA en de HvA en zal daarom bij de 
collectievorming uitdrukkelijk naar de behoeftes van de faculteiten en leerstoelgroepen kijken. Dat is 
niet eenvoudig. Vakgebieden veranderen in hoog tempo, krijgen andere accenten en kunnen 
verplaatst worden naar andere organisaties. Dat betekent dat wat vandaag verzameld wordt morgen 
buiten gebruik kan raken en dat collecties die vandaag niet in de belangstelling staan, morgen 
herontdekt kunnen worden als bron voor onderwijs en onderzoek. Collectievorming heeft een 
geheel eigen dynamiek; collecties kunnen in de loop van decennia zijn ontstaan en evenveel tijd 
nodig hebben om tot volle wasdom te komen. De uitdaging is een collectie te vormen en te beheren 
die een bron is en zal blijven voor veelzijdig en actueel onderzoek, waarbij wat actueel relevant is 
steeds dynamisch zal blijken te zijn.  
 
Anno 2015 is er bij UvA Erfgoed nog wel jaarlijks ‘eigen’ budget is voor de aanschaf van secundaire 
bronnen. Voor de aankoop van primair materiaal of museale stukken is er geen toereikend budget. 
Op het moment dat er een belangrijk stuk op de markt komt, zal ook in de komende beleidsperiode 
gezocht moeten worden naar financiering. Daarvoor zijn drie bronnen: 
• De vriendenverenigingen, zowel van de Bijzondere Collecties als het Allard Pierson Museum. 
• Bij het Amsterdams Universiteitsfonds is een aantal fondsen ten behoeve van UvA Erfgoed 

ondergebracht. Deze fondsen zijn vaak geoormerkt, bijvoorbeeld ‘Circus’ of ‘Gouden Eeuw’, 
waardoor ze alleen kunnen worden ingezet voor bepaalde verzamelgebieden of periodes. 

• Externe financiering. Het gaat hier om maatwerk; bij elke voorgenomen acquisitie moet gericht 
gezocht worden naar mogelijke financiers. 

Het aankopen van losse stukken is in de laatste jaren steeds minder belangrijk geworden in het 
verzamelbeleid van de Bijzondere Collecties. Er is vooral ingezet op verwervingen door schenking 
van collecties en archieven, met nadruk op populaire cultuur. In deze gevallen moet wel rekening 
gehouden worden met soms aanmerkelijk kosten voor verhuizen, verpakken, conserveren, 
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ontsluiten en digitaliseren. Bij elke acquisitie van enige betekenis wordt vooraf een voorstel inclusief 
kostenraming en dekking opgesteld. 
 
Voor de archeologische collecties geldt dat het bij collectievorming kwantitatief steeds om kleine 
aantallen gaat en in de meeste gevallen om schenkingen. In uitzonderlijke gevallen worden 
belangrijke stukken gekocht, met overwegend middelen van de Vereniging van Vrienden van het 
APM en externe fondsen. In alle gevallen is van essentieel belang dat de authenticiteit en de 
betrouwbare herkomst van de te verwerven stukken zijn vastgesteld alvorens tot verwerving kan 
worden overgegaan. Zie hiervoor bijlage 1. 
 
Collectievorming bij UvA Erfgoed vindt plaats binnen de beperkingen van de huidige 
opslagcapaciteit. Daarom is actieve deselectie van en binnen collecties noodzakelijk en wordt 
geregeld uit de collectie afgestoten. De wijze waarop moet voldoen aan strenge criteria, die worden 
beschreven in bijlage 5. 
 
Huidige sterke punten in de collectie 
De kracht van UvA Erfgoed is de breedte en omvang van de collecties. Uitgangspunt is nooit geweest 
om topstukken of representatieve exemplaren te verzamelen, maar om omvangrijke en zo compleet 
mogelijke onderzoekcollecties samen te stellen, die zowel high culture als low culture 
vertegenwoordigen. Vanwege de tendens naar interdisciplinariteit en het grotere verband van de 
cultuurgeschiedenis geeft dat de collectie een enorme potentie voor het moderne onderwijs en 
onderzoek.  
 
Het Allard Pierson Museum is naast het Rijksmuseum van Oudheden het enige Nederlandse museum 
met betekenisvolle archeologische collecties uit het Mediterrane gebied. 
 
Afstemming 
Om een zo breed mogelijk publiek zo goed mogelijk te kunnen bedienen en middelen efficiënt in te 
kunnen zetten, wordt bij de collectievorming voor UvA Erfgoed gekeken naar de Collectie Nederland. 
Er is landelijke afstemming, op de eerste plaats met zusterinstellingen. Het Allard Pierson Museum 
stemt zijn verzamelbeleid al met dat van het Rijksmuseum voor Oudheden, de Bijzondere Collecties 
stemt het collectiebeleid af met de Koninklijke Bibliotheek en de andere universitaire en 
wetenschappelijke bibliotheken in Nederland (in UKB-verband), met het Stadsarchief Amsterdam en 
met vergelijkbare instellingen, in Nederland maar met name in Amsterdam, zowel bij acquisitie als 
bij deselectie. Er vindt in overleg ontdubbeling van gedrukte werken plaats en collecties kunnen 
‘geruild’ worden, met het doel zwakke collecties af te stoten en sterke collecties te versterken. Niet 
iedereen hoeft meer alles te verzamelen, er kan op veel gebieden volstaan worden met het leveren 
van een toegang naar (inter)nationale digitale bronnen. 
 
Te versterken collecties middels actieve acquisitie 
Arbeidsintensieve en kostbare acquisitie van losse items vindt steeds minder plaats, het accent is 
verschoven naar de verwerving van kwalitatief goede en complete collecties, samengesteld door 
particulieren of instellingen. In heel Nederland worden bibliotheken en verwante organisaties in 
hoog tempo ingekrompen of afgestoten en er komen vrijwel dagelijks aanbiedingen binnen; het is 
van belang een zorgvuldige keuze te maken. 
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Bij de Bijzondere Collecties zal in de komende beleidsperiode de aandacht vooral uitgaan naar 
populaire cultuur. Populaire cultuur – ook wel aangeduid als volkscultuur of alledaags erfgoed – is 
het geheel van ideeën, afbeeldingen en andere verschijnselen binnen een bepaalde cultuur. Het 
dagelijks leven is van deze ideeën en verschijnselen doordrenkt. Veel voorkomende categorieën 
binnen de populaire cultuur zijn vermaak (straatliederen, circus, kermis), nieuws en politiek 
(centsprenten, spotprenten), mode/kleding (kostuumplaten en -boeken) en populair drukwerk 
(strips). Populaire cultuur is vaak vluchtig, maar vormt meer en meer een belangrijk onderwerp van 
onderzoek. 
 
Daarnaast zal er beleid ontwikkeld moeten worden op het gebied van digitale collectievorming. 
Materiaal is steeds meer digitaal, soms alleen nog maar born-digital. Deze term verwijst naar 
materiaal dat in digitale vorm is ontstaan. Dit in tegenstelling tot gedigitaliseerd analoog materiaal. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om digitale fotografie, digitale ontwerpersarchieven, e-books, digitale 
kaarten en digitale muziekopnames. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen exclusive digital en 
digital for print. In het laatste geval is het materiaal digitaal ontstaan, maar kan er een analoge 
afgeleide worden gemaakt. Het beheer van born-digital materiaal vraagt om aangepaste 
voorzieningen en werkprocessen. 
 
Collectievorming door de faculteiten 
Het komt regelmatig voor dat faculteiten en decentrale bibliotheken materiaal afstoten. Hieronder 
bevindt zich materiaal dat in aanmerking komt om als erfgoed te behouden. Getoetst moet worden 
of dit materiaal binnen het collectiebeleid van UvA Erfgoed valt of dat het aanleiding vormt tot het 
aanwijzen van een nieuw zwaartepunt. Overdracht van collectie vindt alleen plaats met wederzijdse 
instemming. 
 
2.4.2. Beheer en behoud 
 
UvA Erfgoed is verantwoordelijk voor het beheer en behoud van de collecties van het Allard Pierson 
Museum, de Bijzondere Collecties en Erfgoed op locatie. Voorafgaand aan acquisities wordt altijd 
gecontroleerd op ongedierte en schimmels en worden zonodig maatregelen genomen. Al het nieuw 
verworven materiaal dient in zodanige staat gehouden of gebracht te worden dat het beschikbaar 
gesteld kan worden voor onderwijs en onderzoek en – indien gewenst – exposities. Voor beheer en 
behoud in de komende beleidsperiode wordt een afzonderlijk plan geschreven. 
 
2.4.3. Ontsluiting 
 
Al het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam dient geregistreerd en voor iedereen (online) 
vindbaar te zijn. Al het bibliotheekmateriaal dient (online) voor raadpleging aangevraagd te kunnen 
worden. Bij de ontsluiting wordt voorrang gegeven aan nieuw verworven materiaal boven de 
ontsluiting van achterstanden. Voor het ontsluiten van de achterstanden in de komende 
beleidsperiode wordt een afzonderlijk plan geschreven. 
 
2.4.4. Digitalisering 
 
UvA Erfgoed stimuleert en faciliteert de digitalisering van zijn collecties. Massadigitalisering wordt 
uitbesteed of overgelaten aan (inter)nationale instellingen, digitalisering op maat wordt in eigen 
hand gehouden. Voorwaarden voor in- of extern geïnitieerde digitaliseringsprojecten van de laatste 
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categorie zijn dat het project aansluit bij de werkprocessen van de UvA en dat het eindproduct 
terechtkomt in een van de databases van de UvA, of dat de gedigitaliseerde collecties/items worden 
opgenomen in professioneel beheerde databases waarvan het voortbestaan op de lange termijn 
gegarandeerd is. Digitalisering op aanvraag loopt altijd via de vastgestelde workflow van UvA 
Erfgoed. Voor nieuw verworven materiaal gelden dezelfde uitgangspunten, er wordt geen voorrang 
aan gegeven, tenzij er helder omschreven afspraken gemaakt zijn bij de verwerving en de 
financiering gegarandeerd is. Voor digitalisering in de komende beleidsperiode wordt een 
afzonderlijk plan geschreven. 
 
2.4.5. Beschikbaarstelling 
 
Materiaal van UvA Erfgoed wordt nooit uitgeleend, tenzij in de vorm van een bruikleen aan een 
erkende instellingen in binnen- en buitenland en de aanvraag aan bepaalde voorwaarden voldoet. 
Bibliotheekmateriaal wordt beschikbaar gesteld in de onderzoekzalen of werkgroepenruimtes van 
de Bijzondere Collecties. Museaal materiaal kan op afspraak bezichtigd of onderzocht worden. Voor 
nieuw verworven materiaal gelden dezelfde uitgangspunten.  
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3. Kennisdomeinen bij UvA Erfgoed 2015–2018 
 

3.1. Archeologie en cultuurgeschiedenis van het Oude Egypte 
 
Dit kennisdomein omvat de archeologie en cultuurgeschiedenis van het Oude Egypte in de ruimste 
zin van het woord. Geografisch is het niet alleen beperkt tot Egypte binnen de huidige landsgrenzen, 
maar ook het noordelijke deel van het huidige Soedan valt eronder. In tijd gaat het om de periode 
van rond 7000 v. Chr. (Neolithicum) tot in ieder geval 640 n. Chr. (Arabische inval). De onderzoeks-
traditie is nauw verbonden met de studierichtingen Egyptologie (Leiden), Oud Egyptische taal- en 
letterkunde (in Leiden, aan de UvA van 1932 tot 1988). 
 
Positionering 
De Egyptische collectie behoort samen met die van het Rijksmuseum van Oudheden tot de 
belangrijkste in Nederland. Het museum heeft sinds twintig jaar een eigen opgraving in Egypte (Tell 
Ibrahim Awad) en ontvangt (inter)nationaal onderzoekers die de collectie op onderdelen 
raadplegen, bestuderen en erover publiceren, ook via bestandscatalogi van tentoonstellingen. Alle 
musea met Egyptische collecties van enig belang werken nauw samen in het Comité Internationale 
pour l’Égyptologie (CIPEG), een onderdeel van de internationale museumvereniging ICOM.  
 
Verzamelprofiel 
De Egyptische collectie telt circa 2300 objecten, waarvan circa 600 in de opstelling. Zwaartepunten 
zijn collecties die te maken hebben met het leven na de dood, meer in het bijzonder uit de Pre- en 
Protodynastische periode, de Amarna-periode en de Grieks-Romeinse tijd. De collectie bestaat uit: 
• 180 stuks sculptuur 
• 95 stuks stenen vaatwerk en paletten 
• 350 (vuur)stenen gebruiksvoorwerpen 
• 300 stuks aardewerk 
• 200 bronzen objecten 
• 460 terracotta’s 
• 150 sjawabti’s 
• 10 sarcofagen 
• 500 sieraden, amuletten en scarabeeën 
• 350 papyri 
• 20 mensen- en dierenmummies 
• 5 houten modelboten 
• 30 voorwerpen van leer en riet 
Het Allard Pierson Museum beschikte over een klein aantal beschreven papyri, waaronder wel een 
complete Dodenboekpapyrus uit de Romeinse tijd. In 2012 is het aantal papyri uitgebreid tot 350, 
toen de papyruscollectie van de Bijzondere Collecties overgedragen is aan het Allard Pierson 
Museum. 
 
Belangrijkste collecties 
• Collectie F.W. von Bissing 
• Collectie C.W. Scheurleer 
• Collectie N. van Leer 



 

14 
 

• Collectie C.P. Dobber 
• Archeologisch Instituut van de Universiteit van Utrecht 
 

3.2. Archeologie en cultuurgeschiedenis van het Nabije Oosten 
 
Dit kennisdomein bestrijkt de periode van 5000 v. Chr. – 600 n. Chr. De term Nabije Oosten duidt het 
gebied van Iran tot de Turkse westkust en de Levant aan. Cultuurhistorisch vallen vele beschavingen 
die over een zeer lange periode in dit gebied bestaan hebben onder deze aanduiding. De 
onderzoekstraditie van dit kennisdomein is sterk verbonden met Assyriologie, de archeologie van 
het Nabije Oosten ook wel aangeduid als West-Azië. 
 
Positionering 
Op nationaal niveau is het Rijksmuseum van Oudheden het enige andere grote museum in 
Nederland met een afdeling Nabije Oosten. Het Nabij Oosten is aan de UvA vertegenwoordigd via 
een bijzondere leerstoel Hettitisch en de verwante Anatolische talen en culturen alsmede de 
geschiedenis van Anatolië in de preklassieke periode (vanwege de Allard Pierson Stichting) en sinds 
kort ook via de bijzondere leerstoel Archeologie van West-Azië.  
Er is veel contact met het Nederlands Instituut van het Nabije Oosten (NINO) in Leiden en het 
Nederlands Instituut in Turkije (NIT in Istanbul). De vondsten uit Selenkahiye zijn jarenlang 
onderzocht door studenten en medewerkers onder leiding van prof. Maurits van Loon en door hem 
gepubliceerd. Op internationaal niveau is er goed contact met verwante musea in Europa. 
 
Verzamelprofiel 
De collectie Nabije Oosten telt ongeveer 2600 objecten. Onder het Nabije Oosten rekenen we 
objecten tot aan het begin van de Byzantijnse tijd (395 n. Chr.).  
• Iraanse collectie (aardewerk en brons) 
• Mesopotamische collectie (collectie rolzegels, kleitabletten, aardewerk) 
• Anatolische collectie (aardewerk, o.a. uit Troje, afgietsels Phrygië) 
• Syrische vondsten van de opgravingen van de Universiteit van Amsterdam (in Selenkahiye en 

Mureybit (vooral aardewerk) 
 
Belangrijkste collecties 
• Collectie J. van Lier 
• Collectie Kremer 
• Collectie Levelt 
• Collectie Polet-Haage 
• Collectie C.W Scheurleer (Cyprus) 
• UvA-opgravingen M. van Loon in Selenkahiye 
• Collectie J. Kist (rolzegels) 
 

3.3. Archeologie en cultuurgeschiedenis van de Klassieke Wereld  
 
Dit kennisdomein bestrijkt de Griekse wereld, de Etrusken en de Romeinse wereld en loopt 
chronologisch van circa 1000 v. Chr. tot 500 n. Chr. Het is van oudsher een van de belangrijkste 
verzamelgebieden met veel aandacht voor Griekse vazenschilderkunst, Etruskische cultuur een 
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Romeinse sculptuur en glas. De onderzoekstraditie is aan de UvA gekoppeld aan de studies 
Mediterrane archeologie, Oude geschiedenis en Kunstgeschiedenis.  
 
Positionering 
Op nationaal niveau is het Rijksmuseum van Oudheden het enige andere grote museum in 
Nederland met een afdeling over de Griekse wereld, de Etrusken en het Romeinse Rijk. Er wordt veel 
wetenschappelijk onderzoek (materiaalonderzoek of archiefonderzoek) aan de collectie gedaan door 
de conservatoren, onderzoekers van de UvA (of daarbuiten) en studenten. Deze onderzoeken 
monden uit in eigen publicaties van onderdelen van de collecties of in (inter)nationale publicaties. 
De collectie is op onderdelen gepubliceerd in aparte bestandscatalogi en de Allard Pierson Series. 
 
Verzamelprofiel 
De Griekse afdeling omvat circa 6500 objecten, vooral vaatwerk en figurines van aardewerk, 
sculpturen, sieraden, gebruiksvoorwerpen van brons en bronzen wapens uit de Griekse Voortijd, de 
Geometrische periode, de Oriëntaliserende periode, de Archaïsche periode, de Klassieke periode en 
de Hellenistische periode. Binnen deze afdeling vallen ook objecten uit de Griekse koloniën in Ionië, 
Zuid-Italië en Sicilië. Een zwaartepunt is de verzameling beschilderd aardewerk uit Korinthe en 
Athene en hun koloniën.  
 
Een tweede zwaartepunt is de verzameling terracotta figurines uit alle regio’s en perioden. Tot dit 
kennisdomein rekenen we ook de Cyprus-collectie (stenen beitels, bijlen en dissels, verzamelingen 
aardewerk, steensculptuur en brons). 
 
De Etruskische collectie omvat circa 1100 objecten, vooral aardewerk, sculpturen, sieraden, 
gebruiksvoorwerpen van brons en bronzen wapens uit de Villanova-periode, de Oriëntaliserende 
periode, de Archaïsche periode en de Klassieke en Hellenistische periode.  
 
De Romeinse collectie loopt vanaf de vestiging van Rome in 753 v. Chr. tot aan het eind van de 
antieke oudheid rond 500 n. Chr. Het betreft een verzameling van ongeveer 3800 objecten uit het 
gehele Romeinse Rijk: beelden, sarcofagen, frescofragmenten, mozaïeken, olieflesjes, kannen, 
schalen en vazen van aardewerk (terra sigillata) en glas, olielampjes, edelstenen, munten en wapens. 
Zwaartepunten zijn de Romeinse portretten, voorwerpen uit het dagelijks leven en een collectie 
Romeins aardewerk uit Noord-Afrika. En een collectie Romeins glas dat een overzicht geeft van de 
verschillende technieken en gebruiken van glas.  
 
De collectie Gipsen omvat circa 300 kopieën van beelden uit de klassieke oudheid en gaat over de 
uiteenlopende aspecten van de nawerking en receptiegeschiedenis van de Klassieke Oudheid in de 
Europese (cultuur)geschiedenis vanaf de middeleeuwen tot de moderne tijd. 
  
Belangrijkste collecties 
• Collectie C.W. Scheurleer 
• Collectie Theodor (Attisch zwartfigurig aardewerk) 
• Collectie Veth (munten) 
• Collectie J. Six (Griekse vazen) 
• Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (gipsen beelden) 
• Rijksakademie in Amsterdam (gipsen beelden) 
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3.4. Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen 
 
Dit kennisdomein bestrijkt de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen van circa 500 tot circa 
1500. Dit valt uiteen in een deel archeologie en een deel bibliotheek.  
 
Het eerste deel heeft vrijwel geheel betrekking op de vroege middeleeuwen. Hiertoe behoren de 
vroegmiddeleeuwse (Koptische) collecties van het Allard Pierson Museum. Een zwaartepunt van 
deze vroegchristelijke collectie wordt gevormd door textilia uit de Koptische periode, van ca. 300 –
1000 n. Chr. Dit materiaal van in hoofdzaak linnen en wol, doorgaans te vergankelijk om te blijven 
bestaan, is door de bijzondere omstandigheden van de droge Egyptische omgeving vaak goed 
bewaard gebleven. Het betreft meestal (delen van) kleding, uit graven afkomstig. Het Allard Pierson 
Museum beheert nu de grootste Nederlandse collectie op dit gebied, verrijkt door de collecties van 
het Gemeentemuseum in Den Haag en het Textielmuseum in Tilburg. 
 
Het tweede deel heeft vrijwel geheel betrekking op de laatmiddeleeuwse bibliotheekcollectie. Als 
gevolg van de Alteratie van 1578 werden de Amsterdamse kloosters opgeheven en werden de 
kloosterbibliotheken geconfisqueerd door de stad. Zij vormden de basis voor de nieuwe 
Stadsbibliotheek, waaruit de Universiteitsbibliotheek is voortgekomen. De Stadsbibliotheek bevatte 
een aantal handschriften en gedrukte werken van vóór de zestiende eeuw. Deze in oorsprong kleine 
collectie werd in de loop der eeuwen uitgebreid met circa 200 andere middeleeuwse handschriften 
en circa 500 vijftiende-eeuwse gedrukte werken: prototypografie en incunabelen. In de collectie van 
de kerkhistoricus Willem Moll (1812–1879) zijn verschillende handschriften met teksten uit de kring 
van de Moderne Devotie aanwezig. 
 
Positionering  
Door de gevarieerde inhoud zijn de collecties voor uiteenlopende onderzoekers van belang. De 
vroegmiddeleeuwse Koptische collecties worden vooral bestudeerd vanwege de grote 
textielcollecties en de objecten (o.a. grafstenen en liturgische voorwerpen zoals wierookvaten) die 
gerelateerd kunnen worden aan de Koptische kloosters. Bij de middeleeuwse handschriften geeft de 
materiële vorm vaak aanleiding voor onderzoek. Regelmatige gebruikers zijn onderzoekers, 
docenten en studenten in de historische letterkunde en in de handschriftenkunde en 
boekwetenschap. 
 
Collectieprofiel  
• Koptische collecties 
• Middeleeuwse handschriften 
• Incunabelen 
• Geschiedenis van het schrift en van schriftdragers 
• Moderne Devotie 
 
Belangrijkste collecties  
• Collectie Koptische weefsels 
• Collectie middeleeuwse handschriften en incunabelen van Willem Moll 
• Collectie J.A. Dortmond  
 
Collectievorming 
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• Op dit terrein wordt niet meer actief verzameld, met uitzondering van losse stukken met 
Amsterdamse herkomst. Daarnaast worden individuele schenkingen aangenomen in zoverre 
deze relevant zijn voor de bestaande collectie. 

 

3.5. Algemene Cultuurgeschiedenis (1500–heden) 
 
Dit verzamelgebied bestrijkt de Europese cultuurgeschiedenis van circa 1500 tot heden. Van oudsher 
is binnen dit verzamelgebied met name drukwerk verzameld dat geproduceerd is in Amsterdam: het 
belangrijkste centrum van boekproductie in Europa in de zeventiende en achttiende eeuw.  
Aan de basis ligt de stadsbibliotheek. Na verheffing van Athenaeum Illustre tot de Universiteit van 
Amsterdam, waarmee de stadsbibliotheek universiteitsbibliotheek werd, volgde een explosieve 
groei door de verwerving van grote bruiklenen en schenkingen. Veel collecties binnen dit 
verzamelgebied worden nog steeds aangevuld. Met name de geschiedenis van Amsterdam, de 
Nederlandse letterkunde en de geschiedenis van de gastronomie, pedagogiek en populaire cultuur 
zijn goed vertegenwoordigd. Het verzamelgebied bestrijkt uitdrukkelijk zowel high culture als low 
culture.  
 
Aan gedrukte werken omvat dit verzamelgebied honderdduizenden boeken, meer dan 25.000 
pamfletten en enkele tienduizenden plano-drukken. Verder worden er tienduizenden brieven en 
handschriften, tienduizenden prenten en tal van andere objecten (waaronder schilderijen, bustes en 
penningen) toe gerekend. 
 
Positionering  
Deze omvangrijke en brede verzameling, vooral gedrukte historische bronnen en is van belang voor 
alle soorten van historisch onderzoek. Er wordt samengewerkt met de leerstoelgroepen 
Boekwetenschap en Handschriftenkunde, Neerlandistiek en Geschiedenis, en met het Amsterdams 
Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw. De diversiteit van het verzamelgebied trekt 
onderzoekers en studenten uit tal van disciplines. Ook niet-academische gebruikers weten juist de 
collecties binnen dit verzamelgebied goed te vinden. Met name moderne literaire collecties, kook- 
en kinderboeken worden frequent geraadpleegd.  
 
Collectieprofiel  
• Taalkunde 
• Literaire collecties, gerelateerd aan Amsterdam 
• Populair drukwerk, inclusief strips 
• Geschiedenis, met name de Gouden Eeuw en de geschiedenis van Amsterdam 
• Architectuurboeken 
• Wijsbegeerte 
• Geschiedenis van de voeding (Gastronomie) 
• Opvoeding en onderwijs, met name kinderboeken en schoolboeken 
 
Belangrijkste collecties  
• Bibliotheek van Jacob Buyck 
• Collectie Vondelmuseum 
• Collectie Gerard van Papenbroeck 
• Collectie P.A. Pijnappel 
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• Collectie Leo Polak 
• Collectie van de Stichting Het Réveil-Archief 
• Collectie van het Multatuli Genootschap 
• Collectie van het Frederik van Eeden-Genootschap 
• Collectie Albert Verwey 
• Collectie Wijsgeerige Verzameling 
• Paedagogische Bibliotheek 
• Collectie van het Nederlandsch Schoolmuseum 
• Collectie Stichting Gastronomische Bibliotheek 
• Collectie Vereniging Het Stripschap 
• Archief Arnon Grunberg 
• Collectie Nico Boerma 
• Collectie Arie van den Berg 
 
Collectievorming Algemene cultuurgeschiedenis 
• Er worden actief Amsterdamse drukken en drukken uit de Gouden Eeuw verzameld, voor zover 

niet elders in Nederland aanwezig, evenals Amsterdamse banden. Ook worden actief 
invloedrijke werken uit de Europese cultuur van voor 1850 verzameld. Daarnaast worden 
individuele schenkingen aangenomen in zoverre deze hiaten opvullen in de bestaande collecties. 

• Er wordt actief verzameld op het gebied van populaire cultuur, dat wil zeggen liedbladen, 
prenten van liedjeszangers, volksprenten, materiaal op het gebied van circus en kermis, en strips 
(archieven).  

• Er wordt actief verzameld op het gebied van de Nederlandse letterkunde in relatie tot 
Amsterdam. 

• Er wordt actief verzameld op het gebied van de geschiedenis van de voeding, dat wil zeggen 
Nederlandse publicaties en buitenlandse publicaties alleen voor zover deze van invloed zijn 
geweest op de Nederlandse eetcultuur. Moderne publicaties worden niet door onszelf 
geselecteerd, maar komen binnen via de Kookboek van het Jaar-verkiezing en de Gourmand 
World Cookbook Awards. 
De komende beleidsperiode zal er geïnvesteerd worden in secundaire publicaties, die nog geheel 
ontbreken, maar onmisbaar zijn voor de beginnende onderzoeker. 

• Enkele bestaande collecties worden regelmatig aangevuld met losse stukken, zoals Het Réveil-
Archief en de collectie van het Multatuli Genootschap. 

• Op het gebied van taalkunde, wijsbegeerte, opvoeding en onderwijs wordt niet meer actief 
verzameld. Nog wel verwacht wordt de overdracht van de Montessori-collectie, die nu 
ondergebracht is bij de HvA. Het betreft werken van en over Maria Montessori en het 
Montessori-onderwijs in het algemeen. 

 
Collecties waarvan de waarde voor UvA Erfgoed tijdens de komende beleidsperiode nader bekeken 
moet worden, mogelijk leidend tot herplaatsing: 
• Collectie van het Nederlands Schoolmuseum, twintigste-eeuwse boekerij. 
• Collectie Struyck, industriële boekbanden. 
• Collectie Denksporten, publicaties uit de Bridgecollectie Van de Velde, de Damcollectie De 

Schaap en de Schaakcollectie, afstemming met de KB. 
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3.6. Kerk- en religiegeschiedenis 
 
In dit verzamelgebied zijn collecties van West-Europese non-conformistische protestantse 
stromingen uit de zestiende en zeventiende eeuw sterk vertegenwoordigd. De basis hiervoor werd 
gelegd met de bibliotheken van het Luthers Seminarium, de Amsterdamse Remonstrantse Kerk en 
de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam. Opeenvolgende bibliothecarissen van de 
Stadsbibliotheek en de Universiteitsbibliotheek hebben daarnaast actief verzameld op dit terrein. 
 
Eind negentiende eeuw werd een collectie Jesuitica verworven en eind twintigste eeuw de 
bibliotheek van het Begijnhof Amsterdam, waardoor de catholica eveneens redelijk 
vertegenwoordigd zijn. Actief is verzameld op bijbeluitgaven en religieuze liedboeken. Het feit dat 
Amsterdam met name in de zeventiende en achttiende eeuw als centrum voor uitgaven van non-
conformistische religieuze literatuur functioneerde, heeft eveneens aan de rijkdom van de collectie 
bijgedragen. 
 
Positionering  
De collecties in dit verzamelgebied behoren tot de meest omvangrijke binnen de Bijzondere 
Collecties en in veel gevallen tot de topcollecties in Nederland. De veelheid van onderwerpen en de 
diversiteit van de uitingsvormen maken deze collecties tot een belangrijke bron voor onderwijs en 
onderzoek op allerlei gebieden, zoals de geschiedenis van religieuze gemeenschappen en met name 
de doopsgezinden en lutheranen en de volgers van Hendrik Niclaes, Jean de Labadie, Antoinette de 
Bourignon en vele anderen, de reformatie, de religieuze geschiedenis van Nederland en met name 
Amsterdam, de boekdrukkunst met al haar clandestiene drukken en de Gouden Eeuw. De 
bijbeluitgaven vormen, samen met die van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Katholieke 
Universiteit Leuven, de belangrijkste bron voor de online bibliografie Biblia Sacra. 
 
De Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam draagt nog steeds bij aan de groei van de 
bibliotheek. Studenten van het Luthers Seminarium (VU) maken regelmatig gebruik van hun 
bibliotheek. 
 
Collectieprofiel  
• Bijbels 
• Religieuze liedboeken met name uit Nederland 
• Amsterdamse religieuze drukken 
• Doopsgezinden 
• Remonstranten 
• Lutheranen 
• Kleinere protestantse stromingen 
 
Belangrijkste collecties  
• Collectie van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam 
• Doopsgezind Documentatiecentrum 
• Bibliotheek van de Remonstrantsche Gemeente Amsterdam 
• Bibliotheek van het Evangelisch Luthers Seminarium 
• Bibliotheek van de Hersteld-Evangelische Luthersche Gemeente Amsterdam 
• Bibliotheek van de Evangelische Maatschappij 
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• Bibliotheek van het Begijnhof Amsterdam 
• Collectie G. Schimmelpenninck Jz. (Jesuitica) 
 
Collectievorming 
• De Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam draagt nog steeds bij aan de groei van die 

bibliotheek op primair en secundair gebied. Hier zijn dan ook regelmatig aanvullingen te 
verwachten. Het gaat om zowel drukken als handschriftelijk materiaal van circa 1500 tot heden. 
Dit houdt ook in preken, nalatenschappen van predikanten, boeken en documentatie lokale 
doopsgezinde geschiedenis (Nederland), boeken en tijdschriften nationale doopsgezinde 
geschiedenis. Aanschaf geschied op kosten van de Doopsgezinde Bibliotheek. 

• Bijzondere aandacht is er voor de zestiende-eeuwse radicale reformatie, denk aan Hendrik 
Niclaes en het Huis der Liefde, Barrefelt van Hiel, Schwenckfeldt en David Joris. Dit materiaal 
wordt weinig aangeboden en is uiterst zeldzaam. 

• Er wordt passief en selectief verzameld op het gebied van de remonstranten, Lutheranen en 
katholieken, met betrekking op Nederland. Passief worden ook Lutherana uit o.m. Duitsland, 
Denemarken en Zweden verzameld.  

• Ter aanvulling op onze collecties Hervormde Kerk worden alleen gedrukte boeken opgenomen. 
Er wordt afgestemd met de bibliotheek van de VU. 

• Er worden actief bijbels verzameld, in ieder geval de Amsterdamse drukken die niet elders in 
Nederland bewaard worden, die een bijzondere band of uitvoering hebben, of die inhoudelijk 
passen bij onze belangrijkste kerkelijke collecties.  

• Voor de handbibliotheek worden in beperkte mate moderne uitgaven aangeschaft en een aantal 
tijdschriften.  

 

3.7. Joodse cultuurgeschiedenis 
 
Dit verzamelgebied wordt afgedekt door de Bibliotheca Rosenthaliana, die het overgrote deel van de 
collecties van de Universiteitsbibliotheek op het terrein van de joodse cultuur en geschiedenis 
herbergt. De basis voor de bibliotheek werd gelegd door Leeser Rosenthal (1794–1868), die bij zijn 
dood een collectie naliet van zo’n 6000 banden. Deze collectie werd in 1880 door zijn erven aan de 
stad Amsterdam geschonken. 
 
Tot de Eerste Wereldoorlog werd de bibliotheek uitgebreid op basis van fondsen die door de familie 
ter beschikking werden gesteld, daarna nam de universiteit de kosten op zich. Sindsdien heeft de 
Bibliotheca Rosenthaliana zich ontwikkeld van een Duitse verlichtingsbibliotheek tot een algemene 
bibliotheek over de joodse geschiedenis en cultuur, met werken in alle talen waarvan joden zich in 
de loop der eeuwen hebben bediend. De bibliotheek omvat inmiddels ongeveer 120.000 werken, 
waaronder 1000 handschriften, en circa 80 archieven. 
 
Positionering  
De Bibliotheca Rosenthaliana wordt beschouwd als de grootste collectie op dit gebied op het 
Europese vasteland. De collectie bedient een groot internationaal publiek en er bestaan intensieve 
contacten met bibliotheken en onderzoekers in binnen- en buitenland. Ook wordt meegewerkt in 
internationale projecten, zoals tentoonstellingen en digitaliseringsprojecten, en zijn er intensieve 
contacten met de leerstoelgroep Hebreeuws van de Faculteit der Geesteswetenschappen. 
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Collectieprofiel  
• Middeleeuwse en namiddeleeuwse Hebreeuwse handschriften 
• Vroege Hebreeuwse en Amsterdams-joodse boekdruk 
• Bronnen met betrekking tot de Spaans/Portugees-joodse diaspora (Sefardica) 
• Nederlands-joodse geschiedenis 
• Nederlands-joodse efemera 
• Bronnen van de (Duits-)joodse verlichting 
• Moderne secundaire literatuur en tijdschriften op het terrein van de joodse cultuurgeschiedenis 
 
Belangrijkste collecties  
• Collectie Leeser Rosenthal 
• Collectie Pekidim en Amarkalim 
• Collectie Alfonso Cassuto 
• Collectie Nederlands-joodse efemera 
 
Collectievorming 
De Bibliotheca Rosenthaliana is veruit de grootste joodse wetenschappelijke bibliotheek in 
Nederland. Alleen Ets Haim/Livraria Montezinos kan kwalitatief, maar zeker niet kwantitatief, met 
de Rosenthaliana worden vergeleken, maar die bibliotheek voert geen actief aanschafbeleid. 
Afstemming vindt wel plaats met het Joods Historisch Museum en het Stadsarchief, terwijl er vanuit 
gegaan wordt dat het NIOD de primaire verzamelaar is van literatuur over de Holocaust. 
Amsterdamse persoons- en verenigingsarchieven gaan in eerste instantie naar het Stadsarchief. 
 
Actieve acquisitie vindt plaats op het gebied van Nederlands joods-efemeer werk en versterking is 
gewenst op het gebied van (de belangrijkste) verenigingsarchieven, archieven van boekhandelaren 
en van rabbijnen. Indien de middelen beschikbaar zijn of geworven kunnen worden, wordt ook 
gestreefd naar acquisitie van Nederlands-joodse handschriften, gedrukte werken voor 1800 en 
Hebreeuwse eenbladsdrukken. Passieve acquisitie vindt plaats op het gebied van Jiddisch. 
 
Secundaire literatuur (een kritische selectie op basis van de beschikbare budgetten) wordt 
verworven op het gebied van het Nederlandse jodendom, joodse cultuur-, kunst- en 
boekgeschiedenis, naslagwerken, tekstkritische edities, werken op het gebied van grammatica, 
letterkunde, religieuze teksten en feestbundels en Nederlands-joodse tijdschriften, tijdschriften van 
de belangrijkste universiteiten wereldwijd en tijdschriften over joodse studies. Behoudens reguliere 
uitbreiding door de aanschaf van secundair materiaal en jaarlijks enkele kleine schenkingen van 
meestal enkele boeken of handschriften vallen er de komende jaren geen grote acquisities te 
verwachten. 
 

3.8. Cartografie, geografie en reizen 
 
Het verzamelgebied heeft betrekking op de verzamelingen van kaarten, atlassen en globes en op de 
geografische literatuur. De grote omvang van deze collecties is mede bepaald door het bruikleen van 
de bibliotheek en de kaartenverzameling van het Koninklijk Nederland Aardrijkskundig Genootschap 
(KNAG) uit 1880. Beide hoofdclusters, de KNAG-collecties en de nadien door de 
Universiteitsbibliotheek verworven collecties, vertonen een grote inhoudelijke en fysieke 
verwevenheid; zij zijn in 125 jaar ‘naar elkaar toe gegroeid’. 
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De verzameling weerspiegelt in grote lijnen de geschiedenis van de westerse, in het bijzonder de 
Nederlandse cartografie tot op heden. De collectie Kaarten & Atlassen behoort tot de grootste in 
Nederland en tot de grotere in de wereld. Het verzamelgebied omvat 175.000 kaartbladen en 5000 
atlassen. Vele honderden kaarten kunnen als uniek of zeer zeldzaam aangemerkt worden. 
 
Positionering  
Historisch geïnteresseerden en beoefenaren van de geesteswetenschappen krijgen steeds meer 
overwicht op geografen en cartografen. Voor internationale onderzoekers vormt de collectie 
Nederlandse (Amsterdamse) atlassen en daarmee samenhangende kaarten een zwaartepunt. Een 
sterk stijgende belangstelling voor cartografie en de kaartencollectie komt van het brede publiek. 
Samenwerking vindt regelmatig plaats met de geografen en historici aan de UvA en de historisch-
cartografen aan de Universiteit Utrecht, in de vorm van colleges, publicaties en begeleiding in het 
onderwijs en onderzoek. 
 
Collectieprofiel  
• Oude kaarten, atlassen en globes 
• Moderne kaarten, atlassen en globes 
• Handbibliotheek Kaartenzaal 
• Digital born kaartmateriaal 
• Geografie en reizen (boeken, handschriften, tijdschriften, foto’s enz.) 
 
Belangrijkste collecties  
• Collectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) 
• Collectie kaarten van Fred. Muller & Co. 
• Collectie zeekaarten van het Bureau Hydrografie  
• Collectie van het Ministerie van VROM  
• Collectie Amstelodamica van A.M. van de Waal 
• Collectie Philip Spangenberg 
• Collectie van het Geologisch Instituut 
• Collectie van het Economisch Geografisch Instituut (EGI) 
• Collectie van het Nederlandsch Schoolmuseum (stokkaarten, schoolatlassen, globes) 
• Collectie van de Topografische Dienst Nederland 
 
Collectievorming 
Tot nog toe is naar volledigheid gestreefd op het gebied van de westerse, in het bijzonder de 
Nederlandse cartografie tot op heden. Dit uitgangspunt moet echter heroverwogen worden, in 
samenwerking met Explokart en de bijzonder hoogleraar Cartografie. 
 
• Primair historisch materiaal wordt alleen aanvaard als het duidelijke leemtes in de collectie 

opvult.  
• Primair actueel materiaal wordt niet meer verzameld, omdat nationale instellingen zoals de 

Koninklijke Bibliotheek al een bewaarplicht hebben op dit gebied. 
• Secundair materiaal, voor zover van toepassing, wordt nog steeds aangeschaft (beperkte 

omvang). 
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• Onderzocht moet worden of digitaal materiaal verzameld moet gaan worden of dat daar al 
andere voorzieningen voor zijn. 

 

3.9. Natuurlijke historie 
 
Het verzamelgebied heeft betrekking op de geschiedenis van de botanie en zoölogie. Een groot deel 
van de natuurhistorische collecties ondergebracht in de Artis Bibliotheek, een monumentaal pand 
uit 1868 van architect G.B. Salm aan de Plantage Middenlaan. De hierin gevormde bibliotheek van 
het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra (sinds 1939 onder beheer van de 
Universiteit van Amsterdam) is later aangevuld met boeken uit de collectie van het voormalig 
Zoölogisch Museum Amsterdam en de bibliotheek van de Amsterdamse Hortus Botanicus. 
In 2005 werd de moderne onderzoekbibliotheek gescheiden van de historische bibliotheek; de 
eerste verhuisde naar de Watergraafsmeer, de laatste kwam onder beheer van de Bijzondere 
Collecties. De collecties omvatten 20.000 boeken, 3000 handschriften, 80.000 dierprenten en enkele 
tientallen archieven en verzamelingen van Amsterdamse botanici en zoölogen. 
 
Positionering  
Op nationaal niveau worden de natuurhistorische collecties geraadpleegd voor algemeen 
cultuurhistorisch, wetenschapshistorisch, kunsthistorisch en boekhistorisch onderzoek. Er 
verschijnen met regelmaat publicaties waarvoor (deel)onderzoek heeft plaatsgevonden in de Artis 
Bibliotheek. Opvallend is het gebruik van de collectie door beeldende kunstenaars die inspiratie 
putten uit de fraai geïllustreerde werken van de Artis Bibliotheek. De collectie heeft – in haar 
historische setting – een grote aantrekkingskracht op het brede publiek. 
 
Renovatie van het gebouw en daaropvolgende samenwerking met de dierentuin Artis en met het 
Wereld Natuur Fonds wordt momenteel onderzocht. De intentie is een centrum te creëren voor de 
bestudering van de geschiedenis van de natuur, met internationale potentie.  
 
Collectieprofiel  
• Natuurlijke historie 
• Artis 
• Hortus Botanicus 
• Evolutietheorie ( Darwiniana) 
• Carolus Linnaeus (Linneana) 
• Land- en reisbeschrijvingen 
• Moderne natuurstudie 
• Dierprenten (Iconographia Zoologica) 
 
Belangrijkste collecties  
• Bibliotheek van de Hortus Botanicus 
• Bibliotheek van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra 
• Iconographia Zoologica 
• Collectie Linnaeana 
• Archief van Hugo de Vries 
 
 



 

24 
 

Collectievorming 
Actieve acquisitie 
• Evolutietheorie (minimaal) 
• Artis 
• Hortus Botanicus (vooral secundair) 
• Moderne natuurstudie (vooral secundair) 
Natuureducatie zal zich mogelijk ontwikkelen tot een nieuw verzamelgebied, afhankelijk van de 
samenwerking met Artis en het Wereld Natuur Fonds. Een eerste stap die hierin is genomen is het 
bruikleen van het Archief van de Heimans & Thijsse Stichting. 

 
Te deselecteren materiaal 
• Archief Siboga-expeditie (naar het Stadsarchief) 
 

3.10. Geschiedenis van de exacte wetenschappen 
 
Het verzamelgebied heeft betrekking op de geschiedenis van de medische wetenschap, inclusief de 
farmacie, de exacte wetenschappen, met name de wiskunde en de computergeschiedenis.  
 
De basis van het verzamelgebied is gevormd door de verwerving van de omvangrijke bibliotheken 
van met name de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 
(bruikleen 1855), het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde (schenking 
1877), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (bruikleen 1881) en 
het Koninklijk Wiskundig Genootschap (bruikleen 1880). Deze laatste bibliotheek bevat werken over 
de gehele breedte van de exacte wetenschappen.  
 
De computercollectie is ontstaan vanaf 1991; sinds 2007 maakt deze collectie, onder de naam 
Computermuseum, deel uit van de Bijzondere Collecties. 
 
Positionering  
De omvang en reikwijdte van alle vakgebieden maakt de collectie bij uitstek geschikt voor het 
onderwijs en onderzoek van de geschiedenis van de medische wetenschap en de (toegepaste) 
exacte wetenschappen. Er wordt samengewerkt met de KNMG en het KWG. De Nederlandse 
medische collectie behoort tot de meest complete ter wereld. 
 
Het Computermuseum speelt een essentiële rol in het begrip van ons digitale verleden. De 
Universiteit van Amsterdam is lid van de Stichting Computer Erfgoed Nederland (SCEN). Het in de 
Watergraafsmeer gevestigde museum is open voor publiek. 
 
Collectieprofiel  
• Publicaties op het gebied van de medische wetenschappen, waaronder anatomische atlassen, 

pestboeken en farmacopeeën tot 1900, Nederlandse werken tot 1950 
• Publicaties op het gebied van de wiskunde en andere exacte wetenschappen, zoals natuur- en 

sterrenkunde (tot 1900) 
• Technische computers met bijbehorende documentatie 
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Belangrijkste collecties  
• Collectie van het Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 

(KNMG) 
• Bibliotheek van het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde 
• Bibliotheek van de Nederlandsche Keel-, Neus- en Oorheelkundige Vereniging 
• Algemeene Pharmaceutische Bibliotheek 
• Collectie Franz Wilhelm Rive (geneeskunde) 
• Boekerij van het Koninklijk Wiskundig Genootschap 
• Computermuseum 

 
Collectievorming 
• Er worden niet meer actief publicaties verzameld op het terrein van de exacte wetenschappen, 

uitgezonderd invloedrijke werken uit de Europese cultuur van voor 1850. Daarnaast worden 
individuele schenkingen aangenomen in zoverre deze hiaten opvullen in de bestaande collecties. 

• Er worden alleen technische computers verzameld, met de documentatie die bij deze computers 
hoort. Er worden geen computers voor persoonlijk gebruik verzameld, noch handleidingen. 

 

3.11. Boek- en bibliotheekgeschiedenis 
 
Het verzamelgebied heeft betrekking op de geschiedenis van het boek. Het gaat daarbij zowel om 
het boek als fysiek object als om de geschiedenis van de boekenbranche: de productie, de distributie 
en de consumptie van boeken. De nadruk ligt op Nederland en op de periode na 1800. 
 
De collectie van de UBA bevat vele tienduizenden boeken en drukwerken die een beeld geven van 
de ontwikkeling van het boek van de klassieke oudheid tot en met het digitale tijdperk. Daarnaast 
bezit de UBA een omvangrijke collectie secundaire literatuur op het gebied van de boekwetenschap. 
Ten slotte beheren de Bijzondere Collecties archieven en verzamelingen met betrekking tot de 
geschiedenis van het boekenvak. Tot de geschiedenis van de boekproductie behoort ook de 
geschiedenis van de grafische techniek. 
 
Dat de Universiteitsbibliotheek kan beschikken over een uitzonderlijke verzameling op dit terrein is 
mede te danken aan het bruikleen van de Bibliotheek van het Boekenvak, die sinds 1958 is 
ondergebracht bij de Bijzondere Collecties. Deze vakbibliotheek werd in 1845 gesticht door de 
Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels en beslaat meer dan 5 km 
plankruimte.  
 
Positionering  
Het verzamelgebied is nauw verweven met het verzamelgebied Grafische vormgeving en typografie. 
De collecties op dit gebied behoren tot de omvangrijkste en oudste ter wereld. Uniek is de 
concentratie van archieven van organisaties actief in de boekenbranche. 
 
De collecties zijn van belang voor onderzoek naar boek- en cultuurhistorische onderwerpen en naar 
de geschiedenis van de bedrijfstak. Er wordt nauw samengewerkt met de Stichting Bibliotheek van 
het Boekenvak, het Museum Enschedé en de leerstoelgroep Boekwetenschap en handschriften-
kunde; er vindt collectieafstemming plaats met de Koninklijke Bibliotheek. 
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Collectieprofiel  
• Boekgeschiedenis, met name uitgaven van Amsterdamse drukkers en uitgevers, Nederlandse en 

Europese boekdecoratie, typografische hoogtepunten uit de handpersperiode, bijzondere 
boekbanden en boekillustratie. 

• Boeken en tijdschriften op het gebied van de geschiedenis van het boek. 
• Archieven van uitgevers, drukkers, boekbinders, boekhandels, veilinghuizen en antiquariaten. 
• Boekhandelscatalogi, waaronder veiling-, antiquariaats- en fondscatalogi. 
• Archieven van brancheorganisaties, waaronder de KVB, de NBB, de CPNB en de KNUB. 
• Documentatie over bedrijven actief in de boekenbranche, waaronder de collectie prospectussen 

en personalia en de boekhistorische onderzoeksapparaten. 
 
Belangrijkste collecties  
• Bibliotheek van het Boekenvak 
• Collectie boekhandelscatalogi 
• Collectie bedrijfsdocumentatie 
• Archief van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (KVB) 
• Archief van de firma Luchtmans 
• Archief van het Amsterdams boekverkopersgilde 
• Archief van de firma Suringar 
• Archief van de firma Kruseman 
• Archief van de uitgeverij Contact 
• Archief van de uitgeverij Becht 
• Archief van de International League of Antiquarian Booksellers 
 
Collectievorming 
 
Actieve acquisitie 
• De acquisitie van archieven en collecties (op papier en digitaal) zal zoveel mogelijk planmatig 

worden aangepakt. Het accent ligt op de aanvulling van al aanwezige archieven. 
• Boekbanden, met name prijsbanden, worden incidenteel aangeschaft, met het accent op 

Amsterdamse banden. 
 

Passieve acquisitie 
• Aanvulling van de sterke punten van al aanwezige archieven en collecties. 
• Aanvulling van de papieren collecties handelsdrukwerk (prospectussen en personalia, 

fondscatalogi) en antiquariaatscatalogi en veilingcatalogi. Op termijn moet het beleid gericht zijn 
op verwerving en beheer van digital born materiaal.  

 
Acquisitie afgesloten 
• Op kleine schaal worden nog buitenlandse antiquariaats- en veilingcatalogi verzameld. Die 

acquisitie wordt stopgezet.  
• Uitgeversfondsen worden afgestoten.  
• In de documentatiecollecties wordt gedeselecteerd. 
• Binnen archieven worden archiefstukken afgestoten die niet voor blijvende bewaring in 

aanmerking komen. 
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3.12. Grafische vormgeving en typografie 
 
Het verzamelgebied heeft met name betrekking op de industriële periode, dus het tijdperk vanaf 
omstreeks 1830. Het gaat om schrift (kalligrafie, belettering en letterontwerp) en om de productie 
en vormgeving van boeken, affiches en ander drukwerk. Het is een internationaal georiënteerde 
collectie, waar ook een aanzienlijke collectie secundaire literatuur deel van uitmaakt. 
 
Een eerste basis voor dit verzamelgebied werd gelegd met de verwerving van de Bibliotheek van het 
Boekenvak in 1958, een brede collectie op het gebied van de boekgeschiedenis met ook aandacht 
voor vormgeving en productie.  
 
De belangrijkste aanwinst vormde in 1971 de omvangrijke Typografische Bibliotheek van 
Lettergieterij Amsterdam, voorheen N. Tetterode. Bij deze collectie staat vormgeving en productie 
van drukwerk centraal maar er is daarnaast archiefmateriaal, zoals het Archief S.H. de Roos en het 
Archief Letterproductie. Naast vakliteratuur bevat de Typografische Bibliotheek vele bijzondere 
specimina en highlights uit de geschiedenis van de Nederlandse en internationale grafische 
vormgeving.. 
 
Sinds de jaren vijftig worden actief archieven van ontwerpers en instellingen verworven. Na het 
archief van Jan van Krimpen volgden vele ontwerpersarchieven, waaronder ook die van het 
voormalige NAGO. Dit materiaal bestrijkt inmiddels een periode van meer dan honderd jaar en is in 
de Nederland de belangrijkste bron voor onderzoek naar grafische geschiedenis. 
 
Wat de grafische collecties van de Bijzondere Collecties onderscheidt , is hun breedte: naast 
vormgeving ook techniek en naast spraakmakende, museale ontwerpers ook ontwerpers die minder 
in het oog vallend de geschiedenis van het vak representeren. 
 
Positionering  
Het verzamelgebied is deels verweven met het verzamelgebied Geschiedenis van het boekenvak en 
heeft een sterk kunsthistorisch karakter. Het is een collectie die onderzoek naar het grafische vak in 
al zijn facetten mogelijk maakt, en zo wezenlijk bijdraagt aan de kennis van de Nederlandse 
designgeschiedenis.  
De Bijzondere Collecties werken op dit terrein al nauw samen met de leerstoelgroep 
Boekwetenschap en handschriftenkunde en met het Wim Crouwel Instituut (WCI). Het WCI zet zich 
in voor het beheer, de ontsluiting en de digitalisering van collecties grafische vormgeving en 
typografie. 
 
Collectieprofiel  
• Bijzonder vormgegeven drukwerk: boeken en efemeer drukwerk als affiches, tijdschriften, 

kalenders en koppermaandag- en andere prenten 
• Grafische archieven, met name van ontwerpers 
• Kalligrafie en belettering: modelboeken en specimina 
• Letterontwerpen en letterproeven 
• Industriële boekbanden 
• Secundaire literatuur 
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Belangrijkste collecties  
• Collectie Tetterode, waarin het Archief S.H. de Roos en het Archief Letterproductie 
• Ontwerpersarchieven: S.H. de Roos, Jan van Krimpen, Charles Jongejans, Otto Treumann, Jurriaan 

Schrofer, Jan Bons, Wim Brusse, Kees Kelfkens, Bern. C. van Bercum, Harry N. Sierman, Reinier 
Saul, H.P. Doebele, Kees Nieuwenhuijzen, Jan van Toorn, Martin Kaye, Han de Vries, Bram de 
Does, Gerrit Noordzij, Bas Oudt, Reynoud Homan, Gracia Lebbink en Irma Boom; hiertoe behoren 
ook de NAGO-archieven 

• Collectie kalligrafie en belettering 
• Collectie Bodoni-drukken van A.W. Sijthoff 
• Collectie Engelse boekkunst 1750–1850 van Fons van der Linden 
• Collectie Frankvoort / Van der Molen voor de Geschiedenis van het Nederlandse Fotoboek 
• Grafisch Archief Querido 
 
Collectievorming 
Actieve acquisitie 
• Hoewel er zeker lacunes in de collecties zitten, lijkt het niet zinvol historisch bijzonder 

vormgegeven materiaal actief te gaan verzamelen. Het is wel zinvol goed op de hoogte te blijven 
van welke (particuliere) collecties er zijn die een wezenlijke aanvulling zouden kunnen vormen. 
Er zijn beperkt mogelijkheden voor het verwerven van modern primair materiaal (deels uit 
budget, deels door schenking). 

• Wat betreft ontwerpersarchieven lijkt het in de komende periode belangrijker in te zetten op 
ontsluiting van de aanwezige dan op verwerving van nieuwe. Alleen de archieven van de oudere 
maar nog actieve ontwerpers Walter Nikkels en Karel Martens zijn als wezenlijke (en 
prestigieuze) aanvulling te beschouwen.  

• Lopende archieven: er zijn al langere tijd gesprekken gaande met Gerard Unger 
(letterontwerper), Gielijn Escher (afficheontwerper) en Piet Schreuders (tijdschriftontwerper). 

• Secundaire literatuur 
 

Passieve acquisitie 
• Aanvullingen op aanwezige archieven 
• De best verzorgde boeken 

 
Acquisitie afgesloten 
• Er wordt geen traditioneel bibliofiel drukwerk meer verzameld vanwege zijn vormgeving. 
• Er worden geen kalenders meer verzameld. De bestaande omvangrijke collectie is in 2013 

gedeselecteerd. 
 

3.13. Geschiedenis van de uitvoerende kunsten 
 
Dit verzamelgebied betreft de geschiedenis van alle uitvoerende kunsten. Met name de klassieke 
muziek, toneel, circus en de dans zijn goed vertegenwoordigd. Een kleiner deel is gewijd aan 
cabaret, opera, operette, mime en het poppenspel. 
 
Dankzij de belangstelling voor Nederlandse letterkunde waren er al vroeg toneelstukken opgenomen 
in de Stadsbibliotheek van Amsterdam. Een zwaartepunt werd het toneel met de schenking van de 
verzamelingen van J.J. en P.J. Teding van Berkhout uit circa 1858 en het omvangrijke legaat van de 
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Amsterdamse toneelliefhebber Johannes Hilman uit 1881. In 1900 werd het domein verzwaard met 
een grote hoeveelheid oude toneelstukken, geschonken door H.J. Mehler en de aankoop van een 
interessante collectie toneelprogramma’s.  
 
De circuscollectie dankt haar ontstaan aan het legaat van de circusliefhebber K.D. Hartmans uit 
1963. Het bijgeleverde fonds kon worden ingezet voor de uitbreiding van de collectie.  
 
De muziekcollectie is afkomstig van de Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst en de 
Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis. De historische collectie van deze instellingen 
werd al tussen 1881 en 1955 beheerd door de Universiteitsbibliotheek, maar pas in 2008 definitief 
overgedragen aan de Bijzondere Collecties.  
 
Een verveelvoudiging van de collecties op al deze gebieden vond plaats in 2012, toen de collecties 
van het Muziek Centrum Nederland en het Theater Instituut Nederland in hun geheel werden 
overgedragen aan de Bijzondere Collecties. 
 
Theater Instituut Nederland  
In 1925 werd de Vereniging ‘Het Toneelmuseum’ opgericht, op initiatief van Jac. Rinse, met als basis 
de verzameling theaterrealia van A.Th. Hartkamp. Op 28 april 1960 opende het Toneelmuseum op 
de locatie Herengracht 168. In 1978 besloten Toneelmuseum, Internationaal Theater Instituut en 
Theater Klank en Beeld te fuseren tot het Nederlands Theater Instituut.  
 
In 1992 ging dit instituut samenwerken met het Nederlands Instituut voor de Dans, het Nederlands 
Mimecentrum en het Nederlands Poppenspel Instituut, die inmiddels in de aanpalende panden 
gehuisvest waren.  
 
De naam van de nieuwe organisatie werd Theater Instituut Nederland. In 2000 kwam aan deze 
periode van expansie een eind. Bezuinigingen leidden tot uitkleding van de organisatie en 
uiteindelijk tot opheffing in 2013. Na een mislukte poging om een theatermuseum in de 
Amsterdamse Muziektheater te vestigen werd de collectie als geheel eind 2012 overgedragen aan 
Bijzondere Collecties. 
 
De collectie van Theater Instituut Nederland is zeer divers van samenstelling. De collectie bevat 
materialen en gegevens over alle theater- en dansgenres. In totaal zijn er meer dan een half miljoen 
objecten. De collectie geeft een beeld van de theater- en dansgeschiedenis van Nederland vanaf de 
zeventiende eeuw tot op de dag van vandaag. In de collectie vind je ook de maatschappelijke 
culturele context.  
 
Muziek Centrum Nederland  
Het Muziek Centrum Nederland ontstond in 2008 als een fusie van zeven verschillende 
ondersteunende muziekorganisaties. 
 
Stichting Gaudeamus werd opgericht in 1945 met het doel de ontwikkeling van jonge componisten 
en musici wereldwijd te ondersteunen. Jonge componisten kunnen werk inzenden, waarvan een 
selectie wordt uitgevoerd tijdens de Muziekweek. Daarnaast organiseerde Gaudeamus het 
Vertolkersconcours waarbij jonge musici hedendaagse muziek uitvoeren.  
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Het Nationaal Pop Instituut werd in 1975 opgericht als organisatie ter promotie van de Nederlandse 
Popmuziek, van pop en rock, tot hiphop, dance en wereldmuziek, waarbij de nadruk lag op 
onafhankelijk uitgebracht materiaal.  
 
Bij de collectie lag de nadruk op documentatie, boeken en tijdschriften, en (demo)materiaal van 
popmuzikanten. In 1997 werden de lp’s en ep’s overgedragen aan Stichting Beeld en Geluid (Fonos), 
cd’s en cassettes bleven bij het instituut. Vanaf 1993 werd het tijdschrift FRET gepubliceerd, en in 
1999 kwam de Nederlandse Popencyclopedie online. 
 
De stichting Nederlands Jazz Archief werd in 1980 opgericht met het doel om de geschiedenis van de 
Jazz in Nederland vanaf circa 1900 vast te leggen en toegankelijk te maken. Verzameld zijn collecties 
en archieven van mensen of organisaties die zich op enigerlei wijze bezig houden met jazzmuziek, 
bijvoorbeeld als muzikant, als organisator, als journalist of als verzamelaar. Daarnaast werden lp’s en 
later cd’s uitgegeven met de belangrijkste jazzmuzikanten en -groepen. De geschiedenis van de 
jazzmuziek in Nederland werd vastgelegd in het kwartaaltijdschrift Jazzbulletin. 
 
Positionering  
Op het gebied van theater en muziek beheren de Bijzondere Collecties momenteel de grootste 
collectie van Nederland. Vooral de toneelcollectie wordt intensief gebruikt door onderzoekers en 
studenten theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, maar ook door niet-academische 
gebruikers. De muziekcollecties worden regelmatig ingezet bij publieksactiviteiten. 
 
Collectieprofiel  
• Theater en theatergeschiedenis, met name van Nederland 
• Toneelteksten, met name Nederlandse 
• Geschiedenis van de dans, met name van Nederland 
• Geschiedenis van het (internationale) circus 
• Nederlandse theaterproducties 
• Het Amsterdamse theater 
• Scenografie 
• Oude muziek en muziekgeschiedenis, met name geestelijke en wereldlijke liedboeken, 

stemboeken, liedbladen en boeken over muziek 
• Hedendaags gecomponeerde muziek, met daarin het fonds van uitgeverij Donemus.  
• Jazz en geïmproviseerde muziek: geschiedenis en archieven 
• Popmuziek: documentatie, demo-opnamen en archieven 
 
Belangrijkste collecties Bijzondere Collecties UvA 
• Collectie Johannes Hilman 
• Collectie H.J. Mehler (toneelstukken) 
• Circus-bibliotheek van K.D. Hartmans 
• Collectie Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst 
 
Collecties Theater Instituut Nederland  
De basis van de verzameling is de première-database (1751–heden) die meer dan 100.000 
Nederlandse theaterpremières bevat en die dagelijks wordt aangevuld. De collectie is gelinkt aan 
deze database. Foto’s uit de voorstelling (125.000 stuks), portretfoto’s (20.000), affiches (31.000), 
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programmaboekjes (55.000), maquettes (446), video’s (8000) en kostuums (5000) verwijzen allemaal 
naar de gegevens van de voorstelling zoals premièredatum en plaats, discipline en uitvoerenden. 
• Daarnaast zijn er nog collecties die context bieden aan deze collectie zoals de archieven van 

theatermakers en producenten ( 600 meter / 450 stuks); prenten, tekeningen, brieven, 
schilderijen en de audiocollectie. 

• Secundaire boeken, tijdschriften, teksten en bladmuziek (1550–2015). Daarvan zijn de 
toneelteksten (60.000 stuks) verreweg het belangrijkst omdat een groot deel onuitgegeven 
scripts zijn. 

• De Circuscollectie en de Poppenspelcollectie, beide samengesteld uit verschillende grote 
verzamelingen, zijn internationaal georiënteerd. De collecties Jaap Best en Herman Linssen 
behoren tot de wereldtop. 

 
Collecties Muziek Centrum Nederland 
 
Collectie van de muziekuitgeverij Donemus (1945–2012) 
• Eigen uitgaven (bladmuziek) van hedendaagse gecomponeerde muziek in Nederland en opnames 

van bijbehorende uitvoeringen 
• Literatuur en documentatie over de eigen componisten 
 
Collectie Gaudeamus (1945–2012) 
• Bladmuziek en geluidsopnames van jonge internationale componisten verzameld rond de 

Gaudeamus Muziekweek, het Gaudeamus Vertolkersconcours, componistenworkshops 
concertseries en andere activiteiten van Gaudeamus.  

• Hedendaagse muziek van muziekuitgeverijen en platenmaatschappijen 
• Documentatie over internationale hedendaagse muziek en de geschiedenis van Gaudeamus  
 
Collectie Nederlands Jazz Archief (1900–2012) 
• Archief Michiel de Ruyter, belangrijke jazzpromoter met name via radio en tv-programma’s 

waaronder De Geschiedenis van de Jazz (1925–1990) 
• Collectie Paul Acket impressario en initiator North Sea Jazz Festival (1940–1992) 
• Collectie Jacques Waisvisz bestaande uit eigen (veld)opnamen van concerten van 

geïmproviseerde muziek. (1974–1999) 
• Collectie geluidopnamen Bimhuis: alle Bimhuis-opnamen voorzover beschikbaar (1940–1970) 
• Collecties Jazzclubs (Haagse Jazzclub, Haarlemse Jazzclub) 
• Collectie Jazzorganisatie: Stichting Jazz in Nederland 
• Fotocollecties jazzfotografen, onder wie Wouter van Gool, Rob Sötemann en Hans de Wild 

(1940–1990) 
 
Collectie van het Nationaal Pop Instituut 
• Audio-collectie Nederlandse popmuziek op cd en cassette (1975–2012) 
• Audio-collectie underground-muziek 
• Collectie fanzines: zelfgemaakte fanbladen van alternatieve popmuziek  
• Documentatie-collecties popjournalisten, onder wie Jim van Alphen  
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Collectievorming TIN 
Actieve acquisitie 
• Theater Collectie Selectie: jaarlijks maakt een externe commissie van deskundigen een keuze uit 

de premières van het afgelopen theaterseizoen (gemiddeld 1500) om daar 100 representatieve 
voorstellingen (uit alle disciplines) uit te kiezen. Van die voorstellingen worden actief een digitale 
video, digitale foto’s en een affiche (fysiek en digitaal) verworven. 

 
Passieve acquisitie 
• Archieven, foto’s, scenografie (kostuums, tekeningen en maquettes) 
• Circuscollectie Jaap Best (langdurig bruikleen mét geld) 
• Archieven theatermakers 
 
Acquisitie afgesloten 
• Programmaboekjes twintigste eeuw 
• Poppenspel 
• Tijdschriften 
• Achterdoeken 
• Papieren theaters 
• Penningen, medailles en draagtekens 
 
Collectievorming MCN 
Actieve acquisitie 
Collectie Gaudeamus: 
• ICM meeting: jaarlijks concours hedendaagse muziek, waar Collectie Gaudeamus het archief van 

heeft 
 
Passieve acquisitie 
Collectie NJA: 
• Archieven en collecties van muzikanten, verzamelaars en professionals zoals promoters, 

journalisten en podia. Er wordt alleen uniek of nog niet aanwezig materiaal gecollectioneerd. 
• Nieuwe uitgaven: cd’s, lp’s en digitale audio (komt binnen via relatie Jazzbulletin) 
 
Collectie Nederlands Pop Instituut 
• Kleine belangwekkende collecties op gebied van de meer alternatieve popmuziek 
 
 Acquisitie afgesloten 
• Collectie Donemus 
 

3.14. Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam 
 
Het kennisdomein heeft betrekking op de geschiedenis van het hoger onderwijs in Amsterdam, in 
het bijzonder van het Athenaeum Illustre (opgericht in 1632) en zijn opvolger de Universiteit van 
Amsterdam (vanaf 1877). 
 
De basis voor de collecties Universiteitsgeschiedenis werd gelegd op twee momenten: in 1743, toen 
de Amsterdamse koopman Gerardus van Papenbroeck zijn collectie portretten van geleerde en 
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vermaarde mannen aan het Athenaeum Illustre schonk, en in 1883, toen het studentendispuut CLIO 
besloot een verzameling aan te leggen rond de geschiedenis van het hoger onderwijs in Amsterdam. 
De laatste collectie werd in 1916 overgenomen door de Universiteit van Amsterdam en gaandeweg 
uitgebreid tot een echte ‘bedrijfscollectie’. 
 
De hoofdmoot van de collectie wordt gevormd door beeldmateriaal, daarnaast is er de weerslag van 
onderwijs en onderzoek. Collecties op dat laatste gebied bevinden zich deels bij de faculteiten. Zij 
worden geleidelijk aan overgedragen. 
 
Positionering 
De collecties Universiteitsgeschiedenis – met name het beeldmateriaal – vormen een belangrijke 
bron voor het onderzoek naar en de uitbeelding van de geschiedenis van de Universiteit van 
Amsterdam en het studentenleven. Daarnaast worden de collecties actief gebruikt bij de promotie 
van de Universiteit van Amsterdam, vooral tijdens universitaire lustra. 
 
Het materiaal leent zich goed voor presentaties van ‘UvA-erfgoed op locatie’, waar het bijdraagt aan 
het historisch besef van de studenten. Het ontbreekt nog aan een vaste plek binnen de UvA waar de 
geschiedenis van de universiteit aandacht krijgt, waardoor het brede publiek nog te weinig bereikt 
wordt. Er wordt samengewerkt met centrale afdelingen van de Universiteit, zoals Documentaire 
Informatievoorziening, de Pedel en ICT-services (bijvoorbeeld bij het project Album Academicum) en 
met Bureau Communicatie (fotografie). 
 
Collectieprofiel 
• Portretten van hoogleraren (schilderijen, beelden, tekeningen) 
• Prenten en fotografie rond de universiteit en de universitaire gemeenschap 
• Affiches van universitaire activiteiten 
• Promotieplaten 
• Universitaire penningen (internationaal), medailles en draagtekens 
• Collegedictaten 
• Archieven van hoogleraren en studentengezelschappen 
• Almanakken 
• Onderwijsmodellen en -platen 
• Onderzoekcollecties (preparaten) 
• Apparatuur 
 
Belangrijkste collecties 
• Collectie Gerardus van Papenbroeck 
• Collectie van het Geschiedkundig Dispuutgezelschap CLIO 
• Collectie Folia Civitatis 
• Collectie Etnomusicologisch centrum Jaap Kunst 
• Collectie fonetiek van de Universiteit van Amsterdam 
• Collectie A.N.J. den Hollander 
• Collectie Amsterdamsch Studenten Corps / Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging 

(ASC/AVSV) 
• Collectie botanische wandplaten van de Universiteit van Amsterdam 
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Collectievorming 
Actieve acquisitie 
• Fotoportretten van hoogleraren 
• Fotografie rond de universiteit en de universitaire gemeenschap 
 
Passieve acquisitie 
• Archieven, collecties, collegedictaten van hoogleraren, onderzoeksgroepen en 

studentengezelschappen: afstemming met DIV / Stadsarchief / overige archieven 
• Promotieplaten 
• Affiches van universitaire activiteiten 
• Portretten van hoogleraren (schilderijen, beelden, tekeningen) 
• Almanakken 
• Universitaire penningen, medailles en draagtekens 
 
Acquisitie afgesloten 
• Recente onderzoekcollecties (preparaten) 
• Recente onderwijsmodellen en -platen 
• Jaarboeken 
 
Collecties nader te overwegen 
• Kunstcollectie (BKR, UvA en HvA). Er worden vraagtekens gezet bij het plaatsen van deze 

collectie binnen het domein Universiteitsgeschiedenis. 
• Apparatuur en instrumentarium. Onderzocht zal worden of een nauwe samenwerking met 

Museum Boerhaave wellicht op zijn plek is.  
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4. Besluit 
 
Een veranderend aanbod, beperkte middelen en nieuwe vragen maken een andere visie op de 
bestaande collecties van UvA Erfgoed nodig. De basis ligt er: de collecties zijn veelzijdig, de kwaliteit 
ervan is onomstreden, de potentie voor onderwijs en onderzoek is groot en de positie van het Allard 
Pierson Museum en de Bijzondere Collecties is sterk. De uitdaging is nu de bijzonder rijke 
Amsterdamse collecties te behouden, te versterken middels scherpe keuzes en in te brengen voor 
nieuw onderzoek. Betrokkenheid van en intensieve samenwerking met andere afdelingen binnen de 
Bibliotheek en de UvA en met zusterinstellingen in Nederland is hiervoor noodzakelijk.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1. Criteria voor verwerving 
 
Selectiecriteria voor collectievorming bij UvA Erfgoed 
• Past binnen het collectiebeleid van UvA Erfgoed; 
• draagt bij aan de verrijking van bestaande verzamelgebieden of creëert een nieuw 

verzamelgebied, mits passend in het beleid van de UvA/HvA; 
• voorziet in de huidige en toekomstige behoeften voor onderwijs en onderzoek. 

 
Prioriteiten: 
• schenkingen gaan boven bruiklenen, deze laatste worden alleen in uitzonderlijke gevallen 

geaccepteerd; 
• complete archieven of collecties gaan boven individuele stukken; 
• losse stukken alleen indien ze lacunes in de collectie vullen.  
 
Randvoorwaarden collectievorming 
Eigendom en toegang: 
• duidelijke herkomst of eigenaarschap; 
• duidelijke inhoud, geen verzegelde stukken; 
• volledig openbaar en toegankelijk, geen langdurig embargo, geen selectieve toegang; 
• volledige vrijheid van handelen. 

 
Fysieke conditie: 
• het materiaal is vrij van ongedierte of schimmels; 
• het materiaal kan zonder het toebrengen van schade worden gehanteerd en opgeslagen; 
• het materiaal kan zonder noemenswaardige kosten worden geconserveerd, of de kosten hiervan 

zijn gedekt. 
 

Mensen en middelen: 
• de verwerving is om niet, of de kosten zijn gedekt door budgetten, fondsen of subsidies; 
• in beginsel worden uitsluitend collecties en archieven verworven waarvan de financiële 

consequenties gedekt zijn: 
o kosten acquisitie: taxatie, transport, verzekering, notariskosten; 
o personele inzet ten behoeve van ordening, conservering, ontsluiting (en digitalisering); 

• beschikbaarheid van quarantaineruimte en opslagruimte in de depots; 
• beschikbaarheid van medewerkers. 
 
Uitgangspunten bij verwervingen voor het Allard Pierson Museum 
• Bij de verwerving van objecten en collecties voor het Allard Pierson Museum, door aankoop, 

schenking, bruikleen, legaat of ruil, zijn twee aspecten van bijzonder belang: herkomst 
(provenance) en zorgvuldigheidsplicht (due diligence). 

• Voorafgaand aan een verwerving wordt altijd onderzoek gedaan om zeker te zijn dat een object 
niet illegaal verworven is in, of geëxporteerd uit, het land van herkomst of enig tussenliggend 
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land waar het mogelijkerwijs rechtmatig in bezit was. De zorgvuldigheid of due diligence dient te 
waarborgen dat de geschiedenis van het object komt vast te staan. 

• Objecten waarvan de geschiedenis en herkomst is te herleiden tot legaal bezit buiten het land 
van herkomst vóór 1970 kunnen in de collectie van het museum worden opgenomen. Dit geldt 
eveneens voor objecten die aantoonbaar legaal uit het land van herkomst zijn uitgevoerd na 
1970. 

• Objecten waarvan de herkomst niet met zekerheid te herleiden is tot 1970 zullen nader 
onderzocht worden om tot een goede afweging te kunnen komen bij mogelijke verwerving. Bij 
veel archeologische voorwerpen is de herkomst niet of niet volledig gedocumenteerd. De 
context waarin verzameld is (of de verzamelaar) kan soms meer inzicht verschaffen over de 
herkomst, waardoor het stuk toch acceptabel is. 

• Bij aankoop (bijvoorbeeld op een veiling of beurs) door het museum zal dit onderzoek doorgaans 
binnen een kortere tijd uitgevoerd moeten worden. Om die reden zal de herkomst van een aan 
te kopen voorwerp duidelijk en verifieerbaar moeten zijn. Tevens moet onderzoek worden 
gedaan naar echtheid, kwaliteit en waarde.  

• Bij schenkingen of legateringen van objecten en collecties zal duidelijk moeten zijn dat de 
schenker te goeder trouw heeft verzameld. Wanneer het een collectie van meerdere objecten 
betreft, kan in de praktijk blijken dat er wel te goeder trouw verworven is, maar dat toch een of 
meer objecten met een onverifieerbare of verkeerde herkomst in de verzameling terecht zijn 
gekomen. Dit moet per geval worden beoordeeld. Daarom kan bij acceptatie door het museum 
de voorwaarde worden opgenomen dat er gedurende langere tijd onderzoek kan worden 
gedaan naar de herkomst. Het museum gaat niet in zee met schenkers van wie het evident is dat 
ze niet te goeder trouw hebben gehandeld. 

•  In de collectieregistratie wordt de herkomst van voorwerpen – met name die van voor 1970 (al 
dan niet bekend) – geregistreerd. 

 

Bijlage 2. Schenkingen en bruiklenen 
 
Bijzondere Collecties verwerft regelmatig archieven en collecties van verzamelaars, schrijvers, 
ontwerpers en vormgevers ter versterking van verzamelingen die al in haar bezit zijn. Het betreft 
vakgebieden die actief worden verzameld en waarvoor zwaartepunten voor de collectievorming zijn 
vastgesteld, zogenaamde verzamelgebieden. Bij deze acquisities gaat de voorkeur uit naar een 
schenking omdat de personele en financiële inzet voor deze collecties dan structureel van aard is, 
terwijl deze investeringen bij de eventuele beëindiging van een bruikleen teniet worden gedaan. Om 
diverse redenen kan echter toch worden gekozen voor een bruikleen.  
  
Voorwaarden bij een bruikleen 
• De bruikleengever geeft de wens te kennen zijn archief of collectie voor het nageslacht te doen 

behouden en voor onderzoek beschikbaar te stellen in een algemeen toegankelijke instelling van 
openbaar nut, in casu de Universiteitsbibliotheek van de UvA. 

• De bruikleengever is eigenaar van het archief of de collectie. 
• UvA Erfgoed geeft aan het bruikleen te willen aanvaarden. 
• In de bruikleenovereenkomst worden zaken afgesproken omtrent beheer, ontsluiting, 

conservering, digitalisering, beschikbaarstelling, de bruikleentermijn en verlenging of opzegging 
van het bruikleen, de arbitrage bij geschillen, en de kosten van ontvlechting van de collectie bij 
het beëindigen van het bruikleen.  
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• Latere toevoegingen aan een bruikleen worden altijd apart beoordeeld. 
 
Waarom schenken aan UvA Erfgoed? 
Het onderbrengen van een schenking of bruikleen bij UvA Erfgoed is een keuze voor: 
• de UvA als brede universiteit met tal van opleidingen die grote verwantschap hebben met 

verzamelingen uit de Bijzondere Collecties; 
• de belangrijkste wetenschappelijke bibliotheek van Nederland met de grootste verzameling van 

bijzondere collecties met vele zwaartepunten en verzamelgebieden en een grote staf van 
specialisten ter ondersteuning van onderwijs en onderzoek en presentaties voor een breed 
publiek; 

• een hoogwaardige, representatieve locatie met depots, leeszalen, expositieruimten, fotodienst, 
een Museumcafé en een winkel in hartje binnenstad van Amsterdam en met ruime 
openingstijden; 

• een actief beleid voor verzamelen en een grote variëteit aan publiekspresentaties. 
 
Voorwaarden voor een schenking 
• De schenker geeft de wens te kennen om zijn archief of collectie voor het nageslacht te doen 

behouden en voor onderzoek beschikbaar te stellen in een algemeen toegankelijke instelling van 
openbaar nut, in casu de Universiteitsbibliotheek van de UvA. 

• De schenker is eigenaar van het archief of de collectie. 
• Het archief of de collectie wordt om niet, definitief en in onvervreemdbaar eigendom 

overgedragen. 
• UvA Erfgoed geeft aan de schenking te willen aanvaarden. 
• In de schenkingsovereenkomst worden zaken afgesproken omtrent ontsluiting, digitalisering, 

beschikbaarstelling en, indien van toepassing, over auteursrechten en royalty’s. 
• Indien gewenst en van toepassing kan in overleg worden gekozen voor een fiscale schenking, 

waarbij de handelswaarde van de collectie kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. 
 
Fiscaal aftrekbare schenkingen aan de UvA 
De UvA is een ANBI-instelling zonder cultuurstatus. De aftrek van de waarde van de schenking aan 
de Bijzondere Collecties voor de aangifte inkomstenbelasting is daarmee vastgesteld op maximaal 
100%.  
 
Bij fiscale schenkingen wordt het archief of collectie op handelswaarde getaxeerd door een 
onafhankelijk beëdigd taxateur. De handelswaarde is, afhankelijk van de materiaalsoort, meestal 
twee maal de executiewaarde. De UvA geeft de opdracht voor taxaties van archieven en collecties. 
 
Voor fiscale schenkingen van goederen zijn er twee opties: 
• Eenmalige schenking (in goederen) met fiscale aftrek in het schenkingsjaar. Voor deze giften 

gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het drempel-
inkomen, met een minimum van € 60. Wat meer is geschonken dan dit drempelbedrag, mag 
worden afgetrokken, maar niet meer dan het gestelde maximum. Dat is 10% van het 
drempelinkomen. 

• Een ‘Schenking van een Periodieke Uitkering’ (in goederen) waarmee een archief of collectie 
gefaseerd en in gelijke delen wordt geschonken over vijf of meer jaren. Voorwerpen van kunst -
en dus ook een archief of collectie- vallen bij de aangifte voor de inkomstenbelasting buiten box 
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3 (vermogensbelasting), mits er geen commerciële exploitatie plaatsvindt en de schenking in vijf 
of meer gelijke delen geschiedt. De aftrek is 100%, zonder drempel. 

 
Een ‘Schenking van een Periodieke Uitkering’ wordt vastgelegd bij een door de UvA geselecteerde 
notaris. Aan deze schenkingen wordt een aanvullend testament gehecht dat er voor zorgt dat bij het 
overlijden van de schenker voordat de laatste termijn is voldaan, het resterende deel van de 
schenking in eigendom overgaat naar de UvA (legaat). De kosten voor de taxatie en de notariskosten 
komen voor rekening van de UvA. 
 
Fiscaal aftrekbare schenkingen in geld  
Bijzondere Collecties heeft in de afgelopen periode vele archieven en collecties als schenking 
verworven. Voor de verwerking van deze collecties is veel geld en personele inzet nodig en die zijn 
niet altijd in voldoende mate beschikbaar. Om die reden proberen de Bijzondere Collecties extra 
middelen te verwerven voor de conservering, ontsluiting en digitalisering van de collecties. 
Schenkingen in geld worden ondergebracht in de fondsen voor de Bijzondere Collecties bij het 
Amsterdams Universiteitsfonds (AUF). Schenkers kunnen de Bijzondere Collecties steunen door:  
• een eenmalige schenking in geld aan het fonds voor de Bijzondere Collecties of een fonds op 

naam bij het AUF; 
• zich voor langere tijd te verbinden aan een doel door een ‘Schenking van een Periodieke 

Uitkering’ (in geld) over vijf of meer belastingjaren in het fonds voor de Bijzondere Collecties of 
een fonds op naam bij het AUF, m.b.v. het formulier van de Belastingdienst en zonder 
inschakeling van de notaris; 

• geld na te laten aan het fonds voor de Bijzondere Collecties of een fonds op naam bij het AUF 
(legaat). 

 

Bijlage 3. Validatie van collecties 
 
Voor het maken van beleid en het prioriteren van werkzaamheden is het van belang om 
afzonderlijke collecties te beoordelen, te valideren. Collecties met een grote intrinsieke waarde voor 
onderwijs en onderzoek of juist met een grote attractieve waarde voor een breder publiek komen 
eerder in aanmerking voor uitbreiding, beheer en behoud, ontsluiting, digitalisering of presentatie 
dan andere collecties. Bovendien kan een goed inzicht in de waarde leiden tot een beter 
collectieprofiel, dat sturend zal worden voor het beleid van UvA Erfgoed.  
 
De enorme omvang van de erfgoedcollectie van de UvA en de historische sterke focus op 
afzonderlijke items in plaats van collecties maakt het niet gemakkelijk om een dergelijke waardering 
van de collecties uit te voeren. Van een aantal collecties is bekend dat zij van nationaal of zelfs 
internationaal belang zijn, maar in veel gevallen is het pas mogelijk om tot een betrouwbare 
validatie te komen wanneer een complete collectiebeschrijving is gemaakt. Daarom zal het nog jaren 
duren voordat een betrouwbaar en compleet overzicht kan worden verkregen. Het actieve beleid 
van UvA Erfgoed zal zich in hoofdzaak richten op de gebieden waarvan betrouwbare en gefundeerde 
collectiegegevens beschikbaar zijn. In ieder geval zal de validatie van collecties moeten plaatsvinden 
voorafgaand aan elke ingrijpende actie. Validatie zal in alle gevallen worden toegekend en 
gemotiveerd door de conservatoren. 
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Een bruikbaar en nationaal geaccepteerd valideringssysteem werd ontwikkeld door het Instituut 
Collectie Nederland en het Deltaplan voor Cultuurbehoud. Valideren vindt plaats door het 
toekennen van een A-, B-, C- of D-status. Voor de bestaande collectielijst van de Bijzondere 
Collecties heeft deze validatie ondertussen al plaatsgevonden.  
 
Sinds die tijd zijn er andere validaties ontwikkeld. De meest recente is Op de museale weegschaal. 
Collectiewaardering in zes stappen. Er moet nader gekeken worden naar de bruikbaarheid van deze 
systematiek voor UvA Erfgoed. 
 

Bijlage 4. Collectiewaardering  
 
Bij A-collecties gaat het vaak om de top van het Nederlands cultuurbezit, om collecties met objecten 
die onvervangbaar en onmisbaar zijn. Maar alleen stellen dat een object een topstuk is, is niet 
voldoende. Voor A-collecties gelden de volgende criteria: 
• Objecten refereren aan belangrijke personen en gebeurtenissen in de geschiedenis 

(symboolwaarde). 
• Objecten tonen een belangrijke fase in de ontwikkeling van de kunst, cultuur of wetenschap 

(schakelfunctie). 
• Er valt, wanneer er (nagenoeg) geen andere gelijksoortige objecten of collecties zijn, belangrijke 

informatie aan af te lezen (ijkwaarde). 
 
B-collecties bevatten objecten die niet van het allergrootste cultuurhistorische belang zijn, maar wel 
erg attractief en presentabel zijn: 
• Objecten bezitten binnen de desbetreffende collectie een bijzondere waarde, die het best kan 

worden aangeduid met ‘attractie- of presentatiewaarde’. 
• Objecten bezitten vanwege hun herkomst een bijzondere en verplichtende waarde 

(genealogische waarde). 
• Objecten zijn onderdeel van een geheel dat als zodanig een bijzondere waarde bezit 

(ensemblewaarde). 
• Er zijn belangrijke gegevens aan af te lezen, die niet zijn vervat onder de categorie A 

(documentatiewaarde). 
 
C-collecties vormen een restcategorie: het zijn collecties met objecten die wel binnen de doelstelling 
van de organisatie passen, maar die niet zo belangrijk zijn dat ze de collectie tot een A- of B-collectie 
maken. Het gaat hier met name om collecties die als geheel interessant zijn voor wetenschappelijk 
onderzoek, maar waarvan de onderdelen niet van groot belang zijn. 
 
D-collecties bestaan uit objecten die eigenlijk niet in de instelling thuishoren. Het kan gaan om 
voorwerpen die weliswaar een grote cultuurhistorische waarde hebben maar die niet binnen het 
collectieprofiel van de eigen instelling passen, of om objecten die nauwelijks cultuurhistorische 
waarde hebben (‘rekwisieten’). 
 
In C-collecties worden geen investeringen meer gedaan en D-collecties komen in principe in 
aanmerking voor afstoting. 
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Bijlage 5. Beleid voor afstoting 
 
Criteria voor afstoting van items of collecties:  
• Het betreft materiaal dat niet (meer) binnen de zwaartepunten van UvA Erfgoed past. 
• Het betreft doubletten. 
• Het betreft gedrukte naslagwerken waarvoor digitale bronnen beschikbaar zijn. 
• Het betreft materiaal waarvan blijkt dat het in het verleden is ontvreemd uit andere instellingen. 
• Het betreft materiaal dat beter aansluit bij de collecties van andere openbare instellingen 
 
Criteria voor deselectie binnen collecties:  
• Het betreft (financiële) administraties, die voor de historische context van een collectie of 

archief niet van belang zijn. 
• Het betreft knipsels, fotokopieën, overdrukken en ander niet-origineel materiaal, dat ook in 

andere vorm bewaard is. 
 
Criteria voor afstoting van items of collecties:  
Omdat zowel de Bijzondere Collecties als het Allard Pierson Museum een museumregistratie 
hebben, moet in principe alle afstoting gebeuren aan de hand van de Leidraad voor het Afstoten van 
Museale Objecten, de LAMO; zie http://cultureelerfgoed.nl/publicaties/op-de-museale-weegschaal-
collectiewaardering-in-zes-stappen. Voor de diverse categorieën materiaalsoorten, dienen soms 
echter afwijkende standpunten ingenomen te worden. (Als het materiaal deel uit maakt van een 
collectie kunnen er andere regels gelden. Het kan dan gaan om de waarde van het geheel, niet om 
de waarde van de items; voorafgaand aan elke afstoting dient dit bekeken te worden. Wordt 
vervolgens toch besloten tot afstoten van items uit collecties, dan gelden dezelfde regels als bij losse 
items.) 
• Voor 3D-objecten (MARC 21-categorie ‘Three-dimensional artifact or naturally occurring object’) 

en uniek beeldmateriaal zoals beelden, schilderijen en tekeningen (MARC 21-categorie ‘Two-
dimensional nonprojectable graphic’) wordt de LAMO gevolgd. 

• Materiaal dat in principe ook onder de LAMO valt is niet-uniek beeldmateriaal, zoals kaarten, 
foto’s, affiches en grafiek (MARC 21-categorieën ‘Two-dimensional nonprojectable graphic’ en 
‘Cartographic material’.). Maar bij in meervoud gemaakte of gereproduceerde werken is de 
LAMO-procedure te arbeidsintensief en te ingewikkeld om werkbaar te zijn. Er zou daarom 
gewerkt moeten worden aan een op dit materiaal toegesneden en bij voorkeur landelijk 
afgesproken procedure. 

• Voor boeken en tijdschriften (MARC 21-categorie ‘Language material’) gelden de 
afstotingsregels die in UKB-verband worden gehanteerd. Die gelden ook voor ‘grijs’ materiaal, 
maar afstoting daarvan is momenteel slecht uit te voeren omdat zicht op de landelijke 
aanwezigheid ontbreekt. 

• Voor handschriften of geannoteerde werken (MARC 21-categorieën ‘Notated music’, 
‘Manuscript notated music’, ‘Manuscript cartographic material’ en ‘Manuscript language 
material’) wordt de LAMO gevolgd. 

• Bij archieven is men vrij om op te schonen. Er dient verantwoording afgelegd te worden over de 
opschoning. 

 
In vrijwel alle gevallen moet overlegd worden met een bruikleengevers of schenkers over 
voorgenomen afstoting. Aanbeveling is ook om de voornemens te toetsen bij enkele medewerkers 
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buiten de kring van conservatoren, bijvoorbeeld mensen van Behoud & Beheer en Marketing. 
Binnen de collectiewaarderingsmethode ‘Op de Museale Weegschaal’ van de RCE wordt nadrukkelijk 
geadviseerd ook te kijken naar het perspectief van buiten de eigen kring. 
Indien tot afstoten wordt overgegaan, geldt het volgende: 
• Afgestoten materiaal dat niet herplaatst kan worden, wordt aangeboden aan een 

gerenommeerd veilinghuis. De opbrengsten vloeien in de fondsen bij het AUF om te kunnen 
(her)investeren in de collectie.  

• Afgestoten materiaal dat niet herplaatst noch verkocht kan worden, wordt vernietigd bij een 
daarin gespecialiseerd bedrijf. Wanneer de af te stoten werken te herleiden zijn naar de 
Universiteit van Amsterdam (merken of stempels), dan moeten deze kenmerken verwijderd 
worden, worden voorzien van een stempel ‘afgeschreven’ of vernietigd worden, afhankelijk van 
het materiaal. 

  
Criteria voor ontdubbeling boeken:  
De Bibliotheek UvA/HvA onderschrijft het UKB-bewaarbeleid. Dit houdt in: 
• Deselectie door UKB-bibliotheken wordt uitgevoerd binnen het kader van de 

Wetenschappelijke Collectie Nederland, in de praktijk de gezamenlijke collectie van de dertien 
universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek, zoals vastgelegd in de GGC/NCC. 

• De UKB-bibliotheken voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het in stand houden van 
een zo breed mogelijk aanbod aan gedrukte boeken voor het wetenschappelijk onderwijs en 
onderzoek in Nederland. 

• De UKB-bibliotheken verplichten zich tot het bewaren van minimaal twee exemplaren van ieder 
gedrukt boek op twee verschillende locaties; een titel waarvan slechts één exemplaar in de 
WCN beschikbaar is, dient uiteraard te allen tijde bewaard te worden. 

• Boeken gedrukt vóór 1900 dienen eveneens te allen tijde bewaard te worden. 
 
De Bibliotheek UvA/HvA heeft een wijzigingsvoorstel ingediend op deze laatste afspraak. Omdat de 
faculteitsbibliotheken altijd de voor hen relevante werken binnen handbereik nodig hadden en de 
hoofdvestiging van de Universiteitsbibliotheek  zelf ook een exemplaar heeft aangeschaft om haar 
gebruikers te kunnen faciliteren, is het aantal doubletten binnen het UBA namelijk groot. Vanwege 
verhuizingen wordt momenteel veel overgedragen aan de Bijzondere Collecties. Alles bewaren is 
niet zinvol; meerdere identieke exemplaren van een boek dat niet mag worden uitgeleend en alleen 
ter inzage is aan de Oude Turfmarkt vergroot niet de kennis, maar alleen het aantal meters in opslag. 
Het voorstel tot aanpassing luidt als volgt: 
a. Voor alle werken vóór 1901 geldt: 

• Incomplete werken worden niet bewaard als er al een compleet exemplaar in de depots 
aanwezig is. 

b. Voor alle werken tussen 1801 en 1901 geldt: 
• Tijdschriften en monografieën worden niet bewaard als er al een exemplaar in de depots 

aanwezig is. 
c. Voor alle werken vóór 1801 geldt: 

• Buitenlandse uitgaven worden niet bewaard als er al een exemplaar in de depots aanwezig 
is. 

• Nederlandse uitgaven worden niet bewaard als er al drie exemplaren in de depots aanwezig 
zijn. 
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Voor a en b geldt dat deselectie wordt uitgevoerd door de infromatiespecialist. Voor c geldt dat 
deselectie wordt uitgevoerd door Erfgoed-catalografen. 
 
Voor alle categorieën geldt: 
a. Boeken met bijzondere aantekeningen, een bijzondere band, of een bijzondere provenance 

worden altijd opgenomen. 
b. Controle op vingerafdruk bij Nederlandse drukken vóór 1801 en controle op illustraties dient 

altijd aan de voorgestelde deselectie vooraf te gaan. 
c. Ten minste één exemplaar wordt bewaard in beide uitvoeringen van: 

• gekleurde en ongekleurde exemplaren van geïllustreerd materiaal; 
• exemplaren met afwijkend papier/zetsel.  

 


