
Hoe bepaal ik of het om een archief gaat of om een collectie?  
Er wordt in deze handleiding uitgegaan van bewaring bij  
iemand thuis. 

Iemand kan thuis een deel van een verenigingsarchief bewa-
ren. Soms is het moeilijk om dit te onderscheiden van een zelf 
aangelegde collectie. Onderstaande vragen helpen je om te be-
palen of het om een archief gaat of om een collectie. Uiteraard 
kan erfgoed ook in de lokalen van verenigingen en organisaties 
bewaard worden. 

Definities

Archief 
= geheel van archiefstukken ontvangen/opgemaakt door een 

archiefvormer
= opgemaakt of ontvangen uit hoofde van activiteiten of hand-

having van rechten
= eender welke vorm: papieren document, digitaal bestand, 

8mm-film, foto, …
 = “erfgoed van…”  is vaak een archief

Collectie 
= doelbewust bijeengebracht 
= volgens een bepaald criterium verzameld: type  document 

of object (bv. fotocollectie, radiocollectie), thema (rond wiel-
rennen in een dorp, bier)  

= eender welke vorm: papier, digitaal, voorwerp, …
= “erfgoed over …” is vaak een collectie

1ste indicatie » Wie bewaart het 
erfgoed?

Vraag 1 > Was of is de persoon die het erfgoed bewaart (of 
bewaarde) zelf lid van de vereniging waarover hij/zij dingen 
bewaart? 
• Ja, dan is de kans groot dat het om (een deel van) het archief 

gaat van de vereniging.  
Ga naar vraag 2 ter controle of verder naar vraag 3.

• Neen, ga naar vraag 2. 

Vraag 2 > Ontving de bewaarder het erfgoed als geheel?
• Neen, hij verzamelde de stukken zelf bewust = collectie. 

Bepaal om welke soort collectie het gaat. Ga naar vraag 3.
• Neen, hij heeft de stukken zelf opgemaakt of ontvangen.  

Bv. omdat hij in de betreffende vereniging zat  = archief  
Ga naar vraag 6.

• Ja, van wie? Ga weer naar vraag 1 en lees “bewaarde” i.p.v. 
“bewaart”.

Archief of collectie? 
Tips and tricks 

2de indicatie » Wat wordt bewaard? 

Vraag 3 > Worden er enkel of voornamelijk objecten bewaard? 
• Ja, dan spreek je over een museale collectie.
• Neen, ga naar vraag 4.

Vraag 4 > Worden er enkel of voornamelijk publicaties be-
waard? (een publicatie is een uitgegeven stuk dat breed 
verspreid wordt)
• Ja, dan spreek je over een bibliotheekcollectie.
• Neen, ga naar vraag 5.

Vraag 5 > Worden er enkel of voornamelijk foto’s/ films/ prent-
kaarten/ dia’s/ negatieven/ … bewaard?
• Ja, misschien gaat het hier om een audiovisuele collectie.  

Ga naar vraag 7 ter controle.
• Neen, ga naar vraag 6.

Vraag 6 > Worden er enkel of voornamelijk krantenknipsels/ 
informatiefiches/ brochures/ kopieën van documenten en 
foto’s/ zelf samengestelde overzichtslijsten/ … bewaard?
• Ja, misschien gaat het hier om een documentaire collectie. 

Ga naar vraag 7 ter controle.
• Neen, ga naar vraag 7.

Vraag 7 > Bekijk de inhoud en het kader (context) waarin de 
documenten werden opgesteld of ontvangen (in het kader van 
het leven van die persoon, de werking van de vereniging, de 
werking van het bedrijf). Laat het soort document of de infor-
matiedrager (papier, cassette, digitaal, …) géén rol spelen. Zijn 
de documenten het gevolg van taakuitvoering?
• Ja, in het kader van de bewaarder zijn hobby(s) = 

verenigingsarchief(ven)
• Ja, in het kader van de bewaarder zijn werk = bedrijfsarchief
• Ja, in het kader van zijn hobby(s), werk en leven. = persoons-

archief
• Neen = collectie Bepaal om welke soort collectie het gaat.  

Ga naar vraag 3. Bevat een collectie meerder materiaalsoor-
ten, dan spreek je over de “collectie” zonder specificatie.

Kom je er niet uit? Twijfel je? 
Soms is de situatie complexer dan hier voorgesteld. 
Neem dan contact op met een medewerker van Archiefbank 
Vlaanderen via info@archiefbank.be . 

Benoem het archief of de collectie 
correct 

Archief van [naam van de persoon]
Archief van [naam van de vereniging, plaats]
Archief van [naam van het bedrijf]

[Museale, bibliotheek, audiovisuele of documentaire] collectie 
van [naam verzamelaar] over [thema of onderwerp]


