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Wat  hoort thuis in het 
archief?

• Definitie archief:

 Geheel van archiefbescheiden, 
ontvangen of opgemaakt door een 
persoon, groep personen of 
organisatie

 Ongeacht hun vorm

 Procesgebonden informatie



Archiefdepot



Wat hoort niet thuis in een 
archief?

• Documentatie: grijze zone

• Publicaties: bibliotheek

• Objecten: museum

Objecten met erfgoedwaarde in 
archief = “Zwerfgoed”
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Museumdepot



Wat hoort niet thuis in een 
archief?

• Documentatie: grijze zone

• Publicaties: bibliotheek

• Objecten: museum

Objecten met erfgoedwaarde in 
archief = “Zwerfgoed”



Zwerfgoed

• ≠ventilators, kapotte stoelen, 
computers, kerstversiering, 
promotiemateriaal, …

• Heeft een erfgoedwaarde

• Wordt (meestal) met recht en reden 
in het archief bewaard

• Voorbeelden uit het Rijksarchief
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Voorbeelden van zwerfgoed

• Familie- en persoonsarchief:
Schilderijen, borstbeelden, meubels 

• Verenigingsarchief: Medailles, …

• Bedrijfsarchief: stalen

• Architectenarchief: maquettes

• Rechtbankarchief: bewijsstukken

• Kerkarchief: relikwieën



Persoonsarchief: 
Achille Van Acker



Verzameling Augusta Maes
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Bedrijfsarchief: ontwerper 
Philippe Neerman
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Rechtbankarchief: 
Eerste Aanleg Kortrijk
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• Acquisitie

• Bewaring

• Ontsluiting

• Valorisatie
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Acquisitie

• Bij schenkingen of andere 
overdrachten:

 is het archief meest geschikte plaats?

• Ontsluiting

• Bewaring

 Onderhandelen met schenkers

 Nadenken over herbestemming (ook 
retroactief)



Hart van graaf van Egmont

• “Omdat wij geen museum 
zijn en dus niemand dit 
historisch waardevol 
reliek kan komen 
bezichtigen, schenken wij 
het dan ook met veel 
plezier aan de stad 
Zottegem”



Bewaring

• Beroep doen op expertise 
buitenshuis (bv. Musea)

• Is depotruimte wel geschikt?

• Eventueel bewaring buitenshuis

• www.depotwijzer.be

• Vereisten per materiaal:

 Bv. Metaal: RV < 30 %

http://www.depotwijzer.be/


Familiearchief de Plotho: 
mes moordzaak



Ontsluiting

• Context is belangrijk!

• Link met het archief behouden

• Vermijd bij voorkeur “gescheiden 
bewaring”



Rijksarchief Luik: 
wolvenoren



Stam: wolvenpoot



Parket van Hasselt: 
duivenpootjes



Familiearchief De Splenter-
Labens: kanten doopmutsje



Archief kasselrij Veurne: 
proces zelfmoord



Valorisatie

• Sociale media

• Pers

• Tentoonstellingen

• Partners en andere instellingen 
(bv. Musea)
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Arbeidsrechtbank Kortrijk:
schoenen Izegem



Arbeidsrechtbank Kortrijk:
borstels Izegem



Arbeidsrechtbank Kortrijk: 
Unicapop


