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Inleiding 

 

In 1998 startte de Stichting Stabien in samenwerking met collectiehouders op 

het gebied historische Railvervoer het project ‘Register Railgebonden Histo-

rische Objecten’ (RRHiO). Met behulp van dit register ontstaat een overzicht 

van de totale verzameling ‘railgebonden historische objecten’ in ons land en 

inzicht in de waarde van die objecten.  

Het doel van het RRHiO is te komen tot een ‘representatieve selectie histo-

rische railvoertuigen’ als ‘krachtige deelcollectie binnen de Collectie Ne-

derland’. Met een ‘representatieve selectie’ wordt bedoeld dat deze deelcol-

lectie in ieder geval illustratief moet zijn voor de geschiedenis van het 

Nederlandse railvervoer. Hoe hoger het illustratief vermogen en hoe minder 

overlappingen, hoe krachtiger deze deelcollectie zal zijn.  

 

Om te kunnen selecteren zijn criteria nodig. Daartoe werd -ook in 1998- een 

tweede project gestart, dat ‘het formuleren van selectiecriteria voor bran-

chegebonden roerend industrieel erfgoed’ tot onderwerp had.  

Voor dit project werden als uitgangspunt de genomen de resultaten die het 

Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) in de periode daarvóór waren ge-

boekt. Het ‘railvervoer’ is dan de specifieke branche, waar het in dit pro-

ject om gaat. Het project zou als voorbeeld voor andere branches kunnen die-

nen. 

 

Terwijl de werkzaamheden in volle gang waren, kreeg dit project wat dat be-

treft nieuwe betekenis. In 1999 werd de Mobiele Collectie Nederland (MCN) 

opgericht als koepelorganisatie voor collectiehouders en (organisaties van) 

particuliere eigenaren van historische transportmiddelen. Stabien was één 

van de initiatiefnemers. In 2000 kreeg MCN in het kader van de Derde Cul-

tuurnota subsidie voor het ‘inventariseren en waarderen van het mobiel erf-

goed’ in Nederland. Stabien ontwikkelde inmiddels een door de participanten 

gedragen ‘activiteitenplan’ dat door het Ministerie werd goedgekeurd.  

Het lag toen voor de hand om in het onderhavige werkstuk niet alleen te rap-

porteren over de wijze waarop de selectiecriteria voor het RRHiO tot stand 

waren gekomen, maar tevens te bezien in hoeverre deze criteria van nut kun-

nen zijn voor de in het kader van MCN te verrichten activiteiten.  

Het voorliggende werkstuk bevat een verslag van genoemde werkzaamheden. Het 

is de bedoeling, na bespreking met relevante organisaties en instellingen, 

dit verslag te publiceren.  

 

In hoofdstuk 1 wordt een kader geschetst met betrekking tot de waardering en 

selectie van cultureel erfgoed in het algemeen. In dat kader moet de selec-

tie van specifieke objecten binnen dat cultureel erfgoed, te weten histo-
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rische railvervoermiddelen, worden bezien. Daarbij wordt ingegaan op de in-

spiratiebronnen voor onze selectiecriteria. In de afgelopen jaren heeft men 

zich immers, ook buiten het PIE, op diverse terreinen van het cultureel erf-

goed met vraagstukken rond waardering en selectie bezig gehouden.  

 

In hoofdstuk 2 wordt uiteengezet hoe vanuit de in het vorig hoofdstuk ge-

noemde inspiratiebronnen de criteria voor het RRHiO zijn geformuleerd. Per 

criterium wordt een toelichting gegeven, waarbij voorbeelden uit de beoor-

delingspraktijk worden besproken.  

 

Het werkstuk wordt besloten met een reeks conclusies, die van belang zijn 

voor beantwoording van de vraag in hoeverre de ontwikkelde criteria van nut 

kunnen zijn voor de in het kader van MCN te verrichten activiteiten.  

 

Tot slot nog het volgende: dit rapport is tot stand gekomen na overleg met 

een groot aantal betrokkenen bij het RRHiO, zoals beoordelingscommissie en 

klankbordgroep. Uiteraard is zoveel mogelijk getracht ieders mening hierin 

te laten doorklinken. De eindverantwoordelijkheid berust echter bij het bu-

reau dat het project uitvoert: de Stichting Stabien. Dat betekent dat bevin-

dingen en conclusies voor rekening van Stabien komen en dat ze niet noodza-

kelijkerwijs door de genoemde betrokkenen onderschreven worden.  
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1  Kader en inspiratie 

 

In dit hoofdstuk wordt een kader geschetst met betrekking tot de waardering 

en selectie van cultureel erfgoed in het algemeen. In dat kader moet de se-

lectie van specifieke objecten binnen dat cultureel erfgoed, te weten histo-

rische railvervoermiddelen, worden bezien. Daarbij wordt ingegaan op de in-

spiratiebronnen voor onze selectiecriteria. In de afgelopen jaren heeft men 

zich immers op diverse terreinen van het cultureel erfgoed met vraagstukken 

rond waardering en selectie bezig gehouden.  

 

1.1 Bewaren, selecteren 

  

Over het waarom en de noodzaak van het bewaren van cultureel erfgoed is al 

voldoende geschreven. In juli 2000 verscheen van de Directie Cultureel Erf-

goed van het Ministerie van OCenW een notitie over selectie van cultureel 

erfgoed
1
, waarin de motieven om dergelijke zaken te bewaren worden samengevat 

met behulp van de begrippen ‘sociale identiteit’, ‘geestelijke rijkdom’ en 

‘maatschappelijk gewin’.
2
 We sluiten ons bij deze samenvatting graag aan en 

verwijzen in dit verband verder naar deze notitie.  

Wie constateert dat het behoud van cultuurgoederen een doel dient, staat 

voor de vraag wat er dan bewaard moet worden. Alles bewaren is onmogelijk en 

onzinnig. Teveel bewaren trouwens ook. Er moet, met andere woorden ‘geselec-

teerd’ worden.  

Nu is het fenomeen ‘selecteren’ niet van vandaag of gisteren. In feite houdt 

bewaren altijd selecteren in, het zijn ‘twee kanten van dezelfde medaille’, 

zoals in genoemde notitie van het Ministerie van OCenW wordt opgemerkt.
3
 Wel 

kunnen we stellen dat in het verleden die selectie in hoge mate door tijd en 

toeval werd bepaald: objecten die niet vervallen, verroest of vergaan waren, 

werden al snel bewaard.  

De vraag of die objecten ook werkelijk ‘het bewaren waard’ waren, is daarmee 

niet beantwoord. Van ‘bewust bewaren’, waarbij alleen objecten die voldoende 

‘waardevol’ zijn, voor behoud in aanmerking komen, was lang niet altijd 

sprake. Waar het toeval regeert, zijn het vaak de incidenten die de strijd 

tegen de tijd overwinnen.  

Om te voorkomen dat toevallige objecten worden bewaard, hoort selectie samen 

te gaan met waardering. Selecteren en waarderen zijn twee logische stappen 

in hetzelfde proces.  

 

1  Ministerie van OCenW - Directie Cultureel Erfgoed: Erfgoed in overvloed, discussienotitie over 

selectie van cultureel erfgoed. Zoetermeer, 2000.  

2  Ministerie van OCenW, 2000, blz 7-8. 

3 Ministerie van OCenW, 2000, blz 5 en 8. 
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1.2 De noodzaak van selectie 

 

De Directie Cultureel Erfgoed stelt dat we op de drempel van de 21
e
 eeuw voor 

een enorme selectieopgave staan.
4
 De groei van de hoeveelheid cultureel erf-

goed gaat onverminderd voort; de behoefte om te bewaren lijkt steeds groter 

te worden. En dat, terwijl het totale (overheids)budget voor cultureel erf-

goed in de toekomst niet veel zal stijgen. De middelen zijn per definitie 

schaars, we kunnen precies zoveel bewaren als de samenleving voor haar reke-

ning wil nemen.
5
   

De noodzaak tot selectie van cultureel erfgoed kan in het algemeen gerela-

teerd worden aan de volgende omstandigheden, die direct met behoud en beheer 

te maken hebben:
6
 

- schaarste aan geld, ruimte en aandacht; 

- de duurzaamheid van het materiaal; 

- concurrentie met andere maatschappelijke doelen;  

- het beheer van het erfgoed 

- de mate van bedreiging. 

Teveel bewaren is in directe strijd met de doelstellingen van zorgvuldig be-

houd en beheer, aldus de Directie Cultureel Erfgoed, en leidt tot verschra-

ling
7
. De neiging om teveel te bewaren behoort misschien wel tot de meest 

serieuze bedreigingen van ons cultureel erfgoed.  

Daarmee wordt de noodzaak tot selectie voldoende aangegeven. En het doel 

ook; de collectie cultureel erfgoed moet beheersbaar blijven.
8
  

 

1.3 Collectie Nederland 

  

Komen we terug op de vraag wat er bewaard zou moeten worden en vooral ook 

wat niet. De noodzaak tot zinvol bewaren van cultureel erfgoed en de behoef-

te aan bestelbeleid in deze heeft in de museale sector geleid tot de formu-

lering van het begrip ‘Collectie Nederland’
9
. Deze Collectie Nederland, wel 

eens aangeduid als een ‘compacte, hoogwaardige collectie zonder overlappin-

gen’, kan worden beschouwd als een gedachteconstructie, waarbij de afzonder-

lijke objecten in de musea kunnen worden bezien tegen de achtergrond van het 

totale cultureel erfgoed in ons land. Selectie speelt hierbij een belangrij-

ke rol, naast afstemming tussen de collecties onderling.  

 

4 Ministerie van OCenW, 2000, blz 13. 

5  Drs Van der Ploeg tijdens het congres ‘Grenzen aan de groei’ in 1999 in Amsterdam.  

6  Ministerie van OCenW, 2000, blz 12. 

7 Ministerie van OCenW, 2000, blz 12. 

8 Zie in dit verband ook de ‘sectorvisie museaal erfgoed’, in de notitie van het Ministerie van 

OCenW, 2000, blz 32.  

9  Zie ook par 2.1. 
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Ook in de wereld van het industrieel en mobiel erfgoed heeft de ‘Collectie 

Nederland gedachte’ ingang gevonden, met ‘selectie’ als belangrijk begrip. 

Niet voor niets hebben instellingen als het (voormalige) Projectbureau In-

dustrieel Erfgoed en de Stichting Stabien zich tot doel gesteld ‘bij te dra-

gen aan het selectief behoud van industrieel erfgoed’ in ons land. En niet 

voor niets presenteert de koepelorganisatie op het gebied van mobiel erfgoed 

zich als ‘Stichting Mobiele Collectie Nederland’. Het begrip ‘selectie’ komt 

bij deze organisatie zelfs als zelfstandig naamwoord in de statuten voor. 

Om wat betreft het industrieel erfgoed de Collectie Nederland daadwerkelijk 

handen en voeten te geven, worden bijvoorbeeld registers ontwikkeld, zoals 

het Register Railgebonden Historische Objecten (RRHiO).   

 

1.4  Legitimering en draagvlak 

 

In de afgelopen jaren zijn op diverse terreinen van het cultureel erfgoed 

projecten rond waardering en selectie uitgevoerd. Om geen bestaande wielen 

uit te vinden, is het noodzakelijk gebruik te maken van de ervaringen die 

hierbij zijn opgedaan. Dat betekent dat goede selectiecriteria voor histori-

sche railvoertuigen, en voor het industrieel en mobiel erfgoed in het alge-

meen in ieder geval verband moeten houden met wat reeds is gedaan.  

Echter, de criteria dienen ook gelegitimeerd te worden naar de sector van 

het historische railvervoer zelf. Daar zit immers de specifieke deskundig-

heid. Bovendien brengt het ontwikkelen en toepassen van selectiecriteria met 

zich mee, dat objecten in een rangorde komen te staan, dat het ene object 

belangrijker is dan het andere, zelfs dat binnen sectoren of deelcollecties 

een ‘top’ onderscheiden wordt, die de ‘rest’ minder belangrijk maakt. Dat 

lijkt een logische zaak, het is zelfs het doel van elk selectieproces, maar 

in de praktijk blijken eigenaren en beheerders van cultureel erfgoed toch 

vaak te schrikken van de consequenties.  

Vooral in de railsector, en meer in het algemeen in de sector van het mobiel 

erfgoed, is het behoud van waardevolle objecten de laatste decennia vooral 

een zaak geweest van enthousiaste vrijwilligers. Die hebben inmiddels ook 

hun eigen antwoord op de vraag waarom het ene object aan hun collectie is 

toegevoegd en een ander object niet. Communicatie met en draagvlak onder 

deze eigenaren en beheerders is in elk selectieproject onontbeerlijk. Zeker 

in een sector van de monumentenzorg, waar zoveel aan het particulier initia-

tief is –en nog steeds wordt- overgelaten.  

 

1.5 Overheid 

 

De zorg voor cultureel erfgoed is vanouds één van de taken van de overheid. 

Er bestaan dan ook overheidsinstellingen die zich hier al langer met waar-

dering en selectie bezig houden, zoals het Instituut Collectie Nederland 



 

 

Selectiecriteria Historische Railvoertuigen  -  blz 7 

 

(ICN), De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RdMz), de Rijksdienst voor 

Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de Rijksarchiefdienst (Rad).  

Deze diensten bestrijken de grote deelterreinen van het cultureel erfgoed: 

de musea, de monumenten, de archeologie en de archieven. De taken van de 

genoemde instituten laten zich samenvatten in de brede opdracht het behoud 

van een deel van het Nederlandse cultuurgoed te bevorderen. Op grond van het 

eigen werkterrein hanteert ieder van deze organisaties daarbij een eigen 

selectiefilosofie. Verschillen in selectieprocedures worden –deels- ingege-

ven door verschillen in de onderhavige objecten.  

Overigens is de overheid, in casu het Ministerie van OCenW, blijkens de eer-

der genoemde notitie ‘Erfgoed in overvloed’ wel degelijk op zoek naar manie-

ren om te komen een meer uniforme selectiemethodiek.
10
 Nader onderzoek in die 

richting wordt noodzakelijk geacht.  

 

1.6 Monumentenwet 

 

De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de Rijksdienst 

voor de Monumentenzorg (RdMz) baseren hun beleid beiden op de Monumentenwet 

van 1988. Voor het predikaat ‘monument’ komen in aanmerking
11
:  

1 alle vóór tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken welke van algemeen 

belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of 

hun cultuurhistorische waarde; 

2 terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als 

bedoeld onder 1.  

Beide instituten geven in de praktische uitwerking een andere uitleg aan dit 

algemene begrip. Zo hanteert de ROB een procedure met een viertal stappen, 

te weten selectie op kwaliteit, op inhoudelijke criteria, op basis van be-

leid en op basis van prioriteiten.  

 

1.7   Monumenten Selectie Project 

 

Vanuit de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zijn vanaf het einde van jaren 

tachtig achtereenvolgens het Monumenten Inventarisatie Project (MIP), het 

Monumenten Selectie Project (MSP) en de Monumenten Registratie Procedure 

(MRP) gestart. Tijdens deze projecten werden de jongere bouwwerken uit de 

periode 1850-1940 in kaart gebracht. Na de inventarisatie (het MIP) werd een 

selectie gemaakt van meest waardevolle objecten die in aanmerking komen voor 

plaatsing op de rijksmonumentenlijst (het MSP).  

Bij de ontwikkeling van de selectiecriteria speelden niet alleen architec-

 

10 Ministerie van OCenW, 2000, blz 22. 

11 Artikel 1b, Monumentenwet 1988.   
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tuurhistorische waarden een rol, maar bijvoorbeeld ook de betekenis die ge-

bouwen in de geschiedenis hebben gehad. Eenvoudige, maar representatieve 

woonhuizen, fabrieksgebouwen en andere functionele en beeldbepalende objec-

ten kregen daardoor een kans om de status van Rijksmonument te verwerven. De 

criteria op basis waarvan de selectie tot stand kwam, zijn:
12
 

1 cultuurhistorische waarden;  

2 architectuurhistorische waarden; 

3 ensemblewaarden; 

4 gaafheid / herkenbaarheid; 

5 zeldzaamheid. 

Elk der categorieën werd weer verder onderverdeeld. Zo kan een object van 

cultuurhistorische waarde zijn vanwege: 

- de bijzondere uitdrukking van culturele, sociaal-economische en / of 

geestelijke ontwikkelingen;  

- de bijzondere uitdrukking van geografische, landschappelijke en / of 

bestuurlijke ontwikkelingen;  

- de bijzondere uitdrukking van technische en / of typologische ontwikke-

lingen; 

- de innovatieve waarde of het pionierskarakter.  

Duidelijk is het belang dat wordt gehecht aan de mate waarin een object an-

dere, niet materiële zaken, weet te weerspiegelen.  

Een ministeriële circulaire uit 1994 gaf verfijningen van de architectuur-

historische waarden, waar het om objecten van ‘nationaal belang’ gaat.
13
  

 

1.8 Roerend erfgoed, musea, Deltaplan 

 

In de museale wereld wordt de laatste jaren de roep om een strengere selec-

tie sterker.
14
 Door het ontbreken van een museumwet in Nederland, is het niet 

eenvoudig om eenduidige criteria voor de selectie van roerend cultureel erf-

goed te formuleren. In principe hanteert ieder museum zijn eigen collectie-

beleid dat deels afhankelijk is van de aard van de te verzamelen objecten, 

deels van de uitgangspunten van het museum.  

Toch is in 1990 een stelsel van dergelijke criteria voor de waardering van 

roerende cultuurgoederen geformuleerd ten behoeve van het ‘Deltaplan voor 

het Cultuurbehoud’
15
. Objecten kunnen worden op verschillende manieren worden 

 

12 Rijksdienst voor de Monumentenzorg: Handleiding Selectie en Registratie Jongere Stedebouw en 

Bouwkunst (1850 – 1940). Zeist, 1991. 

13  Ministerie van WVC: Circulaire inzake Monumenten Selectie Project (MSP) en Monumenten Registratie 

Procedure (MRP). Rijswijk, 

14  Zie bijvoorbeeld de peiling gehouden tijdens het congres ‘Grenzen aan de groei’, dat in 1999 in 

Amsterdam werd georganiseerd. 

15 Ministerie van WVC: Bedreigd Cultuurbezit, Inventarisatie van achterstanden in collectiebeheer en 

–behoud bij musea en rijksarchieven. Den Haag, 1990.  
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gewaardeerd en aan de hand daarvan in één van de onderstaande categorieën 

worden ingedeeld:  

 

Categorie A: Dit zijn de objecten die de top van het Nederlands cultuurbezit 

vormen. Het zijn objecten die onvervangbaar en onmisbaar zijn voor de Col-

lectie Nederland. Deze objecten hebben een belangrijke ijkwaarde, schakel-

waarde of symboolwaarde.  

IJkwaarde: Het object kan als standaard voor een bepaalde periode, stroming, 

soort of type kan worden gezien. Beschrijvingen van periode, stroming, soort 

of type kunnen op dit object zijn gebaseerd. 

Schakelwaarde: Object toont een essentiële fase / omwenteling in het werk 

van een kunstenaar, van een (kunst)stroming of van een ontwikkeling in een 

wetenschap. Het object documenteert het ontwikkelingsmoment.  

Symboolwaarde: Object is gerelateerd aan de (Nederlandse of internationale) 

geschiedenis; het is een duidelijke herinnering aan belangrijke personen of 

gebeurtenissen in de geschiedenis.  

 

Categorie B: Dit zijn objecten die een belangrijke functie op collectie-

niveau hebben. Ze hebben presentatiewaarde, attractiewaarde, genealogische 

waarde, ensemblewaarde of documentatiewaarde. 

presentatiewaarde of attractiewaarde: Object hoeft op zich geen bijzondere 

kunst- of cultuurhistorische waarde te hebben, maar wordt dikwijls getoond 

en heeft aantrekkingskracht op het publiek.  

genealogische waarde: Object heeft een interessante herkomst of geschiede-

nis, die op zich niet cultuurhistorisch bepaald is.   

ensemblewaarde: Object is van waarde in combinatie met andere objecten.  

documentatiewaarde: Object is van belang als historisch of wetenschappelijk 

bronnenmateriaal.  

 

Categorie C: Objecten die niet aan één van de onder A of B genoemde criteria 

voldoen, maar wel binnen het collectiebeleid van het museum passen. Deze 

objecten bevinden zich meestal in depot.  

 

Categorie D: Objecten die niet binnen het collectiebeleid van het museum 

passen. Deze komen voor afstoting door het museum in aanmerking; binnen de 

context van de Collectie Nederland kunnen ze wel degelijk van belang zijn!   

 

Aan objecten die onder A hoog scoren, wordt een hoge waarde toegekend, ob-

jecten die onder D vallen, worden laag gekwalificeerd. De ‘A-criteria’ wor-

den ook gebruikt in het kader van de ‘Wet tot behoud van cultuurbezit’, die 

hiermee de top van het Nederlands cultuurbezit omlijnt. Deze wet blijft hier 

verder buiten beschouwing.  
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De Deltaplancriteria zijn aan kritiek onderhevig. Het Deltaplan is inmiddels 

beëindigd en alom vindt men het tijd voor evaluatie en herbezinning.
16
  

 

1.9  Het Projectbureau Industrieel Erfgoed 

 

In 1992 is door de Rijksoverheid het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) 

opgericht, onder andere om het industrieel erfgoed in Nederland, onroerend 

en roerend, te inventariseren en te waarderen, ten einde voorstellen te kun-

nen doen omtrent selectief behoud van belangrijke delen van dit industrieel 

erfgoed.
17
 De aanbevelingen werden onder meer meegenomen in het MSP.  

Ook het PIE heeft een waardestellings- en selectiemethode ontwikkeld, waar-

bij de criteria gezien kunnen worden als een verbijzondering van de criteria 

voor het MSP. Het primaire criterium was voor het PIE de ‘cultuurhistorische 

waarde’, een criterium dat ook bij het MSP wordt genoemd en dat door het PIE 

verder werd uitgewerkt ten behoeve van de waardering en selectie van het in-

dustrieel erfgoed.  

 

1.10  Typerende ontwikkelingen 

 

De cultuurhistorische waarde van een object werd beoordeeld vanuit twee in-

valshoeken: een sociaal-economische invalshoek en een productietechnische 

invalshoek. In zogenaamde ‘branchestudies’ werden van elke branche binnen de 

Nederlandse industrie de sociaal-economische en productietechnische geschie-

denis beschreven. Vervolgens kon worden bepaald welke de meest typerende 

ontwikkelingen binnen de desbetreffende branche zijn geweest en door welk 

branchespecifiek industrieel erfgoed deze ontwikkelingen het best geïllus-

treerd zou worden.
18
 De mate waarin een object dergelijke typerende sociaal-

economische of productietechnische ontwikkelingen illustreert is het meest 

bepalend voor de waardering. Zeldzaamheid en compleetheid werden als secun-

daire criteria gehanteerd, waarbij zeldzaamheid werd bepaald door de totale 

hoeveelheid bewaard gebleven –gelijksoortige- objecten.  

Bij de branchestudies werd grondig te werk gegaan; zo werd een stevige theo-

retische basis gelegd voor een gedegen waarderings- en selectieprocedure. De 

studies moesten het volgende opleveren:  

- inzicht in de geschiedenis van de bedrijfstak;  

- inventarisatie van de voornaamste roerende en onroerende objecten; 

- ordening en typologie van deze objecten 

en tenslotte  

- waardestelling per categorie.  

 

16 Zie bijvoorbeeld Museumvisie, december 2000, blz I-XII.  

17  Projectbureau Industrieel Erfgoed: Brochure. Zeist, 1992.  

18  Projectbureau Industrieel Erfgoed, 1992. 
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Bij de inventarisatie van specifiek industrieel erfgoed als gemalen, bruggen 

en watertorens werd een vergelijkbare methode gehanteerd.
19
  

 

1.11  Roerend industrieel erfgoed 

 

Bij de bestudering van het roerend erfgoed van onze industrie werd door het 

PIE nogmaals de cultuurhistorische waarde als belangrijkste criterium bena-

drukt. Als ‘centraal referentiekader’ wordt genoemd ‘... de vraag in hoever-

re het roerend industrieel erfgoed van betekenis is voor de geschiedschrij-

ving in brede betekenis. (...) Van primair belang is de betekenis van het 

roerend industrieel erfgoed als historisch bronnenmateriaal, als materiële 

getuigenis en informatiedrager van het industrieel verleden.’
20
 Tegelijker-

tijd wordt gesteld, dat de ‘materiële intrinsieke conditie’ hieraan onderge-

schikt wordt bevonden.  

In 1995 deed het PIE specifieke voorstellen omtrent de selectie van roerend 

industrieel erfgoed.
21
 De ‘branchestudies’ leverden informatie over de bran-

chespecifieke roerende goederen. Voor elke branche werd een ‘type-ordening’ 

opgesteld van de belangrijkste apparaten, werktuigen en machines, die in 

onze industrie tussen 1850 en 1950 gebruikt werden. Tegen de achtergrond van 

de sociaal-economische en productietechnische geschiedenis van de bedrijfs-

tak werd bekeken welk branchespecifiek industrieel erfgoed kenmerkend is 

voor bepaalde fasen en ontwikkelingen in die geschiedenis. De criteria met 

behulp waarvan de waardestelling vervolgens plaatsvindt, zijn de illustra-

tieve waarde, de compleetheid en de zeldzaamheid. 

De illustratieve waarde is het primaire criterium. Deze hangt af van de mate 

waarin het object de genoemde fasen en ontwikkelingen illustreert. Compleet-

heid en zeldzaamheid worden als secundaire criteria gehanteerd. Een enigs-

zins gecompliceerd stelsel van letters en cijfers leverde uiteindelijk een 

totaalscore op, een integrale waardering op alle gehanteerde variabelen. 

Opgemerkt moet worden, dat het hier om waardering van roerend erfgoed ‘in 

situ’ gaat, soms nog gewoon in (economische) functie. Museale overwegingen 

in de sfeer van presentatie, attractie of authenticiteit waren hier van on-

dergeschikt belang.  

 

1.12  Mobiel erfgoed 

 

Binnen het roerend industrieel erfgoed neemt het mobiel erfgoed een aparte 

plaats in. Bij het PIE verrichtte R.P. v.d. Broeke onderzoek naar de wijze 

 

19 PIE-rapportenreeks, deel 24 (gemalen), 1 en 15 (bruggen) en 8 (watertorens). 

20  Projectbureau Industrieel Erfgoed, 1992. 

21  Projectbureau Industrieel Erfgoed: Roerend mee eens, beleidsadviezen roerend industrieel erfgoed. 

Zeist, 1995, blz 56-57.   
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waarop de waardestelling van historische railvoertuigen zou kunnen plaats-

vinden. Hij nam de PIE-criteria voor het roerend industrieel erfgoed als 

uitgangspunt, paste ze aan de specifieke eisen van het onderzoeksobject aan 

en werkte ze uit met behulp van de bestaande MSP- en Deltaplancriteria.  

De ‘illustratieve waarde’ was ook hier het belangrijkste criterium, de ande-

re criteria werden als aanvullend gezien. Dit criterium werd uitgewerkt in:  

- nationale waarden (belang vanwege exploitatie op Nederlands grondgebied, 

productie door Nederlandse fabriek of plaats in het oevre van een Neder-

landse ontwerper); 

- ensemblewaarden (belang vanwege essentiële plaats in samenstel van voer-

tuigen of vanwege de relatie met de omgeving of het type raillijn, waar 

het object wordt gepresenteerd); 

- cultuurhistorische waarden (belang vanwege de bijzondere uitdrukking van 

een sociaal-economische, technische of typologische ontwikkeling, vanwege 

innovatieve waarde of pionierskarakter; vanwege unieke geschiedenis of 

betrokkenheid bij belangrijke historische gebeurtenis);   

- bouwtechnische waarden en vormgeving (belang vanwege illustratieve waarde 

ontwikkeling bouwtechniek; vanwege bijzonder vormgeving; vanwege bijzon-

dere ornamentiek of materiaalgebruik in interieur of exterieur);  

Net als bij de waardering van het roerend erfgoed ‘in situ’ door het PIE,  

is de uiteindelijke waardering volgens het systeem van Vd Broeke een enigs-

zins ingewikkelde optelsom. Toch is ook zíjn werkwijze voor het RRHiO van 

groot belang geweest.  

 

1.13  Tramweg Stichting, ICN 

 

In 1997 adviseerde Stabien het Instituut Collectie Nederland omtrent een 

subsidie-aanvraag die de Tramweg Stichting in het kader van het Deltaplan 

had ingediend bij de Mondriaan Stichting voor het conserveren van veertien 

historische trams
22
. In overleg met ICN werden de volgende criteria gehan-

teerd: 

1 authenticiteit; 

2 illustratieve waarde  

3 zeldzaamheid. 

ad 1: Hier wordt authenticiteit uitdrukkelijk als apart criterium vermeld, 

waarmee ‘al te grote ingrepen ten behoeve van de exploitatie van het object 

leiden (...) tot een lagere waardering’.
23
  

ad 2: De illustratieve waarde wordt hier als ‘representatieve waarde’ aange-

duid, maar er wordt hetzelfde mee bedoeld. De vraag is in hoeverre de tram 

 

22  Stabien: Rapport subsidie-aanvraag TS, 1997. 

23  Stabien, 1997, blz 1. 
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‘beeldbepalend is geweest voor een vervoerbedrijf, een stad, een streek of 

een periode’.  

ad 3: De zeldzaamheid wordt expliciet in verband gebracht met ‘het aantal 

exemplaren van een type of serie, dat in het verleden aanwezig was.’ Zeld-

zaamheid zonder meer (dat wil zeggen: er zijn er nooit veel geweest), levert 

geen hoge waardering op. Alleen als een zeldzaam object iets representeert 

waarvan er ooit heel veel waren, levert dat een hoge waarde op. 

 

1.14  Het Nationaal Register Varende Monumenten 

 

Tot slot van dit hoofdstuk is er het Nationaal Register Varende Monumenten 

(NRVM), dat sinds 1995 bestaat. Dit register is tot stand gekomen door par-

ticulier initiatief en het resultaat van samenwerking tussen de Sectie Va-

rende Monumenten van de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen (FONV) en het 

PIE. Na de opheffing van het PIE in 1997, zijn de taken binnen het NRVM 

overgenomen door Stabien.  

De reikwijdte van het NRVM wordt omschreven in de algemene criteria die gel-

den voor opname van schepen in het register. Zo moet het schip ouder zijn 

dan vijftig jaar en ligplaats hebben in Nederland of varen onder Nederlandse 

vlag. Het scheepstype moet meer dan vijftig jaar geleden beeldbepalend zijn 

geweest op de Nederlandse wateren of typerend binnen de ontwikkeling van de 

Nederlandse scheepsbouw. 

 

1.15  Historische typologie 

 

Registratie en waardering geschiedt aan de hand van een historische typolo-

gie. Deze bevat diverse historische scheepstypen, die op de Nederlandse wa-

teren hebben gevaren, zoals de tjalk, de botter, de aak, de luxemotor, de 

zeilwherry, enzovoort. Van ieder type wordt een gedetailleerd profiel ge-

schetst, waarin alle kenmerkende eigenschappen van het type worden opgeno-

men. Bij de waardering van het schip wordt volgens een gestandaardiseerde 

procedure getoetst in hoeverre het vaartuig beantwoordt aan het eerder vast-

gestelde profiel.  

De beoordeling valt uiteen in de drie onderdelen romp, opbouw en voortstu-

wing; elk van deze drie onderdelen wordt beoordeeld op vorm, materiaal en 

indeling. Indien deze onderdelen in voldoende mate beantwoorden aan het ‘au-

thentieke
24
 karakter’ (van meer dan vijftig jaar terug), wordt een schip 

gekwalificeerd als ‘Varend Monument’. Daarbij doet het er niet toe of er 

sprake is van ‘behoud’ van dat profiel of dat het profiel is ‘terugge-

bracht’; ieder schip kan een varend monument worden als het wordt ‘terugge-

 

24 ‘Authentiek’ wordt hier niet gebruikt in de zin van ‘materieel authentiek’.  
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restaureerd’
25
. Ook schepen met een goedgekeurd restauratieplan kunnen daarom 

in het register worden ingeschreven. Uiteraard moet de restauratie zich 

richten op een periode die langer dan vijftig jaar achter ons ligt.   

Schepen die niet voldoende beantwoorden aan het profiel, maar die wel vijf-

tig jaar of ouder zijn en beeldbepalend voor de Nederlandse wateren, krijgen 

het predikaat ‘historisch casco’.  

 

1.16   Waardering  

 

Hoe beter een schip voldoet aan het opgestelde profiel, hoe hoger de waar-

dering. Voor de beoordeling van varende monumenten zijn zeer gedetailleerde 

criteria opgesteld aan de hand waarvan het schip wordt beoordeeld en inge-

deeld in één van de categorieën:  

- Geheel monumentaal 

- Voldoende monumentaal 

- Beperkt monumentaal 

-  In potentie monumentaal 

- Historisch casco 

De beoordeling en indeling van de schepen geschiedt namens de Sectie Varende 

Monumenten, op basis van door de sectie vastgestelde criteria, door deskun-

digen van de verschillende aangesloten behoudsorganisaties. Voor ieder 

scheepstype bestaat een behoudsorganisatie, waar deskundigheid voor beoorde-

ling aanwezig is. 

Het register wordt door de SVM niet in de eerste plaats als selectie-instru-

ment gebruikt. Het NRVM heeft in de eerste plaats tot doel inventarisatie 

ten behoeve van het behoud van oude vaartuigen. Verder wordt het NRVM door 

de initiatiefnemers vooral gezien als ‘hulpmiddel om de belangenbehartiging 

van de historische schepen naar de diverse instanties te ondersteunen’. Het 

doel van een Nationaal Register met voor ieder schip geldende criteria is 

‘...te zorgen dat alle schepen die in het Nationaal register Varende Monu-

menten worden ingeschreven, ongeacht het scheepstype, aan de zelfde criteria 

voldoen’.  

 

25  Dat is in principe bij het RRHiO ook het geval. Zie par 2.1.  
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2  De Criteria 

 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe vanuit de in het vorig hoofdstuk ge-

noemde inspiratiebronnen de criteria voor het RRHiO zijn geformuleerd. Per 

criterium wordt een toelichting gegeven, waarbij voorbeelden uit de beoorde-

lingspraktijk worden besproken.  

 

2.1  Het RRHiO: doel en reikwijdte  

 

De ‘selectiecriteria voor historische railvoertuigen’ zijn ontwikkeld door 

Stabien in nauwe samenwerking met de ‘Klankbordgroep’ die, onder de verant-

woordelijkheid van het bestuur van Stabien, de totstandkoming van het regis-

ter heeft voorbereid en begeleid. In deze klankbordgroep, die nog altijd 

bestaat, hebben vertegenwoordigers van de collectiehouders zitting.  

Doel van het register is ‘een zo objectief mogelijk overzicht van Nederland-

se historische railvoertuigen’. Zoals eerder aangegeven, willen de initia-

tiefnemers daarmee bijdragen aan het behoud van een ‘representatieve selec-

tie’ van Nederlands historisch railmaterieel, als deelcollectie binnen de 

Collectie Nederland.
26
  

De reikwijdte van het register wordt in de eerste plaats bepaald door het 

criterium ‘Nederlands materieel’. Daaronder wordt materieel verstaan, dat in 

Nederland is gebouwd en/of het materieel dat in Nederland is gebruikt. Hier-

onder wordt dus ook materieel verstaan dat in het buitenland in dienst is 

geweest. Deze keuze voor Nederlands materieel betekent dat een aantal objec-

ten dat op dit moment door de collectiehouders wordt beheerd, niet kan wor-

den geregistreerd. Materieel dat weliswaar als railgebonden beschouwd kan 

worden, maar niet of nauwelijks als transportmiddel kan worden gezien, zoals 

havenkranen, monorails of loopkatten, wordt eveneens niet opgenomen.  

Verder wordt de reikwijdte van het register verduidelijkt met behulp van de 

onderstaande overwegingen.  

 

Leeftijd  

Van een leeftijdscriterium, de eerste voorwaarde in de Monumentenwet en ook 

gehanteerd bij het Nationaal Register Varende Monumenten, is afgezien.
27
 In 

verband met de relatief korte geschiedenis van het railvervoer, en daarmee 

van het fenomeen railvoertuigen, zou een begrenzing van vijftig jaar te be-

perkend zijn. Daarnaast roept een leeftijdscriterium voortdurend discussie 

op over objecten die net te jong zijn en, bij strenge toepassing, niet voor 

opname in het register in aanmerking zouden komen. Een strikte leeftijds-

 

26  Zie ook par. 1.3. 

27 In de museale wereld wordt doorgaans geen expliciet leeftijdscriterium gehanteerd.  
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grens leidt in dit soort gevallen tot een willekeurig oordeel in plaats van 

een kwalitatieve afweging. Daarom is in het geval van historische railvoer-

tuigen gekozen voor objecten die ‘buiten de actieve dienst zijn gesteld’. 

 

Fysieke staat 

In hoofdstuk 1 kwam ter sprake dat een object beoordeeld kan worden naar de 

cultuurhistorische waarde, maar ook naar de fysieke staat waarin het ver-

keert. Bij de beoordeling van railvoertuigen wordt de fysieke staat van het 

object op het moment van beoordeling buiten beschouwing gelaten. De cultuur-

historische waarde van een object is onveranderlijk, ongeacht de staat waar-

in het verkeert. Ook in de nu en dan oplaaiende discussie over de vraag hoe-

ver een restauratie mag gaan en over ‘terugrestaureren’, wordt geen stelling 

genomen.  

 

Beheer 

De beoordeling ten behoeve van het RRHiO houdt ook geen oordeel in over de 

wijze waarop met objecten kan of mag worden omgegaan. Er van uitgaande dat 

collectiehouders hun objecten op een zorgvuldige en respectvolle wijze behe-

ren, wordt iedere wijze van behoud legitiem geacht. Overigens ligt aan het 

register een document ten grondslag met ‘Richtlijnen behoud en beheer’. Er 

wordt vanuit gegaan dat elke collectiehouder deze richtlijnen onderschrijft.  

 

Werkend behoud 

In het verlengde hiervan ligt de discussie omtrent werkend behoud van indu-

striële objecten en de gevolgen daarvan voor de authenticiteit van het ob-

ject. Met betrekking tot het register geldt ook hier, dat over het al of 

niet werkend behoud geen oordeel wordt geveld. Het is aan de collectiehouder 

om daarop de juiste manier mee om te gaan. Ook hier houdt opname in het 

RRHiO geen oordeel in over de wijze waarop het object behouden wordt. Dis-

cussies over werkend behoud, diverse vormen van authenticiteit en het belang 

daarvan, worden hiermee buiten de beoordeling gelaten.  

 

2.2 Roerend of onroerend 

 

In hoofdstuk 1 zijn criteria uit de sectoren van het roerend en onroerend 

erfgoed aan de orde geweest. Omdat het bij historische railvoertuigen per 

definitie om roerende objecten gaat, zijn de criteria uit de sector van het 

roerend cultureel erfgoed als uitgangpunt genomen
28
. Wel zijn ze aangepast 

aan het fenomeen ‘railvoertuig’. De Deltaplancriteria zijn immers ontwikkeld 

om zowel kunstverzamelingen als collecties gebruiksvoorwerpen te beoordelen, 

 

28  Zie par. 1.8. 
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terwijl railvoertuigen toch (bijna) nooit als kunstvoorwerp van belang zijn. 

De vier Deltaplancategorieën zijn bovendien samengevoegd tot drie.  

Sommige aanpassingen zijn geïnspireerd op methodes die in de monumentenwe-

reld gebruikelijk zijn en die bijvoorbeeld ook door het Projectbureau Indu-

strieel Erfgoed zijn gehanteerd.
29
 Het gaat hier met name om de uitwerking 

van het begrip ‘cultuurhistorische waarde’ in relatie tot de meest typerende 

ontwikkelingsfasen in de geschiedenis van de desbetreffende branche en de 

mate waarin een object dergelijke typerende ontwikkelingen representeert. 

Besloten werd bovendien een begrip als ‘beeldbepalend’ uit de monumenten-

sector in de criteria van het RRHiO op te nemen.  

 

2.3 De criteria  

 

Er werd voor de criteria door Stabien en klankbordgroep een eerste concept 

gemaakt, dat gedurende de zomer van 1998 besproken is met alle collectie-

houders. Het tweede concept, dat op basis van de diverse reacties werd opge-

steld, is daarna schriftelijk aan alle collectiehouders voorgelegd. De defi-

nitieve criteria zijn op 18 november 1998 door de klankbordgroep vastge-

steld.  

Uiteindelijk is tot een tweede versie van de criteria gekomen, die in de 

figuur  op de volgende bladzij worden weergegeven. Gesteld kan worden dat 

deze criteria, en de daaraan gekoppelde waardering, binnen de wereld van het 

railhistorisch erfgoed in grote lijnen breed gedragen worden. 

De criteria worden verdeeld in drie clusters met bijbehorende waardering; A, 

B en C, waarbij A de hoogste waarde en C de laagste waarde vertegenwoordigt. 

Behalve de letters kent het systeem ook cijfers. Deze cijfers geven geen 

gradatie in waardering weer, maar een subcategorie binnen een cluster.  

 

2.4  Toelichting  

 

In het onderstaande worden achtergrond en betekenis per criterium toege-

licht. Criteria worden bovendien geïllustreerd met enkele voorbeelden uit de 

beoordelingspraktijk van de afgelopen twee jaar.   

 

 

 

 

 

29  Zie par. 1.9 e.v.  
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Selectiecriteria historische railvoertuigen 

 

 

Cluster A: Representatiewaarde, zeldzaamheidswaarde 

 

A1:  Het object representeert een cruciale ontwikkeling in de geschiedenis 

en de technische ontwikkeling van het Nederlandse railvervoer. 

 

A2:  Het object is de unieke of zeldzame representant van een serie die 

(of type dat) gedurende langere tijd beeldbepalend was. 

 

 

Cluster B: Ensemblewaarde, attractiewaarde, contextwaarde,  

documentatiewaarde 

 

B1:  Het object is onderdeel van een samenstel van voertuigen dat als zo-

danig van cultuurhistorisch belang is. 

 

B2:  Het object is door zijn opmerkelijke verschijningsvorm of geschiede-

nis een belangrijk, attractief onderdeel van de collectie. 

 

B3: Het object is betrokken geweest bij een belangrijke gebeurtenis in de 

geschiedenis van het Nederlandse railvervoer. 

 

B4:  Het object heeft een meerwaarde vanwege de historische relatie met de 

omgeving waarin het wordt bewaard of geëxploiteerd. 

 

B5:  Het object verkeert nog in een authentieke, d.w.z. ongewijzigde staat 

en vormt daardoor een waardevol documentair object. 

 

 

Cluster C: Wel passend binnen de doelstelling van de organisatie,  

maar niet onder A en B vallend 

 

C1: Het object is uitsluitend noodzakelijk voor het presenteren van ob-

jecten als bedoeld onder A en B, maar draagt op zichzelf niet bij aan de 

historische waarde van een collectie.  
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Cluster A: Representatiewaarde, zeldzaamheidswaarde 

 

A1: Het object is een representant van een cruciale ontwikkeling in de ge-

schiedenis en de technische ontwikkeling van het Nederlandse railvervoer. 

 

We zien hier een A-criterium uit het Deltaplan, de ‘schakelwaarde’ terug. 

Daar gaat het bijvoorbeeld om een essentiële fase of omwenteling in het oe-

vre van een kunstenaar of in de ontwikkeling van een wetenschap. Als we kij-

ken naar de wijze waarop door het PIE op dergelijke wijze ‘typerende fasen’  

in de geschiedenis van een branche worden gedefinieerd, is dit criterium 

zonder veel moeite toe te passen op die treinen of trams die bij uitstek 

zo’n fase of omwenteling in de geschiedenis van het railvervoer vertegen-

woordigen. Daarbij ligt overigens minder dan bij het Deltaplan de nadruk op 

het omslagpunt zelf. Het object kan ook een fase als geheel representeren.  

 

Voorbeeld: Onder nummer 01-002 staat in het register ingeschreven in de 

railcategorie ‘hoofdspoor’ de stoomlocomotief 13 van de Maatschappij tot 

exploitatie van Staatsspoorwegen (SS). Dit object uit de collectie van het 

‘Nederlands Spoorweg Museum’ kreeg de A-status als representant van een cru-

ciale ontwikkeling in de Nederlandse spoorweggeschiedenis. Het object repre-

senteert het begin van het railverkeer op door de Staat vanaf de jaren ’60 

van de 19
e
 eeuw aangelegde spoorwegen. 

 

Voorbeeld: Onder nummer 01-018 staat in het register ingeschreven in de 

railcategorie ‘interlokale tram’ de stoomlocomotief 56 van de Rotterdamse 

Tramweg Maatschappij (RTM). Dit object uit de collectie van de ‘Stichting 

v/h Rotterdamse Tramweg Maatschappij’ kreeg de A-status als vroege represen-

tant van een cruciale ontwikkeling in de geschiedenis van de interlokale 

tram. Het gaat hier om een zware tramlocomotief uit het begin van de 20
e
 eeuw 

met oververhitter en voorwarmer, die ook in vormgeving afstand neemt van wat 

tot dan toe in Nederland aan tramlocomotieven in dienst was. Deze locomotief 

representeert de derde generatie stoomtramlocomotieven in ons land.  

 

Voorbeeld: Onder nummer 02-053 staat in het register ingeschreven in de 

railcategorie ‘lokale tram’ het elektrisch motorrijtuig 572 van het Gemeen-

telijk Vervoerbedrijf Amsterdam (GVB). Dit object uit de collectie van het 

‘Tram Museum Amsterdam’ representeert een cruciale ontwikkeling in de ge-

schiedenis van de lokale tram in Nederland. Na de tweede wereldoorlog kreeg 

de tram als vervoermiddel te maken met een groeiend negatief imago. De in-

troductie van dergelijke ‘moderne’ trams (modern vanwege technische, vormge-

vings- en kostenaspecten) betekende in de wederopbouwperiode de redding van 

het lokale tramverkeer. Omdat het in Amsterdam ging om een zogenaamde ‘en-

kelgelede’ tram werd deze wel het ‘reddende enkeltje’ genoemd.  



 

 

Selectiecriteria Historische Railvoertuigen  -  blz 20 

 

 

A2: Het object is de unieke of zeldzame representant van een serie die (of 

type dat) gedurende langere tijd beeldbepalend was. 

 

Dit criterium is deels terug te voeren op een A-criterium uit het Deltaplan, 

de ‘ijkwaarde’. Beschrijvingen van een soort kunnen op dit object zijn geba-

seerd. Dit object staat voor veel dezelfde of gelijksoortige objecten.  

We zien het begrip ‘beeldbepalend’ ook in de (onroerende) monumentenzorg. In 

het RRHiO wordt er een iets andere betekenis aan gegeven. Kan in de monumen-

tenzorg één enkel gebouw zeer beeldbepalend zijn, bij railvoertuigen is daar 

een zekere kwantiteit voor nodig. Vaak werden grote series gebouwd die juist 

dáárom jarenlang het beeld van stad, dorp en platteland gedomineerd hebben. 

Als van al die objecten nog maar één exemplaar bewaard is gebleven, staat 

dat exemplaar als A2-object voor al z’n (verdwenen) soortgenoten. 

Het is van belang stil te staan bij de noodzakelijke combinatie van ‘zeld-

zaamheid’ en ‘beeldbepalend’. Zeldzaamheid op zich is in dit verband niet 

genoeg. Als er nooit meer dan één van geweest is, is dat in de meeste geval-

len juist aanleiding zo’n object géén A-status te verlenen.   

 

Voorbeeld: Onder nummer 01-005 staat in het register ingeschreven in de 

railcategorie ‘hoofdspoor’ het elektrisch treinstel 273 van de Nederlandse 

Spoorwegen (NS), het zogenaamde ‘materieel ’46’. Dit object uit de collectie 

van het ‘Nederlands Spoorweg Museum’ representeert een type trein (het na-

oorlogse elektrisch stroomlijnmaterieel) dat gedurende een lange periode 

zeer beeldbepalend is geweest voor het Nederlandse spoorwegnet. Het is de 

unieke representant van dit type. 

 

Voorbeeld: Onder nummer 01-024 staat in het register ingeschreven in de 

railcategorie ‘interlokale tram’ de stoomlocomotief 8 van de Haagse Tramweg 

Maatschappij (HTM). Dit object uit de collectie van de ‘Museum Stoomtram 

Hoorn - Medemblik’ representeert een type stoomtramlocomotief (het zogenaam-

de ‘Backertje’, gebouwd door de machinefabriek Backer & Rueb in Breda) waar-

van bij diverse trambedrijven gedurende bijna driekwart eeuw meer dan twee-

honderd exemplaren hebben gereden. Beeldbepalend dus voor de Nederlandse 

interlokale tram. Het is een zeldzame representant van het dit type, omdat 

buiten dit object slechts één ander exemplaar bewaard is gebleven.  

 

Voorbeeld: Onder nummer 03-111 staat in het register ingeschreven in de 

railcategorie ‘industriespoor’ een diesellocomotief van het type RL1A van 

Orenstein & Koppel, die vroeger dienst deed bij de steenfabriek Joseph vd 

Loo. Dit object uit de collectie van de Stichting ‘Rijssens Leemspoor’ re-

presenteert een type smalspoorlocomotief dat in de industrie zeer wijdver-

breid was, en dus zeer beeldbepalend. Er zijn echter -naar schatting- nog 
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minstens tien stuks in ons land aanwezig, onder andere bij diverse andere 

collectiehouders. Van uniciteit of zeldzaamheid is dus geen sprake. Deze 

locomotief kreeg derhalve de C-status. 

 

Voorbeelden: Onder nummers 03-099, 4-113 en 3-096 staan in het register in-

geschreven in de railcategorie ‘lokale tram’ respectievelijk een zogenaamde 

‘vierasser’ van de Rotterdamse Elektrische Tram (RET), een ‘Grootbordesser’ 

van de Gemeente Tram Amsterdam (GTA) en een ‘Ombouwer’ van de Haagse Tramweg 

Maatschappij (HTM). Met name bij de trambedrijven in de drie grote steden 

zijn na een bescheiden start aan het begin van de 20
e
 eeuw vaak zeer grote 

series elektrische motorrijtuigen in dienst gesteld. Ze bleven, na diverse 

verbouwingen, vaak meer dan een halve eeuw in dienst en kunnen dus voor de 

grote steden als zeer beeldbepalend worden aangemerkt.  

In de meeste gevallen gaat het echter om series / types waarvan zeer veel 

objecten bewaard zijn gebleven. Van ‘unieke’ of ‘zeldzame’ representanten is 

dan meestal geen sprake, reden om ze geen A-status te verlenen. 

documentatiewaarde 

 

B1: Het object is onderdeel van een samenstel van voertuigen dat als zodanig 

van cultuurhistorisch belang is. 

 

Het begrip ‘ensemblewaarde’, zoals hier verwoord, komt zowel bij de criteria 

van het Deltaplan als bij de monumentenzorg (stads- en dorpsgezicht) voor. 

Met dit criterium wordt aangegeven dat een object meerwaarde heeft door de 

combinatiemogelijkheid met één of meer andere objecten. 

 

Voorbeeld: Onder nummers 07-112 en 07-169/171 staan in de railcategorie ‘in-

dustriespoor’ respectievelijk ingeschreven een smalspoordiesellocomotief en 

drie turfwagens van de Puritmaatschappij. Deze objecten uit de collectie van 

de Stichting ‘Rijssens Leemspoor’ vormen tezamen een ensemble, dat een beeld 

geeft van de veentreintjes die decennia lang te zien zijn geweest in de 

hoogveengebieden van Zuid-oost Drente. Hoewel de veentreintjes in werkelijk-

heid meestal een stuk langer waren, kregen deze objecten vanwege de ensem-

blewaarde de B-status.  

 

B2: Het object is een attractief onderdeel van de collectie door z’n opmer-

kelijke verschijningsvorm of geschiedenis. 

 

Dit criterium is gebaseerd op een B-criterium uit het Deltaplan. Hier gaat 

het meer om het object zelf dan om wat het representeert (vgl een kunstwerk 

dat op zichzelf mooi of interessant kan zijn).  

 

Cluster B: Ensemblewaarde, attractiewaarde, contextwaarde,  
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Voorbeeld: Onder nummer 03-081 staat in het register ingeschreven in de 

railcategorie ‘industriespoor’ een stoomlocomotief, gebouwd door Cockerill,  

die vroeger dienst deed bij de fabriek Zuid-Chemie in Sas van Gent. Deze 

locomotief heeft, in tegenstelling tot de meeste andere stoomlocomotieven, 

een zogenaamde ‘verticale ketel’. Vanwege de opmerkelijke verschijningsvorm 

kreeg dit object uit de collectie van de ‘Museum Buurt Spoorweg’ de B-

status.  

 

Voorbeeld: Onder nummer 03-080 staat in het register ingeschreven in de 

railcategorie ‘industriespoor’ de stoomlocomotief 4389 van de United States 

Transportation Corps (UCTS). Dit object, onderdeel van de collectie van de 

‘Stoomtrein Goes-Borssele’, kwam in de tweede wereldoorlog met de Ameri-

kaanse troepen naar Europa om dienst te doen achter het front. Na de bevrij-

ding werd de locomotief in gebruik genomen door de Oranje Nassau-mijn in 

Limburg. Vanwege deze opmerkelijke geschiedenis kreeg het object de B-

status.  

 

B3: Het object is betrokken geweest bij een belangrijke gebeurtenis in de 

geschiedenis van het Nederlandse railvervoer.  

Hier zien we de ‘symboolwaarde’ uit het Deltaplan in terug, aangepast in die 

zin, dat slechts de geschiedenis van het railvervoer aan de orde is en niet 

de geschiedenis in het algemeen.   

 

Voorbeeld: Tot nu toe zijn er nog geen objecten beoordeeld, die om deze re-

den de B-status verkregen.  

 

B4: Het object is van meerwaarde vanwege de historische relatie met de omge-

ving waarin het wordt bewaard of geëxploiteerd.  

Het object is van plaatselijke of regionale betekenis, omdat het vroeger in 

de zelfde plaats of streek dienst deed. Het object vertegenwoordigt dan voor 

die plaats of streek een bijzondere waarde.  

 

Voorbeeld: Onder nummer 02-057 staat in het register ingeschreven in de 

railcategorie ‘hoofdspoor’ de goederenwagon 552 2 032 van de Nederlandse 

Spoorwegen. Dit object, onderdeel van de collectie van de ‘Zuid-Limburgse 

Stoomtrein Maatschappij’, betreft een kolenwagen. Dergelijke wagens hebben 

vanwege hun binding met de mijnindustrie voor Zuid-Limburg een bijzondere 

betekenis. Daarom kreeg het object de B-status.  

 

Voorbeeld: Onder nummer 02-039 staat in het register ingeschreven in de 

railcategorie ‘lokaalspoor’ het personenrijtuig C 905 van de Hollandsche 

IJzeren Spoorweg Maatschappij. Dit object, onderdeel van de collectie van de 
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‘Museum Buurtspoorweg’, is destijds aangeschaft om werkliedenvervoer voor de 

Twentse textielindustrie te verzorgen. Het is als 'typisch Twents' erfgoed 

te beschouwen. Het object kreeg daarom de B-status. 

 

Voorbeelden: In de grote steden zijn in diverse collecties trams bewaard 

gebleven die ook daadwerkelijk in die steden hebben dienst gedaan (bijvoor-

beeld de collecties van de Tramweg Stichting in Rotterdam, het Haags Trammu-

seum in Den Haag en het Amsterdams Openbaar Vervoer Museum en het Rijdend 

Elektrisch Trammuseum in Amsterdam). Veel van deze objecten verdienen om die 

reden in principe een B-status, maar van een automatische toekenning zal 

geen sprake zijn. Andere overwegingen, zoals de context waarin het object 

wordt gepresenteerd, zullen een rol blijven spelen. 

   

B5: Het object is een waardevol documentair object, omdat het nog in authen-

tieke, dwz sinds de buitendienststelling ongewijzigde, staat verkeert. 

Dit is het enige criterium, waarbij de ‘fysieke staat’ van het object een 

rol speelt. Het is voorstelbaar dat een object juist vanwege de ongewijzigde 

staat van belang is. Uiteraard behoudt het object dan slechts een B-status 

als het in die staat blijft.   

   

Voorbeeld: Onder nummer 04-124 staat in het register ingeschreven in de 

railcategorie ‘lokale tram’ de werkwagen H 56 van het Gemeentelijk Vervoer-

bedrijf Amsterdam (GVB). Dit object, onderdeel van de collectie van het Tram 

Museum Amsterdam, is een zogenaamde railreinigingsmotorwagen. Aan deze wagen 

zijn sinds de buitendienststelling geen fundamentele wijzigingen aangebracht 

en het object verkeert dus in authentieke staat. Deze motorwagen is daarmee 

een waardevol documentair object en kreeg daarom de B-status. Deze status 

behoudt het object alleen, als de staat ongewijzigd blijft.  

 

Cluster C: Wel passend binnen de doelstelling van de organisatie,  

maar niet onder A en B vallend 

 

Het object is uitsluitend noodzakelijk voor het presenteren van objecten als 

bedoeld onder A en B, maar draagt op zichzelf niet bij aan de historische 

waarde van een collectie. 

 

Voorbeelden: In feite komen alle objecten die niet één van de criteria onder 

A of B voldoen, èn die binnen de reikwijdte van het register vallen, in de 

C-categorie terecht. Daarbij wordt het oordeel of het object binnen de col-

lectie past, aan de collectiehouder overgelaten, evenals het oordeel of het 

object werkelijk nodig is voor het presenteren van andere objecten.  
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2.5  Aanvullende overwegingen 

 

Voertuigen maken doorgaans deel uit van ‘grotere gehelen’, bijvoorbeeld col-

lecties. Als zodanig kunnen ze een rol spelen in de ‘Collectie Nederland’, 

die ze als individueel object niet vervullen. Een aantal overwegingen kan 

daarom aanleiding geven voor de waardering van zo’n object als ‘onderdeel 

van een grote geheel’, zonder dat daarmee de waarde van het object zelf ver-

andert.  

 

Samenstellingen 

Voertuigen kunnen juist in samenstellingen het historische beeld versterken.  

Het ging en gaat bij spoorwegexploitatie immers steeds om het rijden met 

treinen, en niet om het rijden met een enkel object. Zeker indien deze trei-

nen naar hun aard en historische functie (uniform) waren samengesteld uit 

grotere aantallen voertuigen van hetzelfde type, verdient het aanbeveling de 

combinatie(mogelijkheden) voor het nageslacht te behouden. Zo’n combinatie 

kan dan als geheel een hogere status krijgen (bijvoorbeeld A). Die status 

zal er overigens in het algemeen toe leiden dat de samenstellende delen min-

stens de B-status krijgen vanwege de ensemblewaarde. 

 

Voorbeeld: Onder de nummers 01-007 t/m 01-013 staat in het register inge-

schreven in de railcategorie ‘hoofdspoor’ een aantal personenrijtuigen van 

de Nederlandse Spoorwegen. Het zijn sneltreinrijtuigen, die vanwege de lich-

te stroomlijnvorm ‘bolkoppen’ werden genoemd. Deze objecten, die deel uitma-

ken van de collectie van de ‘Veluwse Stoomtrein Maatschappij’, zouden een 

‘bolkoppenstam’ kunnen vormen als een restauratierijtuig van hetzelfde type 

aan het geheel kan worden toegevoegd. Hoewel de afzonderlijke objecten niet 

buitengewoon zeldzaam zijn, is het ensemble dat wel. Wanneer de VSM er in 

slaagt, een restauratierijtuig toe te voegen, kan de stam als geheel als A 

worden beoordeeld.  

 

Voorbeeld: Onder de nummers 02-065 t/m 02-068 staat in het register inge-

schreven in de railcategorie ‘interlokale tram’ een aantal personenrijtuigen 

en een stoomlocomotief van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Het zijn objecten 

die tot de opheffing in 1955 dienst hebben gedaan op de NS-tramlijn van Alk-

maar naar Bergen aan Zee en die nu deel uitmaken van de collectie van de 

‘Museumstoomtram Hoorn - Medemblik’. Hoewel niet alle afzonderlijke objecten 

de A-status kregen, zou het geheel, mits als zodanig voorgedragen, die wel 

kunnen verkrijgen. Het ensemble geeft een goed beeld van een Nederlandse 

stoomtram, zoals die met name op tramlijnen van de NS in het verleden dienst 

deed.  
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Integraal bedrijfstype 

Voertuigen kunnen, ook als ze niet geselecteerd zijn, deel uitmaken van een 

integraal te bewaren industrieel monument, bijvoorbeeld in de vorm van een 

bepaald (type) spoor- of tramwegbedrijf. Een dergelijke collectie kan in z’n 

geheel beschouwd worden als een ‘ensemble’, zoals in het beschermd stads- en 

dorpsgezicht.  

 

Voorbeeld: V/h de Rotterdamse Tramweg Maatschappij stelt zich ten doel een 

beeld te geven van de historische ontwikkeling van één enkel interlokaal 

trambedrijf, de vroegere Rotterdamse Tramweg Maatschappij (RTM). Individuele 

RTM-voertuigen kunnen het beeld van de collectie versterken, temeer omdat de 

historie van de RTM –ten dele- exemplarisch is voor de ontwikkeling van de 

Nederlandse interlokale tram in het algemeen.  

 

Monumentale lijn 

Voertuigen kunnen, ook als ze niet geselecteerd zijn, deel uitmaken van een 

integraal te bewaren industrieel monument, bijvoorbeeld in de vorm van een 

spoorlijn met bijbehorende artefacten. Een dergelijke spoorlijn kan in z’n 

geheel beschouwd worden als een ‘ensemble’, zoals in het beschermd stads- en 

dorpsgezicht.  

 

Voorbeeld: Eén van de collectiehouders, de ‘Zuid-Limburgse Stoomtrein Maat-

schappij’ (ZLSM) exploiteert een spoorverbinding die vroeger grensover-

schrijdend was. Op deze lijn reed destijds ook Duits materieel (bijvoorbeeld 

de zogenaamde ‘Railbussen’), waarvan de ZLSM er een aantal bezit. Deze indi-

viduele objecten worden als buitenlands materieel niet in het register opge-

nomen, maar kunnen het historisch beeld van de desbetreffende spoorlijn ver-

sterken.  
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Conclusies  

 

Selectie van cultureel erfgoed is nodig om tot een ‘beheersbare’ collectie 

te komen. Dat geldt ook voor historische railvoertuigen. Mede daarom heeft 

een aantal collectiehouders op dat gebied enige jaren geleden het initiatief 

genomen tot het project ‘Register Railgebonden Historische Objecten’ 

(RRHiO). Dit project is in 1998 gestart; het wordt uitgevoerd door de Stich-

ting Stabien in samenwerking met de collectiehouders.  

 

Met behulp van het register ontstaat een overzicht van de totale verzameling 

‘railgebonden historische objecten’ in ons land en inzicht in de waarde van 

die objecten. Dergelijke registers kunnen dus goed als selectie-instrument 

gebruikt worden.  

 

Het doel van het RRHiO is te komen tot een ‘representatieve selectie histo-

rische railvoertuigen’ als deelcollectie binnen de Collectie Nederland. Met 

‘representatief’ wordt bedoeld dat deze deelcollectie illustratief moet zijn 

voor de geschiedenis van het Nederlandse railvervoer.  

 

Om te kunnen selecteren zijn criteria nodig. Daartoe werd -ook in 1998- door 

Stabien een tweede project gestart, dat ‘het formuleren van selectiecriteria 

voor branchegebonden roerend industrieel erfgoed’ tot onderwerp had. De spe-

cifieke branche betreft hier dan het railvervoer. De resultaten van het pro-

ject kunnen tot voorbeeld dienen voor andere branches, bijvoorbeeld in het 

kader van de Mobiele Collectie Nederland.  

 

In de afgelopen jaren zijn op diverse terreinen van het cultureel erfgoed 

selectieprojecten ontwikkeld. Deze projecten zijn belangrijke inspiratie-

bronnen geweest. Met name de selectie van industrieel erfgoed door het Pro-

jectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) heeft -uiteraard- zeer bruikbare in-

zichten opgeleverd.  

 

Hoewel eerder bedoeld voor ‘waardering’ dan voor ‘selectie’, zijn eerder 

criteria ontwikkeld voor mobiel erfgoed, namelijk voor het ‘Nationaal Regis-

ter Varende Monumenten’ (NRVM). Deze criteria hebben voor het RRHiO nauwe-

lijks een rol gespeeld. Opgemerkt moet worden dat voor de beide sectoren 

binnen het mobiel erfgoed nu twee sets van selectiecriteria bestaan die on-

derling grote verschillen vertonen. Deze verschillen zijn niet of nauwelijks 

te verklaren uit de aard van de objecten. Wellicht dat verschillende doel-

stellingen en de rol van ‘het veld’ (de initiatiefnemers) bij het ontwikke-

len van de criteria als verklarende factoren opgevoerd kunnen worden.  

Als het gaat om de Mobiele Collectie Nederland, zullen uiteraard ook de cri-
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teria van het NRVM, in vergelijking met die voor het RRHiO, op hun bruik-

baarheid bekeken moeten worden. 

 

We kunnen constateren dat in de ‘mobiele-monumentenzorg’ sprake is van een 

hoge mate van autonomie van de verschillende sectoren. Deze vorm van monu-

mentenzorg (en daarbij behorende selectieprocessen) kan wel gezien worden 

als ‘bottum-up’ benadering; het ‘veld’ speelt een doorslaggevende rol bij de 

totstandkoming van selectiecriteria en -procedure.  

Dit in tegenstelling tot een ‘top-down’ benadering, waarbij door -of onder 

regie van- de overheid criteria en spelregels worden vastgesteld.   

 

Zo’n ‘bottum-up’ benadering is zeer geschikt in verband met motivering en 

draagvlak bij eigenaren / beheerders van mobiel erfgoed. In hoeverre de ver-

schillen in selectie-methoden die dat blijkbaar oplevert, zich verhouden tot 

een ‘erfgoedbrede selectiefilosofie’ is wellicht een punt voor verdere dis-

cussie.  

Gezien de belangrijke rol die particulieren en vrijwilligers bij het behoud 

van mobiel erfgoed spelen lijkt zo’n discussie noodzakelijk.  

 

De selectiecriteria voor het RRHiO zijn door Stabien in nauwe samenwerking 

met het veld (de collectiehouders) ontwikkeld.  

In navolging van het PIE werd groot belang gehecht aan de ‘cultuurhistori-

sche waarde’ van het object. Daar willen we in dit verband onder verstaan 

‘het vermogen om informatie te verschaffen over de geschiedenis van het Ne-

derlandse railvervoer’.  

Andere aspecten als de ‘fysieke staat’ van het object of de ‘materiële ori-

ginaliteit / authenticiteit’ worden nadrukkelijk niet in de beoordeling mee-

genomen. Ook vraagstukken rond ‘werkend behoud’ komen in de beoordeling van 

een object niet aan de orde.  

 

De ervaringen met het RRHiO tot nu geven aanleiding tot de conclusie dat het 

buiten de beoordeling laten van de ‘fysieke staat van het object’ niet on-

verkort houdbaar is. Omdat discussies hierover (nog) niet tot voldoende 

eensluidende en werkbare uitgangspunten hebben geleid, is verdere gedachte-

wisseling noodzakelijk, liefst in erfgoedbreed verband.  

 

Het streven naar een ‘representatieve selectie’ houdt in dat duidelijk ge-

maakt wordt, wat gerepresenteerd moet worden. Aansluitend bij het PIE gaat 

het dan om de meest typerende ontwikkelingen in de desbetreffende branche.  

 

Voor historische railvoertuigen is dit vertaald in de representatie van 

‘cruciale ontwikkelingen in de geschiedenis van het Nederlandse railvervoer’ 

en ‘beeldbepalende types of series railvoertuigen, die gedurende langere 
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tijd hebben dienstgedaan’. Objecten die daaraan voldoen, komen in het RRHiO 

in de A-categorie terecht, de categorie die uiteindelijk de ‘top’ van de 

deelcollectie historische railvoertuigen binnen de (Mobiele) Collectie Ne-

derland zal vormen. 

  

Waardering en selectie kunnen niet zonder een inventarisatie en een zekere 

typologisering.  

In tegenstelling tot de PIE-procedure is voor het RRHiO deze inventarisatie 

en typologisering pas later op gang gekomen en nog niet gereed. Er is een 

overzicht gemaakt van ‘cruciale ontwikkelingen’ en er heeft discussie plaats 

over de vraag wat ‘beeldbepalend’ genoemd kan worden en wat niet. Verdere 

theorievorming en ontwikkeling van relevant historisch inzicht hieromtrent 

is noodzakelijk.  

 

Geconcludeerd moet worden dat theorievorming en wetenschappelijk inzicht in 

de historische ontwikkeling bij het Nederlandse railvervoer, en meer in het 

algemeen van de Nederlandse ‘mobiele’ sector, minder ontwikkeld zijn dan in 

andere sectoren. In de beeldende kunst, de architectuur of de techniek zijn 

dergelijke inzichten veel sterker ontwikkeld. Dergelijke inzichten zijn on-

ontbeerlijk bij een verantwoord proces van waarderen en selecteren van cul-

tuurgoederen.  

 


