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1. Algemeen. 
 

Zorg voor de collectie is een belangrijke pijler van elke verzameling. Aspecten inzake het 

collectiebeleid van een museum of archiefinstelling worden beschreven in een collectieplan.  

In dit Beleidsplan voor de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR) worden verschillende elementen 

beschreven, zoals collectiebeschrijving, collectieregistratie, documentatie, onderzoek en 

collectievorming. Ook wordt beschreven hoe de SNR in de toekomst om wil gaan met publiek dat 

gebruik wil maken van de collectie.  

Dit plan is onderdeel van een drieluik. Het Beleidsplan geeft de kaders aan voor de verdere uitbouw 

van de collectie. Anders gezegd, het zet ons op nieuw spoor in een tijd waarin digitalisering een 

steeds grotere rol gaat spelen. Samen met het Collectieplan 2015 – 2018 en het Actieplan vormt het 

een drieluik dat invulling gaat geven aan de missie van de SNR. Deze luidt: 

De SNR is een toonaangevend en verbindend kennisinstituut op het gebied van railvervoer in 

Nederland en zijn voormalige gebiedsdelen; met als taak het verzamelen en ontsluiten van 

documenten, fotografische materialen (analoog en digitaal) en archivalia. Zij stelt deze 

collectie beschikbaar voor publicatie en onderzoek. Tevens beheert de SNR een beperkte 

collectie op het gebied van buitenlands railvervoer en zorgt zij voor verbinding met 

buitenlandse kennisinstituten. 

Hoofddoelstelling van de SNR is het verzamelen en beheren van documentatie, archivalia en 

fotografische materialen op het gebied van de spoor- en tramwegen in Nederland en voormalige 

gebiedsdelen (vanaf hier “Nederland” genoemd). Deze collectie noemen we de kerncollectie. Deze 

collectie vormt de basis van de gehele verzameling en is tevens als collectie onvervangbaar 

ondersteunend aan andere collecties in Nederland op het gebied van railvervoer (Utrechts Archief, 

Spoorwegmuseum). Met het begrip toonaangevend wil de SNR bereiken dat de collectie heel goed 

geschikt is/wordt om de geschiedenis van het Nederlandse railvervoer vast te leggen, in 

samenwerking met andere beheerders van collecties op dit gebied. Toonaangevend wil uitdrukkelijk 

niet zeggen: allesomvattend. Daarvoor is samenwerken met de andere collectiebeheerders nu juist 

nodig. 

Daarnaast behoort het buitenland tot het  verzamelgebied van de SNR. De NVBS is sinds de 

oprichting in 1931 een internationaal georganiseerde vereniging. Men heeft vele reizen 

georganiseerd, er zijn belangwekkende buitenlands gerelateerde collecties in de verzameling 

aanwezig en de NVBS heeft ook een zekere taak waar het gaat om het informeren en interesseren 

van de belangstellenden, ook op het gebied van buitenlands railvervoer. Met het oog op de toekomst 

en de beschikbare ruimte en kennis moet er echter voor worden gekozen om het buitenland beperkt 

te verzamelen. Om de leden van de NVBS meer te kunnen bieden dan wat de SNR kan omvatten is 

het opbouwen van verbindingen met buitenlandse verzamelinstituten een uitdaging. Meer 

informatie hierover kan men vinden bij de beschrijving van de verschillende deelcollecties.  

Onder railvervoer verstaat de SNR het vervoer van personen en/of goederen met voertuigen, die met 

spierkracht of mechanisch worden voortbewogen over één of meer rails. 
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De collectie van de SNR is een “schatkamer”, zij vormt de neerslag van jaren gericht verzamelen door 

NVBS leden. Op landelijk / regionaal niveau is er geen enkele andere verzameling die qua inhoud 

eenzelfde compleet beeld geeft van het railvervoer in Nederland. De diverse deelverzamelingen 

maken de collectie tot een uniek geheel dat een uitstekend inzicht geeft in geschiedenis en 

ontwikkeling van het fenomeen spoor- en tramwegen. Deze documentaire collectie vormt dus mede 

een basis voor andere (soortgelijke) instellingen en is een voortdurende bron van gegevens voor 

iedereen (binnen en buiten de NVBS) die meer wil weten over het railvervoer in Nederland of zich 

een beeld wil vormen van dit onderwerp met betrekking tot het buitenland. 

Leeswijzer 

Dit Beleidsplan beoogt een zo compleet mogelijk inzicht te geven in het beleid dat het SNR-bestuur 

de komende jaren wil voeren. Het is daardoor een rapport van flinke omvang geworden. Voor wie wil 

volstaan met het kennis maken  met de hoofdlijnen is het lezen van teksten in de kaders  voldoende. 
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2. Collectiebeschrijving. 
 

2.1. Kerncollectie. 
 

Tot de kerncollectie van de SNR behoren die deelverzamelingen die de missie direct ondersteunen. 

Het gaat daarbij om het “gezichtsbepalende” gedeelte van de verzameling. In het geval van de SNR 

betreft dit de Nederlandse collecties. Het woord “toonaangevend” is daarbij van groot belang. De 

gecombineerde verzamelingen, zoals materieeltekeningen, vervoerbewijzen, documentatie en 

fotografische objecten (negatief, foto, film, dia, digitale foto etc) vormen samen deze totale collectie 

“Nederland”. Het is voor de toekomst van belang de verzameling meer te gaan zien als een geheel 

dan als verschillende deelcollecties. De uitgewogen verzamelingen in de deelcollecties vormen 

samen een toonaangevend geheel.  

Binnen de kerncollectie onderscheiden we “topstukken” (A-stukken), “belangrijke, aan de topstukken 

gerelateerde stukken” (B) en een studiecollectie van aanvullend materiaal ( C). Deze topstukken 

binnen de deelverzamelingen vormen samen al een deel van de kerncollectie. Aangevuld met 

belangrijke stukken uit B en C. De A en B stukken moeten ieder voor zich getoetst worden aan het 

criterium toonaangevend (uit de missie).  

De indeling in A-, B- en C-stukken wordt gedaan door de beheerders, in overleg met de conservator. 

2.2. Collectiehistorie. 
 

De collectie ontwikkelt zich van in delen verspreid over Nederland naar één Documentatiecentrum 

met een stevige wereldwijde toegankelijkheid. 

De nu in Amersfoort ondergebrachte collectie bestaat uit een zeer groot aantal items, die zijn 

verworven gedurende de gehele periode dat de NVBS als vereniging (sinds 1931) bestaat. Leden 

schonken bij leven of na hun overlijden hun materialen aan de NVBS. Om deze te beheren werd de 

aparte Stichting NVBS Railverzamelingen in het leven geroepen. Op deze manier kwamen er zeer vele 

en bijzondere stukken in de SNR collectie terecht. Al vroeg werd gekozen voor een inrichting in 

deelcollecties met aan het hoofd daarvan een beheerder, eventueel vergezeld van assistent – 

beheerder (s). Voordat de huidige documentatieruimte in Amersfoort haar deuren opende verbleven 

de deelverzamelingen bij beheerders thuis of waren op andere plaatsen ondergebracht. Nadat de 

verzamelingen (grotendeels) op een plek werden ondergebracht (2006) ontstonden er meer 

mogelijkheden om aan de collecties te werken. Selectie, registratie en verantwoorde bewaring 

werden nu mogelijk. Daarnaast ontstond de wens om (tenminste een deel van) de collectie digitaal 

beschikbaar te maken. Dat vergde de realisatie van een metadata-systeem, waarin gegevens van het 

te digitaliseren materiaal konden worden ondergebracht. Daarnaast nodigden deze ontwikkelingen 

uit tot een andere kijk op de deelcollecties. Het uiteindelijke doel hiervan is een (groot) gedeelte van 

de verzamelingen via digitale bronnen (o.a. internet) beschikbaar te maken. Dit is momenteel een 

van de belangrijkste lopende processen, naast het voortdurende opschonen, aanpassen en 

inventariseren van de bestaande collecties. Al deze taken worden sinds het begin uitgevoerd door 

vele vrijwilligers, die op basis van hun kennis aan de collecties werken. 
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2.3. Indeling in deelcollecties. 
 

De SNR bestaat uit de volgende deelcollecties: 

1. Documentatie tramwegen Nederland (en voormalige gebiedsdelen) 

2. Documentatie spoorwegen Nederland (en voormalige gebiedsdelen) 

3. Foto / prentbriefkaarten tramwegen Nederland (en voormalige gebiedsdelen) 

4. Foto / prentbriefkaarten tramwegen Buitenland (zonder België, Luxemburg en Frankrijk) 

5. Foto / prentbriefkaarten tramwegen België, Luxemburg en Frankrijk 

6. Foto / prentbriefkaarten spoorwegen Nederland (en voormalige gebiedsdelen) 

7. Foto / prentbriefkaarten spoorwegen buitenland 

8. Filmmateriaal spoor- en tramwegen 

9. Dia’s spoor en tramwegen Nederland en buitenland 

10. Negatieven spoor- en tramwegen 

11. Knipsels tramwegen Nederland (en voormalige gebiedsdelen) 

12. Knipsels spoorwegen 

13. Materieeltekeningen 

14. Kaartmateriaal en bouwtekeningen1 

15. Vervoerbewijzen spoorwegen Nederland (en voormalige gebiedsdelen) 

16. Vervoerbewijzen tramwegen Nederland (en voormalige gebiedsdelen) 

 

Deze indeling is historisch gegroeid. Zeker toen de deelcollecties nog verspreid over Nederland 

ondergebracht waren had die indeling een logisch karakter. Het samenbrengen van nagenoeg alle 

deelcollecties en ontwikkelingen als de digitalisering en het ruimtebeslag van de gehele collectie 

kunnen aanleiding worden om die indeling te herzien. Het bestuur zal daar in deze beleidsperiode 

voorstellen voor ontwikkelen. 

2.4. Fotobureau en Fotorondzendingen 
 

Tot de activiteiten van SNR behoren tevens een Fotobureau en Fotorondzendingen. Het Fotobureau 

vervaardigt afdrukken van foto’s en dia’s c.q. laat deze vervaardigen; dit alles ten behoeve van de 

leden die daarom verzoeken. Fotorondzendingen verzendt bloksgewijs aantallen foto’s  aan leden die 

daarom hebben gevraagd. Deze leden dienen na bezichtiging van de foto’s deze door te zenden aan 

hun opvolger in de rondzending. 

2.5. Herkomst collectie. 
 

De SNR collectie bestaat voor een groot gedeelte uit schenkingen en legaten van derden (met name 

leden van de NVBS, maar ook bijvoorbeeld van bedrijven als ProRail), verder zijn er door de 

beheerders (ter completering / verbetering) aangekochte collectiedelen aanwezig. Een klein gedeelte 

bestaat uit bruiklenen en  ‘collecties die door de er aan gehechte voorwaarden beperkingen in 

beheer en toegankelijkheid van het geheel opleggen’. Deze zijn in het verleden aangenomen, vaak 

van (voor  de geschiedenis van het railvervoer) belangrijke personen. Gezien de druk die dergelijke 

                                                           
1 Dit is de nieuwe naam voor ‘Topografie’ die in overleg met beheerder Kees Kooij is gekozen. 
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collecties uitoefenen op met name de ruimte doordat beperkingen zijn opgelegd (collecties mogen 

bijvoorbeeld niet uit elkaar worden genomen) wordt in de toekomst toegewerkt  naar een minimaal 

aantal voorwaarden aan dergelijke collecties.  

Cultuurhistorische waarde. 

Het is bekend waar zich belangrijke collecties op spoor- en tramweggebied in Nederland (zowel in 

musea als bij particulieren) bevinden. Ook is er een goede indicatie wat er zoal in Nederland her en 

der bewaard is gebleven. Op basis daarvan, gekoppeld aan de kennis van de deelcollectie-beheerder 

is binnen de SNR een duidelijk beeld ontstaan wat de belangrijkste stukken zijn binnen de deel- 

collecties. Samen vormen deze stukken een onvervangbaar geheel dat qua cultuurhistorische waarde 

zeer belangrijk mag worden genoemd. Slechts enkele voorbeelden: de glasnegatieven van dhr. 

Derens, het affiche van de Nederlandse Rhijn Spoorwegmaatschappij , diverse originele 

materieeltekeningen, verschillende unieke en eenmalige vervoerbewijzen, de HSM 

locomotiefboeken en vele honderden onvervangbare foto’s. Deze stukken zijn nergens anders 

aanwezig en vormen de waardevolle basis waarom nu een grote verzameling is gevormd die als 

geheel een belangrijke cultuur historische waarde heeft gekregen. Als bewijs daarvoor mogen de vele 

aanvragen voor gebruik van delen van de collectie voor tentoonstellingen of voor het uitgaven van 

boeken worden gezien. 

Ondanks dit alles ziet de SNR het als zijn taak ook te blijven speuren naar nu nog onbekende 

collecties die bijdragen aan de missie. 
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3. Collectieregistratie, documentatie en onderzoek. 
 

3.1. Registratie. 
 

Het hoofddoel van registratie is het systematisch vastleggen van elementaire gegevens over 

voorwerpen uit de collectie, waardoor het beheer van de collectie en de juridische verantwoording 

inzichtelijk zijn.  

Binnen SNR is geen centraal registratiesysteem (zoals bijvoorbeeld Adlib) aanwezig. Bij SNR werken 

vrijwilligers met ieder voor zich een andere achtergrond waar het gaat inzake het registreren / 

vastleggen van gegevens met betrekking tot de beheerder collectie. Daaronder zijn enkele personen 

aanwezig met kennis van archief- en registratiesystemen. Bij vrijwel alle deelcollecties wordt op een 

bepaalde, zelf ontwikkelde wijze bijgehouden waaruit de collectie bestaat. Bij een aantal van de 

deelcollecties werkt men met een (vaak overzichtelijke en gedetailleerde) catalogus. De verschillen 

zijn onderling soms groot, en niet iedereen werkt hierbij met een computer. Om de gegevens ook in 

de toekomst zoveel mogelijk voor derden beschikbaar te hebben (en houden) moet worden 

aanbevolen om deze inventarislijsten, catalogi etc. in ieder geval zoveel mogelijk ook digitaal 

beschikbaar te maken, bij elkaar te bewaren en (door de beheerder) te laten aanvullen.  

In toenemende mate moeten we rekening houden met juridisch verantwoordelijk opereren. Het gaat 

daarbij met namen om auteursrechten bij het openbaar maken van stukken uit de collectie. Voor 

oude stukken waarvan de maker niet (meer) bekend is zal gebruik gemaakt worden van een 

disclaimer. 

Voor de te digitaliseren (foto-) objecten wordt een systeem van metadata-registratie aangehouden 

dat zelf is ontwikkeld (o.a. met behulp van de door Sluiter2 gebruikte methodiek).  

Deze registratie is inmiddels al zeer uitgebreid en zal op termijn een groot deel van de fotografische 

collecties betreffen, waardoor ontsluiting en toegang tot de fotografische materialen zeer veel beter 

zal zijn. Dit proces is in volle gang. Het verdient aanbeveling om na te gaan of (delen van) de 

documentaire collecties (tekeningen, kaartmateriaal, documentatie) ook op deze manier kunnen 

worden ontsloten en gescand. Daarna kunnen ook deze zaken via o.a. internet ter beschikking 

komen. Dit vergt echter de inzet van vele “handen”, dit materiaal is over het algemeen kwetsbaar en 

kan niet zomaar worden gescand. Onderzocht zal worden of uitbesteding van deze materialen aan 

professionele organisaties voor scanwerk een oplossing kan zijn. Bij die deelcollecties waarvan nog 

geen afdoende registratie in de vorm van een overzicht of catalogus voorhanden is het zaak dat dit 

alsnog gebeurt, zodat op basis van deze inventarisaties tot een goed en compleet overzicht van de 

SNR collecties kan worden gekomen. 

                                                           
2 Overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven / samengesteld door J.W. Sluiter e.a. ; [met 
bijdragen van A.A. Wedzinga, J.G.C. van de Meene, R. Ankersmit ; kaarten van Dick van der Spek], 4e herz. en 
uitgebr. dr, Utrecht : Uitgeverij Matrijs, 2011; Plaatsnummer NVBS Bibliotheek Sa-100.053.d  
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Over indelingsmethodieken valt veel te zeggen. De door Sluiter gehanteerde methodiek geeft een 

indeling op het niveau van bedrijven. We zien echter sinds het verschijnen van dat boek allerlei 

nieuwe bedrijven ontstaan (en weer verdwijnen). Per bedrijf zijn allerlei indelingsmethodieken 

mogelijk, en in gebruik. Dat geldt zeker voor de trambedrijven. Hét indelingsprincipe bestaat echter 

niet. Daarom moeten de verschillende methodieken goed vastgelegd worden. 

3.2. Documentatie. 
 

Binnen de deelverzamelingen worden aangenomen collecties gedocumenteerd, rekening houdend 

met door de SNR geaccepteerde voorwaarden van schenkers. Van personen worden waar dat relevant 

is, de naam, het lidmaatschapsnummer (en zijn of haar fotonummer) vastgelegd. Daarnaast worden de 

juridische achtergronden (zoals de status van de collectie: bruikleen, schenking etc.) vastgelegd in 

contracten waarbij tevens aandacht is voor de juiste afhandeling van de rechten, met het oog op het 

gebruik van (gedigitaliseerd) materiaal in de toekomst is het van groot belang dit al direct bij aanname 

van een collectie vast te leggen (zie de “werkinstructies”).  

De administratie op dit gebied vormt, samen met de overige administratie van het bestuur een stuk 

collectiedocumentatie van groot belang. Het beheer hiervan ligt bij de secretaris van het SNR 

bestuur.  

 

3.3. Onderzoek. 
 

De SNR faciliteert onderzoek door derden, zoals leden die een publicatie willen voorbereiden.  

Hierbij denken we met name aan alle afbeeldingen die in de NVBS-boekenreeks een plaats vonden 

en vinden. Auteurs van artikelen in Op de Rails weten ons Documentatiecentrum te vinden en sinds 

kalender 2013 besteedt de kalendercommissie ieder jaar een 14-dagenblad expliciet aan de SNR, 

waarbij een beheerder naar voren wordt gebracht. 

De onderzoekstaak van de SNR zelf omvat alle activiteiten die tot doel hebben om verifieerbare 

informatie over de collectie, geschiedenis en omgeving te verkrijgen en vast te leggen. Deze 

resultaten moeten in een informatiesysteem worden opgenomen. Binnen de diverse deelcollecties 

vindt momenteel dergelijk onderzoek plaats als daarvoor een specifieke aanleiding bestaat 

(bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen van belangstellenden). Op basis van de SNR collectie is 

dergelijk onderzoek overigens goed mogelijk. Het is wel zaak dat de bevindingen voor iedereen 

vastgelegd worden, bijvoorbeeld op de computer in een speciale map; zodat altijd naar de resultaten 

kan worden verwezen. De geschiedenis met betrekking tot het ontstaan en vormen van de SNR is 

eveneens (grotendeels) vastgelegd in het in 2006 verschenen jubileumboek en in diverse 

afleveringen van het NVBS tijdschrift “Op de Rails”. Daar diepgaand onderzoek (zowel naar de eigen 

geschiedenis als naar de geschiedenis van specifieke railonderwerpen) veel tijd vergt van de 

vrijwillige beheerders moet door de beheerder zelf bepaald worden hoeveel tijd hij hieraan wil 

besteden. 
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4. Behoud en Beheer 
 

4.1. Passieve conservering.   
 

Binnen elke organisatie die zich met verzamelen bezighoudt is het conserveren van de collectie van 

zeer groot belang. Binnen de beschrijving van de deelcollecties zal aandacht worden besteed aan 

specifieke eisen die deze collecties stellen op het gebied van behoud en hoe men de beste resultaten 

kan bereiken. Hier worden een aantal meer algemene punten aangehaald. 

Passieve conservering betekent “het scheppen van een optimale omgeving” zodat het behoud van de 

collectie wordt gewaarborgd. Hierbij wordt nog niets aan objecten of collectiedelen zelf gedaan.  

Belangrijk is de zorg voor goede bewaaromstandigheden.  Dit is onder te verdelen in een aantal 

factoren. Om te beginnen het gebouw. De SNR collecties zijn ondergebracht in een 

‘bedrijfsverzamelgebouw” van de Nederlandse Spoorwegen, gekoppeld aan het station van 

Amersfoort. Oorspronkelijk werd het gebouw door NS personeel gebruikt. De documentatieruimte 

maakt deel uit van ‘NVBS Centraal”.  Hier vinden we ook de bibliotheek, de winkel, opslagruimten en 

een grote gezamenlijke ruimte waar ook (op beperkte schaal) presentaties kunnen worden 

gehouden.  

Omwille van de duidelijkheid moeten hier een aantal aspecten worden behandeld. 

De ruimte.  

Deze is bouwtechnisch in een goede staat, hoewel er door de ligging op kelderniveau gevaar bestaat 

voor wateroverlast. De SNR Documentatieruimte bestaat uit een grotere zaal met diverse, 

onregelmatig geplaatste pilaren die het plaatsen van kasten soms moeilijk maken. Er worden 

afsluitbare metalen kasten gebruikt waarvoor een sleutelbeheer – systeem bestaat. Op aanvraag  

kunnen deze kasten worden geopend voor gebruik. Op termijn zullen dit echter te weinig kasten zijn, 

uitbreiding is hier dringend gewenst. Tevens is er een rolstelling aanwezig. Deze is inmiddels van het 

nodige hang- en sluitwerk voorzien, maar is niet 100% af te sluiten tegen diefstal. Een oplossing is 

hier een gezamenlijk oogje in het zeil te houden tijdens drukke dagen, en waardevolle objecten niet 

in deze stellingen te plaatsen, maar in de afsluitbare kasten. 

In de ruimte zijn diverse ladekasten aanwezig voor het bewaren van tekeningen, posters en 

kaartmateriaal. Deze worden ideaal ook liggend bewaard, hetgeen door de grootte van de kasten 

ook een beslag legt op de beschikbare ruimte. Om voor de toekomst toch opslagmogelijkheden te 

creëren is het noodzakelijk na te denken over een andere indeling van de ruimte.  

Verder zijn er een aantal open stellingen, enkele open kasten (waar iedere medewerker in moet 

kunnen, zie “werkinstructies” ) en is er een aparte (voormalige) doka – ruimte waarin een deel van 

de negatieven wordt bewaard (zie verder de deelverzamelingen).  

Aan de achterzijde van de SNR ruimte bevindt zich een “patchruimte” waar (minimaal) ruimte is voor 

tijdelijke opslag van nieuw binnengekomen grote collecties. Slechts een beperkt aantal mensen heeft 

toegang tot deze ruimte. De conservator SNR verzorgt verwerking van de materialen vanuit deze 

ruimte. Gezien het ontbreken van een alternatief voor een andere tijdelijke opslag zal hieraan in de 

toekomst weinig worden veranderd. 
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Klimaat in de ruimte.  

Het klimaat is niet optimaal. Voor de ruimte functioneert een systeem (beheerd door NS) waarbij 

lucht wordt aangezogen van buiten. Aan koeling wordt verder niets gedaan. 

Het verdient sterke aanbeveling om deze “regulering” aan te passen. Aanschaf van een ontvochtiger 

(apparaat) kan een oplossing zijn. In 10.3 , komt dit punt als actie terug. 

Verlichting 

De verlichting in de ruimte (lees het hele gebouw) is niet UV gefilterd. Omdat er in de ruimte niets 

tentoongesteld wordt is dat niet een groot probleem, maar bij het maken van tentoonstellingen 

vanuit de SNR collectie in de daartoe beschikbare vitrines (algemene ruimte) moet hiermee wel 

rekening gehouden worden, bijvoorbeeld door UV gefilterde verlichting te gebruiken of het 

exposeren van kopieën (bijvoorbeeld van lichtgevoelige vervoerbewijzen en documenten). 

Werkinstructies 

Voor het omgaan met de objecten in de SNR verzameling en andere, meer algemene handelingen 

zijn werkinstructies opgesteld. Het bewaren van de materialen wordt volgens de archiefwet en 

museumrichtlijn uitgevoerd. Daarbij wordt dus gelet op het gebruik van zuurvrije en goedgekeurde 

materialen. In het Collectie wordt per deelverzameling aangegeven welke materialen het meest 

ideaal zijn om te gebruiken bij het archiveren. 

 

4.2. Actieve conservering 
 

Actieve conservering is het geheel aan handelingen dat er op is gericht de toestand van het voorwerp 

zelf te consolideren, geconstateerd verval verder tegen te gaan of verwacht verval te voorkomen. 

Actieve conservering kan leiden tot restaureren van objecten. 

Binnen de SNR verzameling bevinden zich verschillende soorten objecten, gemaakt van diverse 

materialen die allen een ander soort “behandeling” kennen. Enkele van deze objecten zijn zonder 

meer topstukken, maar zijn niet in goede conditie. In overleg met de beheerder kan gekozen worden 

voor het restaureren van het betreffende object.  

Dit heeft inmiddels plaatsgevonden met een uniek NRS affiche. Hiervoor is een papierrestaurator 

ingeschakeld. In de komende periode moet bij de beheerders van de deelcollecties erop gewezen 

worden dat de mogelijkheid voor het restaureren (extern) van verschillende (top-) stukken bestaat, 

en dat hiervoor via het bestuur budget kan worden verkregen. Het zal daarbij tevens een goede 

aanleiding zijn om de collecties nog eens kritisch door te lopen.  De gerestaureerde objecten kunnen 

dienen als belangrijk onderdeel van de algehele SNR verzameling, juist deze unieke zaken kunnen het 

woord “toonaangevend” in de missie een grote meerwaarde geven.   

Per deelcollectie kunnen verschillende belangwekkende objecten voor restauratie worden 

aangeboden bij de conservator, waarna een passende restaurator kan worden gezocht. De 

conservator stelt in samenwerking met de beheerder(s) een kostenraming op en dient deze bij het 

bestuur in. Na goedkeuring kan dan extern aan de restauratie worden begonnen. 
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5. Collectievorming. 
 

5.1. Acquisitie en Selectie 
 

Het verzamelbeleid van een museale of archief/documentatie-instelling is gericht op versterking van 

de collectie. Deze versterking bereikt men door een gerichte selectie van binnenkomend materiaal 

(schenking, legaat, aankoop, bruikleen). Bij de SNR gebeurt dat aan de hand van onze missie en het 

A-, B- en C-stukkenbeleid. 

Direct bij aanname/aankoop van stukken wordt vastgelegd hoe de auteursrechtelijke aspecten zijn  

geregeld. 

De conservator heeft een belangrijke rol bij het selecteren van stukken uit schenkingen en legaten. 

Hij doet dat in samenwerking met een Regiegroep die zorgt voor het ophalen/aannemen van 

collecties, met name die welke op korte termijn gaan binnen komen. 

Kleine schenkingen kunnen door iedere beheerder worden aangenomen, waarna in overleg met de 

conservator wordt vastgesteld of de schenking onderdeel wordt van de collectie. Het is van belang 

om de schenker daarbij duidelijk te maken dat zijn/haar schenking getoetst zal worden aan wat al 

aanwezig is en dat er daarmee geen sprake is van opnemen in de collectie zonder meer.  

Wellicht ten overvloede: digitaal materiaal dat de SNR krijgt aangeboden krijgt de zelfde 

acquisitiebehandeling als ander materiaal. 

Van groot belang wordt “het vertellen van een verhaal”. De beheerder van de deelcollectie zal zich 

moeten afvragen of zijn collectie een relevant verhaal kan vertellen dat bijdraagt aan de kerncollectie. 

De SNR kerncollectie betreft het (omvangrijke) gegeven “railvervoer in Nederland en voormalige 

gebiedsdelen”. De beheerder zal zich in de komende periode nog vaker moeten afvragen of het aan 

hem aangeboden nieuwe object daarin een plaats kan vinden. Dit mede om het volledig dichtslibben 

van de documentatieruimte te voorkomen.  

Bij de beschrijving van de deelcollecties in het Collectieplan wordt hierop dieper ingegaan. In het 

algemeen moet voor de komende periode bij het selecteren van nieuw binnenkomend materiaal het 

volgende zeker door de beheerder worden bepaald: 

o Is dit object al in de collectie aanwezig? 

o Is dit object een kwalitatief beter exemplaar? 

o Wat is de staat van het object (bijvoorbeeld de kwaliteit van de foto; wazig, onscherp, 

donker)? 

o Wat is het onderwerp; hebben we daarvan al voldoende? Of is het juist zeer bijzonder? 

o Wat draagt het object bij aan de missie (hoe toonaangevend is het); is het een A, B of C stuk? 

Deze (en meer) overwegingen moeten door de beheerder(s) worden gemaakt op basis van hun 

kennis van het onderwerp. In praktijk blijkt dit geen enkel probleem. Bij twijfel kunnen altijd andere 

beheerders, de conservator, bestuursleden of derden (bijvoorbeeld bekende grote kenners) worden 

aangesproken voor meer advies. 
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“Het vertellen van een verhaal” willen we hier niet letterlijk bedoelen. Het materiaal van de SNR 

draagt vooral bij aan het vertellen door anderen, zoals schrijvers van boeken en artikelen, en 

inrichters van tentoonstelling. Van Beheerders vragen we wel dat zij zo goed inzicht hebben in hun 

deelcollectie dat die geschikt is om de relevante verhalen te kunnen vertellen. 

Al jaren is er discussie over het verzamelen van materiaal over museumspoorlijnen en industriespoor. 

De oplossing voor de museumspoorlijnen en andere verzamelinstituten zien we in het maken van 

goede afspraken met deze bedrijven, wie verzamelt wat.  

Discussies over industriespoor kunnen we afsluiten: ze vallen onder definitie van railvervoer die in 

hoofdstuk 1 is geformuleerd. 

Niet ieder museum(bedrijf) heeft de mogelijkheden om er (uitgebreide) documentatiecollecties op 

na te houden. We zien ze wel als belangrijke collectiebeheerders want ook zij dragen bij aan het 

vastleggen van ‘het verhaal van het railvervoer’ in Nederland. Daarom zijn goede 

samenwerkingsafspraken nodig, zodat we elkaar over en weer kunnen helpen. 

Industriespoor wordt echter niet op één plaats bewaard. Dat vraagt om een herbezinning, die past bij 

de eerder aangekondigde herbezinning op de indeling van de hele collectie.                   

Opschonen van de deelcollecties is in de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. 

Het wordt heel belangrijk in de komende periode de bestaande collecties na te lopen en op te 

schonen. In de loop van vele tientallen jaren heeft zich een collectie gevormd waar nu anders naar 

wordt gekeken. Voor de beheersbaarheid van collecties in de toekomst is het raadzaam dat ook 

geselecteerd gaat worden in de bestaande collecties. We onderkennen de huiver voor weggooien of 

afstaan. Maar is het werkelijk nodig al die (nagenoeg) dubbele exemplaren van foto’s te bewaren?  

In afstoten zullen we een deel van onze kracht gaan (er)kennen. 

Buitenland 

Waardevolle geschonken collecties vormen een blijvend onderdeel van de SNR. Om representatief te 

zijn over het (nabije) buitenland ontwikkelen we die deelcollecties in beperkte mate. Uitgangspunt 

blijft de al bestaande afspraak dat België, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk bijzondere 

aandacht houden. Daarnaast ontwikkelen we de verwijsfunctie naar kennisinstituten in het 

buitenland. 

Naast de kerncollectie “Nederland” hebben we binnen de SNR ook te maken met enkele 

deelverzamelingen waarin het “buitenland” verzameld wordt. Deze zijn traditioneel in het verleden 

gevormd door de instroom van materiaal afkomstig van (vooral) NVBS leden waarbij een opvallende 

indeling naar veel bezochte landen kan worden opgemerkt. Zo is er veel Duitsland, Zwitserland en 

België in deze collecties voorhanden. Andere landen komen minder vaak voor.  

Er zal extra gelet worden op een al te ongebreidelde aanwas van het buitenlandse materiaal. In het 

(nabije) buitenland zijn ook vele musea en documentatie-instellingen die zich met het verzamelen 

van materiaal op spoor- en tramweggebied bezighouden. Er zal intensiever met deze instellingen 

contact gelegd moeten worden, om zo te bepalen of bepaalde afstoting in deze richting mogelijk is. 

Daarnaast wil de SNR een “verbindend kennisinstituut” zijn. Wetende dat we nimmer het gehele 
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buitenland uitputtend kunnen verzamelen zullen we met dergelijke instellingen tot een kennis en 

materiaaluitwisseling moeten komen.  

Onze eigen SNR collecties buitenland zullen een “representatief” beeld moeten geven van een 

aantal, geselecteerde landen. Rekening houdend met het feit dat er binnen de NVBS en door de 

leden individueel veel naar het buitenland gereisd wordt kunnen we niet om het tonen van een 

selectie van materiaal heen. Het verdient aanbeveling om een aantal landen te benoemen die we op 

basis van dit reisgedrag, de geschiedenis (invloed op railvervoer in de wereld) en de belangrijke 

historie selecteren om wat dieper gericht te verzamelen. Voor andere landen zal het bij het 

verzamelen van slechts enkele objecten gaan. Daarnaast zal men voor meer informatie altijd kunnen 

teruggrijpen op de collectie buitenlandse boeken van de bibliotheek.  

Definitieve aantallen en richtlijnen omtrent de wijze van verzamelen kunnen worden gevonden bij de 

beschrijving van de deelcollecties in het Collectieplan. Doel  voor de toekomst zou moeten zijn 

“minder verzamelen maar met meer inhoudelijke kwaliteit”. 

 

5.2. Verantwoord Afstoten. 
 

Het is binnen museale, documentatie- en archiefinstellingen van groot belang dat materiaal wordt 

afgestoten en dat dit op een verantwoorde wijze (voor zover mogelijk met inachtneming van de 

archiefwet of museumcode) gebeurt. 

In de werkinstructies zijn richtlijnen opgenomen hoe men hiermee dient om te gaan. Voor de 

toekomst zal het (zeer) belangrijk zijn de beheerders van de deelcollecties aan te zetten tot een 

hernieuwde kijk op de collectie. Daardoor zou het mogelijk moeten zijn om meer materiaal dat niet 

in het collectieprofiel past, af te stoten. Dit proces is inmiddels gestart, en materiaal wordt op 

verantwoorde wijze afgestoten naar de winkel ter verkoop ten bate van de collectie, wordt aan 

andere instellingen geschonken of vernietigd. Constante monitoring (mede vanwege 

diefstalgevoeligheid) blijft hierbij noodzakelijk en zal door de conservator worden uitgevoerd. Hoe de 

beheerders van de deelcollecties met afstoting omgaan staat beschreven in het Collectieplan. 

Algemene regels over dit onderwerp kan men in de werkinstructies vinden. 
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6. Het Publiek 
 

6.1. Algemeen. 
 

Een inrichting als de SNR heeft net als alle documentatie- en archiefinstellingen ook een 

publieksfunctie. Daaronder vallen allerlei groepen die de SNR zou kunnen en willen bereiken, zoals 

huidige en potentiële bezoekers, maar ook instellingen die de SNR zouden kunnen helpen en / of 

ondersteunen. 

 

6.2. Samenstelling van het publiek. 
 

Voor wie doen we het? Een veel gestelde vraag. Gewoonlijk zijn archieven en musea niet zo sterk aan 

een “besloten” vereniging als de NVBS gekoppeld, maar staan zij meer op zichzelf. Deze instellingen 

krijgen dan te maken met diverse soorten bezoekers, zoals mensen met een specifieke belangstelling 

voor het onderwerp, lokale bevolking, individuele bezoekers, bezoekers in groepen, gezinnen, 

toeristen, onderwijs en (belangrijk) virtuele bezoekers. 

Voor een instelling als de SNR gaat dit ten dele op. De bezoekers aan  de SNR collectie bestaan vrijwel 

geheel uit mensen die vanuit hun specifieke kennis binnenkomen, vaak met het doel meer informatie 

te zoeken (en vinden) over vaak zeer specialistische spoorgerelateerde onderwerpen. Deze 

bezoekers kunnen “internen” (NVBS leden) zijn, maar ook externen; belangstellenden die (nog) geen 

lid van de NVBS zijn, bedrijven of personen die verbonden zijn aan een collega-collectie of museum. 

Slechts op gezette tijden, zoals bij speciale open dagen op het gebied van railvervoer komen ook 

leken en niet leden op bezoek in Amersfoort Centraal en kunnen dan ook onder leiding een kijkje 

nemen in de documentatieruimte. 

Het is belangrijk dat (in overleg met PR en communicatie binnen de NVBS) in de toekomst meer 

mensen kennis maken met de collectie. Dat geeft voldoening over het geleverde werk (“hier doen we 

het voor”) en kan ook mogelijk interessante nieuwe aanwinsten opleveren. Daarnaast heeft de SNR 

een collectie die het niet alleen verdient om gezien te worden, maar die volgens statuten ook voor 

een ieder ter inzage moet zijn.  

Het ontbreekt echter nog aan gereguleerd beleid op dit gebied. Probleem daarbij is de ruimte waarin 

SNR haar materialen bewaart, deze leent zich niet goed voor het ontvangen van grotere groepen, het 

is snel onoverzichtelijk waardoor de kans op ontvreemding toeneemt. Entree tot de ruimte onder 

begeleiding van een beheerder is thans al mogelijk en vormt een onderdeel van de gewone gang van 

zaken.  Op gezette tijden, vooraf af te spreken, kan de SNR ruimte voor een groter publiek worden 

geopend. Onder coördinatie van een gastheer en / of de conservator kunnen dan rondleidingen 

plaatsvinden. Om het beeld van de SNR binnen en buiten de SNR te verbeteren en verduidelijken 

zullen dergelijke bezoekmogelijkheden (op grotere schaal) voor de toekomst zeker vaker plaats 

moeten gaan vinden. Individueel bezoek loopt via de beheerders (en eventueel het bestuur) en vindt 

op dit moment al op een goed gereguleerde wijze plaats. 
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De collectie van de SNR zal, naarmate er meer en meer gedigitaliseerd materiaal uit de collecties ter 

beschikking komt steeds vaker ook virtueel bezocht gaan worden, via de website. Momenteel is er op 

dit gebied veel gaande waarbij het zaak is dat tussen Team Digitaal, beheerders en de Iinternetdienst 

een goede verstandhouding is en overleg plaatsvindt over verantwoordelijkheden en verwachtingen. 

Helderheid over wat verwacht wordt van beide partijen zal voor de komende periode een belangrijke 

basis zijn om op termijn de website met vele honderdduizenden digitale afbeeldingen te kunnen 

laten draaien en te voorzien van nieuw materiaal. Naast de geïnteresseerde NVBS leden moeten – op 

termijn en in beperktere mate - ook de “kijkers” van buitenaf via deze digitale informatie hun weg 

naar de NVBS vinden, en dat dit bijvoorbeeld resulteert in een lidmaatschap, een bezoek aan de SNR, 

bibliotheek of winkel. Voor de nabije toekomst is het belangrijk (wanneer we deze doelen willen 

behalen) een rolverdeling te maken waarin duidelijk wordt wat verwacht mag worden van o.a. de 

SNR. Daarnaast zal vanuit de SNR ook aandacht moeten komen voor het verwerven en bewaren van 

digitale materialen en het aanvullen van de gedigitaliseerde stukken met o.a. materieeltekeningen, 

documenten en kaartmateriaal. Hoe dat in zijn werk gaat wordt beschreven bij de deelverzamelingen 

in het Collectieplan en in het Uitvoeringsplan. 

 

6.3. Publieksactiviteiten. 
 

Ook de SNR verzorgt publiekstaken. In het geval van de SNR is de kerncollectie belangrijk. Rondom 

deze collectie draaien de activiteiten van de SNR. Deze zijn niet alleen collectioneren, selecteren en 

opnemen in de collectie; maar ook presenteren en tentoonstellen. Dat gebeurt thans op bescheiden 

schaal in de vorm van o.a. deelname aan fototentoonstellingen op diverse locaties (vaak als 

onderdeel van de promotie van de gehele NVBS), het gebruik van materialen uit de verzamelingen bij 

lezingen binnen de afdelingen van de NVBS en het (laten) afbeelden van materiaal uit de SNR 

verzameling in boekproducties. 

Om NVBS-leden wereldwijd in contact te laten komen met de collectie zetten we met ingang van 2015 

de Beeldbank online. Op een nog te bepalen moment zullen ook de registers van de deelcollecties 

online voor leden beschikbaar komen. 

Verder richten we af en toe en kleine tentoonstelling in, in de vitrines van NVBS Centraal.  

Dat dient drie doelen: 

1. Tonen van delen van de SNR-collectie aan leden; 

2. Vergroten van de aantrekkelijkheid van NVBS Centraal; 

3. Meer leden motiveren om naar NVBS Centraal te komen. 

 

Al deze activiteiten kosten (veel) tijd van de vrijwilligers maar hebben een bewezen positief effect: 

het laat direct zien wat de SNR doet en beheert. Daarnaast laat het (indirect) zien dat de NVBS meer 

is dan een club van treinenliefhebbers, zoals wel eens wordt gesteld. De NVBS / SNR laat hiermee 

zien dat zijn beheerders zijn van belangwekkende en kostbare collecties die verantwoord worden 

behandeld. Dergelijke publieksactiviteiten kunnen de basis zijn voor verstrekkingen van subsidies, 

samenwerkingen met andere documentatie-instellingen of particulieren. Deze publieksactiviteiten 
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laten zien dat de SNR als een “goed huisvader” zorgt voor het bij haar in beheer zijnde materiaal, en 

dat kan mensen  ertoe brengen potentieel interessant materiaal aan de SNR af te staan, hetgeen 

weer collectieverrijking betekent. Vandaar dus dat het voortzetten en uitbouwen van deze 

activiteiten tenminste voor de duur van dit beleidsplan en ook daarna moet worden gestimuleerd.  

Er bestaan binnen de NVBS en SNR wel onduidelijkheden over wie waarvoor verantwoordelijk is en 

wie het beste kan helpen bij het maken van tentoonstellingen en het inrichten of presenteren. Ook 

hier is verbetering van onderling overleg een speerpunt, waarbij het zaak is dat de vrijwilligers niet te 

zwaar belast worden. Voor de toekomst moet gewerkt gaan worden met vooraf opgestelde 

duidelijke tijdsplanning. Extern exposeren zal altijd in overleg met P en R gebeuren, en vrijwel altijd 

op initiatief van P en R. 

Het zou aan te bevelen zijn om een (groter) gedeelte van de NVBS Centraal algemene ruimte te 

benutten voor tentoonstellingen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van meer vitrinekasten. Een 

deel van deze tentoonstellingen zou dan langer kunnen blijven staan. Voor de toekomst is het 

participeren van de SNR in tentoonstellingen van andere instellingen zoals het Utrechts Archief en 

Spoorwegmuseum aan te bevelen. Het is een goede manier om onze belangrijke stukken te tonen 

voor een publiek dat deels uit kenners en liefhebbers maar ook uit leken bestaat. Mede daardoor is 

op die manier meer interesse te verwachten (mits de uitvoering natuurlijk juist is) voor de NVBS en 

SNR. Op het vlak van het uitgeven van boeken (ook door particulieren) bestaat deze participatie al. 

Daarin is de SNR al geworden tot een niet weg te denken partner. 

Musea en archieven brengen vaak zelf publicaties uit. Bij de SNR gebeurt dit deels. Men werkt (zoals 

vermeld) mee aan boekproducties van derden. Maar ook bestaan er films met beelden van de 

‘schatten uit de collectie” en powerpoint-presentaties die laten zien wat de SNR inhoudt en wie er 

werken. Tevens worden bijdragen geleverd aan het NVBS tijdschrift Op de Rails en de NVBS kalender. 

Toch zou het uitbrengen van een specifiek boek met achtergronden over de verzameling en het 

daarin tonen van de belangrijkste stukken een belangrijke impuls kunnen zijn  bij de beeldvorming 

rondom de SNR. Hoewel dit niet de eerste prioriteit heeft, zou een goede selectie uit de collecties in 

boekvorm een prachtig visitekaartje van de NVBS en SNR kunnen zijn.  
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7. De medewerkers 
 

Bij SNR worden de deelcollecties beheerd door een beheerder, vaak aangevuld met een of meerdere 

assistenten. Deze medewerkers worden door het bestuur en de conservator beoordeeld op hun 

geschiktheid. Voor de dagelijkse leiding en tevens als vraagbaak is een conservator aangesteld. Het 

bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de SNR. Er is soms sprake van een 

te grote afstand tussen bestuur en beheerders. Het verdient aanbeveling de banden onderling aan te 

halen, zowel tussen beheerders onderling als in samenwerking met het bestuur en de conservator, 

bijvoorbeeld door een jaarlijks buffet, een gezamenlijk bezoek aan een collega documentatie- of 

museuminstelling of een (kleine) spoorse excursie. Daarnaast blijft het zaak dat onderlinge 

communicatie goed gestructureerd blijft verlopen. Via de werkinstructies en dit SNR beleidsplan kan 

men te weten komen wie welke verantwoordelijkheden heeft. Voor meer onderlinge verbinding 

tussen de beheerders, het bestuur en de conservator wordt momenteel twee keer per jaar een 

Beheerders Overleg gehouden. Dit overleg zou wellicht met een bepaalde (eerder genoemde) 

activiteit gecombineerd kunnen worden.  

Over het onderwerp medewerkers valt nog een belangrijke opmerking te maken: de gemiddelde 

leeftijd van de groep collectiebeheerders en hun assistenten neemt sterk toe. Vrijwel alle beheerders 

zijn ouder dan 60 jaar. Om het beheer en behoud van de  collecties te waarborgen en te kunnen 

inzetten op een belangrijke strategie, namelijk het zoveel mogelijk (liefst 100%) digitaliseren van de 

deelcollecties zal voor de nabije toekomst het probleem “vergrijzing” besproken moeten worden. 

Actief moet worden gewerkt aan het interesseren van ‘jongere’ leden voor delen van de SNR 

collecties. De digitaliseringsslag vergt ook een nieuwe kijk op de collecties, die jongeren vanuit hun 

dagelijkse (digitale) praktijk zeker zullen kunnen maken. Het bestuur zal een ‘verjongingsbeleid’ 

ontwikkelen.  

De SNR zal als toonaangevend instituut ook extraverter moeten worden. Dat zal een aspect worden 

dat bij het aantrekken van nieuwe medewerkers een vooraanstaande rol gaat spelen. 

 

De Conservator 

Tot de medewerkers behoort ook de conservator. Zijn taak is het coördineren van de 

werkzaamheden van de beheerders en assistenten, het geven van allerhande adviezen, het 

selecteren van binnenkomende materialen en het begeleiden van de deselectie van af te stoten 

materialen. Daarnaast is hij voor vragen m.b.t. de collectie centraal aanspreekpunt en eerste 

adviseur van het bestuur.  

Team Digitaal 

De digitale collectie wordt beheerd door Team Digitaal onder supervisie van de coördinator 

digitalisering. Team Digitaal werkt nauw samen met de beheerders van de collecties.  

 

Voor de digitale collectie beschikt de SNR over een infrastructuur bestaande uit een server, een NAS 

(Network Advanced Storage) en de open source pakketten ABCD, WinISIS en Greenstone. 

Ontwikkeling en beheer van deze infrastructuur gebeurd door Team Digitaal in samenwerking met de 

Bibliotheek en de Internetdienst. 
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De plaats van Team Digitaal en de coördinator digitalisering kan met veel woorden weergegeven, 

maar beter in een beeld gevangen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de blauwe, formele, lijnen is er sprake van een flink aantal groene, informele, lijnen. Zij geven 

de noodzakelijke samenspraak tussen de verschillende uitvoerenden in de SNR weer. De functie van 

Team Digitaal is verder uitgewerkt in het Collectieplan. 

 

 

 

SNR-bestuur 

coördinator digitalisering conservator 

beheerders 
assistent-beheerders 
projectmedewerkers 

Leden 
Team Digitaal 
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8. Veiligheid. 
 

Vanzelfsprekend worden door het bestuur de middelen ter beschikking gesteld om veilig en volgens 

ARBO normen te kunnen werken. Veiligheid kan men in twee delen bekijken: voor de medewerkers 

en de collecties. Er moet rekening worden gehouden met de leeftijd van beheerders; dus moeten er 

voldoende werkplekken zowel met als zonder computerapparatuur aanwezig zijn. De ruimte kan 

moeilijk anders worden ingedeeld, zodat een deel van dit probleem inmiddels is opgelost door het 

instellen van een rouleersysteem van medewerkers, waarbij duidelijk is op welke dagen iemand 

aanwezig is. Daarnaast dient het gebouw en de ruimte voorzien te zijn van brandwerende middelen, 

en dienen er geschoolde BHV medewerkers te zijn. Aanwijzen van een eindverantwoordelijke binnen 

SNR moet plaatsvinden, en ook in het bestuur zal deze kennis aanwezig moeten zijn. Kennis van 

vluchtwegen en alarmeersystemen bij de gebruikers van de ruimten in NVBS centraal is van belang. 

Zaken m.b.t. verzekeringen etc. (calamiteiten) zijn bekend bij het bestuur maar vallen qua 

verantwoording onder het hoofdbestuur.  

Het bestuur maakt omgaan met veiligheid door de medewerkers tot een regelmatig terugkerend 

evaluatiepunt, bij voorbeeld in het BEHOV. 

Veiligheid voor de objecten in de collectie is een ander belangrijk punt. In de werkinstructies en het  

Uitvoeringsplan staat beschreven hoe men de deelcollecties zo veilig mogelijk kan behandelen. 

Daarnaast moet men altijd overtuigd zijn van het feit dat men met unieke, kostbare zaken werkt 

waarover men als een “goed huisvader” dient te waken.  

Een belangrijk punt voor de veiligheid van objecten in een collectie is bescherming tegen diefstal. 

Hoe dat per deelcollectie in zijn werk gaat kan men vinden in het Uitvoeringsplan en de het 

collectiebeleid per deelcollectie. 

Bestuursleden, beheerders en assistent beheerders tekenen een integriteitsverklaring voor zij met 

hun taak beginnen. 

Het bestuur stelt eisen aan de betrouwbaarheid en integriteit van personen met toegang tot de 

collectie, en maakt hier een regelmatig terugkerend evaluatiepunt van.  
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9. Financiën  
 

Algemeen 

De SNR is een culturele ANBI. Deze afkorting staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling met 

een culturele status. Het zijn van ANBI geeft fiscale voordelen, die worden versterkt door de culturele 

status. 

Aan het hebben van deze hoedanigheid is een aantal voorwaarden verbonden door de fiscus. Zo 

moet op de website de samenstelling van het bestuur worden aangegeven. Tevens is het onder meer 

verplicht de begroting en de jaarrekening op de website te publiceren. Indien aan een erfenis op 

schenking een opdracht is verbonden, wordt deze door de fiscus beschouwd als zijnde niet in het 

algemeen belang. 

Aan de eisen die de fiscus stelt aan een ANBI, voldoet de SNR. 

De bestuursleden van SNR, alsmede de vrijwillige medewerkers, krijgen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Wel kunnen op declaratie de door hen gemaakte onkosten aan hen worden 

vergoed.  

Inkomsten 

De inkomsten van de stichting bestaan uit bijdragen van de vereniging NVBS. Er is een bijdrage voor 

de kosten van exploitatie, alsmede bijdragen voor verwerving van documenten en afbeeldingen. 

Daarnaast zijn er incidentele inkomsten, die ontstaan uit de verkoop van dubbele c.q. overtollige 

plaatsbewijzen. De werkzaamheden voor de leden worden gratis verricht. Indien er sprake is van 

door leden of derden te verrichten commerciële activiteiten, wordt een kostenvergoeding in 

rekening gebracht. Dit laatste komt echter sporadisch voor. 

Uitgaven 

In de begroting wordt voor een aantal activiteiten een budget opgenomen. De uitgaven bestaan uit 

door derden verrichte werkzaamheden en door de vrijwilligers voorgeschoten kosten, welke zij 

declareren. Uitsluitend gemaakte kosten worden vergoed; de vrijwilligers krijgen geen beloning voor 

verrichte werkzaamheden. Bij aan te gane verplichtingen tot  bedragen is er eerst overleg met de 

penningmeester, die indien de hoogte van de verplichting dat vereist, zo nodig een en ander 

bespreekt in het bestuur. Daarnaast worden ten behoeve van projecten als digitalisering deze kosten 

vergoed na overeenstemming over de gevraagde budgetten. 

Fotobureau en Fotorondzendingen 

Tot de activiteiten van SNR behoren tevens een Fotobureau en Fotorondzendingen. (Zie daarover 

paragraaf 2.4. Fotobureau en Fotorondzendingen.) Het Fotobureau werkt kostendekkend. 

Beleidsdoel is dat dit ook voor Fotorondzendingen gaat gelden. 

Verbinding met de NVBS 

De SNR is sterk gelieerd aan de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor-en 

Tramwegwezen, waardoor de gegevens van de SNR worden vermeld op de website van deze 

vereniging. 
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10. Samenvatting, Conclusies en actiepunten bij het Beleidsplan. 
 

10.1. Algemeen 
1. Verzameling meer gaan zien als geheel i.p.v. afzonderlijke deelcollecties. 

2. Collectie wordt ingedeeld volgens collectiewaarden A / B / C. 

3. Er is sprake van een kerncollectie: Nederlandse collecties. 

4. Er is sprake van een beperkte, maar hoogwaardige verzameling buitenland. 

5. De gezamenlijke collecties hebben een grote cultuurhistorische en financiële waarde. 

10.2. Collecties algemeen. 
1. De verzameling is ingedeeld in 16 deelverzamelingen. Heroverweging in de toekomst is nodig. 

2. Gedigitaliseerde stukken en digitaal binnen gekomen stukken maken deel uit van de 

deelverzameling waar ze bij horen. 

3. Aanname van collecties “met beperkende voorwaarden” (bruiklenen etc.) beperken. 

4. Bestaande inventarislijsten / catalogi / overzichten bewerken en digitaal beschikbaar maken als 

zoekmachine voor de collecties. 

5. Daar waar geen inventaris is opgemaakt van een deelcollectie, dit alsnog doen. 

6. In overleg met team digitaal deelcollecties voorbereiden voor metadatering en digitalisatie (niet 

alleen beeldmateriaal maar ook documentatie, materieeltekeningen en kaartmateriaal). 

7. Uitbesteden van groot scanwerk moet worden overwogen. 

8. Voortdurende aandacht bij medewerkers voor zorgvuldige documentatie van collecties: 

herkomst, oorspronkelijke eigenaar, overdracht (bruikleen, schenking), voorwaarden. 

9. Centraal vastleggen van onderzoeksresultaten (gedaan in deelcollecties, zie het Collectieplan. 

10.3. Behoud en Beheer. 
1. Uitbreiding afsluitbare kasten is gewenst. 

2. Indeling SNR documentatieruimte heroverwegen met het oog op uitbreidingen van collecties. 

3. Klimaatbeheer in de documentatieruimte: aanschaffen ontvochtiger, afspraken maken met 

gebouwbeheerder NS over strakkere waarden. 

4. Verlichting is niet UV gefilterd: bij tentoonstellingen in de eigen ruimten moet dit worden 

aangepast of moeten bij voorkeur kopieën worden gebruikt. 

5. Objecten uit verzamelingen kunnen worden aangeboden (bij de conservator) voor restauratie – 

werkzaamheden (uit te besteden aan derden). Conservator en bestuur beoordelen het verzoek. 

10.4. Collectievorming. 
Algemeen: 

1. Aannemen van materiaal gaat via de afspraken die de Regiegroep Schenkingen heeft gemaakt.  

2. De beheerder bepaalt of een object wordt opgenomen en doet dit aan de hand van de in 5.1 

genoemde criteria, zo nodig in samenspraak met conservator, deskundigen en / of bestuur. 

 

In het bijzonder voor het buitenland: 

3. Instroom buitenlands materiaal beperken. België, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland en 

Oostenrijk blijven de landen waaraan meer aandacht besteed wordt. 

4. Uitwisseling van kennis en materialen met buitenlandse instituten moet worden opgestart. 

5. Selectie maken van landen waarvan we een diepere verzameling willen beheren en van die 

landen waarvan kan worden volstaan met een (sterk) beperkte verzameling (i.s.m. conservator). 
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6. De uitgebreide buitenlandcollectie van de bibliotheek is een belangrijke basis om naar te 

verwijzen. 

7. Afstoting verloopt zoals beschreven in de werkinstructies. Voor een aantal collecties worden 

overbodige stukken via de conservator (die hierover eindverantwoording draagt) aangeboden 

aan de winkel, ingebracht voor verkoop of alsnog vernietigd. 

10.5. Publiek / publieksactiviteiten / medewerkers/ veiligheid. 
1. Regulering van beleid op het gebied van toegang tot de collectie, en met name de SNR 

Documentatieruimte, is nodig.  

2. Het virtuele bezoek aan de collecties (via de gedigitaliseerde bestanden op de website / 

beeldbank) moet worden gestimuleerd en uitgebouwd. 

3. Aandacht voor de specifieke eisen die het bewaren van digitale bestanden met zich meebrengt is 

geboden. 

4. Beheerders zijn verantwoordelijk voor de deelcollecties waarover zij het beheer hebben 

aanvaard. Dat geldt ook voor de gedigitaliseerde delen van hun deelcollecties waarvan het 

technisch beheer bij Team Digitaal berust. 

5. Beheerders zijn of worden in staat om te gaan met digitale bestanden. 

6. Gebruik van materialen uit de collecties ten behoeve van tentoonstellingen en / of presentaties 

binnen of buiten NVBS verband moet worden bevorderd. 

7. Overleg over verantwoordelijkheid voor en uitvoering van tentoonstellingen / presentaties met 

o.a. de PR groep is noodzakelijk (taakverdeling en beheer). 

8. Participatie NVBS SNR in activiteiten van andere musea of railvervoer – georiënteerde zaken is 

een pré. 

9. Publicatie van stukken uit de collecties in boeken, tijdschriften etc. blijft van groot belang voor 

het bestaansrecht van de SNR. Ter promotie van de eigen collectie kan SNR ook zelf denken aan 

een eigen (boek-) publicatie. 

10. Tussen beheerders, bestuur en conservator moet onderlinge communicatie bevorderd worden, 

zoals genoemd in hoofdstuk 7. 

11. Jongeren moeten actief benaderd worden om een rol te spelen in het beheren van de collecties, 

daar  de gemiddelde leeftijd van de huidige beheerders toeneemt. 

12. Jongeren kunnen een rol gaan spelen in de voortschrijdende digitalisering van collecties. 

13. Het bestuur dient op korte termijn te komen met een actieplan / speerpuntenbeleid op het 

gebied van de personele bezetting. 

14. De conservator is aanspreekpunt voor beheerders, en beheert zelf een voorraad aan materialen 

die gebruikt moeten worden om de collecties veilig op te bergen. Daarvoor wordt een 

voorraadkast aangewezen in de SNR ruimte. 

15. De conservator verzorgt het collectiebeleid en draagt daarvoor verantwoording. 

16. Werkzaamheden volgens ARBO normen zijn belangrijk en moeten worden nageleefd en 

gecontroleerd. Het bestuur is hierin eindverantwoordelijk. 

17. Er dienen voldoende werkplekken (zowel met als zonder computers) beschikbaar te zijn. 

18. Om te grote drukte in de ruimte te voorkomen kunnen beheerders op meerdere dagen van de 

ruimte gebruik maken. 

19. Nalopen BHV procedures (in overleg met huisvesting) is belangrijk. Waar hangen blussers, wat 

moet men doen bij brand en andere calamiteiten. Hiervoor moet binnen SNR een 

eindverantwoordelijke worden aangewezen. 

20. De collecties zijn niet 100% diefstalveilig opgeborgen. Per deelcollectie is beschreven hoe dit kan 

worden verbeterd. 
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In dit hoofdstuk is een groot aantal te nemen acties benoemd. Ook in het Collectieplan worden acties 

benoemd. Die zullen in een door het Bestuur nog op te stellen Actieplan in een werkbare en haalbare 

volgorde worden gezet. 

 

 

Tot slot 
 

Na ruim een jaar werken aan dit Beleidsplan en het bijbehorende Collectieplan is het werk “af”. 

Dat “af” staat niet voor niets zo geschreven, want een beleidsplan kan nooit “af” zijn. Er kunnen – en 

zullen! – altijd weer aanleidingen ontstaan om de plannen bij te stellen. Dat zal in goed overleg 

tussen het Bestuur, de Conservator, de Beheerders en hun assistenten gaan gebeuren. 

 

Nu dit plan “af” is past een woord van dank aan iedereen die er aan heeft meegewerkt. 

 

Heemstede, 8 mei 2015 
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Fotoverantwoording 
De foto’s op het titelblad komen allemaal uit de Beeldbank. Hieronder staan alle in de Beeldbank 

opgenomen gegevens van de foto’s  

Bestandsnummer:  
 NEG170-547 
NVBSnummer:  
 170.547 
Beschrijving: 
 Afbeelding van twee seinpalen met hoofdseinarmen voor 

beide richtingen in Boxtel met een passerende trein met 
een locomotief serie 1700. De fotograaf vermeldt in zijn 
aantekeningen dat de seinen ook voor 
rangeerbewegingen gelden, dus de palen waren rood/wit 

Naam:  
 Hesselink, H.G. 
Vroegste datum:  
 1936-03-07 
Laatste datum:  
 1936-03-07 
Decennium:  
 1930 
Opmerking:  
 Zie voor meer info over armseinen Op de Rails 1985:67-

75, 142-149. 
Trefwoorden:  
 Nederland; NS; spoor; armsein; locomotief; 1700 

Bestandsnummer:  
 NEG1140-809 
NVBSnummer:  
 1140.809 
Beschrijving:  
 Gezicht op de Leidschestraat in Amsterdam tijdens 

vernieuwing van de sporen, met motorrijtuig 308 van lijn 2. 
Naam:  
 Haitsma, J. 
Vroegste datum:  
 1940-05-01 
Laatste datum:  
 1940-12-31 
Decennium:  
 1940 
Trefwoorden:  
 Nederland; GTA; tram; elektrische tractie; motorrijtuig; 

spoorconstructie; bouw infrastructuur; lijn 2 

Bestandsnummer: 
 NEG509-391 
NVBSnummer: 
 509.391 
Beschrijving: 
 Afbeelding van elektrisch 

treinstel NS ELD4 646 bij 
heropening van 
elektrische tractie tussen 
Amsterdam en Utrecht bij 
Breukelen. 

Naam:  
 Bonthuis, J.A. 
Vroegste datum: 
 1948-09-29 
Laatste datum: 
 1948-09-29 
Decennium: 
 1940 
Trefwoorden: 
 Nederland; NS; spoor; 

reizigerstrein; elektrische 
tractie; treinstel; mat 46; 
opening 

Bestandsnummer: 
 NEG509-826 
NVBSnummer: 
 509.826 
Beschrijving: 
 Afbeelding van 

hoofdconducteur (Hc) C. 
Bettinger in zomeruniform 
voor treinstel NS 674 te 
Breda. 

Naam: 
 Bonthuis, J.A. 
Vroegste datum: 
 1950-05-11 
Laatste datum: 
 1950-05-11 
Decennium: 
 1950 
Trefwoorden: 
 Nederland; NS; spoor; 

elektrische tractie; 
treinstel; mat 46; 
personeel 

Bestandsnummer: 
 NEG109-144 
NVBSnummer: 
 109.144 
Beschrijving: 
 Achteraanzicht van 

buitenlijnaanhangrijtuig 
HTM 113 met het nieuwe 
remsysteem, maar met 
nog maar één remslang 
gemonteerd, aan het 
eindpunt Turfmarkt van 
lijn I2 in Den Haag. 

Naam: 
 Bonthuis, J.A. 
Vroegste datum: 
 1949-07-23 
Laatste datum: 
 1947-07-23 
Decennium: 
 1940 
Trefwoorden: 
 Nederland; HTM; tram; lijn 

I2; aanhangrijtuig; detail 
materieel 

Bestandsnummer: 
 NEG137-158 
NVBSnummer: 
 137.158 
Beschrijving: 
 Vooraanzicht van 

locomotief NS 6815 in het 
tramstation Wageningen. 

Naam: 
 Bruijning, F.F.C. 
Vroegste datum: 
 1932-03-27 
Laatste datum: 
 1932-03-27 
Decennium: 
 1930 
Trefwoorden: 
 Nederland; NS; tram; 

stoomtractie; locomotief; 
6800 
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