
 1

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Een waardestellend kader voor het mobiel erfgoed 
 
 
 
 

Projectdocument waardestellend kader en ‘etalage’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een project van 
ICN  

RDMZ  
CIME 

30-6-2005 
  



 2

Inleiding 
 
Deze versie van het waardestellend kader voor het mobiel erfgoed is op 30 juni 
2005 door de Staatssecretaris van Cultuur, Medy van der Laan, in het bestuurlijk 
overleg met de provincies en gemeenten beschikbaar gesteld voor algemeen gebruik.  
Zij heeft opdracht gegeven om het waardestellend kader te ontwikkelen om eventueel 
rijksbeleid te kunnen ondersteunen. Bij rijkssubsidies voor mobiel erfgoed zal het 
waardestellend kader worden gehanteerd. Om de samenhang en onderlinge 
afstemming van overheidsbeleid te versterken zijn de provinciale en gemeentelijke 
overheden uitgenodigd ook het waardestellend kader voor het mobiel erfgoed te 
gebruiken.  
 
totstandkoming 
Het waardestellend kader is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 
deskundigen uit de verschillende deelsectoren van het mobiel erfgoed en met het 
bestuur van de stichting MCN (Mobiele Collectie Nederland). In acht expertmeetings 
is het waardestellend kader in drie opeenvolgende versies besproken. Naast algemene 
erfgoedspecialisten is uit elke deelsector – weg, water, rail en lucht – een tiental 
deskundigen gevraagd om het waardestellend kader te beoordelen. 
 
Voor wie is het waardestellend kader bedoeld? 
Het waardestellend kader is ontwikkeld om eigenaren en beheerders van mobiel 
erfgoed een handvat te bieden bij het beschrijven van de culturele waarde van hun 
object(en). Met name wanneer zij anderen inzicht willen geven in de culturele waarde 
van hun object is het waardestellend kader een geschikt hulpmiddel.  
De noodzaak om anderen inzicht te geven in de culturele waarde van een object 
ontstaat bijvoorbeeld wanneer een subsidie wordt aangevraagd. De instantie die de 
subsidieaanvraag beoordeeld zal eigen deskundigen vragen om beschrijving van de 
culturele waarde van het betreffende object te toetsen. Daarbij is een waardestellend 
kader een heldere richtlijn. De eigenaar weet op welke criteria de culturele waarde van 
het object beoordeeld zal worden en kan zo een gerichte beschrijving geven. 
Omgekeerd weet de subsidieverschaffer waarop de culturele waarde beoordeeld moet 
worden en kan er van uit gaan dat de aanvrager de relevante informatie hierover geeft. 
 
publieksversie 
Omstreeks 1 november verschijnt een publieksversie die ook in gedrukte vorm zal 
worden uitgegeven. De publieksversie bevat een uitgebreide handleiding voor de 
toepassing van het waardestellend kader en een aantal voorbeelden van 
waardestellingen van objecten uit de verschillende deelsectoren.  
 
vragen 
Voor vragen over de toepassing van het wardestellend kader kunt u contact opnemen 
met het Instituut Collectie Nederland (Arjen Kok 020 305 4673 of arjen.kok@icn.nl) of 
het Centrum voor Industrieel en Mobiel Erfgoed (Max Popma 0320 292 315 of 
popma@cime.nl)  
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 De culturele of cultuurhistorische waardebepaling 

Waardestellend kader voor het mobiel erfgoed 
Wanneer getoetst en gewaardeerd gaat worden, is het van belang om van te voren af te 
spreken op welke aspecten een (af)weging wordt gemaakt. Alle partijen die bij het 
proces betrokken zijn weten dan waar ze aan toe zijn. Dit waardestellend kader voor 
het mobiel erfgoed beschrijft de aspecten waarvan een groot aantal deskundigen heeft 
vastgesteld dat ze de waarden vertegenwoordigen die behouden en beschermd 
moeten worden met een eventueel beleid op het gebied van mobiel erfgoed. 
  De cultuurhistorische waardebepaling volgens dit waardestellend kader bestaat uit 
drie delen. In de eerste deel wordt de betekenis van het object omschreven. Dit is een 
algemene omschrijving waarin meer of minder uitgebreid en gedifferentieerd de 
betekenissen van het object worden beschreven en vastgelegd.   
  Om vervolgens een weging van de cultuurhistorische waarde van het object mogelijk 
te maken wordt een aantal specifieke criteria beschreven. Uit de toetsing op deze 
criteria kan worden opgemaakt welke waarde het object op deze aspecten heeft.  
In deze beide delen gaat het vanzelfsprekend om hetzelfde verhaal. Het verschil is dat 
in het tweede deel uit de rijke betekenis van het object een specifiek aantal aspecten 
wordt geselecteerd waarop de waarde van het object als mobiel erfgoed wordt 
vastgesteld. 
  Het derde deel bestaat uit een restauratie- en beheersplan. Hierin staat omschreven 
welke waarde behouden moeten worden en welke gevolgen dit heeft voor een 
eventuele restauratie en het beheer van het object.  
  Een groot deel van het mobiel erfgoed is in bedrijf, zoals ook de meeste 
monumenten, in sommige gevallen zelfs om door middel van de exploitatie in de 
kosten van het onderhoud te kunnen voorzien. Impliciet wordt de beslissing of het 
object statisch of in bedrijf behouden wordt meegewogen bij de beoordeling van de 
authenticiteit. Meer expliciet komt het aan de orde bij de beoordeling van het 
restauratie- en beheersplan. 

Weging 
  In dit waardestellend kader worden de waarden niet uitgedrukt in cijfers of 
categorieën en er wordt geen formule aangereikt waarin de weging van de 
verschillende aspecten in een kwantificeerbaar verband kan worden gebracht. In de 
afweging zal de onderlinge samenhang van de verschillende aspecten van de 
waardering van het object een belangrijke rol spelen in een uiteindelijk oordeel.  
  Wanneer de afweging van de culturele waarde van een object aan de hand van dit 
waardestellend kader door een of meer deskundigen gemaakt wordt, kan een 
zorgvuldig en beargumenteerd advies gegeven worden zonder daar een cijfer of 
categorisering aan te verbinden.  
  Dit waardestellend kader is niet bedoeld om een categorisering of rangschikking van 
objecten uit te voeren, maar om een zorgvuldige weging van de cultuurhistorische 
waarde van een object door deskundigen mogelijk te maken. 
Niet alle criteria hoeven van toepassing te zijn op een object. In enkele gevallen is een 
keuze mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de vorm van authenticiteit wordt vastgesteld. 
Het waardestellend kader is eerder een checklist dan dat het als keurslijf dwingend 
voorschrijft waar een object aan dient te voldoen.  
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Eerste deel – beschrijving van de betekenis 
In de betekenis van het object zit – zo zou je kunnen stellen – de culturele waarde 
besloten. Daarom is het zinvol om eerst een algemene beschrijving van de betekenis 
van het object te geven.  

Een object kan een zeer rijk geschakeerde betekenis hebben. Het gaat niet alleen om 
wat het ‘ding’ feitelijk was of is, een fiets of een vliegtuig bijvoorbeeld, maar ook om de 
gebruiksgeschiedenis. Vaak is een object verbonden aan de geschiedenis van een 
persoon of familie, soms zelfs meerdere na elkaar. Mobiel erfgoed heeft altijd een 
functie gehad en die functie is weer gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen. 
En het object heeft altijd een betekenis voor de huidige eigenaar of beheerder, vrijwel 
altijd is het z’n lust en z’n leven en soms een zorg zij het een dierbare. Niet alleen voor 
de eigenaar, maar ook voor het publiek heeft mobiel erfgoed een zintuiglijke betekenis. 
De objecten zijn mooi, brengen soms een imposant geluid voort, kunnen naar diesel 
of kolen ruiken en je kunt ze voelen als je er mee vliegt, rijdt of vaart. En zo zijn er nog 
vele andere facetten die deel uitmaken van de betekenis van een object.  

Er zijn verschillende invalshoeken die gebruikt kunnen worden om de betekenis van 
een object te beschrijven. Enkele invalshoeken die relevant zijn voor mobiel erfgoed 
zijn 

- Historische betekenis in al haar vormen zoals onder meer 
- wetenschappelijke of (vak)technische betekenis 
- sociaal-economische betekenis 

-    Esthetische betekenis (zintuiglijke aspecten) 
- Sociale of actuele betekenis 
 
De historische betekenis kan in bredere, algemenere zin geïnterpreteerd worden, 
bijvoorbeeld de vrachtvaart op de grote rivieren in de negentiende eeuw, maar 
daarnaast ook op kleinere, gedetailleerdere schaal uitgewerkt worden, bijvoorbeeld het 
verhaal van die ene familie die jarenlang op dat specifieke schip leefde en werkte. 
Behalve een meer neutrale vaststelling van wat het object ooit geweest is en welke 
betekenissen het in de loop van de tijd heeft gehad, komt hier ook naar voren welke 
plaats een object inneemt in een meer algemeen gedragen beeld van de 
(gemeenschappelijke) geschiedenis. 

Wetenschappelijke of (vak)technische betekenis betreft de waarde en betekenis die het 
object heeft als bron van informatie, als ‘archiefstuk’. Het betreft meer de geschiedenis 
van het soort object, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de verbrandingsmotor of de 
stadstram. 

De esthetische betekenis is een uitdrukking van de waardering die er is voor de visuele 
kwaliteiten van een object. Bij het cultureel erfgoed speelt de visuele kwaliteit vaak een 
belangrijke rol. Het object wordt gewaardeerd omdat het mooi gevonden wordt. Bij 
mobiel erfgoed beperkt het zich niet tot het visuele, mobiel erfgoed spreekt bijna alle 
zintuigen aan. 

De sociale of actuele betekenis van een object betreft de betekenis die een object nu 
heeft. Dat kan variëren van de inzet en tijdsbesteding van een grote groep vrijwilligers 
tot de identiteit van een gemeenschap die met het object verbonden is, bijvoorbeeld 
het skutsjesilen voor Friesland. Er kan ook gedacht worden aan de economische 
betekenis van het object. 
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Tweede deel – vergelijkende criteria 
De mate van betekenis of waarde kan worden vastgesteld met ‘comparatieve’ 
(vergelijkende) criteria. Met deze criteria wordt vastgesteld waarin het object zich 
onderscheidt van andere, min of meer vergelijkbare objecten:  

- representativiteit of representatiewaarde 
- herkomst  
- zeldzaamheid 
- staat van het object, compleetheid, authenticiteit, de materiele integriteit 
- presentatiepotentieel (de mogelijkheden die het object biedt om een verhaal te 

vertellen en over te brengen) 
- ensemble 
- documentatie 
- kennis 

 
Een object hoeft niet op alle waarden te ‘scoren’ om waardevol te zijn. In de meeste 
gevallen zal er wel een criterium zijn waaraan het object niet beantwoord. Dat hoeft 
geen enkel bezwaar te zijn. Een object kan van uitzonderlijk grote waarde zijn maar 
toch aan bepaalde criteria niet kunnen voldoen. Een voorbeeld is de DC-2 in de 
collectie van het Aviodrome. Dit vliegtuigtype is van grote betekenis voor de 
geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart en luchtvaartindustrie. Het object heeft 
daarom een grote schakelwaarde. Bovendien heeft het object een grote materiele 
authenticiteit en heeft het een hoge presentatiewaarde. Over de geschiedenis van dit 
specifieke toestel is echter niet zoveel bekend. Met andere woorden, de waarde van de 
culturele biografie van het object is gering. En als er al meer over bekend zou zijn zou 
het vooral een verhaal van een Amerikaans vliegtuig zijn, want daar heeft het steeds 
gevlogen tot het in 1999 naar Nederland is gehaald. 

Tegelijkertijd illustreert deze DC-2 hoe complex de waardering van een object kan zijn. 
Bij de presentatie van het object wordt wel degelijk een culturele biografie gebruikt, 
namelijk die van het legendarische KLM toestel de Uiver, dat in 1934 een uitzonderlijke 
prestatie leverde in de Melbourne-race. De oorspronkelijke Uiver verongelukte binnen 
een jaar na de race. De Uiver heeft echter een enorme symboolwaarde voor Nederland, 
juist ook voor het grote publiek. Dergelijke iconen vormen de hoekstenen van het 
historisch besef en de cultuurhistorische waardering. Het is van belang dat die 
symboolwaarde zo goed mogelijk behouden blijft. Daarom is het van belang dat de 
DC-2 gepresenteerd wordt als de Uiver. Het behoud van de onder meer de materiele 
authenticiteit van het object wordt aanzienlijk versterkt door de symboolwaarde die de 
oorspronkelijke Uiver vertegenwoordigt. 

Waar het om gaat bij dit waardestellend kader is dat zo goed mogelijk de waarden 
benoemd worden die het object werkelijk bezit. Die vormen de reden voor het behoud 
van het object. Dat kan soms heel beperkt zijn. Van een anoniem negentiende eeuws 
scheepje kan nauwelijks iets bekend zijn, maar als het het enige exemplaar is dat nog 
over is van een scheepstype dat ooit veel voorkwam, dan kan alleen al de 
zeldzaamheid voldoende zijn om alles te doen om het object te behouden. 
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Representativiteit of representatiewaarde 
De betekenis van een voorwerp is het grootst of belangrijkst wanneer het een 
sleutelpositie inneemt in onze cultuur.  

Voor de Wet Behoud Cultuurbezit en later het Deltaplan voor Cultuurbehoud zijn drie 
criteria benoemd waarmee kan worden vastgesteld of het om het sleutelpositie gaat, 
namelijk: 

-  IJkwaarde  
-  Symboolwaarde 
-  Schakelwaarde 
 
Binnen het mobiel erfgoed worden deze criteria veelal impliciet toegepast wanneer de 
representatiewaarde wordt aangegeven.  

Een object heeft ijkwaarde of, anders gezegd, is een ijkpunt wanneer de waardering en 
betekenis van een (groot) aantal andere objecten er aan kan worden gerelateerd en 
vastgesteld.  

Een object heeft schakelwaarde wanneer het een belangrijk moment in een bepaalde 
ontwikkeling markeert of vertegenwoordigt. 

Een object heeft symboolwaarde wanneer het een duidelijke relatie heeft met een 
belangrijke historische gebeurtenis of persoon.  

Herkomst (culturele biografie) 
De herkomst van het object is van belang omdat het de geschiedenis van het object 
betreft. Waar is het gemaakt, waar is het gebruikt, wie waren de eigenaren en hoe 
hebben die het object gebruikt. De relatie van het object met Nederland speelt in dit 
verband een belangrijke rol.  

Je zou het ook de culturele biografie van het object kunnen noemen. Dit begrip is 
ontwikkeld door cultureel antropologen om de veelheid aan betekenissen en 
betekenislagen van een object in z’n maatschappelijke context te kunnen beschrijven.  

Zeldzaamheid 
In het mobiel erfgoed zijn veel objecten in grotere aantallen geproduceerd of zijn 
onderling vergelijkbaar. Van sommige soorten objecten zijn nog redelijk grote 
aantallen overgebleven. Maar veel objecten zijn gebruikt en daarom in de regel voor 
een belangrijk deel versleten aan het eind van hun ‘werkzame leven’. Daarnaast zijn er 
objecten die zeldzaam zijn omdat er maar weinig of zelfs maar een exemplaar van is 
gemaakt.  

De waarde van een object is over het algemeen groter naarmate het zeldzamer is. 
Daarbij spelen het niveau waarop en het kader waarbinnen dit beoordeeld wordt een 
rol: Europa, Nederland, regionaal of lokaal. 

Staat van het object 
De mate waarin het object nog in originele staat is bepaalt mede de cultuurhistorische 
waarde. Tot de originele staat kunnen ook de aanpassingen gerekend worden die het 
object in de loop van de geschiedenis heeft ondergaan.  

In het geval het object in werkende staat wordt gebracht (operationeel behoud) is een 
keuze voor de te behouden waarden van groot belang. 
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Er kunnen vijf vormen van authenticiteit worden onderscheiden die bepalend zijn voor 
de restauratie en conservering en die ieder een andere waarde van het object betreffen. 

- conceptuele authenticiteit – het concept, het idee van de maker, is bepalend 
voor de restauratie 

- materiele authenticiteit – de integriteit van het materiaal is bepalend voor de 
restauratie  

- a-historische authenticiteit – een moment in de geschiedenis van het object 
wordt gekozen als richtlijn voor de restauratie (bijvoorbeeld ‘de oorspronkelijke 
staat’) 

- historische authenticiteit – de geschiedenis van het object wordt zo compleet 
mogelijk geconserveerd 

- contextuele of functionele authenticiteit – de oorspronkelijke omgeving en 
functie van het object zijn relevant en bepalend voor de restauratie. 

Een goede documentatie van de restauratie en onderhoudsgeschiedenis van het object 
voegt een belangrijke waarde aan het object toe omdat daarmee de integriteit van het 
object kan worden vastgesteld. (zie hieronder de tussenkop restauratie- en beheerplan. 

Presentatiepotentieel 
De waarde van een object kan mede schuilen in de mogelijkheden die het biedt om de 
betekenis over te brengen of om het verhaal te vertellen. In de Deltaplancriteria is dat 
aangeduid met presentatiewaarde of attractiewaarde. Een conserverings- of 
restauratieplan kan zich richten op juist de mogelijkheden die het object biedt om de 
presentatie (de ‘presence’) te versterken. 

Ensemble 
Een object kan (meer)waarde ontlenen aan het feit dat het een ensemble is, 
bijvoorbeeld een vaartuig met originele roef en interieur of een trein met alles erop en 
eraan. 

Het is ook mogelijk dat het object zelf deel uit maakt van een ensemble. Bijvoorbeeld 
een wagon die met locomotief en andere wagons een gehele trein vormt of een auto in 
een garage met inventaris uit dezelfde periode. 

Tenslotte kan er sprake zijn van een infrastructureel ensemble waarbij een relatie is 
tussen het object en de omgeving, bijvoorbeeld een historische haven. 

Documentatie 
De documentatie van een object vormt een belangrijke waarde van het object. 
Bijvoorbeeld het logboek van een vaartuig of de bouwtekeningen  van een vliegtuig, 
maar ook het fotoalbum van de familie die op het vrachtschip heeft geleefd. 

De mate waarin dergelijke documenten aanwezig zijn bepaalt veel van de specifieke, 
individuele cultuurhistorische waarde van het object. 

Kennis 
Het onderhoud en het behoudswerk van mobiel erfgoed vergt veel specialistische 
kennis en vaardigheden, evenzo de bediening van objecten die in operationele staat 
worden beheerd. Wanneer aan een bepaald object dergelijke kennis is verbonden kan 
dat als waarde worden meegewogen in de beoordeling. 



 8

Derde deel – het behoud van de culturele waarde 

Restauratie- en beheerplan 
Het behoud van een object uit het mobiele erfgoed vereist een goed plan voor het 
beheer van het object. Dat geldt evenzeer voor een restauratie, die onderdeel van het 
behoud kan zijn.  

In het tweede deel zijn de waarden benoemt die het object heeft. De restauratie en het 
beheer van het object dienen er op gericht te zijn zoveel mogelijk van die waarden 
veilig te stellen en te beschermen en het verlies van de waarden tot een minimum te 
beperken. Wanneer – bijvoorbeeld - het object vanwege z’n materiële authenticiteit 
gewaardeerd wordt, zal bij de restauratie dat aspect als uitgangspunt moeten dienen.  

Het beheer en de restauratie van mobiel erfgoed object is een complexe 
aangelegenheid. Het is om meerdere redenen raadzaam de belangrijkste beslissingen 
zo duidelijk mogelijk vast te leggen. 

• Ondersteunende instanties inzicht verschaffen. 
In de gevallen dat de hulp van anderen ingeroepen moet worden om het behoud van 
het object mogelijk te maken, bijvoorbeeld als er een kostbare restauratie noodzakelijk 
is, dan is het wenselijk dat de eigenaar of beheerder van het object duidelijk maakt 
welke keuzes gemaakt worden, welke stappen ondernomen worden, welke handelingen 
zullen worden uitgevoerd en zo voorts.   

• Meerdere mensen zijn betrokken 
Wanneer het een groot object betreft – en dat is het vaak in de sectoren lucht, water en 
rail, maar ook in de sector weg – dan zijn er vaak meerdere mensen bij betrokken. In 
zo’n geval is het van belang dat de belangrijkste besluiten over de restauratie of het 
beheer vastliggen en men inzicht krijgt in de argumentatie die daar aan te grondslag 
ligt. 

• Project loopt langere tijd 
Wanneer een restauratie- of conserveringsproject langere tijd duurt wordt het 
belangrijker om vast te leggen welke beslissingen zijn genomen en waarom. Niet 
alleen is het nuttig om na verloop van tijd de uitgangspunten er nog eens op na te 
kunnen slaan als weer een volgende fase in de restauratie is aangebroken, het is ook 
van belang wanneer verantwoordelijkheden overgedragen worden. 

Voor het maritieme en rail erfgoed bestaan inmiddels charters waarin de grondslagen 
van het behoud en beheer voor de sector zijn vastgelegd. In aansluiting daarop zouden 
formats ontwikkeld kunnen worden voor restauratie- en beheersplannen die voor 
verschillende soorten objecten gehanteerd kunnen worden. Standaardisering bevordert 
het begrip en de kwaliteit van het gebruik.  

 


