
 

“Checklist’’ onderzoek Museale Verwervingen 

 
We raden u aan voor uzelf een (beknopt) plan van aanpak voor het onderzoek op te 
stellen. 
 
Hoe kom je tot een eerste selectie 

Selectie objecten 
1. Alleen voorwerpen met een herkenningswaarde komen voor onderzoek in 

aanmerking, zoals schilderijen, tekeningen, zilveren voorwerpen en meubels van 

bijzonder belang (Bijv. de meeste prenten, tegeltjes en Delfts blauwe bordjes 

missen dus herkenningswaarde!) Mocht u twijfelen, laat het ons weten  

2. Joodse rituele voorwerpen moeten altijd onderzocht worden (zie de lijst Joodse 

rituele voorwerpen)  

Uitsluitingen objecten 
1. Alles wat ná 1945 gemaakt is 

2. Schenkingen vóór  1933 (en bijvoorbeeld objecten die al sinds 1933 in bruikleen 

waren, waarvan de bruikleen later werd omgezet in een schenking)  

3. Voor de periode 1940-1948 indien dat onderzoek gedaan is 

4. Voorwerpen verworven / aangekocht vóór 1933 

5. De al onderzochte NK-collectie, in bruikleen van het ICN of overgedragen 

Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan 
1. De periode 1933-1940, gekocht in Duitsland en/of na 1938 in Oostenrijk  

2. De periode 1948-1954, gekocht op een van de SNK-veilingen (zie de lijst SNK-

veilingen) 

Hoe ga ik te werk na de eerste selectie 
Raadplegen interne museale bronnen  

1. Jaarverslagen voor zover aanwezig. Het is raadzaam het onderzoek te starten met 

deze door te nemen om een idee te krijgen over de collectiegeschiedenis van uw 

museum, in die perioden. 

2. Aanwinstenregister. 

3. Registratiesysteem. Het is raadzaam naast de computer ook de (oude) 

inventariskaarten te raadplegen.  

4. Kijk in uw archief of er relevante correspondentie aanwezig is. Bent u een 

gemeentelijk museum dan kan het archief van uw gemeente ook nog wat 

opleveren. 

5. Vergeet vooral niet de objecten zelf goed te bekijken. Etiketten of aantekeningen 

(bijv. cijfers die verwijzen naar een veilingnummer) kunnen informatie opleveren. 

6. In sommige gevallen kan literatuuronderzoek ook nog informatie geven. 

Na dit alles kunt u min of meer vaststellen of er zich objecten in uw collectie bevinden die 
mogelijk verdacht kunnen zijn en die nader onderzoek behoeven.  


