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Omdat de collectie ook wel het gezicht van de bibli-

otheek genoemd wordt, spreekt het voor zich dat het

managen (vormen, onderhouden en saneren1) van de col-

lectie een belangrijke taak is. Alvorens men begint met

het opstellen van selectiecriteria voor sanering van zo’n

collectie is het belangrijk doelstelling en collectieprofiel

goed te formuleren omdat deze als leidraad kunnen die-

nen bij de sanering.2

Een speciale bibliotheek heeft als doelstelling het functio-

neren van een bedrijf of instelling te ondersteunen. De

collectie dient een weerspiegeling te zijn van deze doel-

stelling. Als overheidsbibliotheek probeert de bibliotheek

van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Vis-

serij (LNV) een collectie op te bouwen die een goede

weerspiegeling is van het aanbod van publicaties die van

belang zijn voor de beleidsvorming van het ministerie.

Bij het verzamelen van informatie wordt erop gelet dat

diverse gezichtspunten rond issues worden aangeschaft.

Dat wil zeggen: nota’s van ministeries, lobbygroepen

(zoals landbouworganisaties en milieu-

groeperingen), politieke partijen, bedrij-

ven etcetera. Door de gekozen collectielij-

nen te volgen, krijgt de collectie in de

loop der jaren een duidelijk gezicht en

gaat zij een samenhangend geheel vor-

men.

De collectie
De volgende stap is het bestuderen van

de collectie zelf. Hoeveel boeken komen

voor sanering in aanmerking, hoe oud

zijn ze en waar gaan ze over? Het sane-

ren van boeken is, in tegenstelling tot bij-

voorbeeld tijdschriften, een tijdrovende

bezigheid: ieder exemplaar moet apart

bekeken worden. De circa twaalfduizend

boeken uit de periode 1700 tot en met

1977 die de LNV-bibliotheek in bezit

heeft, zijn dan ook voor een groot deel

een onontgonnen terrein.3 Uiteraard is

het onmogelijk om al die boeken te beoordelen op leef-

tijd, inhoud en eventuele schade. Omdat het oudste deel

van de historische collectie (1700-1899) het minste in de

belangstelling staat, zal deze als eerste in aanmerking

komen voor sanering. 

Door middel van een steekproef zijn van de duizend oud-

ste boeken er honderd onderzocht op soort document,

inhoud, taal, leeftijd en eventuele schade. Van de honderd

onderzochte boeken valt een klein gedeelte onder de cate-

gorie grijze literatuur, zoals daar zijn: rapporten, versla-

gen van commissies, bijdragen van aanverwante instellin-

gen, verbalen, memories, handelingen en opgaven door

het ministerie opgesteld en ontvangen. Een gedeelte van

deze stukken komt als archiefstuk in aanmerking voor

overbrenging naar het Algemeen Rijksarchief. 

Enkele voorbeelden uit de steekproef onder honderd boe-

ken uit de periode 1700-1899 met betrekking tot de

inhoud zijn te zien in figuur 1.

De informatie-explosie waar wij mee

geconfronteerd worden begon al aan het

begin van de vorige eeuw. Dit wordt ook

duidelijk bij het onderzoeken van de his-

torische collectie. De eerste vijftien jaar

van de twintigste eeuw heeft voor de

landbouwcollectie net zo veel boeken

opgeleverd als de twee eeuwen daarvoor.

De collectie in zijn geheel, dus tot 1977,

geeft een mooi beeld van de ontwikkeling

van de landbouw in Nederland door de

eeuwen heen. Onderwerpen als de graan-

wetgeving, inpoldering, dierziekten, en

landbouwonderwijs zijn belangrijke

aspecten uit de landbouwgeschiedenis

van de negentiende eeuw. 

De twintigste eeuw kenmerkt zich door

de wisselingen in economische depres-

sies en welvaart. Tot de jaren zestig is de

overheidsbemoeienis sterk en krijgt land-
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bouw een eigen departement. Geleidelijk aan neemt de

invloed van de Europese Unie op het Nederlandse land-

bouwbeleid toe en verschuiven de inhoudelijke accenten.

Dit alles komt terug in de collectie van het ministerie.

Hoewel het landbouwbeleid op de actualiteit gericht is, en

daarom aan verandering onderhevig is, blijven thema’s

als dierziekten en gewasbescherming bestaan. 

Belangrijk bij het opstellen van selectiecriteria, is om in te

zien wat de grote lijnen door de geschiedenis zijn, welke

publicaties door in dit geval LNV en de betrokken instan-

ties gepubliceerd zijn en wat de rol van het ministerie

door de jaren heen is geweest. Samen met doelstelling en

collectieprofiel kan er nu een afweging gemaakt worden

wat nog wel van belang is en wat niet. 

Gebruikersonderzoek 
Als gebruikersgroep van de bibliotheek is de mening van

de LNV-ambtenaar essentieel voor het saneren van de

LNV-collectie. Gebruiken zij wel eens boeken uit de histo-

rische collectie en zo ja, bij welke vraagstukken komen

deze boeken aan de orde? Honderd werknemers bij het

ministerie zijn benaderd met het verzoek mee te doen

aan een schriftelijke enquête. Daaruit kwam naar voren

dat een ruime meerderheid nooit boeken gebruikt

die vijftig of honderd jaar en ouder zijn. In deze groep

overheerste de mening dat de bibliotheek up-to-

date, functioneel en beleidsondersteunend dient te

zijn en niet historisch gericht. Een historische col-

lectie is niet relevant voor het ‘gewone beleids-

werk’. 

Des te opvallender is het daarom dat een groot

deel van de geïnterviewden het wel eens is met

de stelling dat een ministeriebibliotheek de taak

heeft om boeken ouder dan 25 jaar te bewaren.

Een dilemma dus. De vraagstukken waarvoor wel

boeken van 25 jaar en ouder gevraagd worden, of

waarvan men zich voor kan stellen dat het nodig

zou kunnen zijn, liggen vooral op het vlak van

beleidsontwikkeling door de jaren heen en de

geschiedenis van de landbouw, de organisatorische

ontwikkeling van het ministerie van Landbouw en

aanverwante organisaties en wetgeving. Deze

informatie wordt gebruikt voor historisch onder-

zoek, het schrijven van gedenkboeken en speeches

(bijvoorbeeld bij een inleiding die de minister

houdt ter gelegenheid van vijftig jaar Bedrijfs Pen-

sioenfonds Landbouw) en inleidingen bij allerlei

vormen van publicaties. Ook publicaties die crisis-

problemen beschrijven, zoals de landbouwcrisis in

de jaren twintig van de vorige eeuw, het uitbreken van

besmettelijke veeziekten en overstromingen worden

regelmatig geraadpleegd. De mening van de gebruikers-

groep is dus een belangrijke leidraad bij het opstellen van

de uiteindelijke criteria. 

Overheidsinformatie
Omdat het hier om een bepaalde vorm van overheids-

informatie gaat heb ik de selectiecriteria van de Rijks

Archiefdienst (RAD) bekeken.4 Deze criteria zouden wel-

licht elementen kunnen bevatten die bruikbaar zijn voor

de op te stellen selectiecriteria. 

Overheidsinformatie is informatie die door of namens de

overheid wordt geproduceerd, verzameld, bewaard, ver-

spreid, in allerlei vormen, voor zowel interne doeleinden

(voor ambtenaren) als voor het publiek.5 Overheidsinfor-

matie wordt in bibliotheken, archieven en documentatie-

centra opgeslagen, beheerd en ontsloten. Het verschil tus-

sen archiefstukken en publicaties is in een overheidsbibli-

otheek dan ook niet altijd even groot. Een overheidsbiblio-

theek beheert en ontsluit ook jaarverslagen die in feite in

het archief thuishoren, net zoals gekopieerde (dus niet-

originele) archiefstukken. Ook in de oude collectie van de

LNV-bibliotheek zijn deze te vinden. 

Inhoudelijke aspecten Aantal Voorbeeld
Veehouderij 21 Handboek van de Vee-arstenijkundige heelkunde, Dieterichs, 1827
Akkerbouw 8 De aardappel-epidemie in Nederland in 1845, Bergsma, 1845
Bodemonderzoek 7 De bodem van Nederland, Staring, 1865–1860 
Sociale aspecten 6 Heideontginning en grondverbetering t. verbetering d. sociale toestanden, 1895
Politiek 6 Vrijhandel of bescherming in Nederland? Een industrieel, 1897
Tuinbouw 5 Iets over het belang van de tuinbouw in Nederland, Viruly Verbrugge, 1881
Inpoldering 5 Hoe staat het toch met de droogmaking van het Zuidelijke gedeelte d. Zuiderzee? Bekn. Beantw.dezer vraag. 1874
Zuivel 4 Zuivelbewaring volgens het stelsel van Swartz, Hartog, 1878
Wetgeving 4 Daadzaken betrekkelijk de graanwet, 1847

Figuur 1. Enkele voorbeelden uit de steekproef onder honderd boeken uit de periode 1700-1899 met betrekking tot de inhoud
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De selectiecriteria van de RAD zijn vertaald

in het Project Invoering Verkortings Over-

brengingstermijn (Pivot), een project dat is

opgezet om de achterstand op te heffen van

de te overbrengen archieven bij de over-

heid. Toen naar aanleiding van de nieuwe

Archiefwet in 1995 de overbrengingster-

mijn teruggebracht werd van vijftig naar

twintig jaar was de achterstand zodanig dat

er maatregelen getroffen moesten worden.

Om de archieven te schonen zijn selectie-

criteria opgesteld. De Pivot-selectiecriteria

hebben als uitgangspunt dat de eeuwig te

bewaren archiefbestanden een reconstruc-

tie van het overheidshandelen op hoofdlij-

nen mogelijk moet maken. Zoals uit de

enquête bij de LNV-ambtenaren gebleken

is, bestaat bij deze groep de behoefte om dit soort publi-

caties te bewaren. 

Het is interessant om deze selectiecriteria naast de boe-

kencollectie te leggen. Het gaat om criteria die betrekking

hebben op de beleidsontwikkeling, verantwoording, toe-

passing en evaluatie van het beleid op hoofdlijnen, de

herinrichting van organisaties belast met het beleid op

hoofdlijnen en publicaties gerelateerd aan bijzondere

tijdsomstandigheden en situaties. Vertaald naar monogra-

fieën ziet het er als volgt uit:

1. Monografieën die betrekking hebben op voorbereiding en
bepaling van beleid op hoofdlijnen. Hieronder kan worden

verstaan publicaties die door de jaren heen het beleid in

hoofdlijnen weergeven. 

2. Monografieën die betrekking hebben op evaluatie van beleid
op hoofdlijnen. Onder deze categorie kunnen vallen vooral

kritische stukken ten aanzien van het beleid dat het

ministerie door de jaren heen heeft gevoerd. 

3. Monografieën die betrekking hebben op verantwoording van
beleid op hoofdlijnen aan andere actoren. Het zal hier vooral

gaan om bijvoorbeeld jaarverslagen die in de ministerie-

archieven worden bewaard. 

4. Monografieën die betrekking hebben op (her)inrichting van
organisaties belast met het beleid op hoofdlijnen.
5. Monografieën die bepalend zijn voor de wijze waarop
beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt. Bijvoorbeeld

beleidsprogramma’s, landbouwbegrotingen, jaarbrieven

etcetera. Deze vormen van overheidsinformatie zijn in

feite archiefstukken en worden in de bibliotheek grijze

literatuur genoemd. 

6. Monografieën die betrekking hebben op
beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct
zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien
uit voor het Koninkrijk der Nederlanden
bijzondere tijdsomstandigheden of inci-
denten. 

Selectiecriteria 
Rekening houdend met de collectievor-

ming, de aard van de collectie, de

belangen van de gebruikers en de even-

tuele toepassing van de Pivot-selectie-

criteria heb ik de volgende vijf selectie-

criteria op maat vastgesteld, die van

toepassing zijn op de unieke collectie

boeken van 1700–1977 van het minis-

terie van LNV. 

1. Publicaties die betrekking hebben op de hoofdlijnen van het
landbouwbeleid
Hieronder kan worden verstaan publicaties die door de

jaren heen het beleid in hoofdlijnen weergeven. Publica-

ties die binnen een bepaald vakgebied de belangrijkste

informatie bevatten en de belangrijkste ontwikkelingen

weergeven. 

2. Publicaties die betrekking hebben op de evaluatie van beleid
op hoofdlijnen 
Onder deze categorie kunnen vooral kritische stukken val-

len ten aanzien van het beleid dat het ministerie door de

jaren heen heeft gevoerd.

3. Publicaties die betrekking hebben op (her)inrichting van
organisaties belast met het beleid op hoofdlijnen
4. Publicaties die betrekking hebben op bijzondere tijds-
omstandigheden of incidenten
5. Regelmatige en te verwachten toekomstige vraag

Toepassing 
De opgestelde criteria moeten nu toegepast worden op de

collectie van de (LNV-)bibliotheek. Om dit overzichtelijk

te maken is rekening gehouden met de volgende aspec-

ten:

• publicaties die bewaard dienen te worden;

• publicaties die overgebracht kunnen worden naar overi-

ge bibliotheken;

• publicaties die gedeeltelijk bewaard dienen te worden.

Dit zijn publicaties gerelateerd aan het beleid van het

ministerie op verschillende gebieden.

• Publicaties die bewaard worden (in het geval van LNV)
- publicaties die door, of in opdracht van, het ministerie

van LNV gepubliceerd zijn;

- historische overzichten, inclusief gedenkboeken;

- publicaties die de meningen over het ministerie en haar

voorgangers weergeven;

- publicaties over crisissituaties zoals veeziekten op grote

schaal, overstromingen, hongersnood, etcetera.

• Publicaties die overgebracht worden (in het geval van LNV)
- publicaties ten behoeve van de onderwijspraktijk;

- wetenschappelijke publicaties op het gebied van de land-

bouw;

Wie wat bewaart die heeft wat?

Dit artikel is gebaseerd op Aleid Overbeekes scriptie ‘Wie wat
bewaart die heeft wat? Selectiecriteria voor de boeken uit de
periode 1700-1977 van de bibliotheek van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij’. De scriptie werd
gemaakt in het kader van een afstudeeropdracht van de oplei-
ding Informatie Dienstverlening en Management aan de Haag-
se Hogeschool. Tevens heeft Overbeeke zich gebaseerd op al
bestaande selectiecriteria, opgesteld door de Rijksarchief-
dienst (RAD) voor de overbrenging van archieven. 
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- publicaties met betrekking tot de land-

bouwpraktijk;

- populaire informatieve publicaties;

- statistische informatie.

• Publicaties die gedeeltelijk bewaard dienen te
worden (in het geval van LNV)
Het gaat hier om publicaties die gerela-

teerd zijn aan het beleid van het ministerie,

bijvoorbeeld veehouderij, zuivel, visserij,

economie, EU-politiek, milieu en natuurbe-

heer. Het zijn hier vooral publicaties van

vijftig jaar en ouder die overgebracht kun-

nen worden, tenzij criteria 4 en 5 van toe-

passing zijn. 

Keuzes maken
Het saneren van een collectie is geen gemakkelijk karwei.

Het valt niet mee om alles wat in de loop der jaren met

inzet verzameld is te onderwerpen aan een kritische blik

en vervolgens af te stoten of te bewaren. 

Daarnaast is het verwijderen een tijdrovende bezigheid

waar meestal geen personeel voor ingezet kan worden.

Wil men de collectie en daarmee het gezicht van de bibli-

otheek goed onderhouden, dan dient dit belangrijke

onderdeel van het collectiemangement serieus aangepakt

te worden. Dat wil zeggen dat in het beleidsplan van de

bibliotheek het saneren van de collectie duidelijk beschre-

ven moet zijn, zodat in de toekomst ruimtegebrek door

ophoping van niet-relevante boeken voorkomen wordt. 

Het opstellen van selectiecriteria is een kwestie van keu-

zes maken. Deze keuzes zullen altijd ter discussie staan.

Daarom zijn in dit onderzoek zoveel mogelijk meningen

en uitgangspunten bestudeerd waarin uiteindelijk de

twaalfduizend boeken ‘gevangen’ zijn. De doelstelling van

de bibliotheek, de aard van de collectie en

de informatiebehoefte van de gebruiker zijn

de bouwstenen waarmee de selectiecriteria

geformuleerd zijn. In principe zijn ze toe-

pasbaar op iedere collectie. 

Noten

1 Saneren is ‘het doelgericht selecteren van documen-

ten die, hetzij door afschrijving hetzij door overschrij-

ving naar elders, verwijderd moeten worden uit een

collectie (“systematisch schonen”).’ Saneren is erop

gericht de gehele collectie ‘gezond’ en up-to-date te

maken of te houden en tijdig documenten te verwijde-

ren die niet langer relevant zijn voor de doelstelling

van de organisatie. Sar, E., ‘Saneren: een onontgonnen

terrein’. In: Overheidsdocumentatie, jrg. 51 (1997) nr. 4 (p. 139-140).

2 Sar, E., ‘Saneren: een onontgonnen terrein’. In: Overheidsdocumentatie,

jrg. 51 (1977) nr. 4 (p. 139-140).

3 De keuze 1977 is gebaseerd op het gegeven dat deze nog niet elektro-

nisch ontsloten zijn. 

4 PIVOT-selectiecriteria, Rijks Archiefdienst, 1991.

5 NBBI en RABIN, 1997. Deze definitie is gebaseerd op de definitie van

overheidsinformatie van C. Bierlaagh (Bierlaagh, 1992). Walle, J. van de,

in: Integratie van bibliotheken en archieven via netwerken: een onderzoek

naar de mogelijkheden van netwerken om overheidsinformatie uit bibliothe-

ken en archieven toegankelijk te maken: een studie / verricht in opdracht van

de voormalige Raad van Avies voor Bibliotheekwezen en Informatievoorzie-

ning; J. van de Walle, A.A. Wiercx, M. van Staden. – Den Haag: NBBI,

1997.

Drs. A.D. Overbeeke is werkzaam als institutioneel onderzoe-
ker bij de afdeling bedrijfsinformatie van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
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