
Wat zijn  
de regels voor  
het nummeren 

binnen het  
museum?

          Wijze van  
nummeren moet 
voldoen aan eisen
en moet vooraf 
worden vastgelegd 
in het museum.

Het moet een 
uniek nummer zijn 
dat eenvoudig, 
begrijpelijk en kort 
is. Soms kan een 
nummer extenties 
krijgen om onder-
delen, sets of series 
aan te duiden.

Koppeling  
van informatie  
aan het object

NIET: 
om informatie  

(van en over) op 
het voorwerp vast 

te leggen.

Kijk om  
wat voor object 

het gaat

Van welk  
soort materiaal  
is het gemaakt?

Afhankelijk van 
het materiaal 
wordt het nummer 
op, aan of los  
van het object 
aangebracht.

Weergave nummer:
• in wit of zwart,  

let op voldoende 
contrast

• zo klein mogelijk  
maar leesbaar 

• strak en vast  
cijfertype 

• eenduidige  
cijferreeksen

Plaats nummer:
• vindbaar
• onopvallend  

en niet storend
• geen informatie  

bedekken (merk,  
detail of versiering)

• altijd raadpleegbaar
• op het minst  

kwetsbare materiaal 
en/of onderdeel

Wijze waarop  
we nummeren  
is afhankelijk  
van het object  
en het doel van 
de nummering 
(tijdelijk of  
permanent).

Als het nummer wordt 
aangebracht moet het:
• reversibel zijn
• het materiaal van het 

object niet aantasten
• duurzaam zijn

Waar komt  
het object te 

staan?

Identificatie  
van het object

je hoefde  
alleen maar een 
nummer eraan 

te maken!

sorry...

wauw!  
dit is een  

timmerkist  
uit 1870!

een mooie  
houten 
kist.

zal ik de 
spijkers ook 
nummeren? wacht,  

er staat  
hier al een  
nummer...

108...  
of nee...  

801

ik wil  
deze kist 

graag gebruiken 
in de volgende  

tentoonstelling.
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Nummeren van  
museumobjecten

Waarom nummeren we?

Hoe gaan we te werk?



Op het 
voorwerp

Aan het  
voorwerp

zacht potlood 

Methode is altijd afhankelijk 
van het voorwerp: goed kijken 
en onderzoeken!!

Tip

Bezint eer gij begint! 
Zoek uit wat de richtlijnen  
zijn binnen het museum of 
leg deze vast.

Niet doen:  
stempelen, krassen,  
branden of graveren.  
Plaatjes op voorwerp  
schroeven.

Wel doen: maak gebruik  
van foto’s, overleg met  
bruikleengever over nummeren  
bruikleen, nummer soms op  
meerdere plaatsen.

Nummeren in de praktijk

lak-inkt-lak

vernis-stift-vernis

Labels van textiel  
(ongebleekt katoen 
met watervaste  
textielstift) die je in 
het textiel naait. 

Niet doen:  
verwijderen nummers 
zonder noodzaak en 
zonder informatie vast 
te leggen.

Naast het 
voorwerp

Wanneer het  
direct nummeren,  

een label of etiket niet 
mogelijk zijn, nummer 

dan de verpakking,  
container, doos,  
steun of hoes. 

Let op 
Verplaats nu  
het object  

nooit zonder  
de drager! 

Etiketten van  
papier (zonder  
weekmakers)  
bevestigen  
met katoendraad,  
lint of polyester.  

Nadeel
kan kwijt- 
raken of 

losraken!!

zal ik  
dit beest even  
in een mooie,  
schone pot  
stoppen? NEE!!

Samengesteld door drs. Kirsten de Vries, museumadviseur bij  
Lux et l’Art - Musée a Konscht Rot - te Luxemburg en docent voor de  
cursussen Registratie en documentatie van museumcollecties en 
Nummeren van museumobjecten voor het Erfgoedhuis Zuid-Holland  
kedevries@hotmail.com of via Erfgoedhuis Zuid-Holland. 
www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl
www.erfgoedhuis-zh.nl

FONDS
schiedam vlaardingen e.o.

Bij twijfel: raadpleeg een expert!

Tip

hier  
ook!

lak- 
inkt-lak,

of...

ah, hier  
zit een label  
met nummer 
ingenaaid!

inkt- 
lak-inkt

hmmm...
hoe zat  
het ook  
alweer?
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Tip

Nummersetjes: handschoenen, 
stiften, vernis en penseel  
verkrijgbaar bij www.labshop.nl

Tip

http://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl
http://www.erfgoedhuis-zh.nl
http://www.labshop.nl

