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cjm.vlaanderen.be 

 

VERSLAG  
Debatten studiedag ‘Gewikt en Gewogen’ – 26 maart 2019 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Op 26 maart 2019 organiseerden het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) en FARO een studiedag 
over het waarderen van cultureel erfgoed in Vlaanderen. Deze studiedag blikte terug naar de realisaties 
maar keek vooral ook naar de toekomst. De studiedag werd afgesloten met een aantal debatten, waarbij 
de deelnemers enkele essentiële vraagstukken over het waarderen bespraken en advies bezorgden aan het 
beleid. Hieronder vindt u beknopte verslagen van deze debatten, met focus op conclusies en 
aanbevelingen die tijdens de debatten werden geformuleerd. Het departement CJM gaat met deze 
aanbevelingen verder aan de slag en zal het beleid rond het waarderen verder uitdiepen en verfijnen in 
samenwerking met FARO. 

1 KIP OF EI? WAARDEREN VANUIT COLLECTIEPLAN OF 
COLLECTIEPLAN VANUIT WAARDEREN 

 

Moderator: Olga Van Oost 

Verslag: Katrijn van Kerchove 

1.1 Introductie 
Dit debat is een gedachtewisseling over de vraag wat eerst komt, de kip of het ei, het collectieplan of het 

waarderen? Moet je eerst waarderen om daarna een collectieplan op te stellen, of moet je eerst een 

collectieplan opmaken om van daaruit te waarderen? Heeft het beleid een rol te spelen in hoe die keuze 

wordt gemaakt? Het opmaken van een collectieplan is een vereiste voor een collectiebeherende 

organisatie binnen het Cultureelerfgoeddecreet. In hoeverre moet het beleid bepalen hoe dit plan wordt 

opgemaakt en wat het inhoudt? 

Sinds een tweetal jaar verzorgt FARO een opleiding over collectieplanning voor kleine musea. Op de 

website is ook een handleiding voorhanden. 

Er is ook de Handreiking voor het schrijven van een collectieplan voor musea, een Nederlands-Vlaamse 

publicatie. Deze handreiking wordt momenteel gereviseerd en geactualiseerd door FARO, de Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed en de Nederlandse Museumvereniging, met steun van het Nederlands 

Museumregister. Op het vlak van wetgeving en decretale context moet de tekst helemaal worden 

aangepast. Zowel in Nederland als in Vlaanderen is er veel veranderd. In de huidige publicatie is er 

aandacht voor de waardering van collecties, maar dit is slechts een heel klein hoofdstukje. De werkgroep 

vraagt zich onder meer af of waardering niet wat zwaarder zou moeten doorwegen in de publicatie. In de 

beide landen, maar ook daarbuiten, zien we immers dat de aandacht voor waardering de laatste jaren 

sterk is toegenomen.   

https://faro.be/publicaties/naar-een-collectieplan-6-stappen-een-leidraad-voor-bibliotheek-en-archief
https://www.depotwijzer.be/sites/default/files/files/handreiking_voor_het_schrijven_van_een_collectieplan.pdf


 pagina 2 van 13 

1.2 Discussie 
Veerle Meul (Middelheimmuseum) en Wim Lowet (Vlaams Architectuurinstituut) gaven al een presentatie 

over hun waarderingstraject. Aan hen werd gevraagd om hun mening te geven over de vraag ‘Kip of ei? 

Waarderen vanuit collectieplan of collectieplan vanuit waarderen?’. Tessa Luger (Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed) neemt deel aan de sessie, ook haar visie wordt gevraagd. 

Veerle Meul (Middelheimmuseum) 

 

In 2016 was over deze vraag al een boeiende sessie in het Limburgs Museum. Waarderen en het opmaken 

van een collectieplan lijken twee aparte trajecten, maar het zijn twee iteratieve processen. Je kan starten 

met waarderen zonder een gedetailleerd plan te hebben, en omgekeerd kan je op basis van waardering je 

plan verder verdiepen. Het is een stapsgewijs traject.  

Vooraleer je kan starten met waarderen, zijn er een aantal vereisten. 

− Je moet vertrekken vanuit een missie. Zonder die missie kan je geen van beide trajecten starten. 

Bij het bepalen van een missie is het belangrijk dat zowel de hele organisatie als het collectieteam 

betrokken is. Dit gebeurde zo bij het Middelheimmuseum. 

− Er moet een collectieanalyse voorhanden zijn. Het Middelheimmuseum beschikte over een 

kwantitatieve analyse van de collectie, die was opgemaakt door Contemporary Art Heritage 

Flanders (CAHF). Dit beeld van je collectie, op basis van bijvoorbeeld ruwe registratiedata, is nodig 

om de huidige situatie en een mogelijke opdeling/typologie in beeld te hebben.  

− Daarnaast moet ook het collectieprofiel al deels bepaald zijn voordat je kan beginnen met 

waarderen. Er moet zicht zijn op de geschiedenis, hoe de collectie werd opgebouwd, wat erin 

hoort, wat niet, wat de kerncollectie is en wat steuncollecties zijn ... Hierbij moeten er ook al 

afbakeningen geformuleerd worden (bv. geografisch, in tijd …). 
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Het is zeer moeilijk om te starten met waarderen als deze vereisten niet goed zijn doordacht. Het is 

moeilijk om deze stappen (missie, collectieanalyse, collectieprofiel) te zetten na afloop van het 

waarderingsproces.   

Het is wel mogelijk dat je op basis van de waardering je collectieprofiel, zelfs missie, bijstelt. Daarom is 

het ook een voordeel om beide trajecten (waarderen en collectieplan) in huis te doen. Het 

Middelheimmuseum werkt zo verder aan beide trajecten en verfijnt het collectieplan gaandeweg. Voor 

sommige onderdelen gaat het al om een vierde versie, voor andere nog maar om een eerste draft omdat 

er nog onvoldoende informatie beschikbaar is.   

Wim Lowet (VAi)  

Wim kan zich vinden in de tekening die Veerle Meul schetst (zie hoger), met een stijgende lijn en cirkels 

die teruggaan. Je vertrekt vanuit een idee van een bepaald waardenkader, dat je kan bijsturen. 

Kip of ei? Als je de handreiking bekijkt, kan je vele delen schrijven zonder waardering. Een goed plan 

vertrekt van een grondige kennis van de collectie. Waarderen is ook quoteren om bepaalde delen boven 

andere te stellen, maar in de methodiek van Significance 2.0 gaat het erom zoveel mogelijk stemmen aan 

bod te laten komen (multiperspectiviteit). Het VAi koos ervoor om ook te quoteren maar vooral met de 

bedoeling om kennis op te bouwen door het waarderen. Op basis van deze kennis kan je het 

collectiebeleid/plan scherper stellen.  

Is het een juiste analyse als we stellen dat er een hele omwenteling is, dat een collectieplan minder 

gebaseerd is op beschrijving en waarderen centraler staat? 

Tessa Luger (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 

Zeker, al zijn er wel grote verschillen tussen Vlaanderen en Nederland. De financiële impuls vanuit de 

Vlaamse Gemeenschap geeft een grote stimulans, waarnaar vanuit Nederland met jaloezie gekeken wordt. 

Waarderen is de laatste jaren meer op de kaart gekomen, maar in Nederland vooral als selectie-

instrument (bijvoorbeeld in het kader van depotbeleid). Deze benadering kan gevaarlijk zijn. Het is fijn om 

te merken op deze studiedag dat de doeleinden gevarieerd zijn. Waarderen kan vele doelen dienen, 

waaronder het aanscherpen van het collectieprofiel en -plan. 

De verhouding en volgorde tussen collectieplan en waarderen is de hamvraag waarop je nooit een 

antwoord krijgt. Illustratief is wat Wim en Veerle vertelden. Om te bepalen welk aspect voorrang verdient,  

moet je onder meer kijken naar de fase waarin je organisatie zich bevindt, en welke prioriteiten en noden 

er zijn.  

Gents Universiteitsmuseum 

Het Universiteitsmuseum is in transitie. Een aantal universitaire collecties worden ondergebracht in één 

museum en er wordt een verhaallijn ontwikkeld voor een museaal verhaal. Daarnaast blijft ook de 

opdracht om academisch erfgoed mee te beheren. De opmaak van een collectieplan is nodig. Na de vorige 

studiedag over waarderen in Mechelen is het museum aan de slag gegaan met ‘Op de museale 

weegschaal’. Vanuit de daarin opgenomen criteria werd een museale pijler, een collectiepijler en een 

depotpijler bepaald en een beslissingskader opgemaakt. Hiermee wordt geëxperimenteerd in het 

selectiebeleid, om te bepalen wat er wordt aanvaard bij schenkingen. Dit beslissingskader wordt 

waarschijnlijk ook het kader voor het collectieplan. Het beslissingskader (flowchart) vormt de aanzet voor 

een methodiek om daarna ook te gaan waarderen. Er was een missie, zij het vaag. 
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Hoe is het Universiteitsmuseum tot de flowchart gekomen? Na een aantal gesprekken met verschillende 

musea, kwam men niet veel verder dan ‘de link met academisch erfgoed’. Vanuit het kader met criteria en 

hulpvragen van ‘Op de museale weegschaal’ is men aan de slag gegaan om een logisch beslissingskader 

op te maken. Hierbij werd verder gebouwd op de situatie zoals ze nu is, maar werd ook een 

ontwikkelingspotentieel meegenomen. Hiermee wordt nu geëxperimenteerd.  

Tessa Luger (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 

Dit is een goed voorbeeld van ‘Waar begin ik?’, ‘Wat is het collectieprofiel?’ en ‘Wat is de link met de 

missie?’. De eerste stap is steeds ‘Wat is de aanleiding of vraagstelling?’. Als je de missie niet in beeld 

hebt, loop je vast. De missie moet het vertrekpunt zijn. Het iteratieve proces waarover Veerle sprak, is ook 

herkenbaar. Om dit in beeld te brengen vertrekt Tessa van een driehoek ‘missie – collectieprofiel – 

selectiebeleid’. Er is een beweging van je missie naar je collectieprofiel, en van je profiel naar welke 

objecten er wel/niet in horen. Je kan ook teruggaan naar je missie en bekijken of deze niet bijgestuurd 

moet worden. Je moet doordenken wat de missie voor de collectie betekent, deze zou richtinggevend 

moeten zijn. Als op een bepaald moment de missie grondig wijzigt, zal ook je collectiebeleid wijzigen. Je 

maakt steeds een ronddraaiende beweging, maar de lijn gaat omhoog. 

Veerle vult aan dat het bijsturen van een collectiebeleid door een gewijzigde missie in de realiteit al 

gebeurt. Een missie verandert echter minder snel dan een directeursvisie.  

CRKC 

Tijdens de presentatie over het waarderingsproject in de Gentse musea gaf Design Museum Gent aan dat 

er ook een rek (Nova-collectie) werd afgestoten. Wat betekent afstoting? Op welke wijze bepaalt deze 

mogelijke finaliteit van afstoting (het niet verder beheren van geselecteerde stukken) je waardering? 

Zeker als je weet dat de visie over wat je wil bewaren in de loop der tijd ook kan veranderen …  

Vanuit CRKC moeten verschillende oefeningen gemaakt worden, onder meer in het kader van 

tentoonstellen (PARCUM als regionaal ingedeeld museum), in het kader van bewaren … 

Reacties: objecten in depot kunnen evenzeer tot de kerncollectie behoren. Het hangt van de insteek af: 

selecteer je om tentoon te stellen en kan wat in depot gaat ook later nog tentoongesteld worden, of 

selecteer je met het oog op wat je wel en wat je niet meer bewaart (en dus afstoot)? Voor CRKC gaat het 

ook om dit laatste.  

Wat betekent afstoting in het algemeen? Er wordt verwezen naar de Nederlandse instrumenten (LAMO, 

herplaatsingsdatabase). Afstoten betekent ook herbestemmen, langdurige bruiklenen, collectiemobiliteit in 

brede zin. Waar staan we hier in Vlaanderen? Wat doen andere organisaties? 

STAM 

Het STAM heeft vele stukken in depot die niet passen in het collectieprofiel maar wel een 

onderzoekswaarde hebben. Een voorbeeld hiervan is een gemummificeerde wolvenpoot, een 18e-eeuws 

exemplaar, waaruit DNA-stalen gehaald zijn. Het probleem voor een afstotingsbeleid in de Gentse musea 

is dat er in de loop der jaren musea zijn bijgekomen, en collecties opgedeeld werden. Daardoor is de link 

tussen object en herkomstgegevens verloren gegaan en loop je het risico dat er keuzes gemaakt worden 

op het moment dat niet alle info beschikbaar is. Het is daarom goed dat alle musea betrokken worden bij 

het traject om zo de gehele context mee te hebben. Er is voor gezorgd dat er over de collecties heen kan 

gezocht worden, wat ook samenhangt met de verhuis naar een nieuw centraal depot. Het voordeel voor 

Gent is dat dit op stedelijk niveau gebeurt en er geen discussie is over het eigenaarschap. Je kan binnen 

de stad ook gemakkelijk herbestemmen.  
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(CRKC) Maar wat doe je wanneer je van een object 20 exemplaren hebt? Zijn er naast herbestemmen nog 

mogelijkheden? 

Reacties: Selectie voor de deur is ook belangrijk. Hiervoor is het nodig een duidelijke visie te hebben over 

wat de collectie kan zijn. Vanuit museale context wordt een nuance ervaren tussen selectie aan de deur 

en afstoten van een stuk uit de collectie. Als een stuk in je collectie zit, heeft het al een geschiedenis 

opgebouwd binnen de instelling. In een archivalische context wordt deze nuance minder gemaakt. Ook 

buiten de instelling heeft een ensemble/collectie/geheel van stukken die samen horen een geschiedenis. 

Er wordt verwezen naar de collectie NOVA (presentatie Annelies De Mey) die niet als geheel werd 

samengehouden, en waaruit slechts bepaalde stukken werden behouden. Het ensemble van stukken kent 

echter ook een geschiedenis en waarde, er zit een verhaal achter. Dus ook bij selectie aan de deur ben je 

eigenlijk bezig met afstoten.  

Eperon d’or doorloopt momenteel een pilootproject waarderen. Het is zeer interessant om de collectie 

beter te leren kennen. Het is gevaarlijk om het waarderen als een instrument voor selectie te zien. Hun 

oefening gaat echter uit van het tekort aan depotruimte. Selectie aan de deur is nodig omwille van 

plaatsgebrek. Er is een noodzaak om te herbestemmen en af te stoten. 

Er werd vertrokken vanuit de missie. Deze moet echter herschreven worden. Bij de start van het 

waarderingstraject (museale weegschaal) heb je bepaalde deelcollecties en stukken in gedachte bij het 

opmaken van vragen. In het advies van de beoordelingscommissie is echter aangegeven dat de collectie 

nog onvoldoende regionaal is. Dit leidt naar een bijsturing van het collectieplan.  

1.3 Aanbevelingen  
− Een collectieplan waarin minimaal een collectiehistoriek, -analyse, en -profiel is opgenomen, is 

nuttig en nodig om een collectiewerking en waardering te kunnen uitvoeren. Ook de link met de 

missie moet hierbij nadrukkelijk aanwezig zijn. Dit is reeds opgenomen in de minimumnormen 

van het Cultureelerfgoeddecreet. De traditionele structuur om een collectieplan op te bouwen, kan 

geactualiseerd worden waarbij het waarderen een centralere plaats krijgt.  

− Bij het beoordelen van collectieplannen is het belangrijk om de logica van de organisaties te 

volgen. Afhankelijk van het startpunt en de historiek van elke organisatie zal dit anders zijn. 

− Een waarderingstraject kan resulteren in het afstoten van collectiestukken, maar afstoten mag 

niet de finaliteit zijn voor waarderen. Er is vraag naar meer richtlijnen, standaarden, een tool over 

wat een goede procedure is voor afstoten en wat de mogelijkheden zijn.  

− Voor de opmaak van een collectieplan en waarderingsoefeningen is het cruciaal om een zicht te 

hebben op elkaars collectieprofielen, -plannen en waarderingsoefeningen. Het gegeven dat musea 

en archieven geen zicht hebben op elkaars collecties wordt als een grote lacune ervaren. Er moet 

openheid komen om de beschikbare data door te geven en doorzoekbaar te maken voor elkaar. 

Dit stelt technische uitdagingen (onder meer het gebruik van dezelfde standaarden) maar vraagt 

ook een mentaliteitswijziging. De erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht en Erfgoedplus gaven hiertoe 

een aanzet. De toekomst hiervan wordt momenteel bekeken. Collectieplannen zouden ook vrij 

beschikbaar moeten zijn.  

2 ICE EN PARTICIPATIEF WAARDEREN   
 
 
Moderator: Marc Jacobs 
Verslag: Sophie Muyllaert 
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2.1 Introductie  

2.1.1 Voorstellingsronde 
Iedere deelnemer interviewt zijn buurman aan de hand van de vragen: ‘Ben je bezig met ICE?’ en ‘Wat is 
voor jou het belangrijkste ICE? Koppel hier drie waarden aan’. Vervolgens stelt ieder zijn buur voor aan de 
groep, noemt het belangrijkste ICE voor die persoon, met daaraan gekoppeld de drie waarden, en voegt 
zelf nog twee waarden toe. Dit levert een brede waaier aan verschillende waarden op. Een deelnemer 
weigerde principieel uitspraken te doen over hiërarchie van “belangrijkheid”/waarden van immaterieel 
erfgoed. De brede waaier van naar voren geschoven waarden liet zich niet eenvoudig in een model of 
schema samenvatten.   

2.1.2 Presentatie Marc Jacobs 
Marc Jacobs schetst het kader en formuleert uitdagingen: 
 

− Debat over tangible values/intangible values en de tautologie van ‘intangible values’ (L. Smith): als 
alle waarden per definitie immaterieel zijn, waarom wordt het debat dan anders gevoerd en het 
concept waarderen op bepaalde manieren ingezet?   

− ‘Participatie’ als vijfde functie en katalysator/eigentijdse methode voor alle functies en de 
verwarring die dit schept door het apart te plaatsen.   

− Art. 15 Conventie 2003 voor het borgen van immaterieel erfgoed: het belang van ‘Groups, 
communities and individuals’ (GCI’s). 

− Operational Directives 170/171 over het belang van ‘mediators’ .  
− Ethische principes bij de conventie: “each community, group or individual should assess the value 

of its own intangible cultural heritage and this intangible cultural heritage should not be subject 
to external judgments of value or worth”. 

− Pilootproject ‘waarderen van ICE’ van Werkplaats Immaterieel Erfgoed wordt geschetst:   
o Is het mogelijk om ICE participatief te waarderen of moet je daarbij ook naar het borgen 

gaan?   
o Spanningsveld: enerzijds bewust van het feit dat ICE waarderen en het toepassen van 

waarderingscriteria i.k.v. ICE in volle diversiteit en complexiteit moeten kunnen verlopen, 
anderzijds toch ook een hanteerbare methodiek willen ontwikkelen, o.m. ook rekening 
houdend met het referentiekader en de ontwikkelingen en methodes rond waardering in 
de andere segmenten van de erfgoedsector (ook een tool kunnen aanbieden rond ICE, 
naast andere bestaande tools). 

o Zoals het “tautologie”-debat van Smith illustreert, gebeurt dit in een geladen context 
waarbij de complexiteit van immaterieel erfgoed als ‘moeilijk’ en ‘uitdagend’ kan geduid 
worden.   

2.1.3 Jorijn Neyrinck licht het pilootproject ‘waarderen van ICE’ verder toe  
− Focus bij waarderen van erfgoed lag de voorbije jaren heel erg bij onroerend en roerend 

erfgoed. In die domeinen werd al een hele weg afgelegd . Vanuit de vaststelling dat bestaande 
waarderingstools niet gepast zijn voor ICE werd dit project uitgewerkt: met focus op 
participatie en vanuit de ethische principes Conventie 2003 (zonder sturing van bovenaf).   

− Fase 1: gesprekken met mensen die zelf geen erfgoedkader hebben, en daarbij bewust zelf niet 
met vooraf ingevulde begrippen en waarderingskaders afkomen, met als opzet het 
waarderingsregister heel open te benaderen en te kunnen analyseren wat de respondenten 
aan waardering zouden aanbrengen vanuit ‘vrij praten’. Dit was een belangrijke eerste stap. 
Op basis van de inzichten in die eerste fase, willen we nu wel werken om tot een bruikbaar 
instrument te komen waarmee mensen op weg kunnen geholpen worden bij het waarderen 
van ICE.   

− Fase 2: op zoek naar iets waar erfgoedgemeenschappen (en erfgoedwerkers) zèlf mee aan de 
slag kunnen, aan de hand van een matrix die een aantal types gemeenschappen duidt (cfr. van 
kleine hechte en homogene groepen die bv. heel lokaal werken, tot en met brede en 
verspreide ICE-gemeenschappen, enz): de betrokkenen zelf laten kiezen met welk type groep ze 
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zich identificeren, en vervolgens concrete tools op maat van elk type CGI aanreiken waarmee 
men aan de slag kan naar eigen wens en inzicht.   

 

2.2 Discussie   
Gezien de actualiteit ontspint er zich een hele discussie rond ‘Aalst Carnaval’ als een heel toepasselijke 
case wat betreft waarderen van ICE. (De controverse draait rond een praalwagen met karikaturale 
afbeeldingen van joodse mensen, die door een aantal organisaties uit de joodse gemeenschap als 
kwetsend werd ervaren. Met als gevolg een reeks brieven en petities gericht aan UNESCO, en het pleidooi 
Aalst Carnaval te schrappen van de Representatieve Lijst). UNESCO veroordeelde Aalst Carnaval heel snel 
in een perscommuniqué en trad daarmee een van haar eigen ethische principes met voeten (“Each 
community, group or individual should assess the value of its own intangible cultural heritage and this 
intangible cultural heritage should not be subject to external judgments of value or worth.”), alsook 
bepalingen uit de conventie zelf (‘niet decontextualiseren’). Hiermee zet UNESCO zèlf aan tot polarisatie in 
plaats van debat.   
 
Het is duidelijk dat waarden hier botsen: recht op humor, eigenheid van een traditie, respect voor 
mensenrechten, bestrijden van discriminatie, etc. Kunnen we geen consensus zoeken in waarden? Lijkt 
meest duurzame oplossing …   
 

2.3 Conclusie/aanbevelingen 
Het werd in deze sessie duidelijk dat in verband met ICE de interpretatiekaders en methodologie van 
waarderen nog niet op punt staan en nog erg open en zoekend evolueren. Maar ook dat er in de 
maatschappij soms hoog oplopende en deels in de media uitgevochten debatten ontstaan rond bepaalde 
fenomenen die als immaterieel erfgoed worden aangeduid en waarbij ook geschermd wordt met rechten, 
normen, waarden en lastige associaties. Het concept ‘waarde’ krijgt daarbij heel uiteenlopende 
betekenissen. In de voorstellingsronde bleek een uitgebreide reeks ‘waarden’ naar voren geschoven te 
worden, waar ook vaak emotionele kwesties en discussies aan de orde waren. Dat er allerlei benaderingen 
en interpretaties zijn bleek ook uit de introducties door Jacobs en Neyrinck. Dit is volop ‘work in 
progress’, waarbij de tijd en ruimte genomen wordt om breed en ook diep te gaan. Toch wordt er vanuit 
verschillende hoeken druk gezet, zoals het proberen aan te sluiten met waarderingstechnieken van andere 
soorten erfgoed of de impact van diverse maatschappelijke conflicten en spanningen. Dit blijft een van de 
frontzones waar nog veel vooruitgang en uitklaring moet gerealiseerd worden; het debat is nog maar net 
geopend, maar de urgentie om tot een reeks instrumenten, scenario’s en ontwikkelingstechnieken te 
komen die in de praktijk bruikbaar zijn, blijft hoog … 

3 WAARDEREN IN LOKALE CONTEXT: OPPORTUNITEITEN EN 
VALKUILEN 

 
Moderator: Gregory Vercauteren 

Verslag: Leen Van Wezemael 

 

3.1 Introductie 
Lokaal erfgoed waarderen met lokale inwoners en belanghebbenden in een verstrengeld netwerk van 

actoren biedt opportuniteiten, maar ook valkuilen. Regionale actoren getuigen over hun ervaringen en 

denken na over de mogelijkheden van het waarderen in een lokale context. 

3.2 Drie cases voorgesteld 
− Histories – schutterserfgoed 
− Land van Dendermonde – heemkringen 
− ETWIE - brandweererfgoed 
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3.3 Aanbevelingen 

3.3.1 Voor de Vlaamse overheid 
− Er moet een groter bewustzijn komen op Vlaams niveau over het belang van lokale collecties: 

er zitten heel wat topstukken op lokaal niveau. Waarderingsprojecten op lokaal niveau zijn 
dus broodnodig, want vaak weten lokale erfgoedorganisaties ook niet wat ermee te doen. 

− De afgelopen waarderingsprojecten hebben een dynamiek op gang gebracht, tot op het 
regionale en lokale niveau. Maar het werk is niet af. Om die dynamiek te kunnen behouden, is 
een blijvende inspanning vereist van spelers zoals de landelijke dienstverlenende organisaties 
en de erfgoedcellen. 

− Bij waarderingsprojecten hoort ook een digitaal verhaal. Veel vragen voor digitaliseren komen 
naar boven tijdens een traject. Aan waarderen een digitale reflex koppelen. Ook belangrijk 
voor ontsluiting. 

− Wat na een waarderingstraject, dat uitgevoerd is in functie van een 
herbestemming/afstotingstraject? Wie moet wat bewaren? Bv. Archiefpunt Vlaanderen: 
aanmelden, waarde voor Vlaanderen? Wat met erfgoed met een lokale/regionale betekenis? 
Wie bewaart dan: verzamelaar of ergens anders? 

3.3.2 Voor wie lokale en regionale erfgoedorganisaties ondersteunt 
− Zeker bij kleinere organisaties of vrijwilligersverenigingen hebben waarderingstrajecten een 

impact op de hele organisatie. Een geslaagd waarderingstraject beïnvloedt niet enkel het 
collectieprofiel maar het ganse imago van de organisatie in kwestie. Dit maakt 
waarderingstrajecten des te relevanter voor deze organisaties, maar ook erg complex. 

− Vele vrijwilligersverenigingen vinden waarderen maar de moeite als ze niet weten dat ze aan 
het waarderen zijn. Spreek daarom niet zomaar over waarderen. 

− Waarderen kan je ook niet verplichten. Het werkt alleen op vrijwillige basis als men zin heeft 
om mee te doen, om mensen ook te laten participeren. 

− Waarderen wordt nog vaak met ‘financiële’ waarde verward. Het is van belang dat men zich 
bewust wordt van andere aspecten van waarderen. 

− De term ‘waarderen’ schrikt af bij kleine/vrijwilligersorganisaties. De meerwaarde voor de 
betrokkenen moet duidelijk zijn. Wat is het rendement voor de organisaties zelf? Waarderen 
als methodiek om te helpen bij erfgoedzorg, als een werkinstrument voor de toekomst bv. 
presentatie, afstotingsbeleid, criteria voor schenkingen/acquisitie. 

− Lokale waarderingsprojecten zijn sterk vraaggestuurd. De projecten vertrekken vaak vanuit 
een specifieke nood, bv. plaatsgebrek depot, collectie moet weg na overlijden van verzamelaar 
... Een erfgoedcel gaat samen met de collectiebeheerder op zoek naar een oplossing op maat.  

− Er is nood aan een vormingsaanbod op maat van heemkringen/lokale organisaties. Het 
huidige vormingsaanbod focust eerder op het professionele veld. Lokale erfgoedorganisaties, 
die vooral uit vrijwilligers bestaan, voelen zich minder aangesproken door dit 
vormingsaanbod. FARO, Histories en de erfgoedcellen kunnen hiervoor een aanbod 
ontwikkelen. 

− Bij vrijwilligersverenigingen moet rekening gehouden worden met het feit dat de tijd van 
vrijwilligers beperkt is. Methodiek mag dan ook niet overweldigen. 

− Op lokaal niveau is er nood aan een initiator/begeleider/aanspreekpunt zoals een erfgoedcel.  
− Hoe lokaal het best inspanningen leveren voor organisaties die erfgoedwerking niet als 

kerntaak hebben zoals bv. sportverenigingen? Vertrekkend van een werking naar bijvoorbeeld 
heemkringen, de waarderingspraktijk verder uitrollen naar een grotere groep vanuit die lokale 
partners. Heemkringen inschakelen voor ondersteuning van bv. privécollecties. 

− Collecties kunnen vrienden gebruiken. En dus moet je participeren. Waarderen kan aanleiding 
geven om nieuwe vrienden te vinden. En zo de organisatie nieuwe kracht geven. 

− Verzamelreflex/erfgoedreflex/waarderingsreflex 
o Verzamelreflex: alles is waardevol, alles bewaren, bv brandweermannen vanuit 

beroepstrots. 
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o Sportverenigingen houden bekers, vaantjes … bij: hoogtepunt in de geschiedenis van 
de vereniging bewaren. Heeft voor hen een erfgoedwaarde, maar wordt zo niet 
omschreven. 

o Mensen weten dat wat ze bewaren betekenis heeft, verzamelaars bewustmaken van de 
noodzaak om de betekenis en het belang neer te schrijven (waarom bijhouden): 
belangrijk om waardering mogelijk te maken. 

o Waarderen helpt om tot besef te komen over erfgoedzorg. 
 

3.4 Conclusie 
De voorbije jaren is waardering met succes op de kaart gezet bij de grotere/professionele 

erfgoedorganisaties. Op lokaal vlak, en zeker bij kleinere erfgoedspelers en vrijwilligersverenigingen, moet 

het echte werk nog beginnen. Een aantal spelers - zoals erfgoedcellen, landelijke dienstverleners – willen 

een ondersteunende en initiërende rol spelen naar het lokale en bovenlokale niveau. Zij kunnen daarbij 

een beroep doen op de ervaringen en opgebouwde expertise van de voorbije jaren. Maar het is ook 

duidelijk dat er voor het lokale niveau nood is aan aangepaste en meer laagdrempelige methodieken, 

waarderingskaders en -instrumenten. 

4 STAND VAN ZAKEN WAARDEREN IN VLAANDEREN: ZIJN 
WE HIER KLAAR VOOR?  

 
Moderator: Anne-Cathérine Olbrechts 
Verslag: Livia Snauwaert 
 

4.1 Introductie 
FARO voerde de voorbije jaren een intensief leertraject uit rond waarderen i.s.m. de sector. De 

basisnormen zijn uitgeschreven, er is reeds veel debat gevoerd, de pilootprojecten zijn aan de slag, er is 

een toolbox … Wat ontbreekt er nog? Waar zetten we de volgende jaren op in? 

4.2 Tekorten/noden 
Algemeen: 

− vertaling Reviewing Significance 3.0. (hier wordt momenteel aan gewerkt door FARO); 

− beter ontsluiten en kenbaar maken van de toolbox waarderen. 

Participatie: 

− Wie betrekken? In kaart brengen van stakeholders (emotionele betrokkenheid versus 

onafhankelijke expertise: hoe evenwicht bewaren?): hoe pak je dat aan? Een 

collectiebeheerder heeft maar één perspectief op de collectie, er zijn nog zoveel mogelijke 

andere perspectieven die waardevolle inbreng bieden. Doorbreek eenzijdig perspectief en werk 

vanuit verschillende invalshoeken. 

− Hoe betrekken? Evenwicht tussen sturen van een waarderingstraject en inbreng van de 

participanten loslaten en hen carte blanche geven.  

− Verwachtingsmanagement betrokkenen: hoe kan je helder de functie van de inbreng van de 

belanghebbenden formuleren? Hoe weeg je de verschillende perspectieven van de 

belanghebbenden? Er is nood aan goede voorbeelden in dat verband. 

− Betrokkenheid behouden op langere termijn, ook na afloop van een waarderingstraject: hoe 

pak je dat aan? 

=> Nood aan neutrale procesbegeleiders om waarderingstraject op te starten en waarderingssessies 

met belanghebbenden goed aan te pakken.  

Herbestemming: 

https://collectionstrust.org.uk/resource/reviewing-significance-3-0/
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− Overzicht van collectieprofielen om herbestemming van verweesde collecties/thema’s te 

kunnen faciliteren. 

− Registratie van een waarderingstraject in je collectiebeheersysteem: afstemming over de 

benodigde registratievelden is noodzakelijk, maar dit gebeurt momenteel al binnen de  

subwerkgroep registratie en documentatie van een waardering van FARO aan de hand van de 

nieuwe SPECTRUM-procedure “collections review”. 

− Thesaurus van thematische deelcollecties om crosscollectieonderzoek mogelijk te maken.  

− Afstotingsdatabank voor Vlaanderen zou zinvolle aanvulling zijn op ontsluitingsinterface(s) 

van de Vlaamse erfgoeddatabanken (iets om mee te nemen bij de integratie van de 

erfgoeddatabanken!). 

− LAMO voor Vlaanderen: de deelnemers vinden versie aangepast aan de Vlaamse 

museumpraktijk en juridische context heel zinvol. 

4.3 Aanbevelingen  
− Voorzie voldoende financiële middelen voor neutrale procesbegeleiders en experten (bv. via 

subsidie voor participatief waarderen). Ook de projectmedewerkers uit de pilootprojecten zijn 
hierbij reeds belangrijke experten. 

− Stimuleer het inbedden van waardering in de dagelijkse collectiewerking, bijvoorbeeld aan de 
hand van de aanpassing van de voorwaarden voor het kwaliteitslabel (duurzaamheid i.p.v. 
projectmatige aanpak via projectsubsidies); zorg ervoor dat de ervaring van de pilootprojecten 
duurzaam verankerd wordt in de organisaties die een waarderingstraject hebben doorlopen 
(van pilootprojecten naar waardegebaseerd collectiebeleid over heel Vlaanderen). 

− Geef een regierol aan het steunpunt FARO inzake het creëren van een overzicht van 
collectieprofielen (collectiewijzer) en thematische experts, het opbouwen van een thesaurus 
voor thematische deelcollectieregistratie en de uitbouw van een leidraad voor de afstoting van 
erfgoed/museumobjecten in Vlaanderen; laat FARO hiervoor afstemmen met de erfgoedsector 
(expertisecentra, erfgoedconsulenten …). 

− Zorg ervoor dat er in het project van de integratie erfgoeddatabanken voldoende aandacht is 
voor de registratie en documentatie van een waarderingstraject en koppel op termijn de opstart 
van een afstotingsdatabank aan dit integratietraject; koppel met andere woorden de digitale 
erfgoedinventaris Vlaanderen aan de waardering en herbestemming van erfgoed. 

5 RESTAUREREN OF INKUILEN? MATERIËLE ZORG EN 
WAARDERING 

 

Moderator: Jürgen Vanhoutte 

Verslag: Tine Hermans 

 

5.1 Introductie 
Waarderen van erfgoed kan leiden tot een favoritisme voor topstukken. Wat betekent dit voor het 

behoud en beheer van collecties? Als er enkel aandacht is voor het meest waardevolle; wordt minder 

waardevol erfgoed dan vergeten? Een discussie. 

Na een korte inleiding is het debat opgebouwd rond een centrale matrix waarin de waarde van 

collectiestukken (hoog – laag) wordt afgezet tegen de materiële staat (goed – slecht). Samen met de 

experts en aan de hand van door de experts meegebrachte gegevens over concrete collectiestukken 

(boekencollectie, meubelcollectie, collectie hedendaagse kunst, textielcollectie) konden deelnemers in 

groepjes voorstellen qua materiële zorg op post-its uitwerken en op de matrix kleven. De gemaakte 

keuzes worden daarna in plenaire groep besproken, verder toegelicht, geëvalueerd, waar nodig aangepast 

enz. Op basis van de daaruit voortvloeiende discussie wordt een synthese gemaakt. 
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5.2 Discussie 
Drie groepjes deelnemers gingen aan de slag op basis van voorbeelden van de experts: meubelstukken, 

textilia en historische boeken/kranten. De discussie begon met een uitleg van de waardering van elk 

voorbeeld en de indeling bij een van de vier categorieën van de matrix. Daarna probeerde elk groepje per 

object een aangepast voorstel voor preventieve conservatie en/of restauratie te formuleren, vertrekkende 

vanuit een denkbeeldig en richtinggevend budget.   

 

Een samenvoeging van alle voorbeelden en discussies leverde volgend resultaat op:  

 

1. Objecten van hoge waarde in goede toestand  

Voor deze groep objecten is het een logische en unanieme reflex dat er voldoende middelen gestoken 

worden in preventieve conservering en periodieke conditiecontrole, om de toestand goed te houden en 

de hoge waarde te behouden. Dit kan bijvoorbeeld ook inhouden dat een object ondanks zijn hoge 

waarde een tijdlang niet tentoongesteld of geraadpleegd wordt.   

 

2. Objecten van hoge waarde in slechte toestand  

Deze groep objecten verdient in het algemeen een investering in restauratiebehandelingen. De hoge 

waardering met bijhorende argumenten maakt het gemakkelijker om te motiveren aan een bestuur of 

subsidiegever dat kosten nodig zijn. Bijkomend is een tentoonstelling of ander gebruik van een object een 

goede motivatie om kosten te kunnen maken. Hier speelt een kip-of-ei-dilemma: restaureer je een stuk om 

tentoonstellen mogelijk te maken, of is de deelname aan een tentoonstelling nodig als directe aanleiding 

voor restauratie? Het heeft immers weinig zin om iets te restaureren als het nog enkele jaren in depot zal 

blijven staan. Wisselende collectiepresentaties kunnen in die zin ook een goede aanleiding zijn om meer 

collectiestukken te laten behandelen, in een soort rotatie.   

 

3. Lage waarde, goede toestand  

Voor deze groep objecten volstaat een preventieve conservering en af en toe een conditiecheck. Bv. 

ontstoffen: omdat je heel het depot stofvrij moet houden doe je dit ook voor de objecten met een lage 

waarde, anders is het zinloos. De kost per object is dan ook minimaal.  

 

4. Lage waarde, slechte toestand  

In principe is de investering in behoud voor deze groep objecten minimaal. Nochtans is er wel degelijk 

een investering nodig zolang het object tot de collectie behoort: een plek voor het voorwerp en een 

minimale preventieve conservering. Indien het object een risico vormt voor de rest van de collectie, dringt 

een insecten- en schimmelbestrijding zich op. Wanneer het gaat om een grote bulk van objecten van lage 

tot gemiddelde waarde, zoals een archief- of krantenbestand, dan lopen de kosten voor conservering snel 

hoog op. Niets doen is echter geen optie, want verzuurd papier dreigt op termijn verloren te gaan. De 

kosten voor digitalisering zijn echter minstens even hoog en de hostingkosten stijgen zelfs. Zelfs als er 

beslist wordt om een object met lage waarde te herbestemmen, dan vergt dit niet alleen extra manuren, 

het is ook moeilijk te verantwoorden als collectiebeherende instelling om het in slechte staat over te 

dragen. Minimaal is er dus vaak een behandeling tegen insecten en schimmels nodig. Bij een echte 

afstoting (vernietiging) maakt de slechte toestand natuurlijk niet uit.  

 

5.3 Conclusie  
Er zullen altijd keuzes gemaakt moeten worden, er zullen altijd maar nipt voldoende (of onvoldoende) 

middelen zijn voor collectiebeheer.  
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Erfgoed waarderen levert argumenten op die beslissingen rond conservatie en restauratie mee 

onderbouwen. Conserverende ingrepen spelen op hun beurt een actieve rol in het behoud en in de 

ontwikkeling van waarde.   

Noch de waardering noch de aanpak rond conservatie-restauratie zijn in steen gebeiteld, beide kunnen 

nog veranderen in de toekomst, maar ze blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden.   

Er spelen echter ook veel andere factoren mee in beslissingen over conservatie-restauratie: het gebruik en 

de bruikbaarheid van het object, de meest efficiënte totaalaanpak voor de collectie, het budget, de 

omvang van de collectie, verantwoordelijkheden ten opzichte van schenkers, erfgoedgemeenschap of 

bruikleennemers …   

Waardering kan de kostenefficiëntie van collectiebeheer/conservatie-restauratie verhogen en helpen om 

onderbouwde keuzes te maken, maar levert niet noodzakelijk een besparing op.  

Er blijft nood aan middelen voor het preventieve behoud van collecties en voor conservatie-

restauratiebehandelingen en voor de borging van technieken/ambachten die daarvoor nodig zijn, maar 

die dreigen verloren te gaan. 

6 WAARDEREN VAN PRIVATE COLLECTIES 
 

Moderator: Julie Lambrechts 

Verslag: Marc Bastijns 

 

6.1 Introductie 
Er zijn heel wat belangrijke private collecties in Vlaanderen. Hoe gaan we hier als publieke sector mee 
om? Ondersteunen we de waardering van deze collecties? Hoe gaan we hiermee om? Jelle De Rock 
(Zuidwest), Diethard Vlaeminck (TERF) en Jan Stuyck (M HKA) werden uitgenodigd om als introductie hun 
ervaringen te delen. 
 

6.2 Samenvatting debat 
 

− Er werd gewerkt rond drie stellingen waarmee de deelnemers zich ‘eens’ dan wel ‘oneens’ 
konden verklaren. De discussie waaierde al snel uit en de conclusies zijn dan ook moeilijk te 
herleiden tot die drie stellingen.  

− Het was meteen duidelijk dat de deelnemers geen principieel bezwaar hebben tegen de 
mogelijkheid dat bepaalde stukken uit een privécollectie die deel uitmaakten van een 
waarderingstraject, achteraf verkocht kunnen worden door de eigenaar. De deelnemers waren 
het erover eens dat een goede overeenkomst aan het begin van een waarderingstraject een 
noodzakelijke voorwaarde is. Er moeten duidelijke afspraken bestaan tussen de publieke en 
private actoren. Binnen de onderhandelingen over die afspraken moet er ruimte zijn om een 
verkoop van één of enkele stukken mogelijk te laten. Het uitgangspunt is immers steeds dat de 
overeenkomst een win-win biedt voor alle betrokkenen. 

− De deelnemers beseffen dat een waarderingstraject mogelijk de financiële waarde van een 
stuk kan opdrijven, maar wijzen er tegelijk uit eigen ervaringen net op dat door te waarderen 
ook net hele andere (voordien ongekende) waarden naar boven kunnen komen. Zo kan de 
maatschappelijke waarde van een bepaald stuk sterk stijgen waardoor eigenaars zich bewust 
worden van de meerwaarde om die stukken net wel in het publieke domein te houden. Veel 
hangt daarbij af van het type erfgoed en het type private actor waarmee je te maken hebt. Zo 
werd een duidelijk verschil gesignaleerd tussen bv. een lokale landbouwcollectie en een 
collectie wielertruien. Je werkt met een hele andere gemeenschap achter dat erfgoed, wat ook 
veel invloed heeft op het eventuele overwicht van een financiële waarde. In sommige gevallen 
kan een waardering dus zelfs een rem op een verkoop betekenen, omdat eigenaars een breder 
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beeld krijgen van de waarden van hun erfgoed. De deelnemers geven ook aan dat mogelijke 
kopers van erfgoed geen nood hebben aan de resultaten van een waarderingstraject om te 
weten wat de waarde van bepaalde stukken is. Ook op die manier moet het effect van een 
waarderingstraject dus niet overdreven worden.  

− Tegelijk geven de deelnemers duidelijk aan dat het niet haalbaar is om alles te bewaren, 
gezien de beperkingen op de capaciteit van elke bewaarinstelling. Tegelijk vallen bij 
herbestemmingen altijd stukken uit de boot, en in dergelijke gevallen moet een verkoop dan 
toch mogelijk zijn. Het is vooral belangrijk om de resultaten van een waarderingstraject goed 
te bewaren, zodat de informatie over de volledige stukken wel behouden blijft. Op die manier 
blijft de kennis over stukken behouden, ook al zou er een deel uiteindelijk verkocht worden. 
Het heeft geen zin te verzanden in een zwart-witverhaal. Er is nood aan nuance en de 
noodzaak lijkt volgens de deelnemers vooral te liggen in een garantie op een ‘volledige 
publieke ontsluiting’ eerder dan een ‘volledige publieke herbestemming’. 

− In dit verhaal is het ook belangrijk om niet alle ‘private actoren’ op eenzelfde manier te 
benaderen. Zo zijn er grote verschillen tussen verzamelaars, bedrijven of erfgenamen. Zij 
vertrekken elk met heel andere motivaties en invalshoeken in een waarderingstraject en dus 
moet je daar als erfgoedorganisatie rekening mee houden in de fase van de onderhandelingen.  

− Het is belangrijk dat de overheid centrale registratie- en ontsluitingssystemen optimaal 
openstelt voor private collecties. Zo worden deze meteen al zichtbaarder in het publieke verhaal 
en is de kans meteen kleiner dat een collectie nog op korte termijn naar een kluis zou 
verhuizen. Tegelijk biedt een databank op die manier een veel vollediger, rijker beeld van de 
collecties. Openstellen van registratiesystemen voor private collecties is belangrijk om deze 
sowieso al zichtbaarder te maken. Bij archieven kijkt men naar Archiefbank Vlaanderen. Bij 
musea is er hier minder voorhanden. In de toekomst zou het eengemaakt systeem ook 
opengesteld kunnen wordt aan private collecties. Hieraan dan ook voorwaarden koppelen bv. 
qua zichtbaarheid, tegelijk wordt het beeld dat zo’n databank biedt veel completer en rijker.   

− Momenteel doorloopt het M HKA een traject op weg naar een soort sjabloonovereenkomst 
waarbij een aantal elementen in elke overeenkomst moeten staan (naast de elementen die 
specifiek zijn voor elke individuele overeenkomst). Daarbij is het ook essentieel dat in de 
overeenkomst duidelijk aangegeven staat wat het engagement van M HKA is, wat zij doen voor 
de collectie, om zo ook de meerwaarde voor de eigenaar duidelijk te maken tegenover wanneer 
die alles in eigen handen zou houden en dus ook heel wat acties zelf zou moeten doen (bv. 
inventarisatie). Bij dergelijke trajecten is een dialoog noodzakelijk. Dit najaar zou dit concreter 
moeten zijn. De deelnemers vragen dat vanuit het beleid initiatieven genomen worden om 
dergelijke sjablonen te delen zodat ook anderen ten volle van deze ervaring kunnen leren en 
sterker kunnen staan in onderhandelingen. 

− Het beter ontsluiten van private collecties helpt ook bij het waarderen zelf. Je weet beter wat er 
is (je krijgt een completer overzicht). Hoe meer zichtbaarder alles wordt, hoe eenvoudiger het 
ook wordt om te waarderen, contacten te leggen bij experten/private 
verzamelaars(collectioneurs), enz. Buiten enkel interessante stukken is er ook heel wat kennis 
die we mee in acht moeten houden. Dat is dan ook deels die win-winsituatie. Soms zijn 
toegevingen nodig … geen zwart-witverhaal, maar een grijze zone. Een kwestie van 
onderhandelen en alles goed op papier vast te leggen. Daarom is het vooral belangrijk om 
sjablonen van dergelijke overeenkomsten te voorzien. En hier is het dan weer belangrijk om niet 
alle ‘private actoren’ op eenzelfde manier te benaderen. Zo zijn er grote verschillen tussen 
verzamelaars, bedrijven of erfgenamen. 
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