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PMMK + MSK = 
MU.ZEE

• Geschiedenis PMMK gaat terug tot in 1959

• Aankoopbeleid op twee sporen: hiaten verleden aanvullen

en hedendaagse kunstenaars volgen en verzamelen

• Zoektocht naar een geschikt gebouw leidt het 

provinciebestuur naar Brugge en Ieper om in Oostende 

thuis te komen

• Geschiedenis van MSK begint in 1885

• In 2008 komen beide collecties samen in vzw Mu.ZEE



BELEIDSPLAN –
MISSIE EN VISIE 
MU.ZEE

• Experimenteren in collectiepresentaties: kunstwerken ophangen 

en plaatsen die niet noodzakelijk in eenzelfde tijdsperiode zijn 

gemaakt

• Meer aandacht voor diversiteit

• Meer aandacht voor dekoloniseren

• Dit werd vertaald in het beleidsplan 2019 – 2023 en werd 

letterlijk benoemd

• Begrippen als transcultureel, transhistorisch, diversiteit kregen 

een plek in de missie en visie van het museum

• Ook in het waarderingstraject meermaals benadrukt dat we 

vanuit een transhistorische en transculturele blik zouden 

waarderen



MU.ZEE
WAARDEERT

• Wat is waarderen ook alweer? 

• Vraagstelling Mu.ZEE

• Collectiepresentatie: Een onvoltooide symfonie. 

Meerstemmigheid in de collectie



MU.ZEE
WAARDEERT: 
AANPAK

• Collectie van meer dan 7000 stuks

• Bevraging van interne collega’s: verdelen van collectie in 

deelcollecties om te waarderen

• Waarderingscriteria: maatwerk 

• Belang van participatie intern en extern



MU.ZEE WAARDEERT: 
WAARDERINGSCRITERIA

• Maatschappelijke waarde

1. Algemeen, diversiteit, dekolonisering, gender, politiek, 

cultuur, spiritualiteit, religie, filosofie, ecologie, economie, 

wetenschap, transhistorisch, transcultureel

2. Artistiek-sociale waarde: lokaal, nationaal, internationaal

• Kunsthistorische waarde

1. Representativiteitswaarde: collectief geheugen, globaal 

artistiek, hoogtepunt of keerpunt in het oeuvre, 

representatief voor collectie Mu.ZEE

2. Esthetische waarde: compositie, ritme, vorm- en 

lijnvoering, kleurgebruik, materiaal, techniek



MU.ZEE WAARDEERT: 
WAARDERINGSCRITERIA

• Gebruikswaarde

1. Kwaliteiten: conditie, herkomst

2. Iconografie: gebeurtenis, portret, landschap, imaginair 



MU.ZEE WAARDEERT: RESULTATEN

• Een aantal cijfers:

✓8 interne waarderingssessies

✓4 externe klankbordgroepen

✓408 kunstwerken gewaardeerd



MU.ZEE WAARDEERT: RESULTATEN

• Wat hebben we geleerd?

✓ Waarderingskader helpt bij het verwerven van kunstwerken (verzamelbeleid)

✓ Het collectieprofiel scherp stellen waardoor afstemming met andere musea mogelijk wordt

✓ Waarderen helpt bij het beslissen over welke kunstwerken we in een collectiepresentatie willen tonen

✓ Kennis opbouwen over de collectie is een belangrijk gevolg van een waarderingstraject

✓ Een waardering biedt een ander perspectief of narratief op een kunstwerk

✓ Aan de hand van een waardering kunnen prioriteiten worden gesteld rond behoud en beheer en 

collectieontsluiting en -onderzoek



MU.ZEE WAARDEERT: BEDENKINGEN

✓Alle metadata kennen voor je start met waarderen of gaandeweg aanvullen? Hoeveel 

kennis over een kunstenaar/kunstwerk is er nodig om een waardering ervan te doen? Te 

veel sturen versus te veel associëren. 

✓Archiefdocumenten mee waarderen bij de kunstwerken of niet? 

✓Tijdelijk project met een tijdelijke projectmedewerker versus structurele verankering

✓Meer diversiteit in team en klankbordgroep



MU.ZEE WAARDEERT: ONTSLUITEN VAN HET 
PROJECT

• Museumwebsite: https://collection.muzee.dmtest.be/nl/collectie-1/

• Collectiepresentatie Een onvoltooide symfonie. Meerstemmigheid in de collectie: 

https://collection.muzee.dmtest.be/nl/collectie-1/


VRAGEN, OPMERKINGEN, 
SUGGESTIES
CONTACTGEGEVENS:

WENDY.VANHOORDE@MUZEE.BE


