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❖ looptijd: oktober 2017 - oktober 2018 

❖ doel
o testcase rond de aanbevolen aanpak voor de waardering van deelcollecties 

o ifv ruimer, systematisch waarderingstraject voor de volledige collectie van het DMG 

o ifv uitbouw waarde gebaseerd collectiebeleid ( ~collectiemanagementsdriehoek RCE) 

❖ 2 sporen
o houten (model)fragmenten

o elektrische huishoudelijke apparaten





❖ spoor houten (model)fragmenten

o waardering op deelcollectieniveau
o i.s.m. STAM
o < onze gezamenlijke oorsprong als modellenmuseum
o niet meer getoond in beide musea
o onderzoek naar manieren waarop we deze collecties van onderdelen van meubels en 

interieurs van de 14de tot de 19de eeuw opnieuw kunnen valoriseren

o °stuurgroep
o °klankbordgroep; 3x samengekomen

o -: onderzoek naar gelijkaardige collecties in Vlaanderen wegens tijdsgebrek weinig 
diepgaand gevoerd

o +: band opnieuw aangehaald met verschillende opleidingen





❖ spoor huishoudelijke apparaten

o ism Huis van Alijn en Industriemuseum
o deelcollectie = bewuste keuze
o gemeenschappelijk met andere Gentse musea
o in het verleden naast elkaar verzameld

o waardering op objectniveau
o waardering op deelcollectieniveau 
o potentieel ifv Vlaamse referentiecollectie? Hoe verhouden we ons samen tot de rest 

van het Vlaamse/Belgische veld?

o °stuurgroep
o uitdagingen: bv. afbakening, toegang tot elkaars collectiebeheersysteem, gezamenlijke 

tijdsinvestering tijdens en na afloop van het project, …





❖ spoor huishoudelijke apparaten:
o afbakening: elektrische huishoudelijke apparaten voor niet professioneel gebruik

o groepering op basis van soort 

o strijkijzers

o scheerapparaten

o stofzuigers

o haardrogers

o koffiezetapparaten

o …

o keuze methodiek: op de museale weegschaal

o verfijnen hulpvragen waarderingsformulier ifv eigenheid musea

o °klankbordgroepen

o °waarderingsteam (groot engagement vrijwilligers → project geslaagd)



❖ spoor huishoudelijke apparaten:

o intensieve voorbereiding waarderingsdagen 

o schrijfrechten in databanken verschillende musea

o controle/aanvullen informatie objectfiches (vervaardigers, datering, type, ..) door 
onderzoek vooraf (< papieren fiche, literatuur, websites)

o °sjabloon in adlib (uidraai per object; informatie uit adlib + tijdens waardering in te 
vullen tabel met criteria, scores en argumentatie)

o op foto’s gewaardeerd wegens collectie in black box 

- : sommige vragen onbeantwoord + indien geen foto = niet gewaardeerd

+ : tempo kon strak gehouden worden

o laag, gemiddeld -, gemiddeld + en hoog



❖ spoor huishoudelijke apparaten: resultaten

o 11 waarderingsmaandagen

o 12 subcollecties/804 apparaten, vrij gelijk verdeeld over de drie musea

o ingevuld waarderingsformulier per apparaat 

o waardenstelling per subcollectie + hiatenlijst

o samenvattende eindwaardering voor de volledige deelcollectie 

o landelijk referentiepunt, rekening houdend met Belgische collecties die we op het 
spoor kwamen

o museale waarde telkens afzonderlijk vanuit de collectieprofielen van de drie musea 
bepaald





❖ spoor huishoudelijke apparaten: resultaten

o opgebouwde ervaring waarderen en samenwerking tussen de musea

o huidige kennis over deze collectiestukken is samengebracht

o ontwikkelingspotentieel benoemd: bijkomend onderzoek naar de organisatie en de 
strategieën binnen Belgische bedrijven rond de ontwikkeling en het aanbod van 
producten, als de consumptiegeschiedenis van (Belgische) huishoudtoestellen in ons 
land 
o Bv. Hoe waren de ontwerpafdelingen van Belgische bedrijven zoals Nova, Kalorik, ACEC of 

Flandria georganiseerd? 

o Bv. Welke relevante regionale producenten zien we mogelijk over het hoofd?



❖ spoor huishoudelijke apparaten: resultaten

o referentiecollectie? 

o collectievorming in toekomst

o verzamelen in diepte ipv breedte 

o samen waarderen aan de deur

o collectie scherper stellen door afstoten





❖ uitdagingen

o de verdere samenwerking tussen de Gentse musea 

o structureel : afstemming rond collectievorming en herbestemming

o projectmatig: waardering van andere gemeenschappelijke deelcollecties, bv.  radio-
en telefonie

o wegschrijven waardering in Adlib



❖ contact

o Annelies.DeMey@stad.gent

o Eva.VanRegenmortel@stad.gent
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