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Moderator/spreker:  Leen Beyers (spreker), Anne Milkers (moderator) 

Verslagnemer: Katrijn Van Kerchove 

Onderwerp panel: Out of the box en toch zorgzaam omgaan met een zeer omvangrijke collectie 

Doelstellingen panel:  

Met de Collectie Jaap Kruithof als voorbeeld werd in deze sessie ingegaan op het waarderen, 

bestemmen en herbestemmen van een zeer omvangrijke collectie. De casus gaat over 

waarderen, bestemmen en herbestemmen van een omvangrijke collectie van alledaagse 

voorwerpen, die in de eerste plaats een filosofische waarde hebben en een symbool zijn voor de 

strijd tegen de consumptiemaatschappij.  

 

TOELICHTING 

Collectie Jaap Kruithof 

De collectie Jaap Kruithof  werd opgebouwd door de filosoof/maatschappijcriticus Jaap 

Kruithof. Het betreft een omvangrijke verzameling van goedkope voorwerpen. Jaap Kruithof 

bewaarde ze zelf thuis in zijn museum Primrose. De verzameling is getoond in een tijdelijke 

expo in het Huis van Alijn en daarna overgedragen aan het MAS in 160 dozen, waar het in het 

transitdepot werd bewaard. Op dat moment was er nog geen overdrachtsdocument getekend, 

en was het nog een vraagteken wat er met de collectie zou gebeuren.  

Traject waarderingsonderzoek 

Er werd een waarderingsonderzoek gestart met als bedoeling om de collectie een bestemming 

te geven. Dit traject startte in 2018. Het waarderingsonderzoek gebeurde aan de hand van de 

handleidingen Significance 2.0 en Op de museale weegschaal. De collectie werd als geheel 

gewaardeerd omdat ze ook als ensemble in het huis van Jaap Kruithof bewaard werd, en omdat 

het een zeer grote collectie is. Er was geen individuele beschrijving van de collectiestukken. Er 

gebeurde voorafgaand aan de waarderingsoefening een vorm van bulkregistratie. De eerste stap 

is bekijken waaruit de collectie allemaal bestaat. Het ging om een verzameling van 10.000 

objecten die als een ensemble werden bewaard in een huiselijke omgeving. Deze verzameling 

werd overgedragen in 160 dozen. Het uitpakken van alle dozen en summier beschrijven 

gebeurde door twee vrijwilligers. Per doos werd ook aangegeven hoe de objecten geplaatst 

waren in het huis van Kruithof. Dat kon ook gelinkt worden aan de pagina uit het boekje van de 

tijdelijke expo in het Huis van Alijn.  

Bestaande collectiedocumentatie werd verzameld (bijvoorbeeld enkele media-optredens, 

interviews, foto’s van de collectie zoals die was opgesteld in de woning van Kruithof). Daarnaast 

werden open gesprekken gevoerd over de waarde van de collectie met onder meer de kinderen 

van Kruithof, betrokkenen in musea bij de schenking of tentoonstelling van de collectie (het 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaap_Kruithof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaap_Kruithof
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Huis van Alijn en het MAS),.. en een bredere klankbordgroep met diverse achtergrond. Het 

betrekken van deze bredere groep was waardevol. Een nog grotere groep betrekken is moeilijk 

haalbaar.  

De waarderingsoefening vertrok van enkele algemene criteria, en er werd een vragenlijst 

opgesteld. Daarbij werd op basis van kenmerken van de collectie een weging gemaakt, aan de 

hand van een aantal termen in de waarderingshandleiding (uniciteit, toestand, herkomst, 

ensemble). Het ging om een algemene weging waar nog geen waardeoordeel aan vast hing. Het 

rapport werd online gepubliceerd.  

Voor meer informatie: https://mas.be/nl/kruithof   

 

Resultaat waarderingsonderzoek en bestemming 

Op basis van het waarderingsonderzoek werd een argumentatie ontwikkeld over wat de waarde 

van de collectie is en welke bestemming te overwegen is. Er werden verschillende waarden 

toegekend aan de collectie (filosofische waarde, cultuurhistorische waarde, visuele waarde, 

emotioneel potentieel, waarde als ensemble, potentieel in en buiten musea). 

Na de waarderingsoefening werd rekening houdend met de missie en collectieprofiel van het 

MAS over de bestemming beslist. Er werden twee bestemmingen voorop gesteld:  

een deel werd behouden in het museum als filosofische collectie;  

een deel werd ingezet als grondstof voor de toekomst (creatieve projecten, upcycling, 

hergebruik). Voorafgaand aan de echte upcycling, werd een LAMO oproep gedaan tussen mei 

2019 – juli 2020. Zo kwamen enkele objecten nog bij andere musea en terug naar de familie 

terecht. Vervolgens werden via een open call 29 projecten van upcycling gevonden.. 5000 

objecten kregen 29 bestemmingen. Het moest om hergebruik gaan. De objecten mochten niet 

weggegooid, verkocht of weggegeven worden. Voor meer informatie: 

https://mas.be/nl/pagina/17-lamo-wat 

de familie van Jaap Kruithof besliste om ook nog een aantal zaken te bewaren. 

 

Het opdelen van de collectie gebeurde niet op basis van cultuurhistorische waarde. De dozen 

werden willekeurig verdeeld om de filosofische waarde te behouden. De even nummers waren 

voor het MAS, de oneven nummers voor de upcycling. Na de beslissing over de bestemming 

werd de schenking geformaliseerd in een schenkingsakte.  

 

Vragen/reacties deelnemers: 

Hoe verliep de upcycling juist?  

https://mas.be/nl/kruithof
https://mas.be/nl/pagina/17-lamo-wat
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Er werd een oproep gelanceerd, en de inhoud van de dozen werd digitaal toegankelijk gemaakt. 

Kandidaten konden zich opgeven voor een doos of enkele dozen, maar konden niet selecteren in 

de inhoud van de dozen.  

 

Is de vraag gerespecteerd om niets te verkopen, weggooien,… Is er controle op geweest?   

Kandidaten moesten een blogpost schrijven over wat met de objecten gebeurde. Het was vooral 

belangrijk dat ze niet vermarkt werden. Jaap Kruithof was zelf gekant tegen vermarkting.  

 

Reflectie tussen deelnemers over een ethisch aandachtspunt bij ontzamelen: vermarkting 

Verkoop blijft een delicaat punt. Objecten hebben ook marktwaarde. Er moet een buffer 

gecreëerd worden tussen musea en de markt. Het moet gaan om een wereld van schenken, 

buiten de economische sector om. In Nederland zijn er voorbeelden van het verglijden van de 

normen. Voorzichtigheid voor vermarkting bij ontzamelen wordt benadrukt. 

 

Niet iedereen is ervan overtuigd om verkoop uit te sluiten. Het verkopen van kunstwerken en 

objecten heeft een negatieve bijklank, er is een taboe rond. Betekent verkoop per definitie een 

slechte keuze voor het erfgoed? Verkoop kan ook een oplossing zijn. Deelnemers aan de sessie 

wijzen op mogelijkheden die er niet altijd zijn om een andere bestemming te vinden, en om het 

als collectiebeherende organisatie te bewaren.  

Als een museum beslist om niet meer te bewaren en er zijn geen andere musea waar het terecht 

kan, wordt het object mogelijk beter bewaard bij een particulier.  

Als je een omvangrijke collectie binnen krijgt, moeten er ook middelen zijn om de opslag te 

realiseren. Verkoop kan middelen genereren voor collectiezorg.  

De keuze om al of niet te verkopen hangt ook af van het soort object, of het om unieke objecten 

gaat of massaproductie. 

 

Op basis van de reflectie bleek er eensgezindheid om voorzichtigheid in te bouwen voor 

vermarkting bij ontzamelen. Er zou bijvoorbeeld een handreiking rond ontzamelen kunnen 

worden opgemaakt waarbij de mogelijkheid van verkoop op de laatste plaats komt. Alle andere 

opties moeten uitgeput zijn. Er werd voor inspiratie ook verwezen naar de afstotingsdatabase in 

Nederland: https://www.afstotingsdatabase.nl/  

 

Reflectie over inspanningen die geleverd kunnen worden binnen de structurele werking van 

organisaties, en de nood aan projectmatige impulsen. 

‘De doos openen is belangrijker dan zeggen dat het onbegonnen werk is’. Registratie, 

waarderen, en onderzoeken ‘vooraf’ zijn belangrijk, om te kunnen ontzamelen. Dat kost tijd. 

https://www.afstotingsdatabase.nl/
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Altijd uitstellen is geen oplossing, maar je moet de mogelijkheid krijgen om eraan te werken. 

Binnen de structurele werking staat dat onder druk en is er geen mankracht voor. Het is werk 

dat gestaag wordt verder gezet achter de schermen, en vooral onder de aandacht komt als er 

projectmatig impulsen aan wordt gegeven.  

Projectmatige impulsen blijven dan ook belangrijk. 

 

 

 


