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Debat ‘nodenanalyse ontzamelen’ (Nele Coene en Anne-Cathérine Olbrechts) 

Cfr. presentatie voor conclusies nodenanalyse en volledige vragen 

Globale vraag: hoe kan het beleid ondersteunen bij de conclusies van de nodenanalyse?  

Vraag 1 

Nood aan een handreiking voor Vlaanderen. Welke elementen zouden hier zeker in 

moeten opgenomen worden?  

- De juridische regelgeving en context is zeker een belangrijk element om op te nemen. 

Dit is toch iets waar zeer veel spelers op botsen. Er zijn ook lijnen te trekken voor heel 

Vlaanderen. Regelgeving kan vanuit stad of statuten van de organisatie wel anders zijn, 

maar verschillen zijn te overzien. 

- In de groep wordt aangegeven dat de handreiking zich best naar de professionele 

sector richt. Het juridisch kader is ingewikkeld en kan vrijwilligers afschrikken om het 

proces te doorlopen. De dienstverlenende rollen kunnen dit vertalen naar deze 

doelgroepen. De termen herbestemmen en afstoten zijn bijvoorbeeld zeer directief. Naar 

vrijwilligers toe is het belangrijk om dit juist te vertalen.  

- Er wordt ook aangegeven dat er eerder gestreefd dient te worden naar een principiële 

gids; naar een zekere tijdloosheid gaan … Proberen uit te gaan van situatie van 

vandaag, maar een zekere abstractie hanteren – bv wetgeving verandert > richtlijnen 

zijn reeds verouderd … 

- MAAR anderzijds is het wel belangrijk om centraal informatie te hebben ‘wat kan ik 

vandaag met mijn collectie doen?’. Juridische vraagstukken oplossen kost organisaties 

momenteel stukken van mensen. Door dit centraal op te nemen ontlast je de 

organisaties. 

- Belangrijk is ook om deze principes reeds te hanteren bij de verwerving van 

collectiestukken. De juridische context bij een verwerving hebben een grote invloed op 

het ontzamelen.  

- Een verklarende woordenlijst / een toelichting bij de terminologie (schenking, 

handgift, bruikleen, …) zijn ook primordiaal.  

- Een flow chart met stappenplan is een goed opzet. Wanneer mogen we overstappen 

naar de volgende stap? Wanneer kunnen we een zaak afsluiten? (bv zoektocht 

schenker/eigenaar) 

- Hierbij ook aandacht schenken aan het documenteren van de stappen. Het proces dat 

ondernomen is, is even belangrijk.  

- Ook problematiek dekolonisatie bij ontzamelen geeft extra moeilijkheden. 

- Ook nuttig om concrete cases te geven. Nele heeft dit reeds in haar scriptie 

geïntegreerd. 

- Lamo kan zeker gebruikt worden als richting gever; ook de principes – maar dit heeft 

wel een vertaalslag naar Vlaanderen nodig (er zijn bv een aantal instrumenten  niet). 

Hierbij wordt de vraag gesteld of het niet nuttig zou zijn om een aantal instrumenten 

wel te creëren, bv een afstootdatabank.  

Vraag 2 

Afstemmen collectieprofielen   
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Vanuit de nodenanalyse blijkt dat er nood is aan het publiek maken van collectieprofielen van 

de verschillende collecties in Vlaanderen. Er wordt de suggestie gedaan om via afgesproken 

thesauri de verschillende deelcollecties van een instelling openbaar te maken. Hier wordt echter 

kritisch op gereageerd. Hoe ver ga je hierin? Ga je enkel in op de collecties waar je dagdagelijks 

rond werkt? Moet je restcollecties ook benoemen? Elke instelling hanteert ook zijn eigen taal en 

beschrijvingsmodel. Het is zeer moeilijk vergelijkbaar. Welke resultaten gaan we hiermee 

behalen?  

De vraag wordt ook gesteld wat zo’n collectieprofiel juist is. Tot waar gaat dit? Gaat het om 

delen van volledige collectieplannen? Gaat het ook niet eerder om het openbaar maken van 

reeds bestaande documenten en informatie? Het departement bezit enorm veel informatie door 

erkenningen, subsidierondes en toezichten. Hoe kan deze informatie ingezet worden? Hoe kan 

dit opengesteld worden om onze collecties te rationaliseren? Het zijn toch openbare 

documenten? Het zou handig zijn om een collectieprofieldatabank te hebben als eerste 

toegangspoort, hoewel hier de twijfel blijft bestaan of de verschillende woordenschat niet zal 

zorgen voor onvergelijkbaarheid. Plus, hoe houd je deze databank relevant en up to date?  

Volgens de groep is er eerder nood aan collectienetwerken, waarin collecties en de uitdagingen 

binnen deze collecties worden gedeeld met organisaties/personen die met gelijkaardige 

collecties werken. Zo kunnen er bv lacunes opgevangen worden. Deze netwerken dienen breder 

te zijn dan de erkende sector. En ook sectoroverschrijdend. Samenwerking tussen musea en 

archieven is hier bv. heel belangrijk. Het is echter nog niet heel duidelijk hoe dit in de praktijk 

dan best te werk gaat. Soms vis je gewoon ook uit dezelfde poel, zijn er overlappingen, …  

Een onmiddellijke oplossing op deze vraag is er dus niet.  

Vraag 4 - 5 

Participatie bij ontzamelen?  

De groep is eerder sceptisch over participatie bij het traject van het ontzamelen. Het is sowieso 

een thema dat bij bepaalde doelgroepen negatief zal onthaald worden. Het lijkt beter om 

participerend te werken bij ‘positieve’ trajecten, bv. het waarderen, waarbij extra 

betekenislagen aan collecties/kunstvoorwerpen worden gegeven. Indien hier beslist wordt dat 

bepaalde stukken minder thuishoren in de collectie, creëer je draagvlak voor je beslissing om te 

ontzamelen. Ook bij het zoeken naar een goede thuis voor collectiestukken, kan je het publiek 

betrekken. Maar niet bij de beslissing zelf om te ontzamelen. Dit moet je in alle rust en sereniteit 

kunnen doen.  

Toch kan het een positief verhaal zijn. Transparant en open communiceren over alle stappen 

doet wonderen. Indien er reacties komen, is dit vooral een teken dat er een betrokkenheid bij de 

collecties bestaat.  

Vraag 3 

criteria bij ontzamelen (zeer kort besproken) 

Musea > elke ontzameling is uniek  
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Vanuit groep: criteria geven toch handige leidraad bij het ontzamelen? Dit zou bijvoorbeeld 

handig zijn voor gevaarlijk erfgoed.  

Nota ex bespreking door Nele Coene: Zie ook de ‘stellingen’ in de nodenanalyse. De invullers 

waren zeer voorzichtig bij het beantwoorden van de vraag ‘bij welke stelling is ontzamelen 

gerechtvaardigd?’ Er werd geconcludeerd in de nodenanalyse dat elke ontzameling uniek is en 

een vaste set criteria niet te hanteren is. De groep gaf wel aan het gebruiken van 

(selectie)criteria bij het ontzamelen wel nuttig kan zijn om bijvoorbeeld je beslissing tot 

ontzamelen te verantwoorden. 

 

 


