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Thema waarderen in functie van verzamelbeleid: Case Middelheimmuseum 

 

Waarderen aan de voordeur – Veerle Meul 

 

Waarderen is nuttig voor het ontzamelen én voor het selecteren van de stukken die 

binnenkomen/voor het verwerven. 

 

Kunstmusea maken shift in hun verzamelbeleid 

20e eeuw 

- encyclopedisch verzamelen, ook internationaal 

- chronologische en geografische volledigheid niet betaalbaar en niet haalbaar 

- canon bevestigen (mannelijk/Europa) 

- conformeren naar internationale hedendaagse kunstmusea maar is niet nodig  

- retrospectief: te veel focus op verleden te vervolledigen i.p.v. te kijken wat er nu 

gebeurt/welke lokale kunstenaars 

21e eeuw 

- scherpe verzamelkeuzes 

- eigenheid van kunstenaars centraal stellen 

- vooruitkijken 

- rekening houdend met site 

 

Belang van uitgeschreven verzamelbeleid 

Vroeger 

- aankoopcommissie (invloed van burgemeester!)  

- laatste stuk 20e eeuw visie van directeur 

➔  weinig kader en niet transparant 

 

Nu 

- wat wil je verzamelen maar ook hoe? En wie beslist? 

- meer perspectieven bij selectie betrekken 

 

➔ weging wat is goed voor onze collectie: opbreken in stukjes, stap per stap 

verzamelbeleid uitgewerkt met 4 zeven(filters):  

o collectieprofiel 



o verzamelprincipes 

o waardering 

o beperkingen 

 

verzamelbeleid draait rond de waarde voor de collectie: 

- gebruik (waarde operationeel) 

- behoud (waardeverlies minimaliseren) 

- ontwikkeling (waarde toevoegen) 

 

De 4 zeven geven een leidraad, een kader 

- niet op alle collecties actief verzamelen 

- prospectief voor retrospectief 

- verzamelprincipes bv site-responsieve sculptuur, verhouding tot collectie Antwerpen en 

collectie Vlaanderen 

- waardering zorgt voor multiperspectief en transparantie 

- zelflerend systeem, verder scherpstellen 

 

Zeven hoeven niet in dezelfde volgorde: soms als direct duidelijk bv. bij bedreigde diersoorten 

 

 

Participatie 

De positieve betrokkenheid van de cultureel-erfgoedgemeenschappen gebruiken doorheen het 

verzamelbeleid. 

 

- reflectiegroep 

- collectieparlement: 

o depotcollecties 

o 7 perspectieven: Vlaams, internationaal, publiek, onderzoek, kunstenaar, vrienden, 

Middelheimmuseum) (representatie – niet volledig) 

o Criteria finetunen 

- Middelheimpromotors 

- collectieparlement 2.0 dit jaar:  

o samen beslissingen nemen bv. over grote restauraties ook voor concrete aankopen 

o samenstelling stakeholders ook meer divers 

o Vrienden leggen bv. de focus anders dan het museum (belevingswaarde, andere 

voorkeuren/smaken) 

o 3-tal keer per jaar 

o ook moeilijkere beslissingen bv. remake, beslissingen delen 



 

Processen van verwerving transparant en toegankelijk maken 

Als publieke instelling een verplichting 

 

Streng en selectief zijn aan de voordeur (energie insteken i.p.v. in afstotingsprocessen):  

- op een jaar +/- 80 schenkingen, maar 5 aanvaard 

- duidelijke criteria en argumentatie 

➔ in stapjes onderzoeken en afwegen heeft veel voordelen, creëert veel draagvlak 

 

Aandacht voor pre-acquisitie: bv. bij performance- werk: veel documenteren, nagaan of het wel 

verzamelbaar is 

 

Duidelijke selectiecriteria maken het ook mogelijk om snel te schakelen bij opportuniteiten bv. 

relance maatregelen 

De stad heeft de eindbeslissing bij aankopen maar als een voorstel sterk onderbouwd is aan de 

hand van het waarderingskader, veel kans dat advies gevolgd wordt. 

 

Voorbeelden deelnemers 

 

STAM 2 sauskommen 18e -eeuws Gents zilver 

Kommen waren nog niet aanwezig in de collectie 

- Collectie afgestemd op stadsgeschiedenis 

- Collectie gaat ver terug, er werd van alles verzameld 

 

Collectieplan wordt nu herschreven 

- was redelijk summier 

- sterke band met Gent 

- hedendaags verzamelen ontbreekt nog volledig wat kan interessant zijn voor de toekomst? 

bv rond corona, brokkenviaduct Gentbrugge,  

 

Regelmatig schenkingen: vaak nee zeggen bv. penningen enkel Gents en als we ze nog niet 

hebben 

 



Sculptuur Mechelen 

Kunst in openbare ruimte 

Verschillende collectieprofielen binnen de stad Mechelen 

Beslissing aankoop in stadsbestuur genomen 

 

Een commissie die over de kwaliteit waakt, kan helpen 

 

Wereld van Kina - schelpen 

Schenking schelpen: niet weten wat je juist krijgt, wat is van museale waarde? Veel 

determinatiewerk en zoeken naar experten 

- schelpen determineren samen met vrijwilliger 

- netwerk uitbouwen van experten, opschalen met collega-musea? 

- ethische kwesties: herkomst belangrijk bv. bedreigde diersoorten 

- eerst selecteren en dan pas in register 

- waarde is onderhevig aan verandering: Vroeger stukken voor veel geld aangekocht die nu 

maar een paar euro meer kosten door betere duiktechnieken 

- niet-museumwaardige stukken worden verkocht in winkeltje of voor kinderen na rondleiding 

 

 

Musea Brugge – vinkenkooi 

Schenking na overlijden: al een vinkenkooi in de collectie maar in dit geval is de eigenaar van 

vinkenkooi interessant, had een café waar veel volkssporten werden beoefend, verhaal errond 

belangrijker, herkomst gekend, interessant stuk voor de collectie 

 

Experiment: Intergenerationeel verzamelen. Samen nadenken over wat te bewaren. Ouderen 

blikken terug met 18-jarigen: wat belangrijk om te houden? 

 

 

 

Ypermuseum  

Laatste verwerving: ontwerptekening voor muurschildering in de Lakenhallen. Beslissing door 

conservator, waarde voor Ieper staat buiten kijf.  

 



Mémémuseum 

6 kinderen uit de Westhoek die geboren werden in de week van de opening van het museum, 

worden opgevolgd. Het museum is de meter en geeft jaarlijks een verjaardagsfeest. Elk jaar 

schenken de ouders 1 representatief stuk en het verhaal waarom. 

 

Industriemuseum  

Lang passief verzameld, heel weinig selectiecriteria, alles binnen nemen -> Achterstand 

inventarisatie 

Collectieplan uitgeschreven (20-30 deelcollecties) 

Enorm grote en diverse collectie bv. brandweervoertuig, scheepstouw, motorenbouw, transport 

… 

Nieuw collectieplan in aanmaak: drukkerij en textielcollectie zijn actieve collecties, worden 

gedemonstreerd, beroep kunnen doen op vrijwilligers 

 

Nu strenge, gecontroleerde selectie van aanbiedingen 

- tussen 180-190 aanbiedingen jaarlijks, per contact een nummer (in Excel, later ook in adlib) 

- soms snel duidelijk bv. als er al een aantal in collectie hebben,  

- zo veel mogelijk info verzamelen, welke expertise hebben we in huis, huisbezoek (bv. 

bedrijven die stoppen) 

- hoe meer aanknopingspunten hoe beter – waardering (ook bv. kosten, ruimte in depot, 

tentoonstellingsmogelijkheden …) 

- advies uitschrijven: kijken hoeveel exemplaren die er zijn, is eigen exemplaar beschadigd, kan 

worden vervangen, activering mogelijk (veiligheid, bv. asbest), expertise ETWIE, eventuele 

doorverwijzingen 

- vaak grote tijdsinvestering 

 

➔ Procesmanagement moet nog eens goed uitgeschreven worden, transparant maken, ook naar 

bestuur (vaak over aantallen niet over inhoud, redenen waarom duidelijk maken) 

 

 

Noden/Knelpunten 

- (Vroeger) verzamelbeleid: expertise bij de conservator maar weinig anderen op de hoogte 

van criteria en argumentatie 

- Geen collectieplan, moet nog uitgeschreven worden, gedachten staan nog niet op papier. 

- Nood aan goed uitgeschreven kader met criteria/filters. Verdere professionalisering nodig 

voor selectiecriteria 

- Juridische kwesties: wat kan met schenkingen, wat zijn de bepalingen 



- Nood aan onderling contact met collega’s over processen en beleid, veel van elkaar te leren 

- Omgaan met mensen bij schenkingen: niet eenvoudig om schenkingen op goede manier te 

weigeren, vaak emotioneel geladen 

- Ethische keuzes 

- Te weinig kennis van andere collecties/collectieprofielen om te durven af te stoten, nood aan 

netwerken 

- Nieuwe centrale depots vaak samen met grote afstotingsronde als besparingsstrategie 

- Afstoten/herbestemmen: gevoelig, schrik voor de manier waarop gecommuniceerd gaat 

worden (ook keynote: belang van juiste woorden: transfer, recycle ...), betekenisvolle 

herbestemming 

- Weloverwogen en zeker participatief verzamelen betekent een grote werklast 

- Verhalen ook als afzonderlijk object verwerven? als autonoom immaterieel object, 

interessante ontwikkeling, narratieven borgen (in adlib, aangepaste software?) 

- Wat met waarderen van archeologische collecties? Waardering daar puur op 

onderzoekswaarde, op andere manier 

 

 

Aanbevelingen 

- Waarderingstrajecten helpen, interessant om thematisch te werken over organisaties heen, 

starten met gelijke deelcollecties 

- Collegagroepen collectiebeheer en collectiebeleid 

- Kennis nodig van andere collecties via 

o  Erfgoeddatabanken: hebben voordeel van een website om te doorzoeken, al is het 

inzicht/overzicht daarmee beperkt. 

o Collectie Vlaanderen 

- Collectieplan: koppeling missie en visie belangrijk, Eens koers gezet is, helpt keuzes maken,  

helpt keuzes begrijpen 

- Transparantie bij selectie: belang van goede criteria en argumentatie 

 

 


