
 

 Verantwoording van een projectsubsidie voor een 
ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA 
Afdeling Cultureel Erfgoed 
Arenbergstraat 9, 1000 Brussel 
T 02 553 68 68 
cultureelerfgoed@vlaanderen.be 
www.vlaanderen.be/erfgoed  

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

Ontvangstdatum 

 

Dossiernummer 

 

 Wie vult dit formulier in? 
De contactpersoon van de organisatie die de projectsubsidie aangevraagd heeft, vult dit formulier in.  
Aan wie bezorgt u dit formulier? 
U dient uw verantwoording zowel digitaal als op papier in: 
- stuur dit formulier in twee exemplaren naar mevrouw Marina Laureys, afdelingshoofd, Departement Cultuur, Jeugd en 

Media, afdeling Cultureel Erfgoed, Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL; 
- mail dit formulier ook naar cultureelerfgoed@vlaanderen.be. Vermeld in de onderwerpsregel van uw e-mailbericht: 

‘Verantwoording projectsubsidie - <naam organisatie> - <projectnummer>’. 
Wanneer moet u dit formulier indienen? 
U moet deze verantwoording indienen binnen drie maanden na de beëindiging van het project, uiterlijk op 1 oktober 
van het jaar dat volgt op de toekenning van de subsidie. 
Waar kunt u terecht voor meer informatie? 
Meer informatie over het Cultureel-Erfgoeddecreet van 6 juli 2012 en de richtlijnen voor de verantwoording van 
projectsubsidies vindt u op www.vlaanderen.be/erfgoed. Als u vragen hebt over de verantwoording van uw project, 
kunt u contact opnemen met Inge Waer, inge.waer@cjsm.vlaanderen.be, tel. 02 553 68 50, of met Lily Van 
Vaerenbergh, lily.vanvaerenbergh@cjsm.vlaanderen.be, tel. 02 553 69 14. 

 

 Gegevens van de organisatie 
 1 Vul de gegevens van de uitvoerende organisatie in. 

Geef de gegevens van de organisatie die het project heeft uitgevoerd, zoals u die in de projectaanvraag hebt vermeld. 
De roepnaam hoeft u alleen in te vullen als dat van toepassing is. Bij het adres neemt u het adres van de 
maatschappelijke zetel op. 

 naam Gemeente Heist-op-den-Berg 

 roepnaam       

 rechtspersoonlijkheid Openbaar bestuur 

 straat en nummer Kerkplein 17 

 postnummer en gemeente 2220 Heist-op-den-Berg 

 website www.heist-op-den-berg.be 
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2 Is de contactpersoon voor de verantwoording dezelfde als de contactpersoon die u hebt vermeld in de aanvraag? 

 x Ja 

  nee. Vul de gegevens van de contactpersoon voor de verantwoording in. 

 voor- en achternaam       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 3 Is het rekeningnummer hetzelfde als het rekeningnummer dat u hebt vermeld in de aanvraag? 

 x Ja 

  nee. Vul gegevens in van het rekeningnummer dat bij de verantwoording gebruikt moet worden. 

 rekeninghouder       

 IBAN                         

 BIC        

 

 Gegevens van het project 
 4 Vul hieronder de titel van het project in. 

 Mondiaal jazzerfgoed in gemeentelijk verband 

 5 Is de projectperiode dezelfde gebleven als bij de aanvraag? 

  Ja 

 x nee. Vul de gegevens van de aangepaste projectperiode in. 

 startdatum 
dag 

04 
maand 

7 
jaar 

2016  

 einddatum 
dag 

03 
maand 

6 
jaar 

2017  

 

 Inhoudelijke verantwoording 
 6 In deze rubriek geeft u aan de hand van de onderstaande vragen aan hoe het project is uitgevoerd, welke resultaten er 

zijn bereikt, en wat de oorzaken zijn van een eventuele vertraging of gedeeltelijke uitvoering van het project. U kunt 
daarbij het best vertrekken vanuit de gegevens in het aanvraagdossier. 

 7 Beschrijf de resultaten van het project. 
Koppel de resultaten terug naar de vooraf gestelde doelstellingen. Geef ook aan welke acties u ondernomen hebt om te 
voorkomen dat de resultaten na afloop van de projectsubsidie verloren gaan. 

  
Aanwerving projectmedewerker 
Met de toegekende subsidie wierf de gemeente Heist-op-den-Berg een voltijdse projectmedewerker aan. De vacature 
werd lokaal en regionaal verspreid via de website/nieuwsbrieven van de gemeente, Cultuurnet, Cultuurconnect, VVSG, 
FAAD (Forum van Afgestudeerden Archivistiek en hedendaags Documentbeheer), VVBAD, FARO, Heemkunde 
Vlaanderen, de erfgoedcellen Mechelen, Noorderkempen, k.ERF en Kempens Karakter,  LECA, tapis plein en Resonant. 
 
De selectiecommissie bestond uit vertegenwoordigers van de gemeente (Anja Gevaert), Resonant (Mariet Calsius) en 
het Stadsarchief van Mechelen (Dieter Viaene). De keuze viel op Karen Van Dijck, die, na een opleiding geschiedenis, in 



Verantwoording van een projectsubsidie voor een ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject - pagina 3 van 14 

2013 afstudeerde als archivaris. 
 
 
Oprichting werkgroep 
Ter ondersteuning van de projectmedewerker werd een werkgroep opgericht. Naast de projectmedewerker (Karen Van 
Dijck), de gemeentearchivaris (Anja Gevaert) en medewerkers van Kempens Karakter (Jeroen Janssens) en Resonant 
(Mariet Calsius en Heidi Moyson) (de projectpartners) bestond deze uit: 
- vertegenwoordigers van de erfgoedsector: Leen van Dijck (Letterenhuis) en Jan Dewilde (bibliotheek 

Conservatorium Antwerpen). De betrokkenheid van de conservatoria was een aandachtspunt van de 
beoordelingscommissie. 

- Jazzexperten: Frederik Goossens (Conservatorium Gent, Jazz Centrum Vlaanderen) en Matthias Heyman 
(Lemmensinstituut, Conservatorium Antwerpen, Universiteit van Amsterdam). 

 
 
 
Doordat de inrichting van de gemeentelijke depots en de verhuis van de Collectie Juul Anthonissen vertraging opliepen, 
startte het project met vijf maanden vertraging (startdatum 4 juli 2016 i.p.v. 1 februari). De projectduur bleef wel 
dezelfde, namelijk elf maanden (einddatum 3 juni 2017). Binnen die periode werden de volgende doelstellingen 
behaald: 
 
De inventarisatie van de collectieonderdelen ‘archief’, ‘foto’s’ en ‘affiches’: voltooid 
Tot deze doelstelling behoren de volgende deelresultaten: 

- Biografisch en institutioneel-historisch onderzoek 
De projectmedewerker voerde een biografisch onderzoek naar de archiefvormer, alsook een voorstudie 
naar het archief zelf (geschiedenis archiefvorming, inhouden, structuur). De resultaten hiervan zijn 
verwerkt in de inleiding op de inventaris (zie hieronder) en meegenomen in het inventarisatieproces. Ook 
de voorstudie naar het archief leverde interessante inzichten op voor inventarisatie. 

- Optimaliseren ordening, schonen en (her)verpakken: 
De projectmedewerker (her)ordende de collectieonderdelen archief, foto’s en affiches. Daarbij werd een 
strikter onderscheid gemaakt tussen archief en documentatie. De verschillende functies die Juul 
uitoefende liggen aan de basis van de nieuwe ordening van het archief. Alle documenten zijn geschoond en 
verpakt in duurzame materialen. Voor de gewone archiefstukken kocht de gemeente zuurvrije omslagen 
en archiefdozen aan; voor affiches voorzagen we in zuurvrije kartonnen mappen. De foto’s verpakte de 
projectmedewerker in polyester enveloppen (pochetten) en zuurvrije dozen. Omdat een deel van het 
verpakkingsmateriaal niet op tijd geleverd werd, werkt een vrijwilliger het verpakken van de foto’s af. Op 
elk van de collectieonderdelen is een eerste selectie toegepast, in overleg met de werkgroep (zie onder). 

- Beschrijven van de collectieonderdelen: 
Het archief werd geïnventariseerd op het niveau van de bestanddelen. De affiches werden op stukniveau 
beschreven. Dat laatste geldt ook voor de foto’s, met uitzondering van enkele samenhangende reeksen 
(bvb. diareeks, fotoalbum) die op deelbestandsniveau beschreven werden. De foto’s en affiches werden 
dus op een dieper niveau beschreven dan aangegeven in de projectaanvraag. Dit vergemakkelijkt de 
digitalisering ervan (zie verder). 
In totaal gaat het om de volgende hoeveelheden: 

Archief: 110 archiefdozen, 419 nummers 
Foto’s: 6.092 items (waarvan 6.081 losse foto’s en 11 reeksen) 
Affiches: 602 items 

De inventaris werd voorbereid in Microsoft Excel. Bij het bepalen van de beschrijvingselementen voor 
inventarisatie werd vertrokken van de geldende standaarden. ISAD(G) werd als uitgangspunt genomen 
voor het beschrijven van het archief. Voor de foto’s en affiches werd een afzonderlijke datastructuur 
ontworpen, die toelaat om gegevens eigen aan dit soort documenten op te nemen in de beschrijving. Bij 
het ontwerpen van deze datastructuur is rekening gehouden met de CEST-richtlijnen rond het registreren 
van foto’s. Bij elk van de collectieonderdelen is aandacht besteed aan mogelijke rechten en 
rechthebbenden (auteursrechten, privacy); dit was een aandachtspunt van de beoordelingscommissie. 
Om de hiërarchische structuur van het archief en de documentatie voor derden duidelijk te maken, werden 
eveneens beknopte beschrijvingen voorzien van de hogerliggende niveaus (deelarchief, deelcollectie enz., 
dit in overeenstemming met ICA-AtoM/Atomis). Om het geheel te vervolledigen werd nog een 
bestandsbeschrijving opgemaakt, die tevens fungeert als inleiding op de inventaris. Zoals de klassieke 
inleiding op de inventaris bevat deze beschrijving ook informatie over de ordeningsstructuur, de 
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toegepaste selectie, enz. Aan deze bestandsbeschrijving is een beschrijving van de archiefvormer Juul 
Anthonissen gekoppeld, in overeenstemming met ISAAR(CPF). 

- Overzetting naar ICA-AtoM/Atomis: 
Zoals omschreven in het projectdossier zal de inventaris naar ICA-AtoM overgezet worden. Hiervoor is het 
nog even wachten op de vernieuwde website van de gemeente, waarin ICA-AtoM zal worden 
geïmplementeerd. De nieuwe website zal in het voorjaar van 2018 online komen. Via Atomis kunnen de 
gegevens grotendeels geautomatiseerd worden overgezet. De gemeentearchivaris staat in voor de verdere 
opvolging hiervan. De inventarissen zijn als digitale bijlage toegevoegd aan deze verantwoording 
(BijlageInh1_Inventaris). 

 
 
De inventarisatie van de documentatie: 50% voltooid 
Bij het herordenen van het archief is, zoals gezegd, aandacht besteed aan het onderscheid tussen archief en 
documentatie. Beide waren in sterke mate met elkaar vermengd. Ook de interne ordening van de documentatie moest 
aangepast en op elkaar afgestemd worden, omdat de oude ordeningsstelsels (gehanteerd door Juuls echtgenote) niet 
logisch waren. Alle documentatie van na haar overlijden (1985) was zelfs niet geordend. De projectmedewerker bracht 
een thematische indeling aan voor de hoofdstructuur (primair ordeningscriterium), gevolgd door een alfabetische of 
onderwerpsmatige indeling (als secundair ordeningscriterium). 
 
Ook werd de documentatie geschoond, verpakt in zuurvrije archiefdozen en geïnventariseerd en werd selectie 
toegepast. Voor het beschrijven van de documentatie, wat op het niveau van de bestanddelen gebeurde, werd 
opnieuw vertrokken van de ISAD(G)-structuur in ICA-AtoM. Ook deze inventaris is voorbereid in Excel en zal worden 
overgezet naar ICA-AtoM. De Excel-versie kan u als digitale bijlage bij deze verantwoording terugvinden 
(BijlageInh1_Inventaris). 
 
In totaal gaat het om 19 meter documentatie. Daarvan heeft de projectmedewerker ca. 10 meter (86 archiefdozen, 169 
nummers) afgewerkt. Omwille van de hoeveelheid materiaal werd zij daar sinds januari bij geholpen door een 
vrijwilliger. Prioriteit werd gegeven aan de documentatie die betrekking heeft op Heist-op-den-Berg (cultuur in de 
gemeente en omstreken) en op jazz (algemene thema’s, jazz in verschillende landen, festivals, clubs, concerten en 
cursussen, artiesten (t.e.m. LU-LY)). De resterende 9 meter werd al deels geordend door de projectmedewerker. De 
vrijwilliger zal dit voltooien (verderzetting van documentatie over artiesten en algemene documentatie over kunst en 
cultuur). De projectmedewerker schreef de te volgen procedures uit. De gemeentearchivaris volgt de vrijwilliger verder 
op. 
 
 
Aanpassing projectplanning en herverdeling taken 
De hoeveelheid archief en documentatie bleek groter dan aanvankelijk ingeschat. Deze collectieonderdelen werden 
aanvankelijk ingeschat op 18 strekkende meter. Uiteindelijk blijkt het om zo’n 30 strekkende meter te gaan. Omwille 
van de heterogeniteit aan types documenten en de onlogische (oorspronkelijke) ordeningsstelsels nam het ordenen 
hiervan veel tijd in beslag: in de plaats van de voorziene vijf maanden duurde het negen maanden om deze 
collectieonderdelen te verwerken (juli 2016-januari 2017 + maart-midden mei 2017). De inventarisatie van de foto’s en 
affiches verliep dan weer sneller dan verwacht (februari 2017), zelfs ondanks het feit dat deze op stukniveau 
beschreven zijn. 
 
Een andere factor die de planning en efficiëntie van de projectmedewerker grondig verstoord heeft, is de verdere 
verhuis van de collectie. Deze werd bewaard in het huis van wijlen Juul Anthonissen, verspreid over verschillende 
kamers. Omdat het huis nog bewoond wordt, raakte een deel van de collectie doorheen de jaren vermengd met de 
eigendommen van de huidige bewoners. De verhuis ervan naar de gemeentelijke depots verliep daardoor moeizaam. 
De bewoners hadden tussen de verhuisdagen door steeds een aantal voorbereidingsdagen nodig. Bovendien was het 
met periodes niet gemakkelijk om de nodige voorbereidingstijd te vinden in hun drukke professionele agenda’s. 
Verhuisdagen vonden plaats op 28/4, 29/4, 19/5, 20/5, 26/5 (vóór de start van het project), 4/7, 10/8, 9/9, 16/9/2016, 
23/03 en 27/04/2017. Tijdens de ordening en inventarisatie kwamen steeds nieuwe archiefstukken, documentatie, 
foto’s en affiches boven water; de laatste archiefstukken konden slechts enkele weken voor de projectdeadline 
verhuisd worden. 
 
Omwille van deze redenen zagen we ons verplicht de timing en taken van de projectmedewerker aan te passen. In 
overleg met de projectpartners werd ervoor geopteerd de projectmedewerker zo intensief mogelijk te laten werken op 
het echte archivistische werk: de (her)ordening, schoning, selectie, verpakking en beschrijving van de 
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collectieonderdelen. 
 
Deze beslissing betekende – omwille van de hoeveelheid materiaal – onmiddellijk ook dat de projectmedewerker van 
een aantal andere taken ‘ontslaan’ zou worden. Op het stuurgroepoverleg van 13 oktober 2016 werd de herverdeling 
van de taken als volgt overeengekomen: 

- Inventarisatie van de verschillende collectieonderdelen, met inbegrip van de voorstudie van het materiaal en 
het biografisch onderzoek: projectmedewerker 

- Coördinatie overzetting inventaris naar ICA-AtoM: gemeentearchivaris 
- Gebruikersreglement: gemeentearchivaris 
- Ordeningsplan: Resonant 
- Onderzoeks- en valorisatiegids: Resonant 
- Eindverslag: projectmedewerker -en partners (inhoudelijke en redactionele bijdrage voor zover nodig) 

In de laatste maand werkte de projectmedewerker aan het inhoudelijk eindverslag, een deel van de 
communicatie en de verantwoording. 

- Communicatie: projectmedewerker en projectpartners (CC Zwaneberg, Kempens Karakter en Resonant). 
 
 
Opmaak van een gebruikersreglement: voltooid 
Het aanvraagdossier vermeldt de opmaak van een handleiding die algemene procedures en aandachtspunten bevat 
voor het tentoonstellen en/of op andere wijze raadpleegbaar maken van het materiaal voor een breed publiek. Deze 
doelstelling werd gerealiseerd in samenwerking met het gemeentearchief. 
 
De gemeentearchivaris, die sinds begin 2016 deze functie bekleedt, zette in de loop van 2017 een aantal 
beleidsinstrumenten voor het gemeentearchief op punt. Daartoe behoren een sjabloonovereenkomst van schenking en 
bewaargeving, alsook een archief- en een leeszaalreglement. Het archiefreglement bevat algemene uitgangspunten, 
procedures en afspraken, o.a. met betrekking tot de archiefzorg door het gemeentebestuur, het beheer door het 
gemeentearchief, de taken van de gemeentearchivaris, overdrachtsmogelijkheden, bruiklenen (intern en extern), 
openbaarheid en beperkingen op de toegankelijkheid of het maken van reproducties. Het leeszaalreglement legt 
afspraken vast met de bezoekers van het gemeentearchief, onder meer rond de omgang met de archiefstukken bij 
raadpleging. 
 
Voor deze reglementen putten we inspiratie uit de vele voorbeelden uit de archiefsector. Ook ervaringen met de 
Collectie Juul Anthonissen (op het vlak van overdracht, vragen tot raadpleging en uitleen) hebben deze documenten 
inhoudelijk beïnvloed. 
 
Het archief- en het leeszaalreglement zijn van toepassing op de gehele collectie van Juul Anthonissen. Zo wordt de 
omgang ermee ingebed in het bredere gemeentelijk archiefbeleid. Dit werd bekrachtigd in de stuurgroep op 16 juni 
2017. Het archiefreglement zal in september op het gemeentelijk managementteam besproken worden en op 14 
november op de gemeenteraad ter goedkeuring geagendeerd worden. 
 
Het archief- en leeszaalreglement kan opgevraagd worden bij de gemeentearchivaris. 
 
 
Opstellen van een ordeningsplan voor Hnita vzw: voltooid  
Voor het dynamisch archief van Hnita vzw stelden we een ordeningsplan op. Aan de basis hiervan liggen de inventaris 
van het archief van Hnita Zuidkempense Kunst- en Cultuurkring en Hnita-Jazz Club, een institutioneel-historisch 
onderzoek naar deze verenigingen en gesprekken met het bestuur van de vzw. Met dit ordeningsplan beschikt de 
vereniging over een structuur om nieuwe archiefdocumenten te bewaren. Op lange termijn moet dit de (mogelijke) 
overdracht van dit archief naar de gemeente vereenvoudigen. Tegelijk hebben we de kans aangegrepen om het bestuur 
bijkomende tips te geven en oplossingen aan te reiken rond de feitelijke bewaring van hun analoge en digitale 
documenten, bijvoorbeeld i.v.m. de back-up van het archief, de afstemming van analoge en digitale documenten, enz. 
 
Deze doelstelling werd gerealiseerd door Resonant. Het ordeningsplan is als digitale bijlage toegevoegd aan deze 
verantwoording (BijlageInh2_Ordeningsplan). 
 
 
 
Gids met onderzoeks- en valorisatiemogelijkheden: voltooid 
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In het kader van dit project werd ook een gids gerealiseerd waarin de onderzoeks- en valorisatiemogelijkheden van de 
geïnventariseerde collectieonderdelen worden benoemd. Met dit document wil de gemeente enerzijds bijkomend 
onderzoek naar en op basis van de collectie stimuleren, anderzijds heeft ze zelf aan dit document een handige leidraad 
voor toekomstige valorisatieprojecten. De opgenomen mogelijkheden beperken zich niet tot de jazzgerelateerde 
documenten. 
 
Deze doelstelling werd gerealiseerd door Resonant in overleg met de erven Anthonissen, jazzexperten en de 
gemeentearchivaris. De gids wordt gedeeld met de stuurgroep. Hierin zetelen enkele medewerkers van de gemeente 
die een rol kunnen spelen in het verdere stimuleren van onderzoek en valorisatie: de gemeentearchivaris, het 
diensthoofd cultuur, de directeur van cultuurcentrum Zwaneberg. De gids is als digitale bijlage toegevoegd aan deze 
verantwoording (BijlageInh3_Gids). 
 
 
Algemeen projectverslag: voltooid 
In dit eindverslag kan u terecht voor een uitgebreider inhoudelijk en methodologisch verslag van het project. Het is als 
digitale bijlage toegevoegd aan deze verantwoording (BijlageInh4_Verslag). 
 
 
Communicatie over het project: deels voltooid 
Zie punt 9 van deze verantwoording. 
 
 
Eerste selectie van te digitaliseren documenten: niet voltooid 
In de projectaanvraag was voorzien dat de projectmedewerker op basis van de inventarisatie een eerste selectie zou 
maken van documenten die voor digitalisering in aanmerking komen. Deze doelstelling is niet gerealiseerd. Voor de 
foto’s zijn intussen wel verdere stappen ondernomen om deze te digitaliseren (zie verder in deze verantwoording). 
 
 
Rol van de werkgroep 
De werkgroep vergaderde op 22 september en 18 november 2016 en op 10 maart en 4 mei 2017. De vergadering van 
13 januari moest door omstandigheden afgelast worden. 
 
Tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep is haar rol besproken en afgebakend. De werkgroep: 

- speelde een inhoudelijke en methodologische ondersteunende en adviserende rol inzake de ontsluiting van de 
collectieonderdelen archief, foto’s en affiches; de documentatie is daaraan toegevoegd; 

- gaf bijkomende inhoudelijke duiding in functie van de communicatie over het project; 
- droeg inhoudelijk bij aan de ontwikkeling van een gids rond de onderzoeks- en valorisatiemogelijkheden van 

de collectieonderdelen; 
- speelde een doorverwijzende rol waar het relevant is om advies in te winnen bij andere experten. 

 
Eveneens werden de nodige afspraken gemaakt over de verhouding van de werkgroep t.a.v. de stuurgroep die het 
gehele traject rond de Collectie Juul Anthonissen ondersteunt. Afgesproken werd dat de werkgroep adviezen of 
aanbevelingen opstelde die voorgelegd werden aan de stuurgroep. De reacties van de stuurgroep worden vervolgens 
teruggekoppeld naar de werkgroep. 
 
 
Acties ter voorkoming van verloren gaan resultaten 
De volgende acties zijn reeds genomen om te voorkomen dat de bereikte resultaten en opgedane expertise verloren 
gaan: 

- Er is een algemeen eindverslag opgemaakt van het project, dat zowel inhoudelijke als methodologische 
resultaten bevat. Dit eindverslag is hoofdzakelijk bedoeld voor intern gebruik (expertise delen met alle 
partners in het traject), al wordt het in de toekomst wel online ter beschikking gesteld voor geïnteresseerden. 

- Voor communicatie-acties, zie punt 9 van deze verantwoording. 
- Bij het beschrijven van de collectieonderdelen hebben we gebruik gemaakt van bestaande 

metadatastandaarden. Dit verhoogt de toegankelijkheid van de metadata en garandeert de uitwisseling naar 
(andere) platformen. 

- De procedures en voorwaarden voor raadpleging en gebruik van de collectie door derden zijn ingebed in het 
bredere gemeentelijke archiefbeleid. 
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- We beschouwen dit project slechts als het begin en geen eindpunt. Om het grotere traject rond de Collectie 
Anthonissen als geheel verder te zetten is alvast werk gemaakt van een toekomstscenario, dat nieuwe acties 
bevat op korte en lange termijn (zie ook punt 12 hieronder). 

 
 
Hoe gaan we verder? 
Aanvullend zijn de volgende acties in de nabije toekomst gepland: 

- Met de hulp van een vrijwilliger kunnen we de rest van de documentatie ordenen, schonen, selecteren, 
verpakken en beschrijven. Het betreft nog zo’n negen meter. De inventaris wordt aangevuld met deze nieuwe 
informatie. De vrijwilliger werkt op basis van richtlijnen die door de projectmedewerker zijn opgesteld en 
wordt opgevolgd door de gemeentearchivaris. 

- Graag zetten we de intellectuele ordening van de beschrijvingen verder op orde (de fysieke ordening is 
afgewerkt). De projectmedewerker maakte een eerste, goede indeling van het archief op basis van de functies 
van Juul. Ons inziens is deze structuur nog te ruw en voldoet deze niet wanneer de Excel-versie omgezet wordt 
naar ICA-AtoM. De gemeentearchivaris en Resonant zullen ervoor zorgen dat de structuur van het archief 
duidelijker tot uiting komt in de inventaris, wat de raadpleging en het gebruik door derden ten goede zal 
komen. 

- Uiteraard zal de inventaris gepubliceerd worden via ICA-AtoM, dat ingebed wordt in de website van de 
gemeente. 

- De gemeente ondersteunde doorheen het project een aantal valorisatie-initiatieven van derden. Zo maakte 
Jazz Middelheim vorig jaar gebruik van archiefstukken, foto’s en affiches uit de collectie Anthonissen voor een 
tentoonstelling n.a.v. haar 35e editie. Het platenlabel sdban deed beroep op foto’s voor de cd- en plaatuitgave 
Let’s get swinging. Modern jazz in Belgium 1950-1970. Tijdens het project werden we gecontacteerd door het 
kunstenaarsinitiatief Voorkamer, dat een tentoonstelling rond moderne beeldende kunsten wil organiseren, 
geïnspireerd op de collectie Anthonissen, en door Philippe Cortens die, in het kader van zijn documentaire over 
de geschiedenis van Hnita-Jazz Club, stukken uit de geïnventariseerde collectieonderdelen zal gebruiken. De 
gemeente ondersteunt dit soort initiatieven graag omdat we ons bewust zijn van hun potentieel om een 
ruimere erfgoedgemeenschap rond de collectie Anthonissen op te bouwen. 

- In overleg met de stuurgroep werd een toekomstscenario opgesteld voor de gehele collectie. Het 
toekomstscenario bevat aandachtspunten, mogelijke acties en prioriteiten voor de korte en lange termijn (zie 
ook punt 11 hieronder). 

- De gemeente werft in het najaar van 2017 een nieuwe medewerker aan voor de collectie. Deze krijgt de 
opdracht een aantal acties uit het toekomstscenario verder te ontwikkelen, waaronder het uitbouwen van een 
vrijwilligerswerking. 

- De foto’s in de collectie Anthonissen zijn geïnventariseerd. Erfgoedcel Kempens Karakter neemt het initiatief 
om de foto’s in het najaar te digitaliseren. Nadien zullen de digitale bestanden toegevoegd worden aan de 
Erfgoedbank. Langs die weg hopen we de metadata van de foto’s verder te verrijken via crowdsourcing. Niet 
van alle foto’s zijn de gewenste metadata aanwezig: heel wat afgebeelde personen (jazzmuzikanten, 
Heistenaren) en plaatsen konden nog niet herkend worden. Via Erfgoedbank Kempens Karakter kunnen we 
een breed publiek aanspreken voor aanvullingen. 

- Daarnaast neemt de erfgoedcel ook het initiatief om een aantal oud-betrokkenen bij Hnita-Jazz Club te gaan 
interviewen. Op die manier willen we meer kennis verzamelen over de geschiedenis en werking van de club, de 
rol van Juul Anthonissen en jazz in Heist-op-den-Berg. 

- Resonant voegt bestandsbeschrijvingen toe aan Muziekbank Vlaanderen en Archiefbank Vlaanderen, op basis 
van de inventarisatie, het biografisch onderzoek naar Juul Anthonissen en de overdrachtslijst die bij de verhuis 
van de collectie werd opgesteld. Deze bestandsbeschrijvingen betreffen de gehele Collectie Juul Anthonissen 
(waarvan het archief, de documentatie, foto’s en affiches slechts een beperkt deel uitmaken). 

- Resonant verwerkt deelaspecten van dit project tot praktijkvoorbeelden voor het Doeboek muzikaal erfgoed 
en voor de TRACKS-website: het ordeningsplan, het inventarisatieproces. 

- Waar het de doelgroepen van Resonant raakt, zullen de onderzoeks- en valorisatiemogelijkheden gedeeld 
worden via de organisatiewebsite. De mogelijkheden van de collectie Anthonissen zullen in perspectief 
geplaatst worden t.a.v. andere jazzcollecties en -archieven die in Vlaanderen en Brussel bewaard worden. 

- In samenwerking met erfgoedcel Kempens Karakter en de gemeente organiseert Resonant in oktober 2017 
een studiedag rond jazzerfgoed. Beheerders van diverse jazzcollecties zullen er samengebracht worden in een 
panelgesprek om hun ervaringen met het beheer, de ontsluiting en valorisatie van dit soort collecties te delen. 
Onze gemeentearchivaris maakt deel uit van het panel. 

 8 Beschrijf de realisatie van de beoogde effecten op langere termijn. 
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 De inwoners van Heist-op-den-Berg en de brede jazzerfgoedgemeenschap zijn gesensibiliseerd rond de 
cultuurhistorische waarde van deze collectie en de bijzondere plaats die Juul Anthonissen en de gemeente in het 
jazzleven innemen. Het maatschappelijk draagvlak voor jazzerfgoed in het algemeen wordt zo versterkt. 

- Voor een overzicht van de communicatie: zie punt 9 van de verantwoording. 
- Sinds januari kon alvast een vrijwilliger geëngageerd worden voor de inventarisatie van de documentatie. Een 

aantal andere mensen hebben hun interesse tot medewerking al laten blijken. We wachten op de nieuwe 
medewerker die deze vrijwilligers zal coördineren en opvolgen. 

- Verschillende initiatieven van derden leid(d)en tot de valorisatie van collectiestukken: de expo van Jazz 
Middelheim in 2016, de documentaire van Philippe Cortens over de geschiedenis van Hnita-Jazz Club, de 
uitgave van de cd en lp Let’s get swinging. Modern jazz in Belgium 1950-1970 (sdban), de tentoonstelling van 
Voorkamer in het najaar van 2017, de uitgave van sdban (voorzien eind 2017) met muziek van Jack Sels. 

 
Het bestuur van Hnita vzw in het bijzonder is gesensibiliseerd voor de waarde van het organisatiearchief. Het 
ordeningsplan dat is opgesteld kan door gelijkaardige organisaties gebruikt worden voor de ordening van hun eigen 
archief. 

- Het bestuur van Hnita vzw is actief betrokken bij het opstellen van een ordeningsplan voor hun 
verenigingsarchief. Naast een mogelijke structuur voor het archief besprak Resonant met hen ook relevante 
pistes rond waardering en selectie, nodige afspraken met externen, oplossingen voor de bewaring van digitale 
stukken enz. Het bestuur is zo ook gesensibiliseerd voor de duurzamere bewaring van het verenigingsarchief. 

- Door het ordeningsplan te verwerken tot een praktijkvoorbeeld voor het Doeboek muzikaal erfgoed en TRACKS 
kunnen andere organisaties en verenigingen gesensibiliseerd worden voor de waarde van hun archief en 
gestimuleerd tot een duurzamere bewaring daarvan. 

 

Verder onderzoek naar en op basis van de collectie Juul Anthonissen wordt gestimuleerd. 

- Voor hun nieuwe cd-uitgave vroeg sdban ons om de open reel audiobanden met muziek van Jack Sels te 
mogen digitaliseren. De gemeente is op deze vraag ingegaan. Als ‘wederdienst’ vroegen we hen om informatie 
betreffende de kwaliteit van deze dragers en de digitalisering met ons te delen. Deze informatie kan ons 
helpen in onze verdere aanpak rond de digitalisering van de magnetische dragers. 

- De onderzoeks- en valorisatiegids zal actief worden ingezet om studenten en onderzoekers toe te leiden naar 
de collectie. Onder meer de opleidingen musicologie, jazz en geschiedenis zullen geïnformeerd worden over de 
gids. Via jazzonderzoeker en -docent Matthias Heyman, die deel uitmaakte van de werkgroep, kunnen we een 
internationaal netwerk aan jazzonderzoekers bereiken. 

 
De collectie werkt inspirerend voor toekomstige jazzconcerten in de gemeente, in het bijzonder de jaarlijkse 
huldeconcerten voor Juul Anthonissen. 

- Tijdens het huldeconcert voor Juul Anthonissen (Remembering Juul) op 31 oktober 2016 was er een 
minitentoonstelling te bezichtigen. Daar werden archiefstukken getoond over de optredende artiesten en 
informatie over het project gedeeld. 

- Tijdens het huldeconcert in 2017 zullen bezoekers een tentoonstelling kunnen bezoeken van het 
kunstenaarsinitiatief Voorkamer. Het gaat om een tentoonstelling moderne beeldende kunst, geïnspireerd op 
de collectie van en persoon Juul Anthonissen. 

 

De verdere valorisatie van de collectie wordt gestimuleerd. 
- Doordat het project in de pers is gekomen (ook op landelijk niveau), kreeg de stuurgroep een aantal vragen om 

delen van de collectie te mogen raadplegen en gebruiken: Jazz Middelheim, sdban (platenlabel, tweemaal), 
Voorkamer (kunstenaarsinitiatief) en Philippe Cortens (documentairemaker). De stuurgroep is op elk van de 
vragen ingegaan. 

- Door de inventaris publiek te maken en de gids met valorisatiemogelijkheden te delen met een breed publiek, 
zullen in de toekomst nieuwe externe vragen volgen. De gemeente blijft ook zelf initiatieven nemen tot 
valorisatie van de collectie. 

   



Verantwoording van een projectsubsidie voor een ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject - pagina 9 van 14 

9 Beschrijf hoe de resultaten bekendgemaakt zijn. 
Geef daarbij ook aan hoe ze, samen met de opgebouwde expertise, ter beschikking gesteld zijn van het cultureel-
erfgoedveld. 

  
Doorheen het traject werd er door de verschillende partners gecommuniceerd. Doordat er in de eerste plaats veel werk 
achter de schermen is gebeurd, is er minder aandacht kunnen gaan naar communicatie. Toch haalde het project de 
(nationale) pers en werd er regelmatig naar een groter publiek gecommuniceerd. 
 
Communicatie door de projectpartners: 

- 14/9/2015: kick-off van het project met persconferentie in Heist-op-den-Berg i.s.m. alle partners 
- 31/10/2015: nieuwsbrief Kempens Karakter, huldeconcert + korte toelichting project 
- 31/10/2015: persbericht huldeconcert 
- 22/1/2016: persbericht: bekendmaking goedkeuring dossier; ondersteuning Vlaamse Overheid 
- 4/3/2016: nieuwsbrief Kempens Karakter, ondersteuning Vlaamse Overheid 
- 31/10/2016: persbericht huldeconcert 
- 19/12/2016: nieuwsbrief Resonant 
- 11/7/2017: nieuwsbrief Resonant, studiedag 31/10/2017 

 
Het project werd online gedeeld via: 

- www.kempenskarakter.be 
- www.heist-op-den-berg.be 
- www.muzikaalerfgoed.be 
- De projectenwebsite van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed 

 
Zowel op www.kempenskarakter.be als op www.muzikaalerfgoed.be werden in de loop van het project regelmatig 
bepaalde nieuwsartikels of onderwerpen in de kijker gezet. Uiteraard is er ook op verschillende tijdstippen via sociale 
media gecommuniceerd over het project en de collectie. 
 
Gerelateerde persartikels: 

- RTV: 15.09.2015 
- Gazet van Antwerpen: 15.09.2015 
- Het Laatste Nieuws: 15.09.2015 
- Het Nieuwsblad: 15.09.2015 
- GVA: 27.10.2015 
- HNB: 27.10.2015 
- RTV: 01.11.2015 
- GVA: 15.01.2016 
- De redactie: 25.01.2016 
- Heist Leeft: 25.01.2016 
- De Standaard: 26.01.2016 
- De Tijd: 26.01.2016 
- Gazet van Antwerpen: 26.01.2016 
- Het Laatste Nieuws: 26.01.2016 
- Heistonline: 11.08.2016 
- Het Laatste Nieuws: 17.08.2016 
- GVA: 18.08.2016 
- Het Nieuwsblad: 20.08.2016 

 
In 2016 sprak de stuurgroep af dat de gemeente best instond voor de hosting en invulling van de website. Aangezien 
het project vooral ingebed moet worden binnen de gemeente en de inhoudelijke link, lijkt het logisch dat het project 
een plaats krijgt op de gemeentelijke website. 
 
De gemeentelijke website www.heist-op-den-berg.be staat echter voor een vernieuwing op het moment van de vraag.  
De gemeente voorziet een nieuwe website najaar 2017 (dit is intussen uitgesteld naar voorjaar 2018). 
Het project zou een plaats krijgen binnen de gemeentelijke website, als deelsite. Het is de bedoeling om vooral een 
projectbeschrijving online te zetten, contactgegevens uiteraard, nieuwsjes, beeldfragmenten, foto’s, documenten… te 
delen met het publiek. De publicatie van de inventaris via ICA-AtoM wordt voorzien, en ingebed in de website. Op de 
website zullen ook de andere projectresultaten gedeeld worden: het ordeningsplan, de onderzoeks- en valorisatiegids, 
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het algemeen eindverslag. 
 
Bovendien zijn nog bijkomende (meer specifieke) communicatie-acties voorzien naar: 

- de erfgoedsector: via de nieuwsbrieven van de erfgoedpartners, VVBAD en FARO; 
- de jazz- en ruimere muzieksector: via de website/NB van Resonant, TRACKS, kanalen van de muzieksector; 
- naar studenten (via de opleidingen) en onderzoekers: via rechtstreekse communicatie. 

Deze communicatie werd voorlopig uitgesteld omdat de inventaris nog niet online staat. 
 
Zoals hierboven beschreven, staat het project voorlopig online via www.heist-op-den-berg.be, 
www.kempenskarakter.be en www.resonant.be 
 
 

 10 Beschrijf hoe de beoogde doelgroepen van het project bereikt zijn? 
Geef ook aan welke kanalen en middelen daarbij gebruikt zijn. 

 1. De inwoners van Heist-op-den-Berg en omstreken en het concertpubliek van Hnita-Jazz Club zijn een eerste 
keer gesensibiliseerd voor de waarde van de collectie Anthonissen, via de vele artikels die in de algemene, 
regionale pers zijn verschenen (zie punt 9 voor een overzicht). 

2. Het bestuur van Hnita-Jazz Club is actief betrokken bij de opmaak van het ordeningsplan voor het 
organisatiearchief. 

3. Jazzmusici, musicologen en historici, voor wie de collectie een bron van onderzoek kan zijn: deze groep is nog 
niet benaderd als doelgroep. Via de projectwerkgroep hebben we een aantal relevante personen op dit 
domein alvast kunnen informeren over de inhoud van de (gehele) collectie en haar mogelijkheden naar 
onderzoek en valorisatie toe (Jan Dewilde, Frederik Goossens, Matthias Heyman). Met de online publicatie van 
de onderzoeks- en valorisatiegids hopen we andere onderzoekers te kunnen aantrekken. In samenwerking met 
Matthias Heyman kunnen we een ruim internationaal publiek aan onderzoekers bereiken. 

4. Collectiebeherende instellingen met heterogene (jazz)collecties, voor wie dit project qua 
ontsluitingsmethodiek een voorbeeldfunctie kan spelen. Via de werkgroep werden het Jazz Centrum 
Vlaanderen (Frederik Goossens) en de Antwerpse conservatoriumbibliotheek (Jan Dewilde) bij dit project 
betrokken. Andere relevante instellingen voor het jazzerfgoed in Vlaanderen en Brussel zijn onder meer de 
Koninklijke Bibliotheek, het Muziekinstrumentenmuseum en de overige conservatoriumbibliotheken. Zij 
worden uitgenodigd op de studiedag die Resonant in oktober organiseert i.s.m. Kempens Karakter en de 
gemeente. Een aantal zullen als sprekers deelnemen aan de panelgesprekken. 

5. De ontsluiting en valorisatie van de collectie Anthonissen kan een rol spelen in de verdere vorming van een 
jazzerfgoedgemeenschap in Vlaanderen/Brussel: verschillende organisaties wensten het voorbije jaar stukken 
uit de collectie te gebruiken voor valorisatie. Het betrof hier organisaties die tot de ruime 
jazzerfgoedgemeenschap behoren. Met projecten zoals de tentoonstelling in samenwerking met Voorkamer 
(kunstenaarscollectief) hopen we ook een breder publiek te sensibiliseren voor de waarde van de Collectie 
Anthonissen en jazzerfgoed in het algemeen. 

6. De brede erfgoedsector kan inspiratie putten uit de samenwerkingsmethodiek, waarbij optimaal gebruik 
gemaakt wordt van bestaande mogelijkheden: dat we dit project realiseren in samenwerking met Kempens 
Karakter en Resonant is in meerdere nieuwsberichten verschenen. In de nog geplande communicaties zal 
duidelijker tot uiting komen hoe we deze samenwerking invulden en hoe ze verlopen is. 

 
 11 Beschrijf de wijze waarop de samenwerking en de netwerking met andere culturele organisaties binnen het project 

zijn verlopen. 
Geef daarbij aan wat de rol en de inbreng van elke partner was. 

 Voor dit project wierven we een tijdelijke medewerker aan. Tot haar taken behoorden: 
- de inventarisatie van het materiaal (met inbegrip van schonen, selecteren, ordenen en verpakken); 
- het biografisch onderzoek uitvoeren; 
- actieve deelname aan de verhuis van het archief en de documentatie (10/8, 9/9 en 16/9/2016 en 27/4/2017), 

zodat ze de stukken in hun oorspronkelijke context kon zien; 
- deelname aan de werkgroep; 
- een deel van de communicatie; 
- aanzetten van het algemeen eindverslag en deze verantwoording. 

 
Vanuit de gemeente werd dit project opgevolgd en begeleid door de gemeentearchivaris. Zij: 



Verantwoording van een projectsubsidie voor een ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject - pagina 11 van 14 

- trad op als jurylid in de sollicitatieprocedure; 
- volgde de projectmedewerker op (inhoudelijk, methodologisch, praktisch); 
- nam deel aan de werkgroep; 
- stond in voor de aankoop van duurzame materialen; 
- realiseerde het gebruikersreglement; 
- stond in voor redactie van teksten; 
- coördineerde de verschillende gemeentelijke diensten. 

 
De projectpartners droegen op volgende manier bij: 

1. Kempens Karakter: actieve bijdrage aan de verhuis, vertegenwoordiging in de werkgroep, (inhoudelijke en 
methodologische) opvolging van de projectmedewerker, coördinatie van en actieve bijdrage aan de 
projectwebsite, redactie van teksten, andere communicatie (coördinatie en actieve bijdrage), afwerken van 
deze verantwoording. 

2. Resonant: actieve bijdrage aan de verhuis, jurylid sollicitatieprocedure, vertegenwoordiging in en coördinatie 
van de werkgroep, (inhoudelijke en methodologische) opvolging van de projectmedewerker, redactie van 
teksten, communicatie via de eigen nieuwsbrief en website, realisatie van het ordeningsplan en de 
onderzoeks- en valorisatiegids, afwerking van het eindverslag en deze verantwoording. 

 
Op meerdere momenten doorheen het project bleek de actieve betrokkenheid van de erven zeer wenselijk. Zij leverden 
extra informatie aan die leidde tot een beter begrip van de geschiedenis van Hnita-Jazz Club, van de activiteiten van 
Juul en van bepaalde archiefstukken. Zo speelden ze een wezenlijke rol in het proces van inventarisatie en bij het 
opstellen van het ordeningsplan voor Hnita vzw. 
 
Voor dit project werd een werkgroep opgericht die bestond uit de vaste projectpartners (gemeentearchivaris, Kempens 
Karakter en Resonant) en vertegenwoordigers van de ruimere erfgoed- en jazzsector. Voor de rol van de werkgroep: zie 
punt 6 hierboven. 
 
Ten slotte was ook de stuurgroep, opgericht in het voorjaar van 2015 om het gehele traject te coördineren, betrokken 
bij het project. Naast de gemeentearchivaris, Kempens Karakter en Resonant, zetelen hier ook de burgemeester in, de 
voorzitter van de gemeenteraad (met beleidsuitvoerende taken voor cultuur), het afdelingshoofd cultuur en vrije tijd, 
de directeur van Cultuurcentrum Zwaneberg en de erven Anthonissen. De projectmedewerker nam gedurende haar 
tewerkstelling deel aan de stuurgroepvergaderingen. De stuurgroep werd op de hoogte gehouden van de vorderingen 
van het project en had op een aantal vlakken beslissingsrecht (bvb. bij de herverdeling van de taken en het vastleggen 
van selectiecriteria). Het is ook de rol van de stuurgroep om externe vragen m.b.t. raadpleging en gebruik van de 
collectie te adviseren. 
 
Evaluatie van de samenwerking: 
Bij de aanwerving van de projectmedewerker zijn er twee soorten profielen naar boven gekomen: sollicitanten die een 
erfgoedopleiding achter de rug hadden (maar inhoudelijk minder thuis waren in jazz/muziek) en kandidaten voor wie 
het tegenovergestelde geldt. Gezien de doelstellingen die we met het project wensten te bereiken, kozen we heel 
bewust voor iemand met een achtergrond in de archivistiek. Omdat de archivistische methodes de projectmedewerker 
bekend zijn, kon de inventarisatie (ondanks de hoeveelheid) snel en efficiënt gebeuren. Uiteraard heeft een dergelijk 
profiel ook zijn beperkingen. Voor de metadatering van de foto’s bijvoorbeeld hebben we ons (voorlopig) moeten 
beperken tot die gegevens die voorhanden waren op of bij de foto. Een groot aantal gefotografeerde personen, locaties 
en gelegenheden konden door de projectmedewerker niet geïdentificeerd worden omdat daar specifieke kennis voor 
nodig is (herkennen lokale personen en sites, jazzmuzikanten). Desalniettemin evalueren we de aanwerving van een 
projectarchivaris als positief omdat dit heeft geleid tot de voltooiing van het inventarisatieproces op een 
wetenschappelijk verantwoordelijke manier. 
 
Niettemin de projectmedewerker al werkervaring had opgedaan binnen de archiefwereld (als archiefmedewerker bij 
KADOC), is het een goede zaak geweest haar te laten begeleiden door een werkgroep. Met de  gemeentearchivaris, 
Kempens Karakter en Resonant had zij tussen de vergaderingen door regelmatig overleg. Deze samenwerking verliep 
goed: informatie vloeide vlot door naar de andere partijen. Bovendien is er veel vertrouwen tussen het 
gemeentearchief en de erfgoedpartners in elkaars kennis en kunde wat de samenwerking vergemakkelijkt. Elk van hen 
heeft zich flexibel moeten (en willen) opstellen in de realisatie van het project. Ook vanuit de gemeente hebben we de 
partnerorganisaties en werkgroep steeds alle vertrouwen gegeven. 
 
Ook de samenstelling van de werkgroep evalueren we als positief: de vermenging van personen uit de erfgoed- en 
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jazzsector zorgde voor een interessante kruisbestuiving.  Dankzij de werkgroep konden we ons netwerk verbreden en 
nieuwe expertise binnenhalen. Het is zinvol een dergelijke samenstelling na te streven vanwege de complementariteit 
in expertise en visie die ze inbrengen. Dankzij de adviezen die de werkgroep formuleerde, kon de stuurgroep  
gefundeerde beslissingen nemen. Dit beïnvloedde dan weer op een positieve manier de beslissingen in de 
gemeenteraad. 
 
Toch moeten we ook vaststellen dat het niet altijd evident was om de leden van de werkgroep samen te krijgen voor 
vergaderingen. De bijeenkomsten kenden soms, omwille van andere engagementen, een lage opkomst, ondanks dat 
alle data in overleg vastgelegd zijn tijdens de eerste bijeenkomst. Eén werkgroep (januari) moest om die reden zelfs 
afgelast worden. 
 
Op voorhand was afgesproken dat de werkgroep louter een adviserende rol speelde en dat enkel de stuurgroep 
belangrijke beslissingen kon nemen. Bepaalde elementen (het archiefreglement is hier hét voorbeeld) moesten zelfs 
voor de gemeenteraad gebracht worden ter goedkeuring. Dit betekent dat alle adviezen van de werkgroep voorgelegd 
moesten worden aan de stuurgroep ter goedkeuring. Daardoor vertraagt het hele proces soms ietwat, tenzij mits een 
goede planning. 
 
De gemeente functioneert als organisatie heel anders dan de erfgoedpartners Kempens Karakter en Resonant. Sinds 
het traject met de erven Anthonissen in 2015 van start ging, zijn (naast het gemeentearchief) de cultuurdienst, het 
cultureel centrum, de technische dienst, de communicatiedienst, de personeelsdienst en de juridische dienst met 
momenten actief betrokken. In de ogen van de erfgoedpartners verzwaart en vertraagt een dergelijke structuur soms 
het eigenlijke werk. Het betekent ook dat iemand zeer strak de coördinatie in handen moet nemen, om ervoor te 
zorgen dat informatie en afspraken doorstromen naar de betrokkenen. 
 
De collectie Juul Anthonissen is op dit moment enkel in bewaring gegeven aan de gemeente. In de 
overdrachtsovereenkomst die gesloten is tussen de gemeente en de erven Anthonissen zijn afspraken opgenomen over 
de rol van de gemeente inzake de bewaring, ontsluiting en valorisatie van de collectie Anthonissen. Daartoe behoren 
ook afspraken met de erven op welke domeinen zij beslissingsrecht blijven hebben. Omwille van een soms 
fundamenteel andere kijk op de zaken moest er naar creatieve oplossingen gezocht worden, een middenweg tussen de 
belangen van het erfgoed, de gemeente en de erven. Kempens Karakter en Resonant hebben hier als intermediaire 
erfgoedorganisaties een constructieve rol in gespeeld. Als de collectie ten volle geschonken zou zijn aan de gemeente, 
zouden bepaalde discussies niet gevoerd moeten worden. De overdrachtsovereenkomst proberen omzetten naar een 
schenkingsovereenkomst is een belangrijk werkpunt. 
 

 12 Beschrijf de wijze waarop de aandachtspunten die de minister geformuleerd heeft bij de toekenning van de 
projectsubsidie, opgevolgd zijn bij de uitvoering van het project. 

 De commissie formuleerde drie aandachtspunten: 
- De brede scope van het project moet voldoende behouden blijven, ook op langere termijn (Huis van de Jazz); 
- Er moet voldoende aandacht zijn voor het vastleggen van garanties voor de werking rond deze collectie op lange 

termijn (verlengen overeenkomst, uitbouw Huis van de Jazz); 
- Het opmaken van een totaaloverzicht van de collectie moet absolute prioriteit krijgen. Aansluitend moet het 

digitaliseren van de magnetische dragers voorrang krijgen. 
 

Naar aanleiding van de verhuis van de collectie naar de gemeentelijke depots werd een uitgebreide overdrachtslijst 
opgemaakt. Deze vermeldt – per ingepakte doos – het type materiaal, het aantal items, een beknopte inhoudelijke 
omschrijving van het materiaal en bijzonderheden i.v.m. de fysieke staat. Op basis van deze lijst (en de 
projectresultaten) kan een uitgebreide bestandsbeschrijving gemaakt worden voor de gehele collectie. De beschrijving 
wordt toegevoegd aan Muziekbank Vlaanderen en Archiefbank Vlaanderen. 
 
In de loop van het project werd – in overleg met de stuurgroep – een toekomstscenario opgesteld voor de (gehele) 
collectie. Het bevat diverse acties die toelaten onze langetermijnvisie rond de collectie verder te ontwikkelen en 
concretiseren: 
- De gemeente onderzoekt  de realisatie van een Huis van de Jazz op inhoudelijk en praktisch vlak (actie 5 van het 

toekomstscenario). Daartoe behoort het ontwikkelen van een visie op het belang/de rol van de collectie op lokaal 
en (intern)nationaal vlak, de mogelijke opdracht en taken van een Huis van de Jazz (acquisitie, publiekswerking, 
onderzoek, projectwerking) en de uitbouw van een transversaal netwerk. 

- De gemeente erkent de noodzaak aan het vastleggen van garanties voor de werking op lange termijn, en zal het 
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mogelijke doen om de overeenkomst van inbewaargeving om te zetten naar een schenking. Dit punt is in het 
toekomstscenario opgenomen als onderdeel van het voorgaande punt (realisatie Huis van de Jazz). 

- Ook de inventarisatie van de andere collectieonderdelen (alle geluidsdragers, boeken, tijdschriften) is opgenomen 
in het toekomstscenario (acties 10-11, 19-21, 24-28). Met uitzondering van de videocassettes (die hoofdzakelijk tv-
opnames bevatten) behoren de magnetische dragers tot de prioritair te inventariseren onderdelen. Een 
belangrijke stap die aan het feitelijke inventariseren voorafgaat, is het onderzoeken van verschillende 
collectiebeheersystemen (waaronder ICA-AtoM) op hun mogelijkheden voor de verschillende materialen. Ook dit 
is als actie opgenomen in het toekomstscenario (actie 3). 

- De gemeente is zich ervan bewust dat het digitaliseren van de magnetische dragers een noodzaak is. Toch willen 
we niet “digitaliseren om te digitaliseren”. Daarom bevat het toekomstscenario de ontwikkeling van een visie op 
digitalisering en digitale bewaring (van de verschillende collectieonderdelen – actie 4). Deze actie omvat ook een 
onderzoek naar de technische noden/vereisten op het vlak van digitalisering en digitale (depot)infrastructuur en 
het aftasten van mogelijke samenwerkingsverbanden. 

- Zo snel als mogelijk zal de gemeente ook inzetten op de feitelijke digitalisering van een selectie van audiocassettes 
en -banden, namelijk die dragers die opnames bevatten van concerten die door Hnita-Jazz Club georganiseerd 
werden (acties 10 en 11). 

 
Om een start te kunnen nemen met deze acties engageert de gemeente een nieuwe medewerker (vanaf najaar 2017) 
en zetten we in op de verdere uitbouw van een vrijwilligerspool. 
 
 

 

 Toelichting bij de financiële afrekening 
 

 Afrekening 
 13 Voeg bij dit formulier het Exceldocument met de financiële afrekening. U kunt dat Exceldocument downloaden op 

www.vlaanderen.be/erfgoed.  
 

 Toelichting bij en gedetailleerde bespreking van de afrekening 
 14 In deze rubriek geeft u een toelichting bij de bedragen die zijn opgenomen in de financiële afrekening. Licht de 

verschillende uitgaven en inkomsten zo gedetailleerd mogelijk toe, zodat daaruit een beeld gevormd kan worden over 
de concrete besteding van de projectsubsidie. Op basis van de financiële afrekening en de toelichting moet duidelijk zijn 
op welke wijze de subsidie gespendeerd is en waarom die uitgaven noodzakelijk waren voor het project.  

 15 Geef een toelichting bij de opbrengsten die u al hebt ontvangen. 

 Niet van toepassing. 

 16 Geef een toelichting bij de opbrengsten die u nog verwacht te ontvangen. 

 Niet van toepassing.  

 17 Geef een toelichting bij de subsidieerbare kosten. 

 In het advies van de beoordelingscommissie werd volgend aandachtspunt geformuleerd: “Het opmaken van een 
totaaloverzicht moet absolute prioriteit krijgen”. Ook in de projectaanvraag werd de wens uitgedrukt om een 
inhoudelijke ontsluiting te realiseren via een totaaloverzicht. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen werd er 
besloten een voltijdse projectmedewerker/archivaris op niveau A aan te nemen, zoals voorzien in de begroting. Het 
merendeel van de subsidie werd gebruikt voor de loonkost van deze projectmedewerker (€46.609,11). 
 
Verder bestaan de subsidieerbare kosten uit de aankoop van duurzame verpakkingsmaterialen. Er werden zuurvrije 
archiefdozen, -omslagen en affichemappen aangekocht. Voor de fotocollectie werden polyester mapjes en zuurvrije 
prentendozen aangekocht. De verpakkingsmaterialen kostten in totaal €6.207, 19. Het overschot werd opgenomen 
door de gemeente. 
 
De volgende kosten werden ook in de projectbegroting voorzien, maar zijn opgenomen door de verschillende 
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projectpartners (en behoren als dusdanig niet tot de subsidieerbare kosten): 
- Vervoersonkosten jazzonderzoeker (€ 65 begroot): de kosten voor de verplaatsingen van de werkgroep lagen 

hoger dan begroot. Dit is te wijten aan de verschillende locaties waar de werkgroep doorging: afwisselend in Heist-
op-den-Berg, Antwerpen (afgelast), Dendermonde en Leuven en aan het feit dat vervoersonkosten voor alle 
externe werkgroepleden werden uitbetaald. Resonant nam deze kosten op zich. De gemeente, Kempens Karakter 
en Resonant (de vaste projectpartners) stonden uiteraard in voor de verplaatsingen van de eigen medewerkers. 

- Diversen (€ 500 begroot): voorzien in de begroting voor kleinere uitgaven zoals afdrukkosten en onvoorziene 
vervoersonkosten voor andere experten. De kosten voor het afdrukken van documenten ter voorbereiding van de 
werkgroep zijn gedragen door de gemeente en de projectpartners. Voor de extra vervoersonkosten: zie hierboven. 

- Laptop (€ 500 begroot): alle kantoorbenodigdheden voor de projectmedewerker zijn bekostigd door de gemeente. 
 
Kempens Karakter droeg buiten de realisatie van het project € 10.726,05 bij voor de inrichting van de depotruimtes 
waar de Collectie Anthonissen bewaard wordt. 
 

 

 Bij te voegen bewijsstukken 
 18 Voeg de volgende documenten in twee exemplaren bij dit formulier: 

- de financiële afrekening, opgemaakt in het Exceldocument dat u vindt op www.vlaanderen.be/erfgoed  
- alle documenten die de verantwoording staven. Nummer elk document dat u bij dit formulier voegt. 

 
 
 

 Ondertekening 
 19 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik verklaar op erewoord dat alle gegevens in dit formulier en in de financiële afrekening naar waarheid zijn ingevuld. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 handtekening       

 voor- en achternaam       

 functie       
 


