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In 1965 werkten de provincie Antwerpen en het 

toenmalige Gevaert aan de tentoonstelling 125 

jaar fotografie in het kasteel Sterckshof in Deurne. 

Deze tentoonstelling vormde het fundament 

voor wat zou uitgroeien tot het FOMU, het 

Fotomuseum van de provincie Antwerpen.

In 2017 vormt het omvangrijke, historische 

bedrijfsarchief van Agfa-Gevaert een unieke 

getuigenis van de geschiedenis van het bedrijf 

en zijn rol in de innovatie, het ondernemerschap 

en de foto-industrie in Vlaanderen. Bovendien 

is de collectie in grote mate representatief voor 

de vernederlandsing van het bedrijfsleven en de 

rol van Lieven Gevaert in het ontstaan van de 

economische vleugel van de Vlaamse Beweging.

De sluiting van het Varenthof in Mortsel, 

dat jarenlang onderdak bood aan dit uniek 

Vlaams erfgoed, creëerde een unieke kans 

tot herbestemming en ontsluiting van het 

Agfa-Gevaert archief. De provincie Antwerpen en 

het FOMU hebben deze kans met beide handen 

gegrepen en het op zich genomen om één van de 

belangrijkste verzamelingen van Vlaams industrieel 

en cultureel erfgoed te redden, te ontsluiten 

en in zijn geheel in Vlaanderen te houden. 

Het provinciebestuur van Antwerpen 

investeerde in dit project en daarmee is de cirkel 

die in 1965 getekend werd rond. Wij zijn er trots 

op samen met onze partners trekker te zijn in dit 

project. De historische collectie Agfa-Gevaert is 

van onschatbare waarde voor de geschiedenis van 

onze binnenlandse fotografie, de industrialisering 

van de Antwerpse zuidrand en de economische 

ontvoogding van de Vlaamse Beweging.

De collectie zal een nieuw onderkomen 

vinden in de Lieven Gevaerttoren naast het 

FOMU. De start van een nieuwe hoofdstuk in de 

rijke geschiedenis van de Vlaamse fotografie.

LUK LEMMENS

Eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen
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In 1998 zocht ik, in functie van een restauratieproject, 

meer materiaal-technische informatie over het 

Gevaluxe Velours fotopapier van Agfa-Gevaert. Na 

het raadplegen van de nodige analoge bronnen 

hierover belandde ik in de bibliotheek van het 

FOMU. Maar ik bleef er, ondanks de rijkdom 

van de collectie, op mijn honger zitten. Luc Salu, 

toenmalig wetenschappelijk bibliothecaris, gaf me 

het telefoonnummer van de bedrijfsbibliotheek 

van Agfa-Gevaert. Een aardige dame moest er 

enigszins beschaamd toegeven dat ze zelf maar 

één boek hadden waarin het fotopapier kort werd 

vermeld. Ze verwees mij echter door naar Laurent 

Roosens, ex-ingenieur van Agfa-Gevaert die in het 

Varenthof het ‘overige’ bedrijfsarchief beheerde.

Daar maakte ik voor het eerst kennis met de 

historische collectie Agfa-Gevaert. De heer Roosens 

ontving er me in zijn witte stofjas met Agfa-logo en 

gunde me een blik op de rijke productinformatie van 

het archief. Enkele uren later stapte ik buiten met een 

stapel info en veel materiaal-technische goesting 

om met het restauratieproject aan de slag te gaan.

Twintig jaar later stond ik in datzelfde archief, 

zij het met een ander doel: omdat het Varenthof 

een andere bestemming zou krijgen, moest het 

archief noodgedwongen op zoek naar een nieuwe 

goede huisvader. Als Fotomuseum hadden we, 

ondanks de omvang en complexiteit van de 

collectie, de plicht om deze verantwoordelijk op 

ons te nemen. De provincie Antwerpen steunde 

ANN DECKERS

Afdelingshoofd Collectie FOMU

ons in dit opzet en stelde ons een budget ter 

beschikking om dit herbestemmingstraject op te 

starten. Herbestemmen zonder waarderen was 

echter niet mogelijk. We moesten immers een 

antwoord vinden op verschillende vragen: moest 

alles wel naar het FOMU komen? Zaten bepaalde 

deelcollecties niet beter op een andere plaats? 

Hoe ‘waardevol’ waren de deelcollecties? Alleen 

door de deelcollecties nauwgezet te identificeren, 

inventariseren en documenteren zouden we 

die antwoorden helder kunnen formuleren.

Als FOMU was het onmogelijk dit traject 

alleen af te leggen. Daarom bundelden we de 

krachten met de dienst Erfgoed van provincie 

Antwerpen, Agfa NV, ETWIE — Expertisecentrum 

Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed 

en het ADVN — archief & onderzoekscentrum. 

Deze instellingen vaardigden experts af, met als 

doel een stuurgroep samen te stellen die een 

zo breed mogelijke kennis etaleerde. Die kwam 

onder leiding te staan van de extern aangetrokken 

medewerker Patrick Van den Nieuwenhof.

Deze publicatie geeft inzicht in het proces dat 

we tot nog toe hebben afgelegd en op de uitda-

ging en die we nog voor ons hebben. Ik wil iedereen 

danken die ons vanaf de frontlijn en zijlijn met 

raad en daad in dit project heeft bijgestaan en dit 

ongetwijfeld nog zal doen. Dit is immers slechts de 

start van een praktijk die meer en meer in het DNA 

van onze erfgoedinstelling zal worden verweven.
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1.1 De noodzaak van  waardering 
en herbestemming

1.2 Structuur van de publicatie

ASSORTIMENT GEVAERT VERPAKKINGEN

Deelcollectie Verpakkingen
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Dit waarderings- en herbestemmingstraject zou 

het eerste deel zijn van een groter project, dat 

zich zou uitrollen over verschillende fases: 

1.  De (her)structurering, waardering en 

 herbestemming van de historische collectie

2.  De coördinatie en verhuis van de  collectie 

naar nieuwe bewaarplaats(en)

3.  De verwerking van de  collectie 

in de nieuwe bewaarplaats

 

Geen evidente operatie, aangezien de 

historische collectie Agfa-Gevaert door haar 

aard en omvang een uitzonderlijk complexe 

en daarom moeilijk te beheren collectie is. 

Het FOMU en de provincie Antwerpen namen 

de verantwoordelijkheid voor het herbestemmings-

traject op zich en bundelden hiervoor de krachten 

met Agfa NV, ETWIE — Expertisecentrum Technisch, 

Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed en 

het ADVN — archief & onderzoekscentrum. 

Deze instellingen vaardigden experts af, met als 

doel een stuurgroep samen te stellen met een 

zo breed mogelijke kennis. Die kwam onder 

leiding te staan van de extern aangetrokken 

medewerker Patrick Van den Nieuwenhof. Taak 

van de stuurgroep: het herbestemmingstraject 

concreet opvolgen en de cruciale waardebepaling 

uitvoeren die eraan ten grondslag zou liggen. Als 

leidraad hiervoor werd de waarderingsmethode 

Op de museale weegschaal gehanteerd. 
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Eind september 2015 sloten de 
provincie Antwerpen, het FOMU – 
Fotomuseum Antwerpen en Agfa 
NV de intentieverklaring om de 
historische collectie Agfa-Gevaert 
over te dragen aan de provincie 
Antwerpen. Aanleiding daarvoor 
was de beslissing van Agfa NV om de 
deuren van het Varenthof, waar de 
collectie zich al sinds 1988 bevond, te 
sluiten. Een herbestemmingstraject 
voor de historische collectie drong 
zich op, met als ambitie dit unieke 
stuk industrieel erfgoed in de 
beste omstandigheden te beheren, 
ontsluiten en in zijn totaliteit in 
Vlaanderen te behouden (onder meer 
door het als beschermde verzameling 
te laten opnemen in de Topstukkenlijst 
van de Vlaamse Gemeenschap). 

De betrokken spelers die de 

 stuurgroep  vormden waren:  

•  Voor FOMU  — Fotomuseum Antwerpen 

(projectleider, kandidaat-bewaarplaats en 

fotografie-expert): Tamara Berghmans

•  Voor PROVINCIE ANTWERPEN , dienst 

Erfgoed (ondersteunende en adviserende 

rol inzake methodiek en trajectwaardering): 

Veerle Meul en Frank Herman

•  Voor AGFA NV  (huidige eigenaar 

van het archief): Johan Jacobs

•  Voor LIEVEN GEVAERT ARCHIEF : 

Willy Van Leemput

•  Voor ADVN  — archief & onderzoekscentrum 

(kandidaat-bewaarplaats en expert 

archiefbeheer): Tom Cobbaert 

•  Voor ETWIE  — Expertisecentrum Technisch, 

Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed 

(expert industrieel erfgoed): Tijl Vereenooghe

Voor bepaalde deelcollecties werd een beroep 

gedaan op de externe expertise van professor 

Maurice Dorikens, voormalig directeur van 

het Museum voor de Geschiedenis van de 

Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Sommige 

deelcollecties werden bijkomend gewaardeerd door 

expertisecentra en erfgoedbeherende organisaties, 

waaronder het Rijksarchief te Beveren, het MIAT 

/ Huis van Alijn, het Museum voor Radiologie en 

het Architectuurarchief Provincie Antwerpen.

De noodzaak van  waardering 
en herbestemming

HET VARENTHOF, MORTSEL





GEVAERT BESTELWAGENS (1956)

Deelcollectie Gevaert iconografie

HOOFDSTUK 2  stelt de ‘voedingsbodem’ van de 

historische collectie voor: het bedrijf Gevaert en later 

Agfa-Gevaert. Het ontstaan, de groei, de fusie en de 

rol van het bedrijf in de ontwikkeling van de foto-

grafische industrie worden geschetst. Maar ook de 

betekenis van Gevaert voor onder meer de Vlaamse 

beweging, progressieve werkomstandigheden en 

de democratisering van de fotografie. Verder wordt 

stilgestaan bij de bijzondere ontstaansgeschiedenis 

van de collectie en de daarin niet te onderschatten 

rol van oud-werknemer Laurent Roosens.

HOOFDSTUK 3  gaat dieper in op de  

historische collectie zelf: uit welke materialen 

en objecten bestaat ze concreet? 
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Deze brochure is gebaseerd op het 
interne verslag van het waarderings- en 
herbestemmingstraject. Wegens zijn 
technische karakter en omvang is het 
echter niet publieksvriendelijk. In wat 
volgt wordt de historische collectie 
Agfa-Gevaert en het waarderingstraject 
toegelicht, gekoppeld aan enkele 
praktische adviezen. Die kunnen 
belangrijk zijn voor de erfgoedsector 
in een beleidscontext waar, volgens 
de conceptnota Naar een duurzame 
cultureel-erfgoedwerking in 
Vlaanderen, waardering een steeds 
prominentere plaats moet innemen.

Hoe is ze gestructureerd en hoe is dat zo gekomen? 

Welke informatie kan er uit afgelezen worden? 

De historische collectie Agfa-Gevaert geeft 

bijvoorbeeld een boeiende en levendige inkijk in 

de sociale ontwikkelingen van het bedrijf (migratie, 

bedrijfsclubs, personeelsfeesten …). Ook getuigt ze 

van de overgang van de fotografie-industrie van 

huisnijverheid naar wereldspeler, met alle impact 

op het economische en sociale leven van dien. 

HOOFDSTUK 4  zet het eigenlijke 

waarderingstraject centraal, gebaseerd op de 

waarderingsmethode Op de museale weegschaal. 

De zes stappen uit deze methode worden toegelicht 

en concreet getoetst aan de werkwijze van de 

stuurgroep. Omdat de eigenheid van de historische 

collectie Agfa-Gevaert doorheen het traject 

centraal stond, werd de methode bij momenten 

‘gekneed’ om die te respecteren. Een schets van de 

lopende herbestemming sluit dit hoofdstuk af.

HOOFDSTUK 5  is een evaluatie van dit 

pilootproject. Hoe heeft de stuurgroep het 

waarderings- en herbestemmingstraject rond de 

historische collectie Agfa-Gevaert ervaren? Wat 

zijn de bevindingen over de gehanteerde methode? 

Wat had vermeden kunnen worden? Welke 

praktische tips kunnen concrete waarderingssessies 

efficiënter maken? De antwoorden op die vragen 

kunnen absoluut nuttig zijn voor het erfgoedveld.

Structuur van de publicatie
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HOOFDSTUK 2FOTOCOLLAGE 

Gebruikt voor advertentie in Gevaert Foto-Dienst (1938)
Deelcollectie Gevaert iconografie
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Agfa-Gevaert:  
beknopte geschiedenis 
van het bedrijf en zijn 
historische collectie 

1.1 Biografische schets van een 
bedrijfsmonument

1.2 Het ontstaan van de 
 historische collectie

1.3 Agfa-Gevaert en de ‘klik’ 
met het Fotomuseum



G
E

V
A

E
R

T

20

HOE HET ALLEMA AL BEGON

Agfa-Gevaert is een verhaal van twee fotografie-

bedrijven en twee landen: Duitsland en België. Agfa 

(Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation) werd in 

1867 door Paul Mendelssohn-Bartholdy en Carl 

Alexander von Martius opgericht in de buurt van 

Berlijn. De focus van het bedrijf lag aanvankelijk op 

de productie van kleurstoffen, maar die verschoof 

vanaf 1916 naar materiaal voor kleurenfotografie. In 

1929 commercialiseerde Agfa het rolfilm-toestel 

Billy en in 1930 de Agfa Boxcamera. Maar dé 

sensatie kwam in 1936, met de uitvinding van de 

 Agfacolor-Neu: voor de allereerste keer volstond 

namelijk één film, één belichting en één ontwikke-

lingsproces om een kleurenfilm te realiseren — een 

principe dat vandaag nog altijd gangbaar is. Twee 

jaar daarna bracht Agfa een revolutionair fotopapier 

op de markt, samen met een 16mm-kleurfilm voor 

amateurs. In 1953 kwam aan de onafhankelijkheid 

van Agfa een eind. Het werd een dochtermaat-

schappij van de Duitse firma Bayer, die in 1899 met 

groot succes aspirine op de markt had gebracht.

Een even beslissend jaar in de geschiedenis 

van Agfa-Gevaert was 1890, toen de 22-jarige 

fotograaf Lieven Gevaert (1868–1935) samen met 

zijn moeder een fotografiezaak opende in de 

Antwerpse Montignystraat. Gevaert, die eigenlijk 

gespecialiseerd was in portretten op porselein, 

stelde al snel vast hoe afhankelijk hij voor zijn 

(dure) fotopapier was van het buitenland. Daarom 

besloot hij het voortaan zelf te maken. In 1894 

kwam het resultaat — calciumpapier — op de 

markt en werd Gevaert omgedoopt tot de 

commanditaire vennootschap L. Gevaert & Cie. 

Het succes van Gevaerts fotopapier was enorm: 

(amateur)fotografen kwamen zich en masse bij 

hem bevoorraden, en dat terwijl de concurrentie 

in België eigenlijk heel groot was. Tussen 1880 en 

1900 telde ons land maar liefst 19 fotochemische 

bedrijven. Maar van de vier grote spelers (Van 

Monckhoven, Beernaert, Baekeland en Gevaert) 

bleef in 1910 alleen Gevaert nog over. In tegen-

stelling tot de concurrenten had Gevaert terecht 

gegokt op fotopapier in plaats van fotoplaten 

als materiaal voor de toekomst. Fotopapier 

had namelijk tal van voordelen: de productie 

ervan gebeurde niet meer manueel (wat kosten 

bespaarde), de houdbaarheid van de producten 

was gewaarborgd, de benodigde apparatuur 

voor de fotograaf was eenvoudig én de verkoop 

kon via een distributienetwerk gebeuren. Door 

dat succes kon Gevaert in 1904–1905 in Mortsel 

een volledig nieuwe fabriek laten bouwen en zijn 

koppositie verstevigen. 

NA AMLOZE VENNOOTSCHAP

In het buitenland was de vraag naar het fotopapier 

van Gevaert groot. In die mate dat het bedrijf 

filialen kon openen in Wenen en Berlijn (1901), en 

later depots in Milaan en Moskou (1906), Buenos 

Aires (1913) en Rio de Janeiro (1914). Samen met het 

succes groeide het aantal innovatieve papiersoorten: 

daglichtpapier Blue Star in 1895, Gevaert Mat in 

1903, daglichtpapier Ronix in 1904, chloorbroom- 

zilverpapier Ridax in 1905, vergrotings-ontwikkel-

papier Ortho-Brom in 1905, gaslicht-ontwikkelpapier 

Artos in 1911 en Gevaluxe-luxepapier (met een 

fluweelachtig oppervlak) in 1933. Gevaert bracht in 

1923 de rolfilm op de markt, gevolgd door de eerste 

röntgen films en geluidscinéfilms. In 1935, het jaar 

waarin Lieven Gevaert overleed, startte de productie 

van papiersoorten voor reproductie van documenten. 

Na de Eerste Wereldoorlog bleef het 

bedrijf spectaculair groeien: zo zag in 1920 

de dochtervennootschap Gevaert Company 

of America het levenslicht en werd de firma 

omgevormd tot een naamloze vennootschap met 

een kapitaal van 15 miljoen frank: NV Gevaert 

Photo-Producten. Het enige waar Gevaert in die 

eerste decennia niet in slaagde, was de ontwikkeling 

van een eigen kleurenfilm, omdat het bedrijf 

niet voluit inzette op gestructureerd technisch 

of fundamenteel onderzoek (in tegenstelling 

tot concurrent Kodak Research Laboratories).

Na het overlijden van Lieven Gevaert op 

5 februari 1935 werden zijn zonen Carlo en Jos 

Gevaert de bestuurders. Die laatste was vooral 

actief bij de The Gevaert Company of America 

in de Verenigde Staten. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog was hij nauw betrokken bij het 

overbrengen van de zetel van de NV Gevaert 

Photo-Producten van Mortsel naar Amerika.

De Tweede Wereldoorlog hield voor de 

NV Gevaert Photo-Producten een moeilijke 

overlevingsperiode in. Zo werd de werking van 

het bedrijf voor een groot deel gedomineerd door 

de Galopin-doctrine: in ruil voor levensmiddelen 

mocht een deel van de Belgische industriële 

productie naar Duitsland worden uitgevoerd. Een 

dramatisch moment was 5 april 1943, wanneer 
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Om het gewicht en de reikwijdte van 
de historische collectie Agfa-Gevaert 
duidelijk te maken, wordt eerst de 
geschiedenis van het fotobedrijf zelf 
toegelicht. Die is lang, rijk en stevig 
geworteld in zowel het Belgische 
economische landschap als onze 
20ste-eeuwse samenleving. Haar rol in 
de ontwikkeling van de fotografische 
industrie — zowel technisch als sociaal 
— is niet te onderschatten. Mede onder 
invloed van Agfa-Gevaert groeide die 
uit van eenvoudige huisnijverheid tot 
heuse wereldspeler. 

Daarnaast droeg het bedrijf bij 
aan het democratiseringsproces van 
de fotografie: vanaf de jaren 1950 en 
1960 kon zo goed als iedereen aan 
fotografie doen, en werd een duidelijk 
onderscheid tussen amateur-, vak- en 
professionele fotografen mogelijk. 

Door de stevige concurrentie en 
wisselwerking met grote spelers als 
Kodak en Polaroid ten slotte had 
Agfa-Gevaert een stevige poot in de 
technologische innovatie: iedereen 
wilde koploper zijn.

Biografische schets van 
een bedrijfsmonument
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tijdens het geallieerde bombardement van de 

Duitse Erla-Maschinewerk GmbH werkplaatsen 

in Oude God (Mortsel) ongewild ook de 

Gevaert filmconfectieafdeling werd getroffen. 

Er vielen bij Gevaert 49 doden te betreuren.

AUTOMATISERING EN MARKETING

De jaren 1950 stonden bij Gevaert vooral in het 

teken van automatisering en verbreding van de 

doelgroep. Waar het bedrijf tot nog toe vooral op 

de amateur had gemikt, wilde het voortaan ook de 

vakman en de professionele sector bedienen, zoals 

medische organisaties. Het aanbod fotopapier 

en negatiefmateriaal was er groot genoeg voor 

en groeide bovendien aanzienlijk: zo werd in 

1949 de kleurenfilm Gevacolor geïntroduceerd, 

net als bureaukopie Gevacopy en de papier-

oppervlakken Gevatone, Artona en Gevarto.

Omdat de concurrentie met internationale 

spelers als Kodak, Agfa, Fuji en Ilford groot was, 

ging Gevaert zich vanaf de jaren 1950 intens 

bezighouden met marketing en corporate identity, 

waarbij het vooral de buitenlandse markt in het 

vizier had. De ‘Reclaamafdeling’ van het bedrijf nam 

heel wat initiatieven, zoals de uitgave van eigen 

jaarkalenders en handboeken (met uitdrukkelijke 

vermelding van het gebruikte negatiefmateriaal), 

of een actieve aanwezigheid op wereldtentoon-

stellingen. Voor Expo 58 liet Gevaert speciaal 

het kantoorgebouw voor de handelstechnische 

diensten bouwen, dat als paviljoen diende.

Verder werd het huistijdschrift Gevaert 

Foto-Dienst (1938–1951) gelanceerd, gevolgd door 

Fotorama (1952–58), met als rode draad praktische 

fotografietips voor professionals en amateurs. Om 

de fotopapieren in hun demonstratiemappen voor 

mogelijke klanten de nodige allure te geven, werden 

opnames aangekocht van internationaal gerenom-

meerde fotografen. Het bedrijf zette daarnaast in 

op goed klinkende slogans als ‘Ge vaart wel met 

Gevaert’ of ‘Gevaert: duizend en één fotogenoegens’.

Het gevolg van al de marketinginspanningen 

van de ’Reclaamafdeling‘ was dat Gevaert een 

heel eigen huisstijl ging ontwikkelen en, net als de 

verschillende internationale andere fotografiespelers, 

een duidelijke corporate identity kreeg. Die werd 

voornamelijk bepaald door een hoofdkleur: Kodak 

was geel, Fuji groen en Gevaert oranjerood. 

PIEK EN FUSIE

Gevaert kende zijn absolute piek in 1964, toen 

het bedrijf maar liefst 9.000 werknemers telde 

(waarvan 111 onderzoekers). In datzelfde jaar vond 

de fusie plaats tussen Agfa AG en Gevaert. Met 

andere woorden: het hoogtepunt van het bedrijf 

Gevaert betekende meteen het eindpunt van 

een tot dan zuiver Belgische geschiedenis. Het 

nieuwe beeldvormingsbedrijf werd aanvankelijk 

Gevaert-Agfa en vanaf 1971 Agfa-Gevaert genoemd. 

Het was voor vijftig procent in handen van de 

holding Gevaert en voor vijftig procent in die van 

Bayer. In 1981 werd Bayer enige aandeelhouder 

van Agfa-Gevaert door Gevaert uit te kopen. 

De jaren 1980 en 1990 stonden voor Agfa-

Gevaert vooral in het teken van digitalisering 

en beeldverwerking in de grafische en gezond-

heidsindustrie. In 2015 was Agfa-Gevaert goed 

voor een omzet van 2,65 miljard euro en een 

nettowinst van 71 miljoen. Op de site in Mortsel 

werken vandaag nog steeds zo’n 3.000 mensen.

GEVAERT FOTO-DIENST (1939)

Deelcollectie Publicaties door firma geproduceerd
ORTHO-BROM PAPIER

Deelcollectie Verpakkingen

ECONOMISCHE, VL A AMSE  
EN SOCIALE BETEKENIS 

Dat Gevaert en later Agfa-Gevaert van heel groot 

belang is geweest voor de Belgische industrie, staat 

buiten kijf: het bedrijf excelleerde decennialang 

in de (wetenschappelijke en commerciële) 

ontwikkeling en democratisering van fotografische 

producten en processen. Daarnaast was Gevaert 

toonaangevend op het vlak van vernieuwende 

bedrijfsvoering en modern personeelsbeleid. Zo 

werd het arbeidsverlof ingevoerd en kwam er 

een fabrieksraad — maar liefst 40 jaar voor een 

ondernemingsraad wettelijk verplicht was. Vanaf 

1904 konden werknemers deelnemen in de winst 

van het bedrijf, wat Lieven Gevaert tot één van de 

pioniers maakte in winstparticipatie voor personeel. 

Vooral via de figuur van Lieven Gevaert 

speelde het bedrijf een belangrijke rol in de 

Vlaamse beweging. Zijn belangstelling voor 

het flamingantisme zat er al van jongs af aan 

in: als twintiger was Gevaert actief lid van de 

Nederduitse Bond en de Vlaamse Wacht. In 1909 

werd hij erevoorzitter en geldschieter van de door 

twee van zijn medewerkers opgerichte Vlaamse 

Kring in Mortsel. Dit bood hem een forum om te 

pleiten voor de vernederlandsing van de Gentse 

universiteit, de vervlaamsing van het openbare 

leven en de uitbouw het Nederlandstalig onderwijs. 

De voorliefde van Lieven Gevaert voor 

Vlaanderen kwam verder sterk tot uiting in de 

bedrijfsvoering. Niet alleen stelde hij vanaf 

het prille begin Nederlands in als voertaal in 

de (Vlaamse) fabrieken, hij organiseerde ook 

jaarlijks feesten, voordrachten, liederavonden en 

Guldensporenoptochten, onder begeleiding van 

de in het bedrijf opgerichte Vlaamse Filharmonie.

Zijn personeelsbeleid liet dezelfde 

Vlaamsgezinde geestdrift zien. Gevaert trok voor 

zijn bedrijf het economische en intellectuele kruim 

van de Vlaamse beweging aan. Dit was het meest 

uitgesproken in de figuur van Frans Cauwelaert 

(1880–1961): boegbeeld van de katholieke Vlaamse 

beweging, een halve eeuw volksvertegenwoordiger 

voor de Katholieke Partij, burgemeester van 

Antwerpen, minister van diverse economische 
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DE AFDELING VERZENDING IN HET OUDE GEBOUW (1925)

Deelcollectie Gevaert iconografie
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portefeuilles en uiteindelijk Kamervoorzitter. Tijdens 

de Eerste Wereldoorlog werd hij door Lieven 

Gevaert binnengehaald als juridisch adviseur, 

later zou hij in de Raad van Bestuur zetelen.

Tot lang na de dood van Lieven Gevaert 

speelden toonaangevende Vlaamse boegbeelden 

een belangrijke rol in het bedrijf, zoals ook André 

Leysen (1927–2015), die in 1979 aan het hoofd kwam 

van het directiecomité van Agfa-Gevaert, dat op 

dat moment meer dan 30.000 werknemers telde. 

Met het geld dat hij verdiende uit zijn verkoop van 

zijn Agfa-Gevaert-aandelen aan Bayer, richtte hij in 

1981 de investeringsmaatschappij Gevaert NV op.

Extern was de inzet van Lieven Gevaert 

voor de Vlaamse ontvoogding minstens even 

groot. Niet alleen was hij in 1908 medestichter en 

voorzitter van het Vlaams Handelsverbond, dat 

zich inzette voor het gebruik van het Nederlands in 

de Vlaamse en internationale handel, hij stond in 

1926 mee aan de wieg van het Vlaams Economisch 

Verbond (VEV), de patronale drukkingsgroep 

waar hij tot zijn dood voorzitter van zou blijven. 

Gevaert lag verder mee aan de basis van 

de oprichting van verschillende Vlaamsgezinde 

en katholieke scholen in Antwerpen: twee Sint-

Ludgardisscholen voor meisjes (in respectievelijk 

1911 en 1930) en het Sint-Lievenscollege voor 

jongens (1930). Daarnaast was Gevaert stichtend 

lid en financieel medewerker van de Vlaamse 

Leergangen te Leuven, dat streefde naar de 

vernederlandsing van het hoger onderwijs.

De betekenis van Gevaert en Agfa-Gevaert voor 

de fotografische industrie en Vlaamse beweging 

valt moeilijk te overschatten. Maar sociaal speelde 

het bedrijf minstens een even belangrijke rol. Dat 

toont zich vooral in de bloeiende cultuur van 

bedrijfsclubs. Die was te danken aan het feit dat 

Gevaert er een erezaak van maakte om iedere 

werknemer wezenlijk aan het bedrijf te binden: 

nieuwkomers mochten zich geen nummer voelen, 

maar moesten het gevoel krijgen deel uit te maken 

van het grotere geheel. Pas aangeworven personeel 

ontving bijvoorbeeld bij de indiensttreding 

het boekje Ik werk bij Gevaert, met daarin alle 

informatie over hoe bedrijf werkte, wie wat deed 

en wat de historiek van de firma was. Bovendien 

stond op de eerste werkdag een rondleiding op 

het programma met onder meer een toelichting 

bij de gedetailleerde maquette in de inkomhal. Die 

maquette was in 1954 gebouwd en deed in eerste 

instantie dienst tijdens de wereldtentoonstelling van 

1958: ze moest de bezoekers aan de Gevaert-site het 

gebouwencomplex en zijn evolutie aanschouwelijk 

maken. Daarna stond ze opgesteld in de hal van 

het grote kantoorgebouw, waar ze gebruikt werd 

om nieuwe werknemers een ‘kleinschalige’ blik 

te gunnen op hun professionele omgeving.

Sporen van deze belangrijke economische, 

sociale en Vlaamse ontwikkelingen zijn 

overvloedig terug te vinden in de historische 

collectie Agfa-Gevaert, die hierdoor een 

monumentaal gewicht krijgt. Des te opmerkelijk 

dan ook dat deze collectie op een volstrekt 

niet-systematische manier tot stand kwam.

INPAKKEN FOTOPAPIER (CA. 1925)

Zicht op het lokaal voor het inpakken van versneden fotopapier
Deelcollectie Gevaert iconografie
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LAURENT ROOSENS (2015)

© Thomas Switn Sweertvaegher

GEVAERTIANA

De grote voortrekker en absolute spilfiguur in 

het ontstaan en ontwikkeling van de historische 

collectie Agfa-Gevaert was Laurent Roosens (°1923). 

Hij kwam als scheikundig ingenieur in 1950 bij de 

NV Gevaert Photo-Producten terecht: eerst in het 

onderzoek, later kwaliteitscontrole, vervolgens in 

de dienst voor wetenschappelijke informatie en 

documentatie waarvan hij diensthoofd werd. Vanaf 

1963 begon deze ‘godfather’ van de historische 

collectie ‘Gevaertiana’ te verzamelen, met een drive 

die mede kan verklaard worden door het feit dat 

zijn vader al sinds 1920 in het bedrijf actief was en 

vaak met Lieven Gevaert had samengewerkt. De 

collectie, waarvan de oudste objecten dateren uit 

1868 (het geboortejaar van Lieven Gevaert), kreeg 

vanaf het begin mooie toevoegingen. Zoals het van 

vernietiging geredde deel van het persoonlijk archief 

van Lieven Gevaert (overgeleverd door zijn dochter 

Elsa), het fotoarchief van de publicatiedienst (die na 

de fusie in 1964 was opgedoekt), de fotocollectie 

van het diensthoofd en het hoofd public relations 

(in 1967), en in datzelfde jaar verschillende stukken 

uit het archief van Frans Van Cauwelaert. 

Al snel werd duidelijk dat de snel groeiende 

collectie nieuw onderdak nodig had, en dat 

werd gevonden in het Provinciaal Museum voor 

Kunstambachten het Sterckshof in Deurne. 

Daar breidde de historische collectie verder uit, 

bijvoorbeeld in 1976 met verouderde literatuur 

uit de bedrijfsbibliotheek van Agfa-Gevaert. Het 

eindpunt van de collectie plaatste Roosens bewust 

op 1971, het jaar van de switch van Gevaert-Agfa 

naar Agfa-Gevaert, wat zeer tegen de zin van 

de Vlaamse werknemers was geweest.

In 1984 werd de collectie ingrijpend geordend 

en gestructureerd naar aanleiding van de ten-

toonstelling Lieven Gevaert 1868–1935. Datzelfde 

jaar werd duidelijk dat het Sterckshof te klein was 

geworden en dat er wederom nieuw onderdak voor 

de historische collectie moest worden gezocht. De 

keuze viel ditmaal op het Varenthof in Mortsel, een 

kasteeltje dat door Agfa-Gevaert werd opgekocht 

en waar de collectie in 1988 werd ondergebracht — 

toevallig ook het jaar waarin Laurent Roosens met 

pensioen ging. Toch bleef deze pionier tot 2014 

actief als archivaris en beheerder van de historische 

collectie, die hij zelf regelmatig ‘het belangrijkste 

fotografische archief in de wereld’ noemde. 

Terecht kan Roosens een van de grondleggers 

in het onderzoek naar de geschiedenis van de 

fotografie in België worden genoemd. Niet alleen 

door zijn rol in de uitbouw van de historische 

collectie Agfa-Gevaert, maar ook als auteur van 

Arbeid Adelt. Een geschiedenis van de door Lieven 

Gevaert opgerichte fotografische industrie, een 

bedrijfsgeschiedenis van maar liefst tien volumes.
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De ontstaansgeschiedenis van de 
historische collectie Agfa-Gevaert 
is uniek. Agfa-Gevaert had namelijk 
geen collectiebeleid: het waren in 
de eerste plaats (ex)werknemers die 
zich engageerden om objecten te 
verzamelen. Dat gebeurde onder 
meer naar aanleiding van specifieke 
gebeurtenissen, zoals de 100ste 
verjaardag van de bekendmaking  
van de daguerreotypie, of de viering  
van 125 jaar fotografie. 

De historische collectie Agfa-
Gevaert is echter geen zuiver 
bedrijfsarchief: het bedrijf zelf was er 
immers zo goed als niet bij betrokken. 
Dat valt bijvoorbeeld op door het grote 
aandeel persoonlijke documenten en 
objecten in de collectie, terwijl het 
archief van het bestuursniveau erg 
onvolledig is overgeleverd.

Het ontstaan van de 
historische collectie
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GROTE SCHOUW (1928) 

Zicht op de ‘Grote Schouw’,  
het herkenningsteken van Gevaert
Deelcollectie Gevaert iconografie

Het eerste resultaat van hun samenwerking 

was 125 jaar fotografie in 1965, de eerste 

tentoonstelling rond geschiedenis van de 

fotografie van die omvang in ons land. De 

tentoonstelling had enerzijds een  theoretische kant 

(geschiedschrijving van de fotografie), anderzijds 

een praktische (een fotohistorische collectie 

tonen, geïnspireerd door het Duitse voorbeeld). 

De expo bleek een enorm succes. Eén gevolg 

ervan was dat de bruiklenen van Agfa-Gevaert 

samen met het archief van de voormalige publi-

catiedienst aan de provincie Antwerpen werden 

overgemaakt (later kwamen daar apparatuur en 

een deel van de bibliotheek bij). De provincie 

bracht dat alles onder in hetzelfde Sterckshof en 

installeerde er een museumafdeling Foto & Film. Er 

werd een werkcomité Foto & Film opgericht, onder 

leiding van Karel Sano en Laurent Roosens. De 

collectie groeide en verhuisde in 1980 naar de Karel 

Oomstraat, waar de naam Museum voor Fotografie 

werd aangenomen. In 1986 kreeg het museum 

zijn definitieve thuisbasis in het gerenoveerde 

pakhuis Vlaanderen aan de Waalsekaai. Daar werd 

het drastisch uitgebreid in 2004 met de opening 

van een nieuwe vleugel. Als eerbetoon aan de 

pionier van de fotografische industrie in België en 

geestelijke vader van het Fotomuseum wordt het 

nieuwe collectiedepot, dat begin 2017 in gebruik 

werd genomen, de Lieven Gevaerttoren genoemd. 
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Aanvankelijk waren er plannen 
om binnen Agfa-Gevaert zelf een 
fotografiemuseum op te zetten. 
Dat was de droom van Karel Sano, 
afdelingsmanager automatisatie bij 
Gevaert. Hij was gebeten door het Agfa 
Photo-Historama in Leverkusen, waar 
historische apparatuur werd getoond 
in combinatie met de resultaten ervan. 
Maar hij ving bot bij zijn oversten — die 
simpelweg geen interesse hadden — en 
trok dan met zijn idee naar Sterckshof-
conservator Piet Baudouin, die wél 
enthousiast bleek. 

Agfa-Gevaert en de ‘klik’ 
met het Fotomuseum



HET FOTOMUSEUM (1986)

© Jacques Sonck
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Overzicht van het Gevaert assortiment, kort na de fusie in 1964
Deelcollectie Gevaert iconografie
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Historische collectie 
en deelcollecties 

3.1 Inleiding: een unieke getuigenis

3.2 Voor en na 1971

3.3 De concrete opdeling

3.4 De 40 deelcollecties
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Onder meer de verschillende fotopapieren, 

verpakkingen, toestellen, maquettes, meubelstukken, 

briefwisselingen, en demonstratie-albums maakt 

de historische collectie Agfa-Gevaert zo veelzijdig. 

Algemeen kunnen we stellen dat ze alle objecten 

bevat die informeren over of getuigen van de 

persoon Lieven Gevaert (1868–1935), het bedrijf 

Lieven Gevaert & Cie (1894–1920), de NV Gevaert 

Photo-Producten (1920–1963) en het fusiebedrijf 

Gevaert-Agfa NV (1964–1971). Vanaf 1961 werd de 

historische collectie aangevuld met het ‘archief 

van het archief’, ofwel het archief van het Lieven 

Gevaert Archief, dat de historische collectie beheert. 

Belangrijkste onderdeel van de historische 

collectie is de met D-nummers aangeduide 

documentheek, die de geschiedenis van Agfa-

Gevaert vervat. Op de tweede plaats komen 

de brochures, briefwisselingen, bouwplannen, 

verpakkingen, patenten, octrooien en merknamen.

Absolute topstuk van de historische collectie 

Agfa-Gevaert is (volgens Roosens) het eerste 

journaal van Lieven Gevaert, het kasboek met daarin 

de inkomsten en uitgaven. Het stuk werd samen 

met 12 andere archiefdozen door de secretaris 

van de toenmalige voorzitter Hendrik Cappuyns 

overgedragen met de boodschap: ‘Dit is het 

officieel archief van NV Gevaert Photo-Producten.’

Door de manier waarop de historische collectie 

tot stand kwam — dankzij de persoonlijke inzet van 

verschillende (oud)personeelsleden — is de inhoud 

heel uiteenlopend. Ze bevat onder meer oude 

jaarrekeningen, briefwisselingen, foto’s, affiches, 

video-opnamen, lampen, films en filmrolletjes, 

advertenties, brochures, kleine instrumenten, 

fotocamera’s, folders, nieuwsbrieven, telefoontoe-

stellen, verpakkingsmateriaal, gelegenheidsdrukwerk, 

memorabilia, maquettes, glas-in-loodramen, 

sierstenen uit de gevel en ornamenten. 

De verscheidenheid van de collectie staat 

gelukkig een grote eenheid niet in de weg.  Die 

is te danken aan de historische continuïteit 

en uniforme herkomst van de stukken: 

•  Het persoonsarchief van  

Lieven Gevaert (bij voorbeeld zijn 

 huwelijksfotoalbum, via dochter Elsa) 

•  Het persoonsarchief van Frans Van Cauwelaert 

(via dochter Mia, die ongeveer 30 mappen met 

persoonlijke en zakelijke briefwisseling tussen 

Lieven Gevaert en Frans Van Cauwelaert schonk)

•  Het bedrijfsarchief Lieven Gevaert & Cie / NV 

Gevaert Photo-Producten / Gevaert-Agfa NV

•  De verenigingsarchieven van bedrijfsclubs, 

waar Gevaert er heel wat van telde

De rijkdom van de historische collectie vormt 

meteen ook de grote uitdaging: hoe kan die 

optimaal worden gewaardeerd en herbestemd?

In ons land bestaan geen collecties 
die met de historische collectie 
Agfa-Gevaert vergelijkbaar zijn. 
Wat fotografisch papier betreft, is 
er in heel Europa zelfs geen andere 
referentiecollectie te vinden. 
In de Verenigde Staten bestaat 
weliswaar de Messier Reference 
Collection of Photographic Paper, 
maar die focust hoofdzakelijk op 
fotopapier in Noord-Amerika en 
is qua insteek beperkter. Ook op 
gebied van foto-industrie kent de 
historische collectie Agfa-Gevaert 
zijn gelijke niet: alleen het George 
Eastman House in New York, dat 
de archieven van Kodak bewaart, 
is mogelijk vergelijkbaar als 
archief. 

Inleiding:  
een unieke getuigenis

FOTOKONTROOL (CA. 1930)

De afdeling ‘Fotokontrool’ belast met de 
keuring van het gefabriceerde fotopapier

Deelcollectie Gevaert iconografie



GEVALUXE (CA. 1930–1950)

Verpakking voor Gevaluxe fotopapier
Deelcollectie Verpakkingen
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Uiteraard waren er nog altijd diensten die iets 

wensten af te stoten en hiervoor contact opnamen 

met het Lieven Gevaert Archief, maar die stukken 

werden alleen behandeld als er sprake was van 

persoonlijke interesse. Ter illustratie: op de zolder 

van het Varenthof heeft lange tijd een groot stuk 

archief uit Agfa Duitsland onbehandeld gelegen: tot 

aan het herbestemmingsproject was er nooit iets 

mee gedaan in termen van registratie of archivering. 

Dat neemt niet weg dat er nog altijd belangrijke 

aanvullingen plaatsvonden en -vinden. Zo ging 

in 2006 de volledige cameracollectie van het 

voormalige Agfa Photo-Historama naar het 

FOMU, en werden in 2012 maar liefst 800 boeken 

vakliteratuur uit het bedrijfsarchief aan de historische 

collectie toegevoegd. Ook de correspondentie 

en certificaten met betrekking tot intellectuele 

eigendom vanuit het Agfa-archief Keulen is het 

vermelden waard, net als de Agfa-jaarverslagen van 

Agfa vanaf de jaren 1950 (beide 2013). De meeste 

schenkers zijn trouwens nog steeds oud-werknemers 

van Gevaert of familie van oud-werknemers.

Sinds 1987 wordt per verwerving de status 

aangegeven: schenking (een overdracht door 

een externe), overdracht (stukken die door het 

bedrijf zelf worden overgedragen), verwerving 

(stukken die door het Lieven Gevaert Archief zijn 

verworven zonder betaling) en aankoop (stukken 

die het Lieven Gevaert Archief aangekocht heeft).

De naamsverandering van Gevaert-
Agfa naar Agfa-Gevaert in 1971 zorgde 
voor een kentering: de motivatie 
om stukken binnen te brengen, te 
registeren, te indexeren en te archiveren 
daalde aanzienlijk. Het personeel, dat 
instond voor de collectievorming, 
had namelijk niet langer de intense 
en persoonlijke binding met het 
bedrijf. Die was er met het Vlaamse 
Gevaert, niet met het Duitse (en meer 
luxueuze) Agfa, laat staan met de 
anonieme multinational Bayer. Vanuit 
het bedrijf zelf, dat veel meer ging 
inzetten op externe sponsoring dan 
op bedrijfsclubs, werd de band met de 
werknemers evenmin gestimuleerd.

Voor en na 1971



OBJECTEN

1. Glas-in-lood ramen

2. Verfraaiing

3. Magnetophone, toestellen en 

 cassettes (geluidsbanden)

4. Lampen

5. Telefoontoestellen

6. Wetenschappelijke apparatuur

7. Agfa-Gevaert camera’s en fototoebehoren 

8. Agfa projectoren

9. Verpakkingen

10. Scanners

11. Oude computerapparatuur

12. Agfa-Gevaert elektronische beeldsystemen

13. Gevaert en Agfa apparatuur voor 

reproductiedoeleinden

14. Tentoonstellingen

15. Maquettes

16. Meubilair

17. Kostuum Lieven Gevaert en toebehoren

18. Vlag Heultje

19. Grote apparatuur

20. Sierstenen, poort en hekwerk

21. Apparaten automatisering verwerkingsproces 

ARCHIEF

22. Deelfonds Lieven Gevaert (1868–1935)

23. Deelfonds Lieven Gevaert & Cie 

 (1894–1920)  / NV Gevaert Photo-Producten 

 (1920–1963) / NV Gevaert-Agfa (1964–1971), 

Deelfonds NV Agfa-Gevaert (1971–...)

24. Deelfonds plannen

25. Deelfonds archief Lieven Gevaertarchief

DOCUMENTATIE

26. Informatheek

27. Documentatie door firma geproduceerd

28. Documentatie verzameld door firma

BIBLIOTHEEK

29. Publicaties geproduceerd door 

het Lieven Gevaert Archief

30. Gevaert handboeken

31. Publicaties door firma geproduceerd

32. Publicaties verzameld door de firma

AUDIOVISUEEL

33. Audiotheek

34. Videotheek

35. Negatotheek en foto’s, Fotoplaten Van Uffelen

36. Diatheek

37. Gevaert iconografie

38. Reclame

39. Geïllustreerde kalenders

40. Films
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In het kader van de waardering en de herbestem-

ming bracht uitvoerende projectleider Patrick Van 

den Nieuwenhof de 64 deelcollecties terug tot 40, 

op basis van beschrijvingskenmerken in plaats van 

fysieke vindplaats. Deze 40 deelcollecties, hieronder 

opgelijst, werden verder opgedeeld in 5 clusters: 

objecten, archief, bibliotheek, documentatie en 

audiovisueel. De grootste ingreep vond plaats in de 

cluster archief, waar afzonderlijk beschreven deel-

archieven als integraal onderdeel van het bedrijfs-

archief beschouwd werden. Deze opdeling steunt op 

het COMETA-model voor collectiebeschrijvingen, 

ontwikkeld door FARO (Vlaamse steunpunt voor 

cultureel erfgoed), PACKED (Expertisecentrum 

Digitaal Erfgoed) en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

De omvang van de historische collectie 

Agfa-Gevaert bedraagt naar schatting 400 

strekkende meter archief en documentair erfgoed 

en 220 kubieke meter objecten en audiovisueel 

materiaal. Opgedeeld per cluster komt dat neer 

op 251 meter archief, 38 meter documentatie, 111 

meter bibliotheek, 202 kubieke meter objecten 

en 18 kubieke meter audiovisueel. Uiteraard 

kunnen deze aantallen nog verder worden 

uitgesplitst per deelcollectie en aangevuld met 

informatie over aantallen en opbergsystemen.

De historische collectie was 
aanvankelijk door Roosens en zijn 
medewerkers opgedeeld in 64 
deelcollecties. Men had weliswaar 
getracht een ordening aan te brengen 
— onder meer via het toekennen van 
de D-nummers — maar dit gebeurde 
niet volgens de in de erfgoedsector 
gangbare principes. Concreet kwam 
het erop neer dat de oudste stukken 
in de kelder waren te vinden en de 
jongste op zolder een plaats kregen. 
Dat de indeling een professionele 
aanpak miste, betekende echter niet 
dat er geen zorg voor de collectie werd 
gedragen: dat bewijst onder meer 
de aankoop van nieuwe kasten en de 
restauratie van het indelingsplan.

De concrete opdeling De 40 deelcollecties

De omvang van de historische 
collectie Agfa-Gevaert 
bedraagt naar schatting 400 
strekkende meter archief 
en documentair erfgoed en 
220 kubieke meter objecten 
en audiovisueel materiaal.
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OPRICHTING GEVAERT IN NEDERLAND (1923)

Oprichting van de N.V. Handelsonderneming Gevaert in 
de Bazarstraat 33-35 te ‘s Gravenhagen (NL)
Deelcollectie Gevaert iconografie
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HOOFDSTUK 4GEVAERT ASSORTIMENT (CA. 1950)

Overzicht van Gevaert assortiment
Deelcollectie Gevaert iconografie
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Waarderen  
in de praktijk

4.1 Beleidskader rond waarderen

4.2 ‘Op de museale weegschaal’

4.3 Het concrete waarderingstraject

4.4 Het uiteindelijke doel: 
de herbestemming
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ROLFILM (CA. 1960)

Rolfilm en kleinformaatfilms worden 
aan de lopende band verpakt

Deelcollectie Gevaert iconografie

Het is belangrijk dat erfgoedbeheerders, 

-gemeenschappen en professionals samenwerken 

in dit waarderingsproces, op basis van een 

werkbaar waarderings instrument dat (de 

belangen van) de individuele erfgoedspelers 

overstijgt en voor meer wordt ingezet dan 

alleen selectie en collectiemobiliteit. 

Omdat het cultureel-erfgoedbeleid van de 

Vlaamse Gemeenschap relatief jong is, bestaat er 

echter weinig ervaring met systematische collectie-

waardering en herbestemming. Hoewel de afgelopen 

jaren verschillende initiatieven werden genomen, 

zoals de oprichting van een inter provinciale 

werkgroep rond waardering en selectie van roerend 

erfgoed, hebben de meeste erfgoedinstellingen 

vandaag (nog) geen onderbouwd collectiebeleid 

waarbij betekenisgeving als criterium geldt. 

Een gecoördineerd, Vlaams-breed 

collectiebeleid dringt zich met andere 

woorden op. De Vlaamse regering toont zich 

gelukkig bereid die uitdaging aan te gaan:

“De ambitie is om vanuit de Vlaamse 

overheid, samen met de erfgoedorganisaties, 

een haalbaar, praktisch en financierbaar 

waarderingskader en -methodiek op maat van 

de diverse subsectoren uit te tekenen, als basis 

voor een duurzaam collectiebeleid.”

In dit beleidskader is de casestudy 

van de historische collectie Agfa-Gevaert 

bijzonder waardevol als pilootproject voor 

een systematisch waarderingstraject van een 

buitengewoon breed en complex stuk erfgoed. 
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De Vlaamse Regering keurde op 
25/03/2016 de conceptnota Naar een 
duurzame cultureel-erfgoedwerking 
in Vlaanderen goed. Hierin erkent 
ze onder meer het belang van een 
kwaliteitsvolle en duurzame benadering 
van cultureel erfgoed. Verder spreekt 
ze de ambitie uit om voluit in te zetten 
op het versterken van de erfgoedsector. 
In functie hiervan worden zes concrete 
beleidslijnen uitgezet, waaronder 
‘het waarborgen van een gevarieerde 
aanwezigheid van cultureel erfgoed 
in Vlaanderen’. Om dit te kunnen 
waarmaken, moet ingezet worden op 
waarderen van dat cultureel erfgoed: 

Beleidskader 
rond waarderen

“Het identificeren, 
inventariseren en 
documenteren van het 
aanwezige erfgoed in 
Vlaanderen is een vereiste 
om te kunnen oordelen 
over wat bewaard en 
geborgen moet worden, 
wat minder prioritair is 
en wat niet bewaard en 
geborgen moet worden.”
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Dat neemt niet weg dat een afgebakend 

waarderings traject wel degelijk naar een concrete 

output kan toewerken, zoals een prioriteitenlijst voor 

digitaliseren, een collectieprofiel, een collectieplan, 

publiekswerking, of een beleid over klimaateisen.

Het FOMU maakte in Nederland kennis 

met Op de museale weegschaal en wou dit 

waarderings model nu ook in Vlaanderen toetsen, 

vooral omdat er belangrijke verbeteringen ten 

opzichte van bestaande, verdienstelijke 

waarderingsmodellen in waren opgenomen. 

Op de museale weegschaal:

•  heeft een beperkt aantal criteria en 

kan stapsgewijs worden ingezet 

•  is toepasbaar op verschillende niveaus: individu-

ele objecten, deelcollecties en totale collecties

•  kan voor diverse collectietypes worden gebruikt

•  houdt naast het cultuurhistorische 

aspect rekening met sociaal-

maatschappelijke en gebruikswaarden

•  maakt het mogelijk een referentiekader te defi-

niëren en belanghebbenden in kaart te brengen

•  is een combinatie van kwalitatieve 

en kwantitatieve waardering

•  maakt het mogelijk om ontwikkel-

potentieel in beeld te brengen

Het werken met dergelijke vaste methodiek gaf 

gemoedsrust. Maar flexibiliteit en maatwerk stonden 

tijdens het traject voorop: de methode moet zich 

aan de uniciteit van de collectie aanpassen, en niet 

omgekeerd. Met één generiek, strak en uniform 

top-down waarderingsmodel is niemand gediend. 

KERSTFEEST (1950)

Het vrouwelijk personeel vierde elk jaar een kerstfeest,  
met op de achtergrond meisjes in Gevaert bolletjes jurken
Deelcollectie Gevaert iconografie
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Voor een uitgebreide en (onder meer) 
op materiaal-technisch vlak heel 
uiteenlopende collectie, is waarderen 
een uitdaging op zich. Des te lastiger 
wordt het wanneer men beseft dat 
‘waarde’ niet meetbaar of vaststaand 
is, en objecten en collecties geen 
intrinsieke waarde hebben. Of dat de 
betekenis van ’waarderen’ niet vaststaat. 
Want wat wordt precies met waarde 
bedoeld? Prijs? Status? Historische 
relevantie? 

De stuurgroep die het waarderings- en herbestem-

mings–traject van de historische collectie 

Agfa-Gevaert in goede banen leidde, moest met 

andere woorden gebruik maken van een praktisch 

instrument dat het begrip ‘waarde’ hanteerbaar 

maakte. Het FOMU en provincie Antwerpen kozen in 

onderling overleg voor Op de museale weegschaal. 

Collectiewaardering in zes stappen, een waarderings-

model dat bijdraagt tot de toekenning van (niet- 

financiële) waarde aan objecten en (deel)collecties. 

Het model vertrekt vanuit de actuele opvatting 

dat de (cultuurhistorische) waarde van een object of 

ensemble geen vaststaand of universeel gegeven is, 

maar verandert door de tijd heen. Waarde zal altijd 

het resultaat zijn van een concrete aanleiding en 

vraagstelling binnen een bepaald referentiekader 

— wanneer één van die factoren verandert, kan 

dat invloed hebben op de waardering, die dan 

misschien opnieuw moet worden uitgevoerd.

Waardering heeft dus beperkte geldigheid 

en reikwijdte, terwijl waarde altijd kan toenemen, 

verminderen of zich verder ontwikkelen. 

‘Op de museale 
weegschaal’
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IN DE PRAKTIJK

STAP 1 

Agfa-Gevaert wenst het Varenthof, 

waar de historische collectie van 

Agfa-Gevaert sinds 1988 gehuisvest is, 

te sluiten. Op 29 september 2015 werd 

de intentieverklaring getekend tussen 

Agfa-Gevaert en de provincie Antwerpen 

waarin de volledige collectie geschonken 

wordt aan deze laatste. Sindsdien is 

een (her)bestemmingstraject gestart. 

1. De waardering of waardestelling is niet 

in de eerste plaats ingegeven vanuit 

een beoordeling over de (financiële) 

waarde van de collectie, wel wordt 

in kaart gebracht wat de (potentiële) 

betekenis is van de collectie. 

2. De waardestelling stelt zich tot doel 

gefundeerde bestemmingsbeslissingen 

te formuleren om te vermijden dat er 

een heterogene collectie overblijft.

STAP 2 

Het referentiekader was voor dit traject 

landelijk en Europees. Het landelijk niveau 

beperkte zich tot erfgoedbeheerders, 

expertisecentra en lokaal/regionale actoren. 

Op Europees niveau werd vergeleken 

met (fotografie)musea en archieven.
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Het concrete 
waarderingstraject

NULMETING EN  
CONDITION ASSESSMENT

Vooraleer over te gaan tot de concrete methode 

werd een nulmeting uitgevoerd. Dit omdat de histo-

rische collectie in het Varenthof volgens locatie was 

ingedeeld, en niet volgens beschrijvingskenmerken. 

De projectleider werkte een opdeling in vijf clusters 

en 40 deelcollecties uit, waarna deze collecties wer-

den beschreven en — met het oog op de verhuizing 

— aangevuld met een condition assessment door het 

bedrijf Art Salvage. Dit resulteerde in een databank 

met conditiebeschrijvingen van de 40 deelcollecties.

Die condition assessment bestond uit twee luiken:

1. Minimale condition assessment, waarbij voor 

alle deelcollecties in woord en beeld verschil-

lende elementen werden beschreven (aantallen, 

gewicht, verpakking, algemene conditie … ). 

2. Maximale condition assessment voor de deel-

collecties die naar het FOMU zullen verhuizen, 

met extra aanbevelingen inzake plan van aanpak, 

verpakking, nummering in functie van verhuis  regi-

stratie en transport naar de nieuwe bewaarnemer.

Conclusie was dat de algemene staat van de 

historische collectie Agfa-Gevaert als redelijk tot 

goed kon worden bestempeld, op de aanwezigheid 

van schimmel na op de stukken in de kelder en op 

zolder. Eenmaal dit voorbereidende luik afgerond 

kon het eigenlijke waarderingstraject starten.

DE ZES STAPPEN

Op de museale weegschaal hanteert zes stappen om 

op een beargumenteerde en geverifieerde manier 

waarde toe te kennen aan museale objecten en (deel)

collecties. Die zes stappen zijn als volgt gedefinieerd:

STAP 1: FORMULEREN VAN DE 
A ANLEIDING EN VRA AGSTELLING OP 
HET WA ARDERINGSFORMULIER

Er moet een aanleiding zijn om te waarderen (een 

besluit, mogelijke bedreigingen, een opruiming, 

collectieplan … ). Die aanleiding moet op het waar-

deringsformulier, dat in de publicatie wordt mee–

gegeven, zo concreet mogelijk worden beschreven. 

De vraagstelling is bepalend voor de waarderings-

wijze — hoe nauwkeuriger geformuleerd, hoe 

bruikbaarder de uitkomsten van de waardering.

STAP 2: BEPALEN WAT U GA AT 
WA ARDEREN, BINNEN WELK 
REFERENTIEK ADER EN MET WELKE 
BEL ANGHEBBENDEN 

Een vastgesteld referentiekader is belangrijk, omdat 

een object of (deel)collectie alleen waarde heeft 

ten opzichte van iets anders. Er moet met andere 

woorden een vergelijkingsbasis zijn (het oeuvre 

van een kunstenaar, een geografische afbakening, 

een periode, een andere collectie … ). Op basis van 

de beargumenteerde antwoorden op de vragen 

‘wat waarderen?’, ‘met wat vergelijken?’ en ‘voor wie 

belangrijk?’ ontstaat dus een duidelijk referentie-

kader. Wie in stap 1 de aanleiding en vraagstelling 

met zorg heeft geformuleerd, zal meestal vrij 

snel het referentiekader scherp kunnen stellen. 

In dit concrete formulier worden daarnaast 

per object of (deel)collectie de belanghebbenden 

aangeduid: personen die er speciale waarde 

aan hechten of specifiek belang bij hebben 

(een vriendengroep die een stuk heeft helpen 

aankopen, de schenker van een bruikleen …). 

CIJFERS 

Het totale budget voor het traject werd begroot op ca. 160.000 euro 

en werd door de provincie Antwerpen gefinancierd. 

• Externe projectleiding: € 45.000

• Condition assessment: € 35.000

• Verhuis: € 65.000

• Publiekswerking: € 15.000 

De tijdsinvestering van de leden van de stuurgroep:

• Tom Cobbaert (ADVN): 30 werkdagen

• Tijl Vereenooghe (ETWIE): 14,5 werkdagen

• Veerle Meul en Frank Herman (Dienst Erfgoed Provincie): 20 werkdagen 

• Tamara Berghmans (FOMU): 80 werkdagen

• Patrick Van den Nieuwenhof  (projectbegeleider): 80 werkdagen

In totaal vonden zes waarderings sessies plaats: op 29 februari, 19 april, 30 mei, 1 juli,  

4 augustus en 15 september 2016, telkens in het Varenthof. Voor een aantal deelcollecties 

werden  één-  op-ééngesprekken met externe experten georganiseerd.
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STAP 3: BEPALEN WELKE CRITERIA 
VOOR DE WA ARDERING RELEVANT 
ZIJN EN HET WA ARDERINGSK ADER 
DEFINIËREN

Vooraleer een object of (deel)collectie te waarderen, 

moeten relevante waarderingscriteria worden 

opgesteld. De meeste daarvan hebben te maken met 

kenmerken en de inhoudelijke groepen ‘cultuur-

historisch’, ‘sociaal-maatschappelijk’ en ‘gebruik’. 

In principe zijn deze criteria gelijkwaardig, hoewel 

het waarderingsteam, als het dat wenst, zelf een 

criteriahiërarchie kan opstellen. Wanneer het niet 

evident is om criteria te formuleren, kan het team de 

lijst op het waarderingsformulier als leidraad nemen 

en vervolgens schrappen wat niet van toepassing is. 

Het waarderingskader, waarbinnen scores van 

‘laag’, ‘gemiddeld’ en ‘hoog’ worden toegekend, is 

de meetlat waarlangs de collectie wordt gelegd. 

Het is uniek, want altijd afhankelijk van aanleiding, 

vraagstelling, te waarderen goed en referentiekader.

STAP 4: WA ARDESCORES TOEKENNEN, 
ONDERBOUWEN MET ARGUMENTEN 
EN VASTLEGGEN OP HET 
WA ARDERINGSFORMULIER

Nu komt het moment om scores toe te kennen 

(en te beargumenteren), eventueel aan

de hand van de hulpvragen per criterium op 

het formulier. De waarderingscriteria worden 

opgedeeld in vier hoofdgroepen. De eerste 

daarvan slaat op vier formele kenmerken.

Formele kenmerken

A. Toestand: doorgaans zullen (deel)collecties en/

of objecten in goede staat hoger worden gewaar-

deerd. Niet altijd, aangezien slijtage bijvoorbeeld 

de cultuurhistorische waarde kan verhogen. 

B. Ensemble: ook wel aangeduid met samenhang, 

eenheid, conceptuele integriteit, conceptuele 

authenticiteit of contextuele authenticiteit.

C. Herkomst: een goed gedocumenteerde 

herkomstgeschiedenis van een object en/of (deel)

collectie zal vaak leiden tot een hogeren waardering.

D. Zeldzaamheid: ouderdom en zeldzaamheid 

zijn vaak (maar nooit automatisch) bepalend in de 

waardering van een object en/of (deel)collectie. 

De drie overige kenmerken zijn te situ-

eren op waardedomeinen: cultuurhistorisch, 

sociaal-maatschappelijk en gebruik. 

Cultuurhistorische waarde 

Om als cultureel erfgoed te worden erkend, moet 

een object of (deel)collectie aan minstens één 

criterium uit de groep ‘cultuurhistorisch’ voldoen. 

E. Historisch: is er een associatie met 

een bepaalde persoon, groep gebeurtenis, 

plaats, activiteit, periode of tijdsbeeld? 

Tijdens de waarderingssessies voerde de 

stuurgroep verschillende aanpassingen en verfij-

ningen door wanneer de collectiear om vroeg.  

F. Artistiek: is het object/de collectie bijzonder 

omwille zijn ontwerp, concept, vormgeving, 

techniek of creativiteit? Is het representatief?

G. Informatief: wordt het object/de collectie 

bewaard vanwege de inherente informatie 

en kan die worden bestudeerd?

Sociaal-maatschappelijke waarden

Sociaal-maatschappelijke waarden zijn waarden die 

worden toegekend op grond van het actuele belang dat 

een bepaalde groep heeft bij een object of (deel)collec-

tie. Die worden getoetst aan de criteria ‘maatschappe-

lijk’ (gemeenschappelijk belang) en ‘beleving’ (sensatie). 

H. Maatschappelijk: vervult het object/

de collectie een functie voor een bepaalde 

groep/gemeenschap in het hier en nu?

I. Beleving: wekt het object/de collectie 

een bepaalde collectieve beleving op?

Gebruikswaarden

Gebruikswaarden hebben te maken met de 

functie en het daadwerkelijk gebruik van objecten 

en collecties (niet te verwarren met potentieel 

gebruik of bruikbaarheid). Deze waarden worden 

getoetst aan de criteria ‘museaal’ en ‘economisch’. 54 55
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A. TOESTAND

De deelcollectie Oude computer apparatuur 

scoort gemiddeld. Als museum stukken zijn de 

computers weliswaar in goede conditie, maar de 

meerderheid van de toestellen werkt niet meer. 

De deelcollectie Verpakkingen scoort 

dan weer hoog: de Gevaert-verpakkingen 

worden in de beste condities bewaard, terwijl 

de verpakkingen van concurrenten plaats 

krijgen in een slechtere omgeving (op zolder).

B. ENSEMBLE

De deelcollectie Lampen scoort laag, omdat er 

geen sprake is van samenhang. Ze bestaat zowel 

uit gewone verlichtingslampen, kleurenlampen, 

lampen voor projectoren als flitslampen.

De deelcollectie Elektronische beeld-

systemen krijgt een hoge score. De stukken 

geven inzicht in de continuïteit van de manier 

waarop beeldtechnieken werden ontwikkeld 

en hoe bepaalde problemen opgelost werden. 

Deze deelcollectie heeft een sterke relatie 

met de deelcollectie printers en scanners.

C. HERKOMST

De deelcollectie  Projectoren scoort hoog, 

omdat ze door het bedrijf geproduceerd 

en goed gedocumenteerd zijn.

D. ZELDZAAMHEID

De deelcollectie Maquettes scoort hoog. Ten 

eerste omdat bedrijfsmaquettes zeldzaam zijn 

en ten tweede omdat ze unieke exemplaren 

vormen van de Gevaert-gebouwen.

E. HISTORISCH

De deelcollectie Apparaten voor automatisering 

van verwerkingsprocessen, scoort hoog: 

de collectie illustreert het belang dat de 

firma hechtte aan kwaliteitscontrole. 

Een voorbeeld van verfijning binnen het 

 criterium ‘historisch’ is de deelcollectie Scanners, 

waar een onderscheid werd gemaakt tussen: 

1. Bedrijfshistorisch (hoge score): de groep 

die instond voor het onderzoek en de 

ontwikkeling van de scanners vormde 

een aparte afdeling van het bedrijf. 

Bovendien illustreert de deelcollectie 

mooi de overgang van fotografie naar 

beeldverwerking binnen het bedrijf. 

2. Technisch-historisch (lage score): 

hoewel de Agfa-scanners in vergelij-

king met andere producenten qua prijs- 

kwaliteit hoog stonden aangeschreven, 

waren ze niet vernieuwend. Het bedrijf 

volgde immers de algemene trend en 

deed voornamelijk onderzoek naar het 

optimaliseren van het scanproces.

F. ARTISTIEK

De deelcollectie Agfa scanners 

scoort laag: de vormgeving is niet 

bijzonder, op enkele toestellen met 

gepersonaliseerde handgreep na.

De deelcollectie Glas-in-loodramen 

scoort hoog, omwille van de bijzondere 

techniek die werd gebruikt en het feit 

dat de deelcollectie representatief 

is voor de art-decostijl.

G. INFORMATIEF

De deelcollectie Vlag Heultje 

scoort laag, omdat de vlag weinig 

zegt over de bedrijfsvoering. 

De deelcollectie Verpakkingen scoort 

hoog: de verpakkingen vertellen een deel 

van de historiek van het bedrijf. Bovendien 

is er een relatie met andere deelcollecties.

H. MAATSCHAPPELIJK

De deelcollectie Negatotheek scoort 

gemiddeld, omdat ze momenteel 

moeilijk toegankelijk is. 

De deelcollectie Camera’s 

scoort hoog, want ze is herkenbaar 

voor een grote groep mensen. 

I .  BELEVING

De deelcollectie Videotheek scoort 

laag om ze niet ontsloten is. Het 

ontwikkelpotentieel (zie verder) 

is wel hoog na digitalisering. 

De deelcollectie Agfa-projectoren 

scoort gemiddeld/hoog, omdat ze 

associaties en/of herinneringen kan 

oproepen over beeldcultuur in het verleden.
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J. Museaal: wordt het object/

de collectie momenteel gebruikt voor 

presentatie, educatie of onderzoek?

K. Economisch: genereert het object/

de collectie inkomsten voor de 

 organisatie of trekt het bezoekers? 

L. Naast waardering is ook de aanduiding van 

ontwikkelpotentieel mogelijk: kan de huidige 

toegekende waarde worden verhoogd, en zo ja, 

hoe (bijvoorbeeld door restauratie of onderzoek)? 

Hoe groter het ontwikkelpotentieel, hoe meer 

mogelijkheden voor waardeontwikkeling. 

De centrale vraag tijdens dit traject was of er 

mogelijkheden bestonden om de waardering/

betekenis van bepaalde deelcollecties te verhogen. 

STAP 5: DE TOETSING VERWERKEN

In deze fase worden de resultaten uit de vorige 

stappen verwerkt. Dat kan in verschillende vormen: 

als beschrijving van betekenis, als waarden-

rangorde of -groepering, of als investerings plan. 

Hierbij wordt idealiter ook een bondige 

samenvatting gemaakt met daarin de kracht-

lijnen — handig voor stakeholders buiten het 

museum, zoals overheden of adviesbureaus. 

STAP 6: BESLUITEN MAKEN  
OF ACTIE ONDERNEMEN

Het eindproduct van de waardering kan en moet 

het beginpunt én de onderbouwing vormen 

van nieuwe beslissingen of acties. Zoals een 

risicoanalyse uitvoeren, toegankelijkheid vergroten, 

het belang bespreken met gebruikers of publiek ...

Doorheen de waarderingssessies kwam een 

duidelijk beeld naar voor van de waarden die de 

deelcollecties op dat moment vertegenwoordigden. 

Die statements of significance maakten het 

mogelijk een veralgemenende rangorde aan 

te brengen op basis waarvan een voorzichtige 

prioriteitenlijst kon worden gemaakt.

J. MUSEAAL

De deelcollectie Wetenschappelijke 

apparatuur scoort gemiddeld, omdat ze 

al werd ontsloten naar aanleiding van 

een kleine tentoonstelling over deze 

instrumenten. Deze deelcollecties is 

in vitrines te zien in het Varenthof. 

K. ECONOMISCH

De deelcollectie Camera’s scoort 

hoog, omdat er voor fotografische 

apparatuur een groot publiek bestaat. 

L. ONTWIKKELPOTENTIEEL

Een aantal deelcollecties — de camera’s, de 

maquettes, het archief, de negatotheek, 

publicaties uitgegeven door de firma, 

reclame, de geïllustreerde kalenders — 

scoorden heel hoog op de waardering. 

Eerder laag scorende deelcollecties 

binnen de cluster ‘audiovisueel’ toonden 

dan weer een hoog ontwikkelpotentieel, 

vooral waar het de verbetering van de 

toegankelijkheid en leesbaarheid betrof. 

STAP 5

Als voorbeeld geven we hieronder 

de algemene waardering van de 

historische collectie Agfa-Gevaert:

De meeste documenten en objecten 

van de historische collectie Agfa-Gevaert 

zijn in goede staat. De materiaal-technische 

conditie van sommige deelcollecties is door 

schimmelvorming evenwel zorgwekkend. 

Verder is de collectie niet volledig, door 

onder meer onsystematische bewaring, 

vernietiging, branden, overstromingen, 

verhuizingen en de aanvankelijke beperking 

van het historisch archief tot 1971. Het 

ontwikkelpotentieel van de historische 

collectie is met andere woorden hoog. 

Aangezien de historische collectie 

grotendeels uit het bedrijfsarchief van 

Agfa-Gevaert en haar voorgangers 

bestaat, is er verregaande samenhang 

tussen de verschillende deelcollecties. 

Bovendien volgt de opbouw en ontsluiting 

een bepaalde logica en is er, ondanks 

de complexiteit en materialenvariatie, 

sprake van interne eenheid: de collectie is 

immers gerelateerd aan de persoon Lieven 

Gevaert, de bedrijven NV Gevaert Photo-

Producten en/of Gevaert-Agfa NV. Het 

ontwikkelpotentieel is in het opzicht van 

ensemble bijgevolg laag. Ook de herkomst 

van de meeste deelcollecties is gekend: 

verzameld en samengesteld door betrokken 

personeelsleden op vrijwillige basis, niet 

als onderdeel van de bedrijfsvoering. 

Vanuit historisch oogpunt is de 

collectie erg waardevol: ze vormt een 

unieke getuigenis van de geschiedenis van 

het bedrijf Agfa-Gevaert en een onmisbaar 

onderdeel van het collectief geheugen 

inzake innovatie, ondernemerschap 

en de foto-industrie in Vlaanderen. 

Verder documenteert ze thema’s als 

vernederlandsing van het bedrijfsleven, 

ontwikkeling en doorbraak van een 

economische agenda binnen de Vlaamse 

beweging en de fusering van de bedrijven 

Agfa en Gevaert. Artistiek is de collectie 

in zijn geheel dan weer weinig waardevol, 

hoewel deelcollecties als ‘Reclame’ op dat 

vlak de uitzondering vormen. Daarnaast 

kan de artistieke waarde van een aantal 

deelcollecties en individuele stukken nog 

verder uitgewerkt en/of benadrukt worden. 

Dan denken we aan foto’s, negatieven, 

email borden, camera’s, enzovoort.

De maatschappelijke relevantie van de 

collectie staat vast: jaarlijks worden tiental-

len vragen gesteld aan het Lieven Gevaert 

Archief, over diverse onderwerpen (van 

bedrijfshistorisch over sociaal tot technisch) 

en vanuit verschillende hoeken (nationaal 

en internationaal). Andere maatschappelijke 

verdiensten zijn de impact op de uitbouw 

van de gemeenschap rondom de fabriek 

(vooral in de figuur van Lieven Gevaert) 

en het grote aantal specifieke groepen 

dat betekenis geeft aan de collectie. 

Qua beleving roepen verschillende deel-

collecties bij veel mensen herinneringen op, 

en in de ruime regio rond Mortsel vormt ‘De 

Gevaert’ nog steeds een begrip. De collectie 

als geheel vormt dus een hefboom tot ver-

halen voor een groep die nog kan groeien.

Museaal en economisch staat de 

collectie dan weer in de kinderschoenen: 

door de beperkte openingsmomenten en 

het bescheiden aantal vrijwilligers wordt 

de collectie niet of nauwelijks bezocht en 

worden geen inkomsten gegenereerd. Als 

een andere erfgoedbeherende organisatie 

die randvoorwaarden kan vervullen, is een 

groot aantal bezoekers zeker mogelijk.

In zijn geheel scoort de 
historische collectie 
Agfa-Gevaert heel 
goed op het vlak van 
de criteria ensemble, 
herkomst, zeldzaamheid 
en historisch, wat 
nogmaals wijst op het 
uitstekende werk van 
de medewerkers van het 
Lieven Gevaert Archief. 
Op vlak van de criteria 
museaal, beleving en 
maatschappelijk scoort 
de collectie minder, 
maar is het ontwikkel-
potentieel hoog.
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Het uiteindelijke doel: 
de herbestemming

Een waarderingstraject levert een 
heel waardevolle basis op voor 
herbestemming, maar resulteert 
uiteraard niet automatisch in een 
werkbaar herbestemmingsplan. In 
dat plan moeten de concrete nieuwe 
locatie(s) voor de historische collectie 
worden opgelijst. 

Het FOMU was een belangrijke nieuwe herbestem-

ming, maar kon omwille van de omvang van het 

archief en het eigen collectieprofiel onmogelijk de 

ganse historische collectie Agfa-Gevaert overnemen. 

Met andere woorden, de collectie zou niet als 

één geheel een nieuwe bestemming vinden, maar 

worden opgesplitst. Daarom bekeek de stuurgroep 

verschillende bijkomende herbestemmingsopties. 

Er werd een lijst opgesteld van mogelijk 

geïnteresseerde kandidaat-bewaarnemers. 

Hierbij werden de gehanteerde waardecriteria 

altijd in het achterhoofd gehouden, net als de 

plaatselijke mogelijkheden van de bestemming. 

De stuurgroep koos er wel voor om de 

deelcollecties als geheel samen te houden en te 

verhuizen: er zouden dus geen objecten uit een 

deelcollectie gehaald worden. In functie van de 

context en samenhang van de collectie was dit 

erg belangrijk, aangezien door het wegplukken 

van de interessantste of waardevolste stukken 

de deelcollectie in waarde kon verminderen.

Op basis van gesprekken werden deze (erfgoed)

beheerders met concrete interesse overgehouden:

•  Agfa-Gevaert (bruikleen van geselecteerde 

stukken om een historische presentatie 

in de inkomhal te illustreren)

•  ADVN — archief & onderzoekscentrum 

(bruikleen van persoonsarchief Lieven Gevaert)

•  UAntwerpen (schenking van o.a. 

deelcollecties wetenschappelijke literatuur 

apparaten automatisatie en computers)

•  Rijksarchief te Beveren (optioneel: bruikleen 

of schenking van bedrijfsarchief)

•  Stad Mortsel (optioneel: bruikleen 

of schenking van geselecteerde 

stukken gerelateerd aan Mortsel)

Nog niet voor alle deelcollecties is een nieuwe 

bestemming gevonden. Dat wijst ook op de 

moeilijkheid van herbestemmen: zelfs als past 

een bepaalde deelcollectie in het collectieplan 

van een mogelijke erfgoedinstelling, dan kampt 

die meestal met plaats- en personeelsgebrek. 

In het herbestemmingsplan werd ook de voorbereiding 

en de aanbesteding van de verhuis opgenomen:

•  Selectie van de stukken die door Agfa-Gevaert 

verhuisd worden en de stuken die uitbesteed 

moeten worden aan externe firma

•  Inschatting van tijd en mankracht 

(8 uur en vijf mensen)

•  Coördinatie van de verhuis 

 (trajectbegeleider en FOMU)

•  Inschakeling van een verhuisfirma met ervaring 

in verpakking en transport van erfgoed

Omdat op meerdere locaties in het Varenthof (onder 

meer object gebonden) schimmel werd aange-

troffen, besloot de stuurgroep dat een behandeling 

van de hele collectie noodzakelijk was. Ook een 

algemene ontstoffing en oppervlakkige reiniging 

bleek aan de orde. Verder werden in de historische 

collectie 22 objecten aangeduid die een speciale 

behandeling voor transport nodig zouden hebben.

Na de goedkeuring van het herbestemmingsplan kan 

het effectief worden uitgevoerd en het beheer formeel 

worden overgedragen, inclusief alle juridische documen-

ten en uiteraard in nauw overleg met de nieuwe eigenaar. 

Dit traject bestaat uit verschillende fases: opstellen van 

een overdracht overeenkomst (bruikleen of schenking), 

overdracht van de gegevens van de voorwerpen, aan-

passing van de inventaris (nieuwe eigenaar of beheerder, 

nieuwe bewaarplaats … ) en organisatie van het transport.

Eenmaal de herbestemming afgerond, wordt 

een eindverslag opgemaakt dat aan alle betrokken 

partijen wordt bezorgd. Dit eindverslag bevat 

idealiter de nieuwe bestemming van elk voorwerp, 

alle overeenkomsten en (foto)documentatie 

van eventueel afgestoten voorwerpen.
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Evaluatie van het   
waarderings- en  
herbestemmingstraject  
van de historische  
collectie Agfa-Gevaert

5.1 Evaluatie waarderingsmethode

5.2 Praktische waarderingsadviezen

5.3 Besluit
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Op de museale weegschaal bleek toepasbaar op 

de heel uiteenlopende deelcollecties en op de 

historische collectie Agfa-Gevaert als geheel. Verder 

stelde de stuurgroep vast dat het referentiekader 

in de methode van cruciaal belang was, omdat 

hier steeds naar teruggekoppeld werd. Hoewel de 

argumentatie van de criteriawaarden een must bleek, 

waren niet alle criteria voor elke deelcollectie even 

relevant. In de praktijk betekende dit vaak dat hier 

heel snel werd doorgegaan, zodat soms weinig info/

argumentatie overbleef. Het leidde er verder toe dat 

deelcollecties waar een expert wel/geen affiniteit 

mee had beter dan wel slechter werden geargumen-

teerd. Het ontwikkelpotentieel, een nieuw gegeven 

Evaluatie 
waarderingsmethode

dat Op de museale weegschaal introduceerde, 

blijkt naar herbestemming toe essentieel.

De methode leende zich net iets beter voor waar-

dering op stuk- dan deelcollectieniveau, omdat op 

stukniveau meer nuance kan worden aangebracht. Een 

deelcollectie kan bijvoorbeeld als kwalitatief worden 

gewaardeerd, terwijl bepaalde objecten ervan inferieur 

zijn. Anderzijds ziet men op deelcollectieniveau wel 

het grotere plaatje en kan men deelcollecties ranken.

Daarom is belangrijk om in de argumentatie 

ook de stukken te bespreken die zowel naar 

boven (hoog) als naar beneden (laag) toe een 

uitzondering zijn. Op die manier kan nuance 

in de waardering worden aangebracht.

PRAKTISCHE WA ARDERINGSADVIEZEN 

Maak een overzichtelijke opdeling van het project

Belangrijk voor een goed verloop van de 

waardering en eventuele herbestemming van een 

collectie is dat het project in duidelijke, werkbare 

taken wordt opgedeeld. Idealiter in onderling 

overleg tussen de leden van de stuurgroep. 

In dit project zag dat takenpakket er als volgt uit: 

• Voorbereiding en opstart van het 

project, inclusief de zoektocht naar 

een uitvoerende projectleider

•  Concrete projectleiding

•  Beschrijving van de collectie

•  Aanbesteding en opvolging van 

de condition assessment

•  Zes waarderingssessies

•  Voorbereidende verhuisacties

•  Herbestemmingsgesprekken, plus het opstellen 

van contracten voor bruikleen of schenking

•  Aanbesteding en opvolging van de verhuis

•  Voorbereiding van de intentieverklaring 

schenking, plus het schenkingscontract

Schat de benodigde tijd zo accuraat mogelijk in

Een accurate tijdsinschatting is van de hoogste prio-

riteit, zeker wanneer het een project op korte termijn 

betreft. In dit waarderings- en herbestemmings tra-

ject werden enkele cruciale fases niet goed begroot:

•  Het volledige traject werd op één jaar 

geschat, maar in werkelijkheid zal het 

ganse project tot en met de verhuis 

meer dan twee jaar in beslag nemen.

•  De noodzakelijke stap nul — het herleiden van 

64 deelcollecties naar 40 op basis van werkbare 

beschrijvingskenmerken — nam twee maanden 

in beslag. Veel meer dan aanvankelijk voorzien.

•  Waarderen op niveau van deelcollectie 

vroeg een volledig andere tijdinschatting 

dan een waardering op stukniveau.

Omdat tijdsdruk de werking kan beïnvloeden, zou 

idealiter voor bedreigde collecties noodopvang 

moeten bestaan — een soort van transitdepot 

dat toelaat om op een niet-overhaaste manier 

naar een oplossing en/of nieuwe herbestemming 

te zoeken. Collecties of archieven worden nu 

vaak vanuit dat gebrek aan opvangruimte en tijd 

geweigerd, of daarentegen bijgehouden in een 

verkeerd collectieprofiel. Hierdoor stijgt het risico 

op totaalverlies van bepaalde onderdelen binnen het 

erfgoed sterk, zonder dat dit zichtbaar of geweten is.

Bereid het traject grondig voor

Waardering is een bijzonder interessante, maar 

ook heel complexe, arbeids- en tijdsintensieve 

methode die veel voorbereiding vraagt. Zeker 

wanneer het om veel en divers materiaal 

gaat. Voorzie een voorbereidingsperiode om 

voldoende over het onderwerp te lezen/leren 

en de waarderingsmethode te oefenen. Rond de 

voorbereiding volledig af vooraleer concreet te 

waarderen, om niet onbeslagen op het ijs te komen. 

Beschouw de geselecteerde methode echter 

niet als wet: de waarderingscriteria moeten aan de 

collectie worden aangepast en niet omgekeerd. 

Die aanpassingen moeten tijdens het traject 

evenwel duidelijk worden aangegeven. Zoals 

al eerder aangegeven bestaan er ook andere 

waarderingsmethoden — selecteer dus zeker de 

tool die de meeste kansen op resultaten biedt

 Stel één superviserende speler aan

Timing, voorbereiding en uitvoering kunnen 

niet zonder centrale sturing. Daarom is het 

noodzakelijk dat één instelling of organisatie het 

hele project trekt en superviseert. In dit geval 

was dat het FOMU, dat de verschillende partners 

selecteerde, de uitvoerende projectleider koos 

en zaken aftoetste met de juridische dienst. 

Opgelet: dit is minder evident dan het klinkt, 

aangezien die rol gecombineerd moest worden 

met de dagelijkse taken in de eigen organisatie.

 Ga met de juiste partners in zee

Vanaf het begin moet een context gecreëerd worden 

waarin de individuele belangen van de deelnemende 

instellingen niet spelen. De motivatie en het 

De vraag is hoe dit waarderings- en 
herbestemmingstraject uiteindelijk 
voor de betrokken partijen uitdraaide. 
Welke positieve punten kunnen worden 
aangestipt? Zijn er ook werkpunten en 
valkuilen? Kwam de organisatie van de 
stuurgroep tegemoet aan de eisen van 
dergelijk traject? Kortom, welke lessen 
kunnen er voor erfgoedspelers en het 
beleidskader worden uit getrokken?
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engagement van de leden van de stuurgroep moet 

met andere woorden meteen goed zitten, omdat het 

om een intense en langdurige samenwerking gaat. 

Naargelang de deelcollectie is het aangeraden 

externe experten uit te nodigen om mee te 

waarderen. Er moet hier wel rekening worden 

gehouden met het feit dat (misschien) niet alle 

gewenste expertise aan boord kan worden gehaald. 

Zo ontbrak in de stuurgroep voor dit waarderings-

traject vertegenwoordiging van Azura (Antwerpse 

ZuidRand), een cultureel samenwerkingsverband 

van zeven gemeenten in de Antwerpse Zuidrand 

rond (centralisatie van en sensibilisering rond) 

cultuur- en erfgoedbeleid. Azura had heel wat 

nuttige input kunnen geven over het lokale en 

sociale aspect van de historische collectie. Helaas 

bleek het organisatorisch onmogelijk om Azura 

een vaste plaats in de stuurgroep te geven. 

Bij veel potentiële partners uit het 

erfgoedveld bleek het bijzonder moeilijk om de 

inhoudelijke expertise los te koppelen van de 

eigen collectie of de opportuniteiten voor de 

eigen organisatie. Het is echter laakbaar wanneer 

een waardering gebaseerd wordt op de al dan 

niet beschikbare ruimte in het eigen depot. In die 

zin heeft de sector nog een weg af te leggen.

Houd rekening met het wegvallen van experts 

en partners. Zo heeft het terugplooien van de 

provincies op hun kerntaken het waarderings- en 

herbestemmingstraject er niet eenvoudiger op 

gemaakt. Uiteraard wil de provincie Antwerpen 

blijven helpen, maar gezien de huidige situatie wordt 

het voor hen heel moeilijk om dergelijke projecten 

te blijven ondersteunen. Ook het wegvallen van 

de intermediaire rol van de provincies op het 

vlak van depotnoden en projectwerking heeft 

gevolgen gehad. Zeker omdat er momenteel geen 

andere partij deze rol op zich neemt en het FOMU 

hier als middelgroot museum ‘alleen’ staat.

Haal het maximum uit (de  werking 

van) de stuurgroep 

Waarderen en consensus bereiken in een grote 

groep (van maximum 10 personen) is niet altijd 

evident, maar wel noodzakelijk omwille van de 

meerwaarde van verschillende achtergronden en 

expertises. Ook organisatorisch is het niet evident, 

aangezien er in totaal zes waarderingssessies 

waren. Idealiter worden alle waarderingssessies in 

één week geconcentreerd, zodat de aanlooptijd 

geminimaliseerd wordt en de reeds behandelde 

onderdelen vers in het geheugen blijven.

Concrete tips voor een vlotte 

werking van de stuurgroep:

•  Stel twee personen — een methodiekbewaker 

en een moderator — aan om de gesprekken 

te begeleiden, zodat de rest zich met inhoud 

kan bezig houden. Het is praktisch onmogelijk 

om de functies ‘modereren’, ‘waarderen’ en 

‘inhoudelijk kennen’ in één persoon te verenigen.

•  Laat de gesprekken opnemen en/of op schrift 

zetten door een notulist. Op die manier gaat geen 

nuance verloren en kan kort na elke sessie een 

verslag worden doorgestuurd naar de leden van de 

stuurgroep, om te worden aangevuld en verbeterd. 

• Werk met grote waarderingsformulieren, 

zodat iedereen goed kan volgen. Gebruik 

daarnaast een beamer, zodat per deelcollectie 

afbeeldingen kunnen worden getoond om 

de sessie een stuk inzichtelijker te maken. 

Uiteraard worden de waarderingssessies in 

de mate van het mogelijke in aanwezigheid 

van de originele objecten gehouden. Vooral 

voor de belevingswaarde is dit belangrijk.

• Werk na elke waarderingssessie minstens een 

korte alinea per deelcollectie uit met daarin een 

beschrijving, waardering en ontwikkelpotentieel. 

• Beeldmateriaal wordt best per deelcollectie 

op voorhand doorgestuurd naar de leden van 

de stuurgroep, samen met een gedetailleerde 

beschrijving van het materiaal. Die voorbereiding 

doet de sessies een stuk soepeler starten.

•  Aangezien waarderen een heel intensief 

proces blijkt te zijn, is het belangrijk om 

voldoende pauzemomenten in te lassen.

• Om de sessies wat te breken, kan men die 

eventueel combineren met andere vormen van 

waardering. Zo kunnen deelnemers een andere 

rol aannemen waardoor nieuwe info vrijkomt, 

of kunnen oefeningen gedaan worden als 

vrije associatie, rollenspel of brandweerronde 

(wat zou je als eerste redden bij brand?).

Het waarderingstraject 
van de historische collectie 
Agfa-Gevaert bleek vooral 
waardevol, omdat met een 
andere blik naar collecties 
en archieven werd gekeken. 
Het proces van waarderen 
met verschillende 
erfgoedpartners was 
eveneens verfrissend. 
Het traject kan bijgevolg 
worden samengevat als ‘erg 
intensief, maar heel leerrijk 
voor alle betrokkenen’.

Besluit
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