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REVIEWING SIGNIFICANCE 
REVIEWED

EEN BRUIKBAAR WAARDERINGSMODEL VOOR HET AMVB?*

Niels Plas

In het academiejaar 2017-2018 liep ik in het kader van de interuniversitaire 
Master-na-masteropleiding Archivistiek stage bij het AMVB. Onderwerp 
van de stage was archiefwaardering en -selectie. Dit artikel behandelt de 
problematiek van waardering en selectie van particuliere archieven en gaat 
na in welke mate het recent ontwikkelde waarderingsmodel Reviewing 
Significance 3.0 als instrument gebruikt kan worden voor een meer syste-
matische waardering van dit soort archieven.

Waarderen of verzuipen
Archiefwaardering en -selectie zijn essentiële archieftaken waar niet lichtzinnig 
over gegaan mag worden.1 Op de schouders van de archivaris rust de zware 
verantwoordelijkheid om te beslissen over het lot van archiefstukken. Hij bepaalt 
welke documenten worden overgeleverd aan toekomstige generaties en welke 
niet. Zodoende beslist hij in belangrijke mate over het collectieve geheugen van 
de samenleving en wat herinnerd zal worden. De keuze om archiefstukken te 
vernietigen is niet zonder risico: door de verkeerde documenten te selecteren 
voor vernietiging legt de archivaris een hypotheek op het toekomstig onderzoek, 
brengt hij de rechten van de burgers in gevaar en ontneemt hij de overheid de 
kans om verantwoording af te leggen. Selecteert hij daarentegen niet, dan ont-
staat er een gigantische papierberg waarin zelfs een kat haar jongen niet meer 
terugvindt. 

Waardering is momenteel een 'hot topic' in archievenland. Dat was lange tijd 
anders. Tot het begin van de twintigste eeuw toonde de archiefwereld geen en-
kele belangstelling voor de waardering en selectie van archieven.2 De archivaris 
was vooral een 'lone arranger' die zich bezighield met het ordenen, beschrijven 

* Dit artikel is een bewerking van mijn masterproef en verscheen reeds in verkorte versie in het 
tijdschrift FARO.
1 DROSSENS (Paul). Archief gewogen. Een onderzoek naar de theorie en praktijk van waardering en 
selectie, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2011, p. 53.
2 FOSCARINI (Fiorella). ‘Archival Appraisal in Four Paradigms’, in: H. MacNeal & T. Eastwood (eds.), 
Currents of Archival Thinking, Santa Barbara, Libraries Unlimited, 2017, p. 107-108.
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De nauwe band tussen het AMVB en zijn erfgoedgemeenschap kan eveneens 
aangehaald worden als factor die remmend werkt op selectie. Veel archieven 
worden in bewaring gegeven of geschonken door leden van de erfgoedgemeen-
schap. Dikwijls hebben deze personen of verenigingen nog een sterke emotio-
nele band met hun archieven, wat van selectie een uiterst delicate zaak maakt.
Bovenstaande factoren hebben echter niet kunnen verhinderen dat er op tijd en 
stond grote selectieoperaties hebben plaatsgevonden. Dat was nodig, niet alleen 
in het kader van ruimte- en kostenbesparingen, maar ook om de kwaliteit van de 
collectie hoog te houden. Immers, door waardevolle archiefstukken te scheiden 
van banale komt meer tijd vrij voor het toegankelijk maken van archief. En daar 
draait het uiteindelijk allemaal om toch? Helaas was het in het verleden niet altijd 
duidelijk welke criteria en methoden het AMVB precies hanteerde bij deze selec-
tie-ingrepen. Bovendien werden de ingrepen in vele gevallen niet of nauwelijks 
geregistreerd en gedocumenteerd. In dat opzicht verschilt de waarderingspoli-
tiek van het AMVB weinig van die van andere privaatrechtelijke archieven.6 Ook 
daar werd lange tijd weinig aandacht besteed aan het screenen van en betekenis 
geven aan de collecties alsook aan het expliciteren van selectiebeslissingen.

Privaatrechtelijke archieven hebben duidelijk nood aan werkbare methoden voor 
het (her)waarderen en selecteren van delen van hun collectie. Keuzes dienen 
voldoende te worden verantwoord en ook gedocumenteerd zodat er later naar 
kan worden teruggegrepen. Dit is niet alleen belangrijk voor het stroomlijnen 
van het collectiebeleid maar ook voor de legitimiteit van de collectiebeherende 
instelling én voor de verantwoording. Recent werd door het AMVB reeds een 
eerste aanzet gegeven om meer methodisch te werk te gaan inzake waarde-
ring. Zo werd een lijst met criteria opgesteld waaraan documenten en objecten 
moeten voldoen vooraleer ze in de collectie worden opgenomen. Wil het AMVB 
echter voldoen aan de basisnormen7 voor kwaliteitsvol waarderen die binnen de 
Vlaamse erfgoedsector zijn opgesteld dan is er nog werk aan de winkel.

6 DELBROEK (Bart). Een kwestie van boerenverstand?: waardering en selectie van particuliere 
archieven in Vlaanderen en Nederland, onuitgegeven masterproef, 2014, 87 p.
7 De basisnormen kunnen rechtstreeks geraadpleegd en gedownload worden via de website 
van FARO: https: /  / faro.be / sites / default / files / bijlagen / e-documenten / waarderen_0.pdf (laatst 
geraadpleegd op 9 maart 2019).

en ter beschikking stellen van archieven.3 Waardering en selectie werden gezien 
als ondergeschikte thema’s waar men zich bij voorkeur niet mee moest bezig-
houden. Pas vanaf het midden van de twintigste eeuw kwam hier geleidelijk aan 
verandering in en raakten archivarissen meer betrokken bij het selectieproces. 
Dit reflecteert zich onder meer in de enorme toename van de vakliteratuur die 
aan het onderwerp is gewijd en die de jongste jaren een exponentiële groei kent. 
Opvallend daarbij is dat de focus nagenoeg volledig ligt op de waardering en 
selectie van overheidsarchief. Voor particuliere archieven zijn er daarentegen bij-
zonder weinig studies om op terug te vallen. Daarnaast is veel van de literatuur 
puur theoretisch van aard en weinig bruikbaar voor de praktijk. En laat dat nu 
precies hetgeen zijn waar de archiefsector het meest nood aan heeft.

In de publiekrechtelijke archiefwereld werden, gestimuleerd door het pionierswerk 
van archivarissen zoals Griet Maréchal, al grote en belangrijke stappen gezet inzake 
archiefwaardering en -selectie, voor de vele privaatrechtelijke archieven moet die 
eerste stap in de meeste gevallen nog worden gezet. Zo ook voor het AMVB.

Waardering in het AMVB 
Het AMVB had lange tijd geen oog voor waardering. Zeker in de beginjaren, toen 
er nog geen sprake was van een duidelijke afbakening van het werkingsgebied, 
werd er bijzonder onselectief te werk gegaan.4 Alles wat ook maar te maken had 
met de Vlaamse aanwezigheid in Brussel werd integraal in de collectie opgeno-
men, zelfs stukken zonder context of relatie tot een archief. 

Begin jaren 2000 kreeg het AMVB een duidelijke geografische, chronologische 
en inhoudelijke afbakening. Overdrachten die buiten de scope van deze afba-
kening vielen, konden voortaan worden geweerd. Toch bleef er ook nu nog een 
grote terughoudendheid inzake selectie en vernietiging van archief. De reden 
hiervoor moet wellicht gezocht worden in de specifieke aard van de archieven 
die toekomen en bewaard worden in het AMVB. Veelal gaat het om unieke ge-
helen met een complexe structuur waarin selecteren volgens algemene, lineaire 
principes niet mogelijk is.5 Dit maakt dat selectie telkens ad hoc moet gebeuren.

3 COOK (Terry). ‘Evidence, memory, identity, and community: four shifting archival paradigms’, 
Archival Science, 13, 2013, p. 106.
4 KOPPEN (Jimmy). ‘Het AMVB in een historisch perspectief’, Arduin 1, 2007, p. 10-24.
5 Kwanten (Godfried). ‘Met fluwelen handschoenen. Selectie in private archieven’, in L. Charles, e.a., 
Archiefselectie in Vlaanderen: De proef op de som? Huldeboek Griet Maréchal. Aangeboden door 
de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. Antwerpen, Vlaamse 
Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen, 2003, p. 55.

7 reviewing significance reviewed

http://faro.be


arduin 25 8

De nood aan een helder waarderingskader
Voor uitgebreide en complexe collecties is waarderen een bijzonder moeilijke 
opgave. Des te lastiger wordt het wanneer men tot de constatatie komt dat 
‘waarde’ eigenlijk niet meetbaar of vaststaand is maar verandert doorheen de 
tijd.8 Waardering heeft bijgevolg slechts een beperkte betekenis en 'scope'. De 
waarde van een object of collectie kan immers altijd veranderen door nieuwe uit-
gangspunten, aanwinsten of onderzoeken. Dat neemt echter niet weg dat waar-
dering erg zinvol is en kan leiden tot heel wat belangrijke inzichten.
Om op een efficiënte en onderbouwde manier te kunnen waarderen, is er nood 
aan een praktische methode die ‘waarde’ hanteerbaar maakt. De jongste jaren 
werden verschillende waarderingsmethodes ontwikkeld.9 De ene al wat beter 
dan de andere. Opvallend is dat veel van deze ‘tools’ vooral de nadruk leggen 
op en bruikbaar zijn voor musea. Maar zijn er ook methodes die bruikbaar zijn 
voor archieven? Zo ja, welke? En wat zijn de voor- en nadelen? Er werd een 
instrument gezocht… en gevonden: het Reviewing Significance 3.0 model van 
Caroline Reed.10

Dit waarderingsmodel omvat twee processen: Collections Review en Significance 
Assessment. Beide processen kunnen afzonderlijk of tezamen worden door-
lopen. Het Collections Review Process heeft tot doel een overzicht te bieden 
van het gebruik en beheer van een volledige collectie terwijl de Significance 
Assessment bedoeld is voor het toekennen van waarde aan afzonderlijke objec-
ten of (deel)collecties. Gelet op het onderwerp van de stage werd enkel laatstge-
noemd proces in detail bekeken.

Het Significance Assessment Process vertrekt vanuit de opvatting dat een object 
of (deel)collectie verschillende ‘waardes’ en ‘betekenissen’ kan hebben. Het doel 
van het proces is niet om scores toe te kennen aan een bepaald type erfgoed (bij-
voorbeeld op drie, vijf of tien), maar wel om de waarde, de betekenis en de bruik-
baarheid van het erfgoed voor verschillende groepen / gemeenschappen in kaart 
te brengen. Om dit te bewerkstelligen wordt gebruik gemaakt van twee ‘tools’: 
een Significance Assessment Grid en een Statement of Significance Template.
8 BERGHMANS (Tamara), COBBAERT (Tom), DECKERS (Ann), VAN DEN NIEUWENHOF (Patrick). 
Collectie Agfa-Gevaert. Waarderen & Herbestemmen. FOMU, 2017, p. 48.
9 Voor een overzicht van de diverse waarderingstools zie: https: /  / faro.be / waarderingstools (laatst 
geraadpleegd op 9 maart 2019).
10 REED (Caroline). ‘Reviewing Significance 3.0 a framework for assessing museum, archive 
and library collections’ significance management and use’, op: https: /  / collectionstrust.org.
uk / resource / reviewing-significance-3-0 / (laatst geraadpleegd op 9 maart 2019).

De Significance Grid is een matrix die bestaat uit een serie hulpvragen die wor-
den ondergebracht in zes kolommen (A-F) en bekeken moeten worden vanuit 
vijf verschillende perspectieven (rijen 1-5). Waarde wordt aan een object of (deel)
collectie toegekend door het beantwoorden (en beargumenteren) van deze hulp-
vragen per kolom en dit vanuit de verschillende perspectieven.
Elk van de zes kolommen stemt overeen met een waarderingscriterium. Grosso 
modo kunnen de criteria worden opgedeeld in twee categorieën: deze die slaan op 
formele kenmerken (herkomst, zeldzaamheid en toestand) en deze die te situeren 
zijn op waardedomeinen (cultuurhistorisch, sociaal-maatschappelijk en gebruik). In 
principe zijn deze criteria gelijkwaardig. De criteria worden als volgt gedefinieerd:

A. Herkomst / Acquisitie
wie heeft het object / de (deel)collectie ontworpen, verzameld, gemaakt, ge-
schreven, gepubliceerd, in bezit gehad of gebruikt? Is hier bewijs van? Hoe is 
het object / de (deel)collectie terechtgekomen in onze organisatie? Is de originele 
eigenaar / verzamelaar significant voor onze instelling? Een goed gedocumen-
teerde herkomstgeschiedenis van een object of (deel)collectie zal in de meeste 
gevallen leiden tot een hogere waardering.

B. Zeldzaamheid / Uniciteit
is het object / de (deel)collectie uniek, zeldzaam of ongewoon? Is het object / de 
(deel)collectie het enige of het beste voorbeeld van dat type toegankelijk voor 
het publiek?

C. Zintuigelijke / Visuele Kwaliteit / Emotionele Impact
wekt het object / de (deel)collectie een bepaalde collectieve beleving op? Is het 
object / de (deel)collectie bijzonder omwille van zijn buitengewoon ontwerp, tech-
niek of creativiteit?

D. Toestand / Volledigheid
is het object / de (deel)collectie intact, volledig, grotendeels in de oorspronkelijke 
staat? Kan het object / de (deel)collectie veilig worden gehanteerd? Vertellen de 
slijtage, schade of aanpassingen iets over de gebruiksgeschiedenis van het ob-
ject / de (deel)collectie? Hebben er conserveringshandelingen plaatsgevonden?

E. Cultuurhistorische waarde
is er een associatie met een bepaalde persoon, groep, gebeurtenis, plaats, acti-
viteit of organisatie van culturele of historische betekenis?

F. Gebruikswaarde / Ontwikkelingspotentieel
genereert het object / de collectie inkomsten voor de organisatie of trekt het 
bezoekers aan? Wordt het object / de (deel)collectie momenteel gebruikt 
voor presentatie, educatie of onderzoek? Kan het ondersteuning bieden voor 
marketing / profilering / productieontwikkeling?
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komst van het materiaal. De collectie werd vormgegeven over vier generaties en 
telkens overgedragen van vader op zoon. Bijna alle stukken hebben op de een of 
andere manier betrekking op het Vlaams cultureel leven te Brussel. De collectie 
is als het ware ‘een soort AMVB’ in het klein.

Het ontstaan en de ontwikkeling van de collectie Mennekens gaat terug tot 1908 
toen de letterkundige Jef Mennekens sr.11 samen met enkele vrienden Toneel- 
en Taalkring De Violier stichtte. Onder de leuze 'Al groeiende bloeiende' wou dit 
amateurtoneelgezelschap, los van alle partijpolitiek, de Vlaamse cultuur hoog 
houden en volksvermaak brengen. In dit kader begon Jef Mennekens sr. met 
het verzamelen, bewerken en schrijven van verscheidene toneelwerken. Deze 
geannoteerde teksten vormen het belangrijkste onderdeel van het archief. Op 
de tweede plaats komen de briefwisselingen, rekeningen, programmaboekjes, 
uitnodigingen en affiches. Hieruit kan belangrijke informatie over de geschiedenis 
en de werking van de Kring worden afgeleid. De collectie Mennekens is echter 
geen zuiver verenigingsarchief. Wat onder meer opvalt door het grote aandeel 
persoonlijke documenten en objecten in de collectie.

Op 26 maart 1943 ruilde Jef Mennekens sr. het tijdelijke voor het eeuwige. Zijn 
zoon Herman Mennekens sr.12 volgde hem op als voorzitter van De Violier. In 
deze periode groeide de collectie verder aan en raakte ze ook vermengd met het 
persoonlijke archief van Herman sr. De nieuwe voorzitter was daarnaast ook de 
drijvende kracht achter ‘De vrienden van de Artiesten’, een vereniging die arties-
ten (hoofdzakelijk acteurs) in precaire situatie financieel bijstond. Ook delen van 
dit archief zijn in de collectie Mennekens terug te vinden.

Herman sr. overleed op 23 januari 1959 waarna Jef Mennekens jr.13 aan het 
roer van De Violier kwam te staan. Onder Jef jr. breidde de collectie enorm uit. 
Hij stond bekend als een groot verzamelaar die in zijn vrije tijd geregeld rom-
melmarkten afschuimde op zoek naar interessante boeken en kunstobjecten. 
Daarnaast was Jef jr. bijzonder actief in verschillende culturele verenigingen zoals 
bijvoorbeeld het Provinciaal Toneelverbond Brabant de Sociaal Kulturele Raad 
van Jette en het Landjuweel. Bijgevolg kunnen diverse stukken van deze vereni-
gingen (zoals aankondigingen en verslagen) in de collectie Mennekens worden 
aangetroffen. Verder bewaarde Jef Mennekens jr. nauwgezet diverse kunst- en 
toneeltijdschrfiten alsook allerhande persknipsels en andere vormen van docu-
11 Jef Mennekens sr. (Herentals 16 december 1877 – Jette 26 maart 1943).
12 Herman Mennekens sr. (Jette 10 maart 1903 - 23 januari 1959).
13 Jef Mennekens jr. (Brussel-Stad 18 januari 1932 – Sint-Agatha Berchem 5 maart 2013).

Aan de hand van de rijen in de matrix kan de significantie van een object of (deel)
collectie voor diverse gebruikersgroepen worden bepaald. Er worden vijf niveaus 
of perspectieven onderscheiden:

1. Algemeen
wat is de impact, betekenis, (gebruiks)waarde van het materiaal voor de organi-
satie en al haar gebruikersgroepen?

2. Nationaal / Internationaal
belicht of illustreert het object / de (deel)collectie een thema, persoon, groep, or-
ganisatie, gebeurtenis, plaats of activiteit van nationaal / internationaal cultureel, 
artistiek, wetenschappelijk, technologisch of historisch belang?

3. Lokaal / Regionaal
belicht of illustreert het object / de (deel)collectie een thema, persoon, groep, or-
ganisatie, gebeurtenis, plaats of activiteit van regionaal / lokaal cultureel, artistiek, 
wetenschappelijk, technologisch of historisch belang?

4. Community / Groep
belicht of illustreert het object / de (deel)collectie een gebeurtenis, persoon, acti-
viteit, plaats of thema van betekenis voor een specifieke gemeenschap of groep?

5. Organisatie
belicht of illustreert het object / de (deel)collectie een thema, persoon, groep, ge-
beurtenis, plaats of activiteit van belang voor de context van onze organisatie, 
site, gebouw of locatie?

Eenmaal dit proces achter de rug is, wordt een bondige samenvatting (het zgn. 
Statement of Significance) gemaakt, met daarin de belangrijkste uitkomsten en 
krachtlijnen van de waardering.

Testcase: de collectie Mennekens
Het AMVB paste de Reviewing Significance-methode toe op een van haar sleu-
telcollecties, de collectie Mennekens. 
De bedoeling was om na te gaan in welke mate Reviewing Signifiance als in-
strument bruikbaar was voor een meer systematische waardering van archief. 
Daarmee kon ook achterhaald worden welke de voor- en nadelen van deze me-
thode waren. De keuze voor de collectie Mennekens was niet geheel toevallig. 
Door de inhoud en de manier waarop deze collectie tot stand is gekomen, is ze 
bijzonder representatief voor de gehele collectie van het AMVB. Ze bevat onder 
meer archiefmateriaal, boeken, tijdschriften, foto’s, kunstvoorwerpen, memora-
bilia en zoveel meer. Die verscheidenheid staat echter een grote eenheid niet in 
de weg. Die is vooral te danken aan de historische continuïteit en uniforme her-
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opgelijst, die verder werden ondergebracht in vijf clusters: objecten, archief, do-
cumentatie, bibliotheek en audiovisueel. 
De concrete opdeling:
 

Objecten
1. Kunstwerken
2. Toneelrekwisieten

Archief
3. Persoonlijk archief Herman Mennekens (1903-1959)
4. Persoonlijk archief Jef (1932-2013) en Mimi (1936-2012) Mennekens
5. Persoonlijk archief Herman Mennekens (1972-)
6. Verenigingsarchief K.T. De Violier (1903-)
7. Persoonlijk archief Jozef Coolsaet (1923-1996)

Documentatie
8. Documentatie verzameld door de familie Mennekens
9. Documentatie verzameld door Vic Moeremans (1913-1999)
10. Documentatie verzameld door Dolf Denis (1898-1985)

Bibliotheek
11. Boeken verzameld door de familie Mennekens
12. Tijdschriften verzameld door de familie Mennekens

Audiovisueel
13. Foto’s

Na de keuze van de te waarderen deelcollecties kwam het erop aan voldoen-
de over het onderwerp te leren en te lezen alsook de waarderingsmethode te 
oefenen. 

Vervolgens was het moment aangebroken om te waarderen. In totaal werden 
vier waarderingsessies georganiseerd: op 28 mei, 29 mei, 30 mei en 4 juni 2018, 
telkens in het AMVB. Aanvankelijk was het de bedoeling externe experten en 
leden van de community van het AMVB uit te nodigen om mee te waarderen, 
maar door tijdsgebrek was dit helaas niet mogelijk. De sessies gingen bijgevolg 
enkel door in het bijzijn van de twee archivarissen van het AMVB. Hierdoor kwam 
tijdens de waarderingsessies spijtig genoeg slechts één invalshoek aan bod: de 
archivistische, waardoor de genomen waarderingsbelissingen wat aan legitimi-
teit moeten inboeten.

De waarderingssessies verliepen telkens volgens hetzelfde stramien. Eerst werd 
de deelcollectie kort gekaderd: wat weten we over de herkomst? En uit wel-

mentatie. Tot slot schonken ook enkele bevriende acteurs, regisseurs en col-
lega’s (delen van) hun archief aan Jef. De dood van Jef jr. in 2013 markeerde het 
eindpunt van de collectie die sindsdien slechts enkele kleine toevoegingen kreeg 
zoals delen van het persoonlijk archief van Herman Mennekens jr.14

Een coherent en logisch collectiebeleid heeft de familie Mennekens nooit ont-
wikkeld. Veel stukken lijken eerder toevallig in de collectie te zijn geslopen of uit 
interesse te zijn bewaard. Jef Mennekens jr., die de collectie het langst beheerde, 
had niet de gewoonte om stukken te verpakken in (archief)dozen maar stapelde 
veelal alles op in kasten en rekken bij hem thuis. Een vaste orde lijkt er niet te zijn 
geweest: het geheel oogt bijzonder wanordelijk en chaotisch.
In 2008 werd een poging ondernomen om delen van de collectie te ordenen en te 
structureren. Naar aanleiding van zijn boek, Al groeiende, bloeiende, 100 jaar Violier, 
bracht Herman jr. een chronologische ordening aan in de stukken van De Violier.

Doorheen de jaren werd de collectie omwille van plaatsgebrek een aantal keren 
verhuisd. Hierdoor raakten stukken natuurlijk vermengd en werd ook de oude orde 
(voor zo ver die aanwezig was) grondig verstoord. In 2008 werd duidelijk dat de 
snelgroeiende collectie wederom nieuw onderdak nodig had. Ditmaal werd beroep 
gedaan op het AMVB. Over een periode van tien jaar werd de collectie met mond-
jesmaat aan de instelling overgedragen. Het is niet duidelijk hoeveel overdrachten er 
precies hebben plaatsgevonden aangezien deze niet altijd even nauwkeurig werden 
geregistreerd. Bovendien is in de meeste gevallen niet geweten wat er überhaupt 
werd overgedragen. Er is slechts één overdrachtslijst daterend van 2014. Omwille 
van tijd- en personeelstekorten bleven delen van de collectie lange tijd onaangeroerd 
in het depot staan. De collectie beslaat ongeveer veertig strekkende meter en ver-
keert tot op heden in haar oorspronkelijke, ongeordende staat.

Voorbereiding en verloop van het waarderingstraject
Vooraleer concreet gewaardeerd kon worden, moest worden nagegaan uit 
welke materialen en objecten de collectie Mennekens bestond. Aangezien er 
nauwelijks of geen plaatsingslijsten of andere toegangen voor handen waren en 
het merendeel van de collectie nog niet was herverpakt in zuurvrij materiaal werd 
hier eerst werk van gemaakt. Op basis van deze ingrepen werd meer inzicht in 
de inhoud en de structuur van de collectie verworven en kon de collectie worden 
opgedeeld in verschillende deelcollecties om de uiteindelijke waardebepaling te 
vergemakkelijken. Er werden dertien deelcollecties onderscheiden, hieronder 

14 Herman Mennekens jr. (Vilvoorde 15 mei 1972 -).
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Appreciatie van de toolkit
Reviewing Significance 3.0 bleek vlot toepasbaar op de heel uiteenlopende on-
derdelen van de collectie Mennekens. De stapsgewijze aanpak, met de verschil-
lende perspectieven (regionaal, community, organisatie), maakte een genuan-
ceerde, meerlagige beoordeling mogelijk. Hoewel alle waarderingscriteria op 
zich verdedigbaar waren, bleken ze niet voor elke deelcollectie even relevant te 
zijn. Met name de zintuigelijke en visuele kwaliteit / de emotionele impact van ar-
chief vielen moeilijk te beoordelen. In de praktijk betekende dit vaak dat hier snel 
overheen werd gegaan zodat soms weinig informatie of argumentatie overbleef.

Ook zeldzaamheid / uniciteit bleek een moeilijk toe te passen criterium. Immers, 
één van de inherente kwaliteiten van archieven is net dat ze uniek zijn. Het be-
antwoorden van de criteria moet met andere woorden met de nodige nuance 
gebeuren: de waarderingscriteria moeten aan de collectie worden aangepast en 
niet omgekeerd. 
Daarnaast houdt de methode geen rekening met opvangruimte en eventuele 
andere logistieke belemmeringen. Zo is het mogelijk dat een object of een deel-
collectie kwalitatief wordt gewaardeerd maar dat de instelling niet de capaciteit 
heeft om het te bewaren. Verder misten de hulpvragen hier en daar wat scherp-
te maar globaal genomen waren ze bruikbaar en hielpen ze de gesprekken te 
structureren. De hulpvragen zorgden er bovendien voor dat bepaalde vooron-
derstellingen van deelnemers meer naar de achtergrond verdwenen.

Conclusie
Dankzij de Statement of Significance konden selectiebeslissingen op een een-
voudige manier worden geëxpliciteerd en gedocumenteerd. 
Daarnaast bleek Reviewing Significance niet alleen een handige methode om te 
waarderen maar ook een goede leidraad voor het voeren van gesprekken over 
archieven op organisatieniveau, iets wat nu nog te weinig gebeurt. De methode 
leent zich ook prima voor participatieve doeleinden. Zo is het perfect mogelijk 
om externe stakeholders of leden van de community te betrekken bij de waar-
dering. De praktijk zal echter moeten uitwijzen of de voordelen hierbij opwegen 
tegenover de nadelen.

NIELS PLAS  
LIEP IN HET KADER VAN DE INTERUNIVERSITAIRE MASTER-NA-MASTER ARCHIVISTIEK 
STAGE BIJ HET AMVB IN HET ACADEMIEJAAR 2017-2018. HIJ WERKTE ALS ARCHIVARIS 
BIJ CAVA, CENTRUM VOOR ACADEMISCHE EN VRIJZINNIGE ARCHIEVEN EN BIJ DE 
VLAAMSE OVERHEID

ke objecten, documenten en materialen bestaat ze? Daarna werd telkens (een 
deel van) het materiaal getoond. Dit was belangrijk, in de eerste plaats om de 
sessie inzichtelijker te maken, maar ook, en vooral, voor de belevingswaarde. 
Vervolgens werden aan de hand van de Significance Grid de verschillende hulp-
vragen per criterium overlopen en beantwoord. Tijdens de sessies werd gewerkt 
met grote waarderingsformulieren (A3) zodat iedereen goed kon volgen. De ge-
sprekken werden ook integraal opgenomen door middel van een audiorecorder. 
Op die manier hoefde geen notulist aangeduid te worden en kon iedereen zich 
ten volle concentreren op de waardebepaling. 
Dankzij deze opnames ging bovendien geen kennis verloren en kon op een later 
tijdstip de Statement of Significance worden opgesteld. Aan het einde van elke 
waarderingssessie werd geprobeerd om tot een beslissing te komen inzake de 
bestemming van de deelcollectie. Dit was niet altijd even eenvoudig. In sommige 
gevallen is nog extra herkomstonderzoek van de stukken nodig. In de beginfase 
duurde het ongeveer 45 minuten om één deelcollectie te waarderen. Naarmate 
het waarderingsteam meer vertrouwd raakte met de methode kon deze tijd wor-
den gehalveerd.

Misschien nog enkele praktische adviezen voor een goed verloop van de 
waarderingssessies. 
Allereerst is het belangrijk voldoende tijd te besteden aan het herkomstonder-
zoek van de te waarderen collectiestukken. Een dergelijk onderzoek is arbeids- 
en tijdsintensief maar leidt tot een beter begrip van de collectie en zinvollere 
waarderingssessies. 
Ten tweede is het belangrijk om aan het begin van elke waarderingssessie een 
methodiek- en tijdbewaarder aan te stellen om de gesprekken in goede banen te 
leiden. Zorg er ook voor dat het waarderingsteam niet te groot is (max. 5 à 6 per-
sonen). Het is immers niet evident om in grote groepen consensus te bereiken. 
Verder is het belangrijk om de gesprekken op te nemen. Op die manier gaat geen 
nuance verloren en kunnen ze later (door andere stakeholders / collega’s) worden 
herbeluisterd. Bovendien helpen de opnames ook bij het achteraf opstellen van 
de Statement of Significance. Zorg voor voldoende grote waarderingsformulieren 
zodat iedereen goed kan volgen en probeer in de mate van het mogelijke het ma-
teriaal dat gewaardeerd wordt ook te tonen. Dit maakt de sessies een stuk inzich-
telijker en meer hands-on. Waarderen is een intensief en bij momenten vervelend 
proces. Zorg daarom zeker voor voldoende tijd en probeer niet te veel materiaal in 
één sessie onder handen te nemen. Tot slot is het belangrijk om in het achterhoofd 
te houden dat wat betreft waardering er geen ‘makkelijke’ antwoorden zijn en dat 
er op het einde van de dag knopen moeten worden doorgehakt.
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