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Samenvatting
De hedendaagse beeldendekunstensector is zeer divers. Naast de kunstenaars zelf wordt deze
gevormd door een veld van kunsthallen, tentoonstellingsplaatsen, werkplaatsen, musea en
galerieën. Maar ook erfgenamen, private kunstverzamelaars en onderzoekers maken deel uit van het
veld dat met hedendaagse beeldende kunstenerfgoed te maken krijgt. De archieven en collecties die
hierbinnen ontstaan zijn mogelijk nog meer divers: gaande van personeelsdossiers,
bruikleenformulieren, communicatie met onder andere pers en overheid tot opstellingsplannen,
schetsen, aantekeningen en de kunstwerken zelf. Er kan gesteld worden dat alle vernoemde actoren
een archief en eventueel een collectie aanmaken.
Kenmerkend voor de hedendaagse beeldendekunstensector zijn enerzijds de diversiteit aan archiefen collectiemateriaal, maar anderzijds ook de onduidelijkheid of deze stukken deel uitmaken van het
archief of de (kunst)collectie. Is een voorbereidende schets een archiefstuk of een collectiestuk? En
wanneer wordt dit materiaal erfgoed? Krijgen het atelier en de werken van een kunstenaar de status
van erfgoed wanneer hij overlijdt of is het dan hiervoor nog te vroeg? Hiernaast is het voor de
hedendaagse beeldendekunstensector niet eenduidig duidelijk wat de termen ‘archief’, ‘collectie’ en
‘erfgoed’ inhouden. Dit zorgt voor verwarring en onduidelijkheden.
Een belangrijke vraag die zich stelt is die wie de taak op zich neemt voor de zorg en het beheer van
dit materiaal. Hedendaagse beeldende kunstenorganisaties en kunstenaars hebben in eerste
instantie als taak het creëren van bijvoorbeeld tentoonstellingen of werken. Het zorgdragen voor het
archief mag dan wel als subsidievoorwaarde zijn ingeschreven in zowel het vorige als het nieuwe
Kunstendecreet1 , een vanzelfsprekendheid is dit zeker niet. De beschikbare middelen worden
logischerwijze liever ingezet voor de artistieke werking, dan voor het behoud en beheer van sporen
van het eigen verleden. De meerderheid van de archiefvormers zijn private spelers die niet of slechts
sporadisch projectsubsidies ontvangen zoals kunstenaars, freelance curatoren, verzamelaars,
galeries, ... Alle actoren in de hedendaagse beeldendekunstensector vormen een eigen archief en
bewaren dit meestal ook zelf. In zeldzame gevallen is er een samenwerking met een museum of
archiefinstelling voor de ondersteuning en/of het beheer van (delen van) het archief en de collectie.
Hiernaast stelt zich de vraag naar de toestand van deze archieven en collecties. De situatie is het
meest prangend voor audiovisuele archieven en collecties, en digitaal erfgoed. Men kan een doos
met papieren documenten gedurende vijftig jaar bewaren in een hoek van het kantoor. Indien de
bewaaromstandigheden niet te extreem zijn, zullen de papier documenten en de informatie die ze
bevatten bewaard blijven. Wanneer men diezelfde doos zou vullen met bijvoorbeeld cd-roms, VHScassettes en harde schijven zullen er zich echter grotere problemen voordoen m.b.t. de bewaring van
de inhoud op die dragers. De hard- en software is wellicht niet meer voorhanden voor het afspelen
en openen van de bestanden, los van het feit of de bestanden zelf nog (correct) leesbaar zijn. De
kennis over het bewaren van audiovisuele en digitale archieven en collecties is beperkt. Ook is het
onduidelijk bij welke ondersteunende organisaties men terecht kan met vragen en problemen. Door
1

Zie: http://www.projecttracks.be/nl/over/kunstendecreet
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de onzichtbaarheid van de problemen, het mogelijk informatieverlies en de onbekende risico’s zijn
audiovisuele en digitale archieven en collecties zeer kwetsbaar. Dit in tegenstelling tot fysieke
papieren archieven, die zich – tot zover gekend – meestal in goede staat bevinden en waar slechts
weinig informatieverlies plaatsvindt.
Ondanks het feit dat iedereen een vooral praktische en potentieel historische waarde toekent aan
zijn/haar archief, ontbreekt het vaak aan acties om (voornamelijk het archief)materiaal duurzaam te
bewaren, te beheren en te valoriseren. Het ontbreken van een duidelijke visie over wat het eigen
archief is of kan zijn, samen met de afwezigheid van het vastleggen van afspraken en
verantwoordelijkheden, maakt dat deze archieven kwetsbaar zijn. Zeker bij kleine organisaties en
individuele kunstenaars zijn de noden groter dan de mogelijkheden.
Naast de nood aan tijd, middelen en plaats, is er vooral nood aan een duidelijk aanspreekpunt op
Vlaams niveau en een beleid op hoger niveau over de toekomst van dit erfgoed. Wie beheert deze
archieven en collecties op lange termijn en wie neemt de duurzame bewaring van zowel het fysiek
als digitaal archief op zich?
Uit de SWOT-analyse komt duidelijk naar voor dat, terwijl iedereen een archief en/of collectie
aanmaakt, bewaart en beheert, de kennis over hoe men dit op een duurzame manier kan doen,
veelal ontbreekt. Men vermoedt geen verlies van documenten en bestanden, maar met betrekking
tot het digitale archief is de kennis van mogelijk informatieverlies minder accuraat.
Het ontbreken van een specifiek aanspreekpunt en kenniscentrum voor het erfgoed van de
hedendaagse beeldende kunsten kan, mits de nodige ondersteuning, opgevangen worden door het
netwerk van cultureel-erfgoedorganisaties dat zich rond TRACKS heeft gevormd. Ook de richtlijnen
en tools die op TRACKS ter beschikking gesteld worden, vormen een mogelijkheid om het gebrek aan
kennis en informatie op te vangen. Naar vindbaarheid en valorisatie toe biedt Archiefbank
Vlaanderen een kans om kunstenarchieven te registreren en voor een geïnteresseerd publiek
vindbaar te maken.
Tenslotte moet er werk gemaakt worden van een Collectieplan Vlaanderen dat niet enkel de
cultureel-erfgoedsector dekt maar ook de kunstensector, en dat duidelijk maakt waar
kunstenarchieven- en collecties op lange termijn bewaard, beheerd en verwerkt kunnen worden.
Vandaag ontbreekt er niet alleen een kenniscentrum, maar ook een instelling (of instellingen) die
daadwerkelijk de archieven en collecties kan beheren op het moment de kunstenaars en de
kunstenorganisaties dit zelf niet meer kunnen of willen. De huidige erkende cultureelerfgoedinstellingen, vooral musea en culturele archieven, schieten hier tekort.
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Voorwoord van de opdrachtgever
Hedendaagse beeldende kunst is een kunstvorm die zeer sterk verweven is met erfgoed.
Verzamelaars, musea en bedrijven verzamelen kunstwerken in de vorm van collecties die ze
ontsluiten via tentoonstellingen of bruiklenen. Ook kunstenaars houden eigen werk bij.
Naast de kunstwerken wordt er ook veel materiaal geproduceerd rond een kunstwerk door de
kunstenaar zelf (schetsen, uitnodigingen, brieven, administratie) en door alle spelers die met
kunstenaars werken. Dat bijgehouden materiaal wordt een archief. Kunstenaars houden een archief
bij, maar ook andere spelers doen dit: de galerieën over hun werking en dus de kunstenaars die ze
vertegenwoordigen, de verzamelaars en collecties over de werken die ze aankopen, de curatoren en
de kunstinstellingen over de tentoonstellingen die ze maken en de onderzoekers en schrijvers over
de kunstenaars waarmee ze werken.
Dit archiefmateriaal wordt voortdurend gebruikt in diverse actuele praktijken van de hedendaagse
beeldende kunst:
- kunstenaars gebruiken regelmatig hun eigen archief om terug te blikken op hun werk en
gebruiken ook dikwijls archiefstukken bij de creatie van hun werk;
- elke tentoonstelling is het resultaat van onderzoek op kunstwerken, een oeuvre of thema
waarbij archieven van en over kunstenaars essentieel zijn (curatoren en schrijvers gebruiken
collecties en archieven om over kunstenaars en kunstwerken te reflecteren in de vorm van
tentoonstellingen, maar ook publicaties en conferenties);
- archieven zijn ook belangrijk voor de kunstmarkt omdat archieven mee betekenis en waarde
genereren en omdat archieven van kunstenaars, curatoren en belangrijke instellingen te
koop worden aangeboden;
- archieven spelen een cruciale rol in de discussie over betekenis in de hedendaagse
beeldende kunst en over de vraag wat kunst is.
Hedendaagse kunst wordt vaak afgebakend als kunst na WOII. Dit betekent dat de kunstenaars in
vele gevallen nog leven, en als ze reeds zijn overleden toch nog steeds behoren tot de 'actuele' kunst.
In de meeste gevallen bestaat er nog een nauwe band tussen de kunstenaars en hun archieven.
Wanneer een kunstenaar overlijdt, wordt deze band vaak overgenomen door zijn erfgenamen.
Bij de zorg van archieven uit de beeldendekunstensector zijn verschillende partijen betrokken:
- de erfgoedvormers (vormers van collecties en archieven), in hoofdzaak private spelers die
met eigen middelen en eigen criteria werken, en daarnaast de publieke spelers die collecties
verwerven en een eigen archief samenstellen met grotendeels publieke middelen (aangevuld
met sponsoring en schenkingen op basis van criteria zoals collectieplannen);
- de kunstmarkt die kunstwerken en archieven te koop aanbiedt en die nood heeft aan
symbolische waarde waar ook archieven toe bijdragen;
- de gebruikers van archieven zoals bijvoorbeeld de kunstenaars zelf, de onderzoekers, de
curatoren en instellingen en de verzamelaars die de zorg voor de archieven valoriseren;
- publieke spelers en expertisecentra die werken rond functies als in kaart brengen, behoud en
beheer en methodes van onderzoek en ontsluiting;
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de overheid die het opneemt voor het publiek belang en de private sector samenbrengt met
de publieke sector met het oog op het in kaart brengen van waardevol erfgoed, het behoud
en beheer, het toegankelijk maken en ontsluiten en het stimuleren van onderzoek en
reflectie.
Met deze studie willen we een eerste aanzet geven om het erfgoed binnen de deelsector van de
hedendaagse beeldende kunsten én de problemen/uitdagingen die ermee verband houden in kaart
te brengen.
-

Dirk De Wit
Coördinator internationale relaties en beeldende kunst, Kunstenpunt
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Situering
1.1. Wat zijn archieven en collecties?
Een archief wordt gevormd door alles dat tot stand komt tijdens de werking van erfgoedvormers in
de hedendaagse beeldende kunsten (kunstenaars en hun erfgenamen, maar ook
kunstenorganisaties, galerieën en privéverzamelaars). De precieze inhoud kan heel gevarieerd zijn:
van documenten en werken van administratieve of artistieke aard, tot allerhande objecten en
verzamelingen, zowel fysiek als in digitale vorm. Een collectie is alles wat volgens een bepaald
criterium is bijeengebracht en op of vanuit één plaats wordt beheerd.
De kunstwerken die door andere kunstenaars zijn gecreëerd en door de kunstenaar zijn verworven
door bv. aankoop of ruil beschouwen erfgoedwerkers als een collectie. De kunstwerken die door de
kunstenaar zelf zijn gecreëerd en (nog) in zijn bezit (of dat van zijn erfgenamen) zijn, beschouwen
erfgoedwerkers daarentegen als onderdeel van het archief. De kunstenaars zelf of hun erfgenamen
beschrijven deze eigen werken echter ook vaak als onderdeel van de collectie. Alhoewel het beheer
en de bewaring van een collectie kunstwerken mogelijk andere finaliteiten heeft dan het beheer en
de bewaring van een archief én zelfs andere aandachtspunten en acties vereist, zijn beiden met
elkaar verbonden: een archief kan waardevolle informatie bevatten over bijvoorbeeld de
totstandkoming of levensloop van een kunstwerk – aspecten die mee de waarde en/of betekenis van
een kunstwerk kunnen bepalen. Daarom wordt in deze behoefteanalyse steeds gesproken over het
geheel van archieven en collecties, tenzij anders vermeld. Voor erfgoedwerkers is een collectie in
deze context ook niet noodzakelijk enkel een collectie kunstwerken.
In de kunstensector zijn geen twee archieven of collecties identiek. Ze weerspiegelen immers de
eigenheid en identiteit van de kunstenaar of organisatie die hen heeft gevormd. Ze brengen unieke
kennis en ervaringen samen en vormen de neerslag van de geschiedenis van de kunstenaar of
organisatie. Archieven en collecties zijn op hun beurt ook zelf een informatie- en inspiratiebron voor
nieuwe creaties, hernemingen of promotie. De waarde van het eigen archief en de eigen collectie
kan dus persoonlijk of emotioneel (als sporen uit het verleden), juridisch (de verplichting om
bepaalde zaken te bewaren of als bewijsstuk, zie wettelijke bewaartermijnen) of economisch en
commercieel zijn. Dit laatste is onder andere duidelijk bij de hedendaagse beeldende kunsten en de
letteren, waar de (kunst)werken zelf en een groot deel van het archief een financiële waarde kunnen
hebben. In de eerste plaats kan men zorg dragen voor het archief en de collectie voor zichzelf als
kunstenaar of als organisatie; dit kan zowel vanuit pragmatische noden als vanuit een
erfgoedbewustzijn. In tweede instantie kan men zorg dragen voor zijn eigen archief en de collectie
voor anderen of de gemeenschap. Het archief en de collectie hebben tevens een (kunst)historische
en/of culturele waarde waar onderzoekers, andere kunstenaars of geïnteresseerden nu of later mee
aan de slag kunnen.

1.2. Aanleiding van de behoefteanalyse
Uit de eerste terreinverkenning van het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ bleek dat er zich
reeds expertise en kennis bevindt in de cultureel-erfgoedsector omtrent archief- en collectiezorg in
de kunstensector.2 Deze expertise en kennis is echter niet in alle deelsectoren van eenzelfde niveau.
Voor de deelsector architectuur en vormgeving centraliseert CVAa de kennis en brengt het erfgoed in

2

Zie: http://kp.projecttracks.be/resources/terreinverkenning.pdf
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kaart. Binnen de podiumkunsten is Het Firmament een duidelijk aanspreekpunt, en Resonant staat in
voor het muzikaal erfgoed. Voor het erfgoed van de hedendaagse beeldende kunsten bestaat er
echter geen centraal expertise- of kenniscentrum.
De verschillende deelsectoren hebben zowel gedeeltelijk identieke vragen, maar ook specifieke en
disciplinegebonden problemen. CVAa, Het Firmament en Resonant vormen voor hun deelsectoren
het aanspreekpunt waar kunstenaars en kunstenorganisaties terecht kunnen met deze vragen. Zij
ontwikkelen ook kennis en expertise om aan de bestaande noden tegemoet te komen. Voor de
hedendaagse beeldende kunsten bestaat een dergelijk aanspreekpunt niet.
Hiernaast is er ook de nood om het erfgoed in de verschillende deelsectoren in kaart te brengen.
Resonant en CVAa en hebben op dit vlak al een lange weg afgelegd voor het erfgoed van
respectievelijk de muziek- en architectuursector. CVAa breidt dit momenteel verder uit naar het
erfgoed van de vormgevingssector. Het Firmament heeft in het verleden het erfgoed van het
figurentheater in kaart gebracht, en breidt dit nu uit naar de volledige podiumkunstensector. Door
het ontbreken van een centraal aanspreekpunt/kenniscentrum m.b.t. de archieven en collecties in de
sector van de hedendaagse beeldende kunsten is er in deze deelsector onvoldoende zicht op de
omvang en toestand van dit erfgoed. Dit impliceert ook dat de mogelijkheden voor onderzoek en
valorisatie beperkt blijven en dat dit erfgoed meer kwetsbaar is met het oog op
langetermijnbewaring.
PACKED vzw biedt als expertisecentrum digitaal erfgoed informatie over de processen voor het
aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. Het richt zich zowel tot de
cultureel-erfgoedsector als tot de kunstensector. TRACKS is een project van PACKED vzw in
samenwerking met andere expertisecentra en steunpunten en is het resultaat van het project
'Erfgoedzorg in de kunstensector' (2013 –2014) dat binnen de kunstensector de zorg voor het eigen
archief en collectie(s) wil stimuleren. Het project sensibiliseert de kunstensector ook rond de
aspecten duurzaamheid en preservering in creatie, ontsluiting en presentatie.

1.3. Focus van de behoefteanalyse
Deze behoefteanalyse is een eerste aanzet om het erfgoed binnen de deelsector van de
hedendaagse beeldende kunsten én de problemen/uitdagingen die ermee verband houden in kaart
te brengen. De belangrijkste onderzoeksvragen zijn:
-

Welke archieven en collecties zijn er?
Wie vormt en beheert ze?
In welke toestand bevinden ze zich?
In welke mate zijn de erfgoedvormers en de beheerders van deze archieven en collecties in
de hedendaagse beeldende kunsten zich bewust van de waarde en de mogelijkheden ervan?
Hoe kunnen we de kunstenaars en kunstenorganisaties beter begeleiden of ondersteunen in
het zorgdragen?

Op basis van de bevindingen wordt een sterkte-zwakteanalyse (SWOT) opgesteld voor de sector van
de hedendaagse beeldende kunsten in zijn geheel. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen
worden later, samen met de conclusie, in een rondetafelgesprek afgetoetst bij de doelgroepen.
Deze behoefteanalyse is een eerste verkenning en is niet exhaustief. Toch worden naar verschillende
actoren reeds aanbevelingen geformuleerd waaruit concrete (korte- en langetermijn)acties kunnen
Behoefteanalyse archieven en collecties in de hedendaagse beeldende kunsten

9

worden afgeleid. Tegelijkertijd wordt met dit vooronderzoek getracht reeds een bewustzijn tot stand
te brengen bij de erfgoedvormers.3 Tijdens dit onderzoek wordt er dus vooral gepolst naar de eigen
noden van kunstenaars (en hun erfgenamen), kunstenorganisaties, galerieën en privéverzamelaars
en worden ze, in kader van TRACKS, waar mogelijk en gewenst door PACKED vzw bijgestaan in de
zorg voor hun eigen archieven en collecties.
Een in omvang beperkte klankbordgroep zorgt voor bijsturing en ondersteuning. De klankbordgroep
bestaat uit:
-

Dirk De Wit (BAM / Kunstenpunt);
Saskia Scheltjens (Faculteitsbibliotheek Letteren & Wijsbegeerte UGent);
Rony Vissers (PACKED vzw);
Sofie De Caigny (CVAa).

1.4. Beoogde resultaten van de behoefteanalyse
Dit vooronderzoek ligt aan de basis van verdere aanbevelingen aan de deelsector hedendaagse
beeldende kunsten en andere actoren. De resultaten van dit onderzoek worden geacht in de
toekomst bij te dragen tot:
-

-

-

vergroten van het bewustzijn bij erfgoedvormers en beheerders van archieven en collecties uit
de sector hedendaagse beeldende kunsten m.b.t. het samenstellen en bewaren ervan;
opbouwen en in netwerkverband ter beschikking stellen van kennis over het samenstellen en
bewaren van archieven en collecties;
in kaart brengen van archieven en collecties in de hedendaagse beeldendekunstensector en
vindbaar maken ervan voor professionelen;
creëren van een sterke relatie tussen erfgoedvormers, expertisecentra en de plekken die werken
rond onderzoek en ontsluiten, waardoor het gebruik van archieven en collecties voor onderzoek
en ontsluiting wordt gestimuleerd;
creëren van aandacht voor onderzoek in de hedendaagse beeldende kunst en good practices
omtrent aangepaste vormen van ontsluiting van dat onderzoek, m.a.w. de mogelijkheden tot
valorisatie van het erfgoed verkennen;
een duidelijk aanspreekpunt realiseren voor vragen en problemen m.b.t. archieven en collecties
uit de sector hedendaagse beeldende kunsten.

De acties om deze resultaten te halen moet in fases worden georganiseerd. De eerste stap is het
uitbouwen van kennis omtrent de noden m.b.t. de zorg voor archieven en collecties in de
hedendaagse beeldende kunsten.

1.5. Werkwijze
1.5.1. Vaststellen van de doelgroepen
De hedendaagse beeldendekunstensector werd opgedeeld in verschillende subsectoren zodat
verschillende actoren en de diversiteit in materiaal en in vorm aan bod komen.

3

De onderzoekers met wie werd gesproken in het kader van dit onderzoek, zijn vooral gecontacteerd als
gebruikers en niet als erfgoedvormers.
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In samenspraak met BAM, Instituut voor hedendaagse beeldende, audiovisuele en mediakunst4,
werden in deze behoefteanalyse per doelgroep een aantal actoren gecontacteerd. Er werd gekozen
om de volgende doelgroepen en actoren te bevragen. Een toelichting bij de doelgroepen en
gesprekspartners bevindt zich in Bijlage 1.
Tentoonstellingsplaatsen
-

Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst: Aalst, 7 januari 2015
Extra City Kunsthal: Antwerpen, 4 februari 2015
Etablissement d'en face projects: Brussel, 3 februari 2015

Collectiebeherende instellingen (financieel ondersteund op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet of
van de Vlaamse Gemeenschap)
-

M Leuven: Leuven, 13 november 2014
Museum Dhondt-Dhaenens: Deurle, 26 november 2014
S.M.A.K.: Gent, 19 december 2014
M HKA: Antwerpen, 9 januari 2015

Kunstenaars/ kunstenorganisaties
-

Anne-Mie Van Kerckhoven: Antwerpen, 20 november 2014
Jan Fabre – Angelos: Antwerpen, 10 december 2014

Privéverzamelaars
-

Vanhaerents Art Collection: Brussel, 5 december 2014
Wilfried en Yannicke Cooreman: Puurs, 10 december 2014

Kunstenwerkplaatsen
-

iMAL: Brussel, 16 december 2014

Festivals, biënnales
-

vzw Kunst: Schore, 12 december 2014
Contour: Mechelen, 16 december 2014

Galerieën
-

Base-Alpha Gallery: Borgerhout, 5 december 2014
MSSNDCLRCQ (Meessen De Clercq): Brussel, 3 februari 2015

Erfgenamen en nalaten
-

Stichting Bernd Lohaus: Brussel, 3 december 2014
Estate Philippe Vandenberg: Brussel, 3 december 2014

Onderzoekers
-

Bart Verschaffel (UGent): Gent, 2 december 2014
Adriaan Gonnissen (KULeuven): Leuven, 3 december 2014

4

Sinds 1 januari 2015 is BAM opgegaan in het nieuwe steunpunt Kunstenpunt, dat ten dienste staat van de
kunstensector in Vlaanderen en een fusie is van BAM, Vlaams Theater Instituut (VTi) en Muziekcentrum
Vlaanderen.
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1.5.2. Doelgroepen bevragen
Voorafgaand werd een vragenlijst opgesteld, op basis waarvan er in een gesprek gepolst werd naar
de stand van zaken en noden m.b.t. de archieven en collecties (zie Bijlage 2). Een overzicht van de
vragen vindt u onder de volgende tien punten. Ze verwijzen naar de TRACKS-richtlijnclusters. Met
behulp van deze vragenlijst wordt een antwoord bekomen op de onderzoeksvragen; er wordt
namelijk een zicht verkregen op de inhoud en toestand van archieven en collecties, wie ze vormt,
beheert en gebruikt en welke noden en behoeftes er nog bestaan op het vlak van bewaring en
ondersteuning.
Visie en beleid
Wat wordt er verstaan onder archief, collectie en erfgoed? Wat houdt dit in voor de persoon
of organisatie? Heeft de kunstenaar/organisatie korte en/of lange termijnacties ingeplant
voor zijn/haar archief? Zijn deze ingeschreven in actie- en/of beleidsplannen? Is er iemand
verantwoordelijk voor het archief en de collectie? Welke tijd en middelen krijgt deze tot zijn
beschikking en zijn er afspraken gemaakt over het zorgdragen?
Overzicht
Is de totale omvang van het digitale en fysieke archief en collectie gekend? Waar bevindt dit
materiaal zich?
Waardebepaling
Welke documenten en objecten worden bewust wel of niet bewaard? Van welke waarde is
het archief en de collectie voor de persoon of organisatie? Werden reeds delen van het
archief en/of de collectie afgestoten, vernietigd of zijn delen verdwenen of verloren gegaan?
Orde en beschrijving
Op welke manier is het archief en/of de collectie geordend? Is er een beschrijving of
inventaris gemaakt? Kunnen documenten en objecten makkelijk teruggevonden worden (en
door wie)?
Duurzame bewaring (toestand, bedreiging)
Waar en hoe worden het digitale en fysieke archief en collectie(s) bewaard? Zijn er reeds
delen beschadigd of worden delen bedreigd met informatieverlies? Wordt er gecontroleerd
op beschadigingen of gebeurt er een regelmatig onderhoud van de verschillende
onderdelen? Welke zijn de noden met betrekking tot de bewaring van het digitale archief? Is
men zich bewust van de kwetsbaarheid van digitaal erfgoed?
Gebruik en rechten
Wordt het archief regelmatig door medewerkers of anderen geraadpleegd? Zijn de rechten
op de verschillende onderdelen gekend en/of geklaard? Zijn het archief en de collectie(s)
reeds raadpleegbaar en vindbaar voor derden of wil men het archief en de collectie beter
ontsluiten? Wat wil men nog graag verwezenlijken met of op basis van het archief en de
collectie en wat heeft men hiervoor nodig?
Ondersteuning
Met welke organisaties wordt momenteel samengewerkt m.b.t. het behoud en beheer van
het archief en de collectie? Weet men waar men terecht kan met vragen en voor
ondersteuning? Aan welk soort ondersteuning heeft men momenteel nood?
Behoefteanalyse archieven en collecties in de hedendaagse beeldende kunsten
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Financieringsmodellen van archieven en bewaring en beheer
Op basis van welke middelen doet men de archief- en collectiezorg? Is het archief van
financiële waarde voor de kunstenaar of organisatie?
1.5.3. Vaststellingen formuleren
De kennis over archieven en collecties werd niet enkel aangevuld met de resultaten van de
bevraging, maar ook met informatie uit het TRACKS-traject (o.a. rondetafelgesprekken bij lancering
van de TRACKS-website) en eerdere (piloot)projecten. Op basis hiervan werden vaststellingen
geformuleerd voor elk van bovenstaande thema’s.
1.5.4. Analyse
Op basis van de vaststellingen werd een SWOT-analyse opgesteld waarbij de sterktes, zwaktes,
kansen en bedreigingen m.b.t. de archief- en collectiezorg werden geformuleerd. Hieruit blijkt
duidelijk welke de punten zijn waarrond acties kunnen/moeten gepland worden.

1.6. Evaluatie en conclusie
De vaststellingen en resultaten uit de SWOT-analyse worden besproken met de doelgroepen in een
rondetafelgesprek:
-

Kloppen de bevindingen en vaststellingen?
Kunnen deze representatief worden geacht voor de (deel)sector van de hedendaagse
beeldende kunsten?
Zijn er hiaten?
Wat zijn mogelijke aanbevelingen en acties die we kunnen meegeven en aan welke actoren?
Indien dit niet representatief is, wie moet er dan aanvullend worden gecontacteerd in functie
van correcties en/of aanvullingen?

1.7. Aanbevelingen en acties
Op basis van de SWOT-analyse en het rondetafelgesprek worden aanbevelingen geformuleerd die
gericht zijn op:
-

de sector hedendaagse beeldende kunsten (doelgroepen) zelf;
de cultureel-erfgoedsector;
het kunstensteunpunt;
de overheid.

Vanuit de aanbevelingen kunnen er concrete acties voortvloeien (op korte en lange termijn) die
kunnen uitgewerkt worden in een vervolg of verdieping van deze behoefteanalyse.

1.8. Werkplan
-

Voorstudie en projectplanning
Analyse bestaande bronnen en onderzoeken
Oplijsten en contacteren van gesprekspartners
Bevraging doelgroepen

september – oktober 2014
oktober 2014
oktober – november 2014
december 2014 – januari 2015
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-

Uitschrijven vaststellingen
Opstellen SWOT-analyse
Formuleren van aanbevelingen
Review door gesprekspartners
Rondetafelgesprek
Acties uitwerken

december 2014 – januari 2015
januari – februari 2015
januari – februari 2015
maart 2015
mei 2015
mei – augustus 2015

Zowel de sensibilisering en bewustmaking als de expertiseopbouw gebeurt doorheen het hele
traject. Ze zijn het resultaat van het contact met en de begeleiding van de personen/organisaties.
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Onderzoek
2.1. Bronnen
2.1.1. TRACKS-pilootprojecten
Eind 2013 werden een aantal pilootprojecten opgestart binnen de kunstensector die op TRACKS
worden ontsloten als praktijkvoorbeelden. De pilootprojecten situeren zich in alle deelsectoren en
toetsen de objectieven en motivaties voor archief- en collectiezorg in de kunstensector aan de
realiteit. Pilootprojecten uit de hedendaagse beeldende kunsten, waarvan kennis en ervaringen in
deze behoefteanalyse tevens gebruik werden, zijn:
Annie Gentils Gallery (Antwerpen);
FLACC Kunstenwerkplaats (Genk);
Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst (Aalst);
Stella Lohaus - Stichting Bernd Lohaus (Antwerpen).
De pilootprojecten kunnen worden teruggevonden
Praktijkvoorbeelden.
-

op

de

TRACKS-website

onder

2.1.2. Verslag lancering TRACKS-toolbox
Op 18 juni 2014 werd in de Brusselse Beursschouwburg de TRACKS-toolbox voorgesteld aan de
kunsten- en erfgoedsector. Aan zes tafels vertelden kunstenaars en -organisaties over hun noden en
problemen. Uit de sector van de hedendaagse beeldende kunsten waren zowel kunstenaars als
medewerkers van kunstenorganisaties aanwezig aan de tafels waar Stella Lohaus en Netwerk
respectievelijk vertelden over het belang van opstellingsplannen en het implementeren van een
goede mappenstructuur.
Er werd ook gepolst naar de noden van de aanwezigen op vlak van ondersteuning. Het verslag van
deze namiddag is integraal terug te vinden op de TRACKS-website.
2.1.3. Gesprekken
In aanvulling op de bestaande kennis werden gesprekken gevoerd met verschillende erfgoedvormers
uit verschillende deelsectoren binnen de sector hedendaagse beeldende kunsten. De onderzoekers
met wie werd gesproken in het kader van dit onderzoek, zijn vooral gecontacteerd als gebruikers en
niet zozeer als erfgoedvormers.
2.2. Vaststellingen
Onderstaand worden per TRACKS-cluster vaststellingen geformuleerd die naar voor kwamen tijdens
de gesprekken met kunstenaars en organisaties en/of eerdere projecten of contacten. Bij de meeste
vaststellingen wordt een concreet voorbeeld aangehaald uit één van de gesprekken. Er wordt ook
telkens gerefereerd naar de TRACKS-richtlijnen, waardoor de vaststellingen direct kunnen gelinkt
worden aan wat binnen TRACKS verstaan wordt onder ‘zorgdragen’. De richtlijnen die behoren tot de
basiszorg zijn in vet gezet.5

5

Als een kunstenorganisatie werkingssubsidies ontvangt op basis van het Kunstendecreet, zijn er een aantal
richtlijnen die behoren tot de basiszorg. Hierbij wordt het 'comply or explain'-principe gevolgd: afwijken van de
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2.2.1. Algemeen
De meeste gesprekspartners zijn bevraagd vanuit hun eigen situatie als erfgoedvormer. Door hun
werking als kunstenaar of kunstenorganisatie maken ze op dagdagelijkse basis een archief en/of een
collectie aan. Bart Verschaffel en Adriaan Gonnissen werden gecontacteerd vanuit hun functie als
onderzoekers en gebruikers van archieven en collecties uit de hedendaagse
beeldendekunstensector. Daarnaast bezitten de Vlaamse universiteiten zelf een archief, een collectie
en een bibliotheek, en nemen ze zelf ook archieven en collecties op. Zo schonk architect en
verzamelaar Charles Vandenhove in 2012 zijn kunstcollectie aan de Gentse universiteit.6 De musea
werden bevraagd als archief- en collectievormers, maar ook als actoren die mogelijk een
ondersteunende rol kunnen vervullen.
De termen ‘archief’ en ‘collectie’ worden in dit onderzoek veelal samen gebruikt. Er bestaat een
andere invulling van deze termen in de kunsten- en de cultureel-erfgoedsector, en tussen de
gesprekspartners onderling (zie 2.2.2. Visie en beleid). Wanneer er expliciet enkel over ‘collectie’
gesproken wordt, wordt hiermee bedoeld: ‘Groep van documenten, volgens een bepaald criterium
bijeengebracht en op of vanuit één plaats beheerd’.7
De bevraagde personen en organisaties hebben allen een verschillende organisatie- of
werkingsstructuur. Sommigen worden als vzw structureel ondersteund vanuit het Kunstendecreet,
anderen opereren als bvba of werken als individueel kunstenaar en vormen zo een archief. De
bevraagde organisaties hebben allen een verschillend aantal vaste medewerkers; van één deeltijdse
assistente tot een organisatie met meer dan zeventig medewerkers. Dit beïnvloedt uiteraard ook de
groottes van de verschillende archieven en collecties. Het spreekt ook voor zich dat een persoon die
reeds dertig jaar actief is als kunstenaar of verzamelaar mogelijk een meer uitgebreid archief heeft
dan een organisatie die slechts tien jaar geleden is opgericht. Zo zijn er dus ook verschillen in de
groottes van de archieven en collecties en de leeftijd van de documenten en objecten die zich erin
bevinden.
Alhoewel er onder de geïnterviewden een oververtegenwoordiging is van kunstenorganisaties t.o.v.
kunstenaars, blijkt uit bevraging niet dat deze archieven en collecties minder bedreigd of kwetsbaar
zijn dan die van individuele kunstenaars. Ook voor hen is archiefzorg meestal geen prioriteit, en ook
zij beschikken meestal niet over kennis van archivistiek. Veel van de vaststellingen bij
kunstenorganisaties gelden dan ook voor individuele kunstenaars. Een belangrijk verschil is dat er bij
kunstenorganisaties wel steeds een duidelijke juridische structuur is die het archief omkadert en dat
organisaties die werkingssubsidies ontvangen vanuit het Kunstendecreet gehouden zijn aan de
subsidievoorwaarde ‘zorg dragen voor het eigen archief’.8 De aandacht voor archief- en collectiezorg
is veelal afhankelijk van de waarde die men eraan hecht en de beschikbare tijd en middelen.
Voorbeelden:

richtlijn is mogelijk wanneer dit gemotiveerd wordt. Meer informatie over de basisrichtlijnen en 'comply or
explain' vind u op TRACKS.
6
Voor meer informatie, zie: http://www.architectuur.ugent.be/2012/12/schenking-charles-vandenhove/
7

Definitie afkomstig van Archiefwiki: http://archiefwiki.org/wiki/Collectie
De vzw-wet bevat een aantal bepalingen over de bewaring van bv. boekhouding en bestuursdocumenten.
Voor meer informatie over de subsidievoorwaarde ‘zorg dragen voor eigen archief’ zie:
http://www.projecttracks.be/nl/over/kunstendecreet.
8
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Wilfried en Yannicke Cooreman legden een archief aan vanaf het moment dat ze van start gingen
met het verzamelen van kunst, meer dan vijfendertig jaar geleden.9 Als private verzamelaars zijn
ze niet gebonden aan decreten of regelgeving voor het behoud en beheer van hun archief en
collectie. De wijze waarop ze met hun archief omgaan volgt hun eigen logica. Beiden hebben
geen kennis van archivistiek en er is niemand in dienst om voor het archief te zorgen.
S.M.A.K. telt meer dan vijftig medewerkers. Sinds enige tijd is een medewerkster vanuit het team
Collectie verantwoordelijk voor het archief van het museum. Zij heeft geen specifieke
archiefopleiding genoten, maar het uitgebreide museumarchief wordt nu door haar herbekeken
en beschreven om zo een inhaalbeweging te maken.
2.2.2. Visie en beleid
TRACKS-RICHTLIJN
- Bepaal een visie omtrent het archief en de collectie(s).
- Leg doelstellingen en acties omtrent archief- en collectiezorg schriftelijk vast.
- Maak afspraken en bepaal verantwoordelijkheden omtrent archief- en collectiezorg.
Wat de geïnterviewden beschouwen als een archief of een collectie verschilt. Over het algemeen
beschouwt men als archief al het materiaal dat men (fysiek en digitaal) heeft aangemaakt en
bewaart. Dit bevat het administratieve archief, maar ook artistieke documenten en objecten
(schetsen, werken, …).
Voorbeelden:
Bij Base-Alpha Gallery houdt het fysiek archief onder andere documentatie, artikels,
fotomateriaal en andere losse documenten in die per kunstenaar in mappen en dozen
bewaard worden.
Het archief van Vanhaerents Art Collection bevat voornamelijk de kunstenaarsdossiers. Hierin
bevinden zich bruikleenformulieren, brieven, contracten, documentatie, fotomateriaal en
conditierapporten van de werken.
Bij galerie MSSNDCLRCQ (Meessen De Clercq) worden alle werken actief gedocumenteerd; dit
houdt in dat er beelden in hoge en lage resolutie gemaakt worden en dat de werken
uitgebreid beschreven worden in een databank. Ook opstellingsrichtlijnen en
aandachtspunten m.b.t. het behoud en beheer worden aan het dossier toegevoegd.
Bij de Estate Philippe Vandenberg bestaat het archief uit alle documenten (zowel papier als
digitaal) die de weerslag zijn van de werking van de kunstenaar. Sinds het overlijden van de
kunstenaar maakt de Estate Philippe Vandenberg ook zelf archief aan. Dit tweede archief
wordt tevens steeds verder aangevuld met documentatie rond o.a. nieuwe projecten,
kunstwerken, theorieën en persartikels die ontstaan rond/over de kunstenaar en zijn oeuvre.
Beide archieven zijn onlosmakelijk gerelateerd en complementair. Het volledig archief vormt
zo een dynamisch geheel dat en parcours de route steeds zal meer zal aangroeien en nieuwe

9

Meer informatie over Wilfried en Yannicke Cooreman en hun collectie vindt u in een interview met InitiArt
Magazine: http://www.initiartmagazine.com/interview.php?IVarchive=94
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linken ontwikkelen. Het kunstenaarsarchief vormt zo een levend archief.
Ook documentatie en bibliotheek worden soms als deel van het archief gerekend. Een collectie kan
zowel kunstwerken, bibliotheek als documentatiemappen bevatten. Zeker in collectiebeherende
instellingen zijn de collecties duidelijk onderscheiden van het archief, voornamelijk door een
verschillende wijze van bewaring en beschrijving. Het is echter niet altijd duidelijk wat de grens is
tussen een archiefstuk en een kunstwerk. Soms maken aantekeningen en schetsen deel uit van het
archief, soms krijgen ze het statuut van kunstwerk. Deze lijn en het onderscheid is niet duidelijk te
trekken.
Voorbeelden:
Jan Fabre - Angelos beschikt over een digitaal en fysiek archief, een boeken- en fotocollectie
en een collectie. De collectie omvat kunstwerken en worden bewaard op een aparte,
daarvoor voorziene locatie. Veel archiefdocumenten hebben, in het kader van de ‘Stigmata’tentoonstelling, de afgelopen jaren de sprong naar ‘kunstwerk’ gemaakt.
Stella Lohaus (Stichting Bernd Lohaus) vergeleek de verhouding tussen collectie en archief als
een lichaam. De kunstwerken zijn de botten die het lichaam rechthoudt. Het archief zijn alle
dingen die daarrond draaien, zoals bv. bloed en organen. Zonder de werken is het archief
niets, maar tegelijkertijd zorgt het archief voor een verrijking van de collectie kunstwerken.
Cultureel erfgoed wordt door de Vlaamse overheid omschreven als “al het waardevolle dat wij
overgeleverd kregen van onze voorgangers, maar ook objecten, verhalen, documenten en tradities
die wij aan deze en volgende generaties doorgeven.”10 Cultureel erfgoed is dus alles uit ons verleden
en heden dat we graag voor de toekomst willen bewaren. Het maakt ons bewust van onze cultuur en
geschiedenis, en daarom is het belangrijk dat het behouden wordt. Erfgoed is echter een begrip dat
door de bevraagde personen uit de sector hedendaagse beeldende kunsten niet direct van
toepassing wordt gezien. Erfgoed wordt door hen gezien als datgene wat - in het beste geval overblijft en wordt doorgegeven aan een volgende generatie. Het zelf gecreëerde materiaal wordt
(nog) niet aanzien als erfgoed. De vraag is echter wanneer de overgang plaatsvindt van archief en
kunstwerk naar erfgoed.
Voorbeelden:
Bij Contour beschouwt men de erfenis van vorige generaties als erfgoed. Het eigen archief
kan het erfgoed van morgen worden.
Ook voor Anne-Mie Van Kerckhoven is erfgoed datgene wat overblijft na haar dood.
Voor Stella Lohaus (Stichting Bernd Lohaus) en Hélène Vandenberghe (Estate Philippe
Vandenberg) bevinden het archief en de collectie kunstwerken die zij beheren zich op de
grens wat erfgoed en hedendaagse kunst is. De kunstenaars zijn overleden, dus is het
materiaal erfgoed. Tegelijkertijd worden de werken nog bekeken als hedendaagse kunst en
worden ze te jong bevonden om reeds erfgoed te zijn.

10

Zie: https://cjsm.be/cultuur/themas/cultureel-erfgoed
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Veelal wordt geen specifiek beleid gevoerd m.b.t. het archief. De kunstwerken (en dus de collectie)
komen op de eerste plaats. Er wordt naar gestreefd deze op stukniveau te beschrijven en te
registreren in een registratiesysteem (zie ook 2.2.5. Orde en beschrijven). Middelen worden ingezet
voor een goede bewaring, conservatie en restauratie van de werken. Ook documenten m.b.t.
bruiklenen, verzekering en certificaten worden nauwkeurig bewaard en regelmatig gebruikt.
Wanneer er tijd en middelen zijn, wordt tevens het archief aangepakt. De meeste personen en
organisaties hebben hierin een inhaalbeweging te maken. Veelal is alles bewaard uit het verleden,
maar niet verwerkt of weinig toegankelijk en raadpleegbaar, zeker voor medewerkers (anderen dan
de verantwoordelijke of de eigenlijke vormer) - intern of extern.
Voorbeeld:
Voor Stella Lohaus (Stichting Bernd Lohaus) is de eerste prioriteit dat de werken beschreven
en geïnventariseerd worden. Daarna kan pas het archief aangepakt worden. De collectiezorg
primeert boven de archiefzorg.
Voor Hélène Vandenberghe (Estate Philippe Vandenberg) gaat de ontsluiting van het archief
van de kunstenaar hand in hand met het beheer van de collectie. Het archief is namelijk een
bron van informatie voor een goed beheer van de collectie.
De huidige medewerkers van Etablissement d’en face projects bewaren wat er nog rest aan
archief van de vorige equipes, maar dit is slechts een tiental centimeter aan fysiek
archiefmateriaal. Zelf bewaren ze van de huidige werking een minimum aan documenten en
bestanden.
Bij galerie MSSNDCLRCQ (Meessen De Clercq) komt het archief met betrekking tot de
kunstenaars op de eerste plaats. Het eigen archief en documentatie rond de eigen werking
wordt minder nauwgezet bijgehouden. Doordat de galerie nog maar zes jaar actief is, is het
eigen archief en documentatie echter nog te overzien.
Bij de meeste organisaties is er één persoon die de (eind)verantwoordelijkheid draagt voor zowel het
fysieke als het digitale archief. Hij/zij heeft het beste zicht op waar welke documenten zich bevinden
en kijkt toe op een goed gebruik van de gedeelde server. In een minderheid van de organisaties ziet
deze persoon dit omschreven in zijn/haar takenpakket. In geen enkele organisatie heeft deze
persoon een archiefopleiding gehad, wel sporadisch een opleiding behoud en beheer of conservatie.
Zelden tot nooit is kennis over digitaal archiefbeheer aanwezig of werd hier een opleiding of
workshop rond gevolgd.
Alhoewel er meestal een verantwoordelijke is voor het archief, is de zorg hiervoor zeer
persoonsgebonden. Wanneer deze persoon niet aanwezig is of zou wegvallen, zouden ook de
archiefacties stilvallen of de kennis helemaal verdwijnen.
Voorbeelden:
Zowel bij Jan Fabre - Angelos als bij S.M.A.K., M Leuven en Museum Dhondt-Dhaenens is er
een persoon bij wie de zorg voor het archief ingeschreven staat in het takenpakket. Deze
persoon weet het makkelijkste documenten terug te vinden en kijkt toe op een goede
bewaring van zowel het digitale als fysieke archief.
Bij Base-Alpha Gallery en iMAL is er geen specifieke archiefverantwoordelijke. Hier is het de
directeur die een algemene kennis heeft over de inhoud en de verspreiding van het
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organisatiearchief.
M HKA heeft geen specifieke medewerker die verantwoordelijk is voor het archief. De
verantwoordelijkheid voor de diverse archieven is gedeeld: zorg en beheer van het
archiefmateriaal staat in het takenpakket van de bibliotheekmedewerkers (daarbij hoort ook
het documentatiecentrum, het ICC-archief en het bedrijfsarchief); er is ook een
verantwoordelijke voor de zorg en het beheer van het fotoarchief (zowel analoog als
digitaal); de content manager is verantwoordelijk voor het digitale archief (ensembles.org).
Door de grootte van de organisatie is er echter geen persoon die een overzicht heeft over het
geheel, de verspreiding en de staat van het archief.
De meeste organisaties hebben amper tot geen interne afspraken gemaakt over het archief.
Hierdoor is er weinig controle over wat er waar geplaatst wordt op de server of eenvormigheid in de
bestandsformaten en naamgeving.
Archiefzorg is voor geen van de personen en organisaties een prioriteit. In de meeste gevallen is het
iets dat retroactief gebeurt. Wanneer er tijd is, worden documenten vastgenomen en opgeborgen.
Een aantal organisaties proberen wel regelmatig, na afloop van een project, evenement of
werkingsjaar, het archief bij te werken. Digitale documenten worden bij aanwezigheid van een
gemeenschappelijke server en gedeelde mappenstructuur meestal direct hierin bewaard.
Voorbeelden:
Bij Contour wordt na elke editie het archief van de voorbije biënnale verwerkt.
Ook bij Base-Alpha Gallery probeert men tijdens de rustigere zomermaanden het archief op
te bergen en te ordenen.
Er ontbreken niet alleen interne afspraken, ook met externe partners of organisaties worden geen
afspraken vastgelegd. Galerieën houden een archief bij voor de kunstenaars die zij
vertegenwoordigen. Dit archief bevat onder andere algemene documentatie over de werken en de
kunstenaar zelf, knipsels uit tijdschriften en reviews van tentoonstellingen. Door de kunstenaars is
echter niet steeds geweten wat hun galerie (of verzamelaars) over/van hen bijhouden. Dit probleem
stelt zich vooral wat betreft werken op audiovisuele dragers, mede omdat dit in tegenstelling tot bv.
schilderijen of tekeningen dupliceerbare werken zijn. Wanneer een verzamelaar werk heeft op dvd,
heeft hij dan het enige exemplaar of is er nog een kopie bij de galerie en/of de kunstenaar zelf?
2.2.3. Overzicht
TRACKS-RICHTLIJN:
- Breng je archief en collectie(s) in kaart.
De meeste kunstenaars en organisaties zeggen een goed algemeen zicht te hebben op de
verspreiding van het fysieke archief en de collectie.
Het dynamische (fysieke) archief, dat deel van het archief en de collectie dat nog regelmatig gebruikt
wordt, wordt meestal bewaard in de kantoorruimtes zelf of bij de persoon die deze heeft
aangemaakt. Na verloop van tijd, wanneer het (fysieke) archief overgaat naar de statische fase,
verhuist het archief naar een meer centrale archiefruimte, of worden delen verwijderd (wanneer bv.
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de wettelijke bewaartermijn overschreden is). Documenten en objecten worden fysiek bewaard
waar er plaats is. Dit wil zeggen dat het archief en de collectie vaak verspreid is over verschillende
ruimtes en lokalen. Net door die verspreiding valt het te betwijfelen dat de meeste kunstenaars en
organisaties in praktijk steeds duidelijk weten op welke plek welke delen van het fysieke archief en
de collectie zich bevinden. Slechts in een minderheid van de organisaties is er één ingerichte en/of
hierop afgestemde ruimte.
Voorbeeld:
Bij M HKA wordt het papieren archief in de kantoren bewaard. Wanneer hier geen plaats
meer is, worden de oudste delen verhuisd naar een ruimte die als archieflokaal dienst doet in
het gebouw. Na verloop van tijd verhuist dit deel naar een depotruimte op een andere
locatie. Deze ruimtes zijn niet ideaal, maar door het stabiele klimaat wel voldoende om het
materiaal duurzaam te bewaren.
Digitale bestanden worden lokaal (op eigen laptop/pc) en/of in de serverstructuur bewaard. Bij
ongeveer de helft van de geïnterviewden wordt er gebruik gemaakt van een gedeelde server met
een gemeenschappelijke mappenstructuur. In geval dat er een server is, is de digitale omvang veelal
gekend.
Bij het digitale archief is niet geweten of alle bestanden ook doorstromen naar de server of bv. in emails en op bureaubladen blijft staan. Er wordt wel gezegd dat wanneer een medewerker uit de
organisatie vertrekt er wordt toegezien op het bewaren van zijn/haar e-mails en documenten zodat
informatie niet verloren gaat. Desalniettemin is hier geen duidelijk zicht op. Zeker in het verleden zijn
er op deze manier reeds documenten en ander archiefmateriaal verloren gegaan.
Voorbeeld:
Bij Netwerk wordt gewerkt binnen een gedeelde serverstructuur.11 In het verleden werden
zowel e-mails als documenten van de personen die de organisatie verlieten bewaard binnen
de organisatie. Zo kon zijn/haar opvolger verder werken met het bestaande materiaal en ging
weinig informatie verloren.
Extra City voerde onlangs, op basis van de tools op TRACKS, een nieuwe mappenstructuur in.
Er werd getracht om ook alle documenten en bestanden op oudere externe harde schijven zo
volledig mogelijk over te zetten naar de gemeenschappelijke server.
Bij de wissel van ploeg bij Etablissement d’en face projects zijn veel documenten en
bestanden verloren gegaan. Men werkt enkel lokaal (zonder gemeenschappelijke server). De
grens tussen wat publiek (van de organisatie) of privé (van de medewerker) is, is heel vaag
waardoor er door de organisatie zelf maar weinig bewaard wordt.

11

Meer informatie over de invoering van een nieuwe mappenstructuur bij Netwerk vindt u op de TRACKSwebsite
bij
de
Praktijkvoorbeelden:
http://www.projecttracks.be/nl/voorbeeldprojecten/detail/deontwikkeling-van-een-logische-mappenstructuur-in-netwerk
Behoefteanalyse archieven en collecties in de hedendaagse beeldende kunsten

21

2.2.4.Waardebepaling
TRACKS-RICHTLIJN:
- Verwijder dubbels en versies zonder toegevoegde waarde.
- Bepaal de waarde van je archief en collectie(s).
Bij de vraag wat er doelbewust wel of niet bewaard wordt, klonk meestal dat alles bewaard wordt;
van zowel fysieke als digitale correspondentie, flyers en documentatie tot uitnodigingen en knipsels.
Enkel inkomende post die niets met de eigen werking te maken heeft, wordt niet systematisch
bewaard. Er wordt dus geen systematische selectie toegepast.
Bij professionele organisaties wordt voor de bewaring en selectie van het administratieve archief
veelal rekening gehouden met de wet op de boekhouding voor vzw’s. Administratieve documenten
waarvan de wettelijke bewaartermijn verstreken is, worden regelmatig uit het archief verwijderd of
vernietigd.
Voorbeeld:
Bij Netwerk staat op de mappen van het administratieve archief het jaartal genoteerd
wanneer deze vernietigd mogen worden.
Bij Etablissement d’en face projects wordt er gekozen om weinig materiaal actief te bewaren.
Naast de boekhouding en andere verplichte administratieve stukken worden voornamelijk
brochures, foto’s, drukwerk en promotiemateriaal bewaard. Zoals eerder gezegd worden veel
documenten beschouwd als deel van persoonlijk archief van de medewerker. Correspondentie
en stukken m.b.t. de realisatie van een tentoonstelling worden als eigendom van de curator
of kunstenaar beschouwd, en niet als eigendom van de organisatie.
Iedereen hecht belang aan het bijhouden en bewaren van het archief. Alle archiefmateriaal wordt als
een te bewaren geheel beschouwd, om diverse redenen. In veel gevallen is het archief van praktisch
nut voor de dagelijkse werking. Intern wordt regelmatig teruggegrepen naar documenten. De
voorwaarde voor raadpleging en gebruik is dat het archief (intern) toegankelijk is en dat geweten is
wat het archief inhoudt. Een grotere kennis en toegankelijkheid van het archief zorgt voor een
stijging van de praktische waarde.
Voorbeelden:
Bij Museum Dhondt-Dhaenens is het archief nog te weinig toegankelijk om echt gebruikt te
kunnen worden.
Bij S.M.A.K. merkt men dat sinds het archief (deels) verwerkt is, het meer geraadpleegd en
gebruikt wordt.
Kunstenaars en kunstorganisaties houden archiefmateriaal ook bij als het bewijs en resultaat van hun
(lange) werking en geschiedenis. Het archief representeert de kunstenaar of organisatie en vormt
een neerslag van wat men bereikt heeft. In een enkel geval wordt het archief ook als iets
emotioneels omschreven.

Behoefteanalyse archieven en collecties in de hedendaagse beeldende kunsten

22

Voorbeelden:
Voor vzw Kunst hoort er bij elk document een verhaal, een herinnering.
Ook voor Wilfried en Yannicke Cooreman vertelt elk document een verhaal, van hun relatie
met de kunstenaars, over de aankoop van een werk, …
Het administratieve archief heeft vanzelfsprekend een administratieve en juridische waarde. Het valt
ook niet te ontkennen dat kunstenaarsarchieven ook een (potentiële) financiële waarde hebben.
Deze financiële waarde is voornamelijk van belang na het overlijden van de kunstenaar. Voor
onderzoekers hebben hedendaagse beeldendekunstarchieven voornamelijk een (kunst)historisch
belang. Kunstenaars waar geen archief van bewaard werd of waarvan het archief en de collectie niet
gekend of toegankelijk is, zullen minder onderzocht en minder makkelijk gevaloriseerd worden.
Voorbeeld:
Voor de Estate Philippe Vandenberg ligt het opmaken en ontsluiten van het
kunstenaarsarchief aan de basis van het kenniscentrum van de Estate. Het archief dat door
haar unieke stukken deel uitmaakt van het Vlaamse kunstpatrimonium vormt een
noodzakelijke voorwaarde voor de Estate en toekomstige onderzoekers, curatoren,
studenten, kunstenaars en andere geïnteresseerden om het oeuvre in zijn totaliteit te kunnen
onderzoeken, contextualiseren en steeds opnieuw te herinterpreteren.
Op één organisatie na, ging er naar eigen zeggen bij geen enkele organisatie of persoon reeds
archiefmateriaal verloren – op kleine onderdelen na. Wanneer er materiaal of kennis verloren ging of
zou dreigen te gaan, is dit voornamelijk wanneer een medewerker de organisatie verlaat. Materiaal
dat in de mailbox of op het bureaublad blijft staan, vloeit niet steeds terug naar de gedeelde server
(zie ook 2.2.3. Overzicht).
Aangezien de omvang en de verspreiding van zowel het fysieke als het digitale archief niet in detail
gekend is, en er geen controle gebeurt naar de toestand en schade van het archief, is het echter
moeilijk te zeggen wat verdwenen, verloren is gegaan of beschadigd werd.
2.2.5. Orde en beschrijving
TRACKS-RICHTLIJN:
- Optimaliseer je ordening.
- Maak een overkoepelende ordeningsstructuur.
- Maak een beschrijving van je archief en collectie(s).
Archieven en documenten zijn zelden beschreven, in tegenstelling tot de kunstwerkencollectie, waar
de beschrijving bij de meeste organisaties een prioriteit is.12 Geen enkele organisatie of persoon
heeft een gedetailleerde beschrijving of volledige inventaris van zijn fysieke en digitale archief. In de

12

Over de digitale registratie en beschrijving van kunstwerken bij de Vlaamse musea voor hedendaagse kunst
zie
Bert
Lemmens,
Voorstudie
CAHF-beleid
omtrent
digitale
duurzaamheid,
2013
(http://www.projectcest.be/images/2/2c/20131128_voorstudie_cahf_digitale_duurzaamheid_v1.1.pdf)
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meeste gevallen staat er op de doos of map wat de inhoud is en kan materiaal zo gezocht en
teruggevonden worden. De prioriteit gaat naar het beschrijven en registreren van de kunstcollectie,
aangezien dit de kern vormt van de werking. De meest gebruikte fysieke ordening voor het archief is
vanuit logisch standpunt veelal chronologisch, bv. per tentoonstelling of werkingsjaar. Soms worden
archieven ook alfabetisch (bv. per kunstenaar) of volgens een andere indeling ingedeeld.
Voorbeelden:
S.M.A.K. werkt aan een inventaris door het systematisch aanpakken van het oude archief. Het
archief wordt nu geordend volgens de indeling: ‘kunstenaars’, ‘tentoonstellingen’,
‘bruiklenen’, ‘correspondentie’ en ‘documentatie’. Dit vervangt het oude ‘abc-archief’ waar
alles per kunstenaar samen zat. Alles wordt ontsloten in Excell-tabellen. Het materiaal uit de
categorie ‘kunstenaars’ wordt omschreven op stukniveau, aangezien deze interessante
informatie kan bevatten voor de registratie van de kunstwerken.
Bij Vanhaerents Art Collection worden in de kunstenaarsmappen alle documenten in relatie
tot die kunstenaar gebundeld. Deze mappen worden alfabetisch in hanglades bewaard.
Bij Anne-Mie Van Kerckhoven wordt het artistieke archief thematisch ingedeeld.
Wilfried Cooreman maakte een spreadsheet (rekenblad) een beschrijving van de collectie
werken in hun verzameling. Hierbij werd geen beschrijvingsmodel gebruikt, maar werden
naar eigen behoefte en logica velden opgemaakt.
Netwerk beschikt over een gedetailleerde beschrijving van het overgedragen fysiek archief,
opgemaakt bij de overdracht van het archief naar het Stadsarchief van Aalst.
M HKA beschikt niet over een gedetailleerde of volledige inventaris, enkel over een generieke
beschrijving van de verschillende deelcollecties en archieven. Informatie hierover is te vinden
in de diverse beleidsnota’s en collectiebeleidsplan van het M HKA.
Zoals hierboven reeds gesteld bevindt de kennis over het archief zich meestal bij één persoon. Deze
wordt aangesproken voor het opvragen van een document en kan materiaal snel en makkelijk
terugvinden. Wanneer deze persoon echter zou wegvallen, verdwijnt de kennis over het archief mee.
2.2.6. Duurzame bewaring
TRACKS-RICHTLIJN:
- Zorg voor een goede bewaring van je analoge en papieren archief en collectie(s).
- Zorg voor een goede bewaring van je digitale archief en collectie(s).
Documenten die digitaal aangemaakt worden, worden veelal ook digitaal bewaard. In sommige
gevallen worden deze ook afgedrukt en fysiek bewaard. Dit gebeurt vooral bij bv. contracten,
bruikleenformulieren en subsidiedossiers die ook fysiek moeten ondertekend en verstuurd worden.
Deze worden zowel fysiek als digitaal bewaard. E-mails worden zelden nog afgedrukt. Tegelijkertijd
geldt dat documenten die fysiek aangemaakt worden zelden gescand en dus ook fysiek bewaard
worden.
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2.2.6.1.

Fysiek

Het fysieke archief wordt bewaard in de kantoren, een aparte archiefruimte of waar men plaats
vindt. Het fysieke archief bevindt zich, tot zover men hier zicht op heeft, in vrij goede staat. Doordat
men echter geen duidelijk zicht heeft op alle onderdelen van het fysieke archief en/of hier geen
controle naar gebeurt, is schade niet altijd gekend. Het kan dus gebeuren dat (delen van) het archief
reeds beschadigd is, zonder dat men dit weet. Er wordt wel zo veel mogelijk rekening gehouden om
het archief niet in vochtige kelders, of zolders met een wisselend klimaat te plaatsen.
Voorbeeld:
Bij iMAL bevindt het papieren archief zich in de kantoorruimtes, maar ook in andere ruimtes
waar er plaats is. Door de verspreiding is er weinig zich op de hoeveelheid en de staat van de
onderdelen.
Het archief van de Estate Philippe Vandenberg wordt bewaard in zuurvrije dozen, in
plastieken mapjes in kaften op een speciale plaats in het atelier van de kunstenaar. Het
atelier is voorzien van een meter om de temperatuurschommelingen en de relatieve
vochtigheid te meten en vochtmachines reguleren wanneer nodig. Een groot deel van het
archief is reeds gedigitaliseerd en is voor leden raadpleegbaar via internet en wordt tevens
bewaard op een externe harde schijf.
Bij collectiebeherende instellingen is de kennis intern aanwezig om het fysieke archief op een
duurzame manier te bewaren en gebeurt dit vaak op een professionele manier in (zuurvrije)
kartonnen dozen. Andere personen en kleinere organisaties bewaren hun archief zoals het hen het
beste lijkt, in dozen of mappen, al dan niet rekening houdend met duurzame (zuurvrije)
verpakkingsmaterialen.
Het audiovisuele archief bevindt zich vaak nog op oude audiovisuele dragers zoals bv. VHS, Betacam,
en MiniDV. Dergelijke (analoge en digitale) magnetische dragers vallen ook onder het fysieke archief.
Door het niet meer bezitten van de afspeelapparatuur, is de inhoud soms niet gekend (wanneer op
de drager zelf de inhoud niet vermeld is) en kan schade niet vastgesteld worden. Het materiaal op
dergelijke dragers kan meestal maar worden veiliggesteld door digitalisering, omdat een goede
bewaring van de dragers als fysieke objecten niet afdoend is. De digitalisering creëert echter ook
nieuwe uitdagingen, onder andere m.b.t. de digitale bewaring (die in punt 2.2.6.2. Digitaal, worden
behandeld).
Voorbeeld:
De audiovisuele collectie van Jan Fabre - Angelos is volledig in het beheer van LIMA13. Men
plant tevens de collectie documentaires in hun beheer te geven.
Noden met betrekking tot de bewaring van het fysieke archief en de collectie zijn enerzijds
plaatsgebrek (om alles op een overzichtelijke manier geordend te bewaren) en anderzijds tijdsgebrek
(om alle dozen en mappen te controleren en goed te verpakken en ordenen). Een goede ordening en
een duidelijk overzicht zijn immers de basisvereisten voor het uitbouwen van verdere acties in het
archief en de collectie.

13

http://www.li-ma.nl/site/catalogue/agent/jan-fabre/8416
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2.2.6.2.

Digitaal

Hier maken we een onderscheid tussen het archief op digitale dragers (bv. cd, dvd en externe harde
schijven) en digitaal archief op bv. computers, laptops, servers, en in de cloud.
Nog veel van het oudere digitale archief is bewaard op schrijfbare en herschrijfbare optische schijfjes
(cd-r’s, cd-rw’s, dvd’s, dvd-r’s en dvd-rw’s). Dergelijke schrijfbare en herschrijfbare optische schijfjes,
eventueel met zelfklevende etiketten of met opschrift met onuitwisbare inkt, zijn niet geschikt voor
een duurzame bewaring van digitale documenten en bestanden.14 Ze worden bovendien zelden tot
niet gecontroleerd op leesbaarheid en eventuele schade. Een aantal organisaties vermoeden schade
aan hun digitale dragers, waarbij er ook informatieverlies dreigt. Bij anderen is de toestand niet
gekend door het gebrek aan controle. Men weet soms ook niet in welke mate verlies van de
gegevens dramatisch zou zijn doordat men de precieze inhoud van de dragers niet kent. Zelden
worden bij kleinere organisaties acties ondernomen voor de duurzame bewaring van het
audiovisuele en digitale archief.
Voorbeelden:
Contour plant een acties waarbij hun collectie cd’s en dvd’s overgezet wordt op een nieuwe
drager. Men merkte bij een controle dit jaar dat uit zes gecontroleerde dvd’s uit 2003, de
inhoud van één niet meer leesbaar was.15
Museum Dhondt-Dhaenens vermoedt schade aan de cd-collectie omdat deze geruime tijd in
het zonlicht gestaan heeft. Er zijn in het verleden wel acties ondernomen om de inhoud te
over te zetten naar een nieuwe drager. Men vermoedt geen verlies van gegevens.
Extra City bezit nog veel foto- en videomateriaal op cd en dvd. De dragers, die zich nu in
verschillende dozen bevinden, zijn wel in kaart gebracht. De staat en leesbaarheid van de
inhoud is echter niet gekend.
iMAL beschikt over een grote collectie werken op cd-roms. Er is echter weinig zicht op de
raadpleegbaarheid van de werken. Controle gebeurt enkel wanneer er vraag is naar
hergebruik.
Alles wat voordien op optische schijfjes zoals cd’s bewaard werd, werd bij Jan Fabre Angelos reeds op de server gezet. Wanneer men nu dvd’s of cd’s krijgt, wordt de inhoud
meteen op de server geplaatst.
Een goede bewaring en goede staat van de dragers is niet altijd een garantie dat ook de inhoud nog
kan worden geraadpleegd. Zowel bestandsformaten als software (ook besturingsprogramma’s) en
hardware raken in onbruik.
Alle organisaties maken een back-up van hun digitale archief. Er is echter niet altijd geweten hoe
deze back-up verloopt en hoe deze werkt. Een back-up van de server wordt meestal gemaakt op een
andere server of op een externe harde schijf - beiden in huis. Er werd nog niet stilgestaan wat er

14

Meer informatie over cd’s als ongeschikte drager voor een duurzame bewaring vindt u in volgend artikel:
http://www.scart.be/?q=nl/content/een-kort-tekst-over-de-onbetrouwbaarheid-van-beschrijfbare-cds-voorde-langetermijnopslag-0
15
De acties die Contour hieromtrent plant zullen door PACKED vzw worden ondersteund in kader van TRACKS
en als Praktijkvoorbeeld worden ontsloten.
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gebeurt met de back-up bij bv. brand of inbraak in de kantoorruimtes. Over een back-up op een
andere locatie of bij een andere organisatie werd meestal nog niet stilgestaan.
Cloudservices worden (nog) niet algemeen gebruikt. Er blijft een grote gereserveerdheid t.o.v. een
back-up in de cloud. Een beperkte kennis en vertrouwen in de aanbieders van deze diensten maakt
dat men vooral teruggrijpt naar de beter gekende opties zoals bv. externe harde schijven en servers.
Zeker voor audiovisuele archieven en collecties biedt de bewaring van back-ups op andere
geografische locaties of in de cloud een grote uitdaging. De audiovisuele bestanden zijn vaak zo
zwaar dat het niet evident is om ze te transporteren via het internet.
Ondanks het feit dat alle personen en organisaties een back-up maken en hier het belang van inzien,
is er geen goed zicht op de mogelijkheden hoe het maken van een back-up het best kan verlopen.
Een back-up, manueel of automatisch gemaakt, wordt zelden tot niet gecontroleerd, wat de kwaliteit
en de waarde van de back-up beperkt.
De meeste organisaties moeten maar zelden gebruik maken van hun back-up, bv. wanneer een
bepaald document per ongeluk gewist wordt, wordt dit via de back-up terug opgehaald. Door het
gebrek aan controle en gedetailleerde zicht op de inhoud van het archief, is het echter niet altijd
geweten of en wanneer delen van het digitale archief zijn verdwenen en of dit op de back-up terug te
vinden is. De schade van het digitale archief is tevens niet goed gekend door het ontbreken van
(regelmatige) integriteitscontroles. Checksums worden niet gegenereerd waardoor men geen zicht
heeft op de mogelijke schade van de onderdelen.
Voorbeelden:
Zowel M Leuven als S.M.A.K. zijn voor hun digitale infrastructuur afhankelijk van
respectievelijk de stad Leuven en Gent. Ook de back-up van hun digitale archief wordt door
de ICT-dienst van de stad verzorgd.
Bij iMAL maakt iedereen een eigen back-up op een eigen externe harde schijf. Een andere
back-up wordt jaarlijks gemaakt op twee externe harde schijven, waarvan er zich één bij de
directeur thuis bevindt.
Bij vzw Kunst werd het systeem voor het maken van de dagelijkse back-up (op twee harde
schijven) door een externe technicus geïnstalleerd. Hoe deze precies werkt, is niet gekend en
er rijzen ook soms vragen op welke de meest recente back-up is.
Netwerk ondervond hoe essentieel een back-up was toen aan de vooravond van een trash
day de server crashte. Ook tijdens de trash day zelf bleek de back-up van belang voor het
terughalen van per ongeluk verwijderde documenten.16
Rond het digitale archief stelt zich nog de vraag: moet alles dat digitaal aangemaakt wordt, ook
bewaard en geback-upt worden? Door de snelheid en gemakkelijkheid waarmee documenten
aangemaakt en gedupliceerd worden, kan de hoeveelheid digitaal archief snel onoverzichtelijk
worden. Er is geen duidelijkheid en er zijn geen afspraken gemaakt over welke versies bewaard
moeten worden en in welke bestandsformaten dit best gebeurt.

16

Het verslag van de trash day bij Netwerk Aalst en de rol van hun back-up hierin kan u lezen bij de
Praktijkvoorbeelden op de TRACKS-website: http://www.projecttracks.be/nl/voorbeeldprojecten/detail/deontwikkeling-van-een-logische-mappenstructuur-in-netwerk
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In het uitzonderlijke geval van M HKA zoekt men ook naar een manier voor zowel het kwalitatief
organiseren van de gedigitaliseerde en digitaal geboren informatie als het verbinden en
contextualiseren ervan (met andere kunstwerken, over de grenzen van de eigen instelling heen).
Men wil hiermee ook een dienst aanbieden aan de hedendaagse beeldendekunstensector.
Voorbeeld:
M HKA heeft Ensemblebank gecreëerd (zie http://ensembles.mhka.be). Ensemblebank is een
webtool die wordt gebruikt door de medewerkers van het museum en gericht is op het
duurzaam digitaal beheer van informatie en inzichten. M HKA wil ensembles.org in de
toekomst extern aanbieden (bv. aan kunstenaars) om het gestructureerd multidisciplinair
onderzoek in netwerkverband te stimuleren. Het kunstwerk ‘tot leven doen komen’ door te
verbinden en te contextualiseren heeft pas zin wanneer je over de grenzen van de instellingen
werkt. M HKA wil haar Ensemblebank zo breed en internationaal mogelijk beschikbaar
maken, voor musea, kunstenaars, onderzoekscentra en/of archieven. Als initiatiefnemer bezit
M HKA de rechten op het kennissysteem en kan ze sub-licenties toekennen voor andere
gebruikers. Aan diverse soorten gebruikers kunnen diverse rechten worden toegekend door
de administrator, voor een geheel of delen van een of meerdere ensembles. Zo wordt de
Ensemblebank een dienst en kunnen er binnen het systeem deelruimtes ontstaan die
autonoom kunnen worden beheerd en niet noodzakelijk toegankelijk zijn voor M HKA.
M HKA koestert met Ensemblebank mooie ambities. Het museum neemt met Ensemblebank het
verdienstelijke initiatief om de eigen werken/collectie te contextualiseren met werken/collecties,
archieven, publicaties en evenementen die niet noodzakelijk tot de eigen instelling behoren. Het
museum streeft hierbij een integrale benadering van kennisbeheer na die haar collectieafdeling
overstijgt, waardoor ze ook bepaalde evenementen is beginnen beschrijven. Verder bevat
Ensemblebank informatie over een grote groep kunstenaars en kunstwerken, is ze voorzien van een
open API die datadoorstroming mogelijk maakt en is de applicatie toegankelijk voor zowel
desktopcomputers als smartphones en tablets. Deze sterke pluspunten worden echter ondermijnd
door enkele fundamentele vragen. Deze vragen hebben betrekking op verschillende aspecten, o.a.
het open source karakter van de gebruikte software en de (technische) documentatie over het
systeem, de beschikbaarheid in eigen huis van een systeembeheerder, de manier waarop informatie
wordt uitgewisseld tussen Ensemblebank en het collectiebeheersysteem Adlib, de mate waarop
Ensemblebank beantwoordt aan de eisen en verwachtingen van andere gebruikers dan M HKA zelf
en de mate waarin het voldoet aan goede praktijken met betrekking tot de vindbaarheid van data
(hier digitale objecten en metadata). Met betrekking tot de vindbaarheid is bijvoorbeeld het
belangrijk dat de opgeslagen data uniek en liefst duurzaam identificeerbaar zijn, en dat ze
(eenvoudig) kunnen worden geharvest, kunnen worden hergebruikt door derden en - via linked data
– kunnen worden gekoppeld aan andere datasets. Op basis van de verstrekte gegevens worden deze
vragen voorlopig onvoldoende op een geruststellende manier beantwoord. Ook de manier waarop M
HKA Ensemblebank vandaag inzet, roept vragen op. In de sectie ‘Archief Panamarenko’ vindt men
digitale reproducties van bv. affiches, schetsen en foto’s. In het beste geval krijgt de gebruiker hierbij
de creatiedatum, de oorspronkelijke afmetingen en informatie over het materiaal aangeboden, maar
geen (inhoudelijke) beschrijving en contextuele gegevens – terwijl net die gegevens belangrijk zijn
om de objecten vind-en bruikbaar te maken voor onderzoek. De fundamentele vragen hebben dus
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enerzijds betrekking op Ensemblebank als informatiesysteem en anderzijds op Ensemblebank als
verzameling van informatie.
Over het bewaren van e-mails zijn nog vele vragen aanwezig. Moeten alle e-mails bewaard worden?
Hoe worden deze best bewaard? De meeste personen en organisaties houden een ordening van
binnenkomende e-mails binnen de eigen e-mailserver. Sommigen slaan belangrijke e-mails ook op op
de gemeenschappelijke server. Een minderheid van de gesprekspartners drukt nog e-mails af.
Voorbeeld:
Bij Jan Fabre - Angelos worden alle e-mails bewaard op de server. Men heeft echter nood
aan een systeem waarbij deze meer systematisch in de juiste map terecht komen zodat ook
de doorzoekbaarheid verhoogd wordt.
Op de website wordt vaak een overzicht bijgehouden van de voorbije activiteiten. Projectwebsites of
websites van een vorige editie worden bewaard en online gehouden. Zo is de eigen website voor
veel personen en organisaties een ‘live archief’ waarbinnen men zelf makkelijk gegevens of data uit
de eigen geschiedenis terug vinden. Doordat de IT-kennis niet overal in huis aanwezig is, is er niet
altijd geweten of de gegevens op deze website duurzaam bewaard kunnen worden. Veelal is men
afhankelijk van de persoon of het bedrijf dat we website bouwde en host.
Voorbeelden:
Contour houdt alle voorbije biënnale-websites integraal online zodat deze steeds
toegankelijk zijn: http://www.contourmechelen.be/biennials.php.
Ook S.M.A.K. gaf aan een tentoonstellingsoverzicht te hebben op zijn website
(http://www.smak.be/tentoonstellingen.php?la=nl&t=archief&y=2015) en dat men dit
graag verder uitgebreid wou zien met beelden en teksten.
In de loop van dit onderzoek nam S.M.A.K. een nieuwe website in gebruik. Hierdoor wijzigde
het bovenstaande webadres van het tentoonstellingsoverzicht, wat op zich een weinig
duurzame manier is om informatie ter beschikking te stellen aan derden (weblinks worden
hierdoor verbroken).
Op de vorige website van Extra City was ook foto- en videomateriaal ontsloten. Met het in
gebruik nemen van een nieuwe website zijn deze beelden niet mee overgenomen.
Niettegenstaande het CMS van de oude website nog bewaard is, kunnen deze bestanden
niet gedownload worden. De bestanden zijn tevens niet meer terug te vinden op de server.
Vele gesprekspartners werden zich tijdens het gesprek pas bewust van de kwetsbaarheid van het
digitale archief. De bewaring van bv. cd-roms, dvd’s, cd’s en externe harde schijven, en het maken
van back-ups roepen nog vele vragen op.

Behoefteanalyse archieven en collecties in de hedendaagse beeldende kunsten

29

2.2.7. Gebruik en rechten
TRACKS-RICHTLIJN:
- Weet welke rechten er rusten op documenten en objecten in je archief en/of collectie(s).
- Klaar de rechten op documenten en objecten.
- Maak je archief en collectie(s) vindbaar.
- Hou bij het digitaliseren rekening met de bestaande standaarden.
De meeste gesprekspartners gaven aan dat het (zowel papieren als digitale) archief regelmatig door
medewerkers binnen de organisatie zelf geraadpleegd wordt - voornamelijk om praktische redenen.
Musea maken regelmatig gebruik van het archief voor het opstellen van een tentoonstelling of
onderzoek voor een nieuwe tentoonstelling. Ook andere kunstenorganisaties gebruikten delen van
het archief reeds voor het maken van bv. publicaties en tentoonstellingen, of voor het opzoeken hoe
bepaalde processen tot stand kwamen of samenwerkingen verliepen.
Er werd reeds aangehaald dat hoe toegankelijker en beter geordend het archief en de collectie is,
hoe meer het geraadpleegd word. Vragen van externe geïnteresseerden of onderzoekers komen niet
frequent voor. Wanneer deze gesteld (zouden) worden, wordt hier in de meeste gevallen wel aan
tegemoet gekomen. De musea voor hedendaagse kunst krijgen regelmatig vragen van studenten of
onderzoekers voor onderzoek van archiefmateriaal.
Voorbeelden:
Bij S.M.A.K. gebeuren de collectieonderzoeken op basis van het archief. Zeker het laatste
collectieonderzoek ‘Kunst in Europa na ’68’ werd quasi volledig opgebouwd op basis van
archiefmateriaal. Naast werken zijn ook archiefdocumenten tentoongesteld.
Contour krijgt na afloop van een biënnale nog regelmatig vragen van leerkrachten of
mensen die de biënnale bezocht hebben voor het gebruik van materiaal.
Ook Anne-Mie Van Kerckhoven duikt regelmatig opnieuw het eigen archief in voor een
publicatie of voor de creatie van nieuw werk.17
Bij M HKA werden de tentoonstellingen ‘Dear ICC’, ‘Homo Faber’, ‘De Artefactum-jaren’, ‘5ensembles’ en ‘Panamarenko-Universum’ opgebouwd aan de hand van het archief.
Archiefbank Vlaanderen (ABV) was door quasi niemand van de geïnterviewden gekend. Na een korte
schets over de werking van ABV, waren de meeste organisaties geïnteresseerd om in de toekomst
hun eigen archief te registreren en om het zo vindbaar te maken voor externen. De geplande actie
om samen met de expertisecentra en Archiefbank Vlaanderen om archieven in de kunstensector te
registreren en in kaart te brengen wordt ook door onderzoekers enthousiast onthaald. Voor
onderzoekers zijn hedendaagse beeldende kunstenarchieven niet altijd makkelijk, online en/of
fysiek, vindbaar en toegankelijk. Hoe belangrijker een archief is, hoe beter het wordt afgeschermd
voor raadpleging.

17

Bij Anne-Mie Van Kerckhoven start binnenkort een project waarbij haar diacollectie wordt gedigitaliseerd,
zodat deze kunnen hergebruikt worden bij de creatie van nieuw werk. Het verloop van dit project is binnenkort
te lezen bij Praktijkvoorbeelden op TRACKS.
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Voorbeelden:
Adriaan Gonnissen maakt voor eigen onderzoek regelmatig gebruik van Archiefbank
Vlaanderen. Hij beschouwt de databank als een vertrekpunt voor het grasduinen en vinden
van archieven.
Ook voor Bart Verschaffel is het in kaart brengen van het (huidig en toekomstig)
hedendaagse beeldende kunstenerfgoed een belangrijke eerste stap. Het virtueel
samenbrengen van archieven en ontsluiten kan hierop volgen.
Er is wel interesse om meer van het archief en de collectie (online) te ontsluiten, maar er is niet altijd
geweten hoe dit het beste gebeurt. Ook de rechtenproblematiek speelt hier een rol in. Niet alle
rechten op het materiaal zijn voldoende gekend of geklaard voor een online ontsluiting. Rechten zijn
slechts vaag gekend. Vooraleer men archief- en collectiemateriaal – tekst of beeld – online plaatst
klaart men wel meestal de rechten uit men de rechthebbenden.
Voorbeeld:
Van alle gesprekspartners was enkel Anne-Mie Van Kerckhoven als kunstenares aangesloten
bij SABAM voor het beheer van de rechten op haar werk. Zij regelen alles en brengen haar
op de hoogte van aanvragen die binnenkomen.
Etablissement d’en face projects merkte op dat men op een haalbare manier wil omgaan
met auteursrechten. Men vindt dat het wederzijds gebruik van archiefmateriaal moet
kunnen zonder expliciete toestemming omdat het onderdeel is van de
samenwerking/uitwisseling tussen de tentoonstellende organisatie en de kunstenaar. Vanaf
het moment dat auteursrecht een strikt juridische aangelegenheid wordt, overstijgt het hun
mogelijkheden en interesse, en verzaakt men om er iets aan te doen. Ondanks het feit dat er
geen juridische afspraken worden gemaakt, is men nog nooit met problemen
geconfronteerd.
2.2.8. Ondersteuning
TRACKS-RICHTLIJN:
- Weet waar je terecht kunt voor hulp en informatie in verband met archief- en collectiezorg.
- Weet wanneer en hoe je een nieuwe bewaarplaats voor je archief en collectie(s) kan vinden.
Archiefinstellingen en expertisecentra in Vlaanderen zijn minder tot niet gekend. Bij het contacteren
van de organisaties voor deze bevraging leerden sommige van de kunstenaars en
kunstenorganisaties TRACKS en PACKED vzw (beter) kennen. BAM, tot begin 2015 steunpunt voor
hedendaagse beeldende, audiovisuele en mediakunsten, is als ondersteunende organisatie echter
goed gekend en gevolgd.
De meeste organisaties houden hun archief en collectie graag in eigen beheer. Enerzijds zodat het
makkelijk bruikbaar en raadpleegbaar is voor de organisatie zelf (praktisch), anderzijds om het geheel
van documenten en materiaal zelf te kunnen beheren en hierover te beslissen. Wanneer er echter
interesse is om het (fysieke en/of digitale) archief en/of de collectie over te dragen naar een
bewaarinstelling, is vaak niet geweten waar men terecht kan of wie hierin geïnteresseerd zou kunnen

Behoefteanalyse archieven en collecties in de hedendaagse beeldende kunsten

31

zijn. Een aantal organisaties werkten wel reeds samen met een collectiebeherende instelling voor
ondersteuning en/of het beheer van hun archief en collectie.
Voorbeelden:
Netwerk schonk reeds een deel van het papieren archief naar het stadsarchief in Aalst. Het
plant om ook in de toekomst papieren en digitaal archief verder over te dragen. In hun
huidige werking worden ze ook ondersteund door Lieve Arnouts, stadsarchivaris van Aalst.
Ook Museum M heeft een samenwerking lopen met het stadsarchief voor de ondersteuning
van de huidige archiefzorg en de overdracht van het papieren, statische archief.
Contour hoeft de dvd-collectie niet nodig in eigen beheer te houden. Wanneer een andere
organisatie of collectiebeherende instelling interesse zou tonen voor een overname van het
materiaal, zou hier op ingepikt worden. Op suggestie van PACKED vzw werd contact
opgenomen met zowel het Stadsarchief van Mechelen en Argos.
Estate Philippe Vandenberg heeft voor een overdracht verschillende gespreken gehad met
het Archief voor Hedendaagse Kunst in België (AHKB) en S.M.A.K. Men heeft uiteindelijk
beslist om het archief niet in bewaring te geven daar het AHKB en S.M.A.K. geen
middelen/tijd/mankracht hebben om het archief (binnen een haalbare termijn) te
ontsluiten. Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) in Brussel richt
zich niet op de hedendaagse beeldende kunst en was dan ook geen potentiële partner voor
de Estate.
Musea worden in mindere mate beschouwd als instellingen die ook advies en ondersteuning kunnen
bieden op vlak van archief- en collectiezorg. Kunstenaars en organisaties vinden wel hun weg naar
deze musea wat betreft de conservatie en restauratie van kunstwerken. Het is tevens niet duidelijk
of de Vlaamse musea voor hedendaagse kunst zelf de nodige middelen en expertise in huis hebben
voor het ondersteunen van kunstenaars en andere kunstenorganisaties.
Met concrete vragen betreffende archief- en collectiezorg wordt eerst gekeken naar de kennis die
aanwezig is in de eigen organisatie of in een netwerk van kennissen. Afhankelijk van het netwerk en
eerdere professionele activiteiten zijn ook organisaties als Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium (KIK/IRPA), Argos, Depotwijzer en vakdocenten aan diverse kunsthogescholen
gekend.
Voorbeelden:
S.M.A.K. kreeg in het verleden sporadisch vragen van kunstenaars, maar denkt dat musea
onvoldoende gekend zijn als ondersteunende organisatie op vlak van archiefzorg.
M HKA wil graag een ondersteunende en dienstverlenende rol m.b.t. de archiefwerking
uitbouwen (cf. Beleidsplan M HKA 2012 - 2016). Hiervoor worden er echter geen middelen
verkregen waardoor deze rol kan opgenomen worden.
Estate Philippe Vandenberg werkt samen met verschillende kunsthogescholen (La Cambre
en de Erasmushogeschool). Studenten van de opleiding restauratie en conservatie van
schilderijen kunnen kunstwerken van Philippe Vandenberg onderzoeken, ze doen waar nodig
kleine restauraties en preventieve conservaties op schilderijen en worden hierbij
ondersteund door de docenten. Voor het ontsluiten van het archief werkte de Estate samen
met de opleiding archivistiek aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
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Er is vooral nood aan het ondersteunen van kleinere organisaties en individuele kunstenaars. Het
erfgoed bij deze niet-gesubsidieerde personen en organisaties is zeer kwetsbaar en dreigt
makkelijker te verdwijnen omdat het minder zichtbaar is. Voor de ondersteuning van individuele
kunstenaars wordt voornamelijk gekeken naar galerieën.
De meeste gesprekspartners denken dat een centrale organisatie die kennis en expertise rond
archief- en collectiezorg bundelt, nuttig kan zijn. Deze organisatie dient vooral een aanspreekpunt te
zijn voor diverse vragen en een platform dat organisaties met elkaar in contact brengt. De kennis en
expertise die samengebracht en terug opengesteld zou worden, zou voor een verdere
professionalisering van de sector kunnen zorgen. Wanneer er nieuwe initiatieven genomen moeten
worden, moet de financiering hiervan los staan van de financiering van de kunstenorganisaties zelf.
De oprichting van een nieuw orgaan mag dus met andere woorden niet ten koste gaan de
werkingsbudgetten uit het Kunstendecreet.
Hiernaast werd er ook meerdere keren gesproken over een centrale bewaarplaats voor beeldend
kunstenerfgoed. Een instelling die (een selectie) van de archieven en collecties uit de hedendaagse
beeldendekunstensector bewaart, naar model van het Nederlandse Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie 18 kan een oplossing bieden voor het plaatsprobleem dat vele
personen en organisaties hebben. Een dergelijke instelling zou soelaas kunnen bieden voor de
leemte die er is ontstaan door de omvorming van het Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven (AMVC) in het Letterenhuis. Alhoewel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het Archief
en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) bestaat, enkele geïnterviewden in Brussel
gevestigd zijn en het AMVB zich sinds een paar jaar met werkbezoeken en vormingsactiviteiten
expliciet richt op de kunstensector, bleef deze instelling onvermeld in de gesprekken. Ook het Archief
voor Hedendaagse Kunst in België (AHKB), dat is verbonden aan de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België, kwam nauwelijks aan bod omdat de geïnterviewden niet precies weten wat de
werking van dit archief is.
Het bezoek in kader van de bevraging was voor de meeste organisaties een herinnering om aandacht
aan hun archief en collectie te schenken. Vragen konden gesteld worden, vroeger geplande acties
kwamen terug naar boven en werden opnieuw opgepikt. Het plaatsbezoek en persoonlijk contact
werd als zeer waardevol beschouwd.
Voorbeeld:
Vzw Kunst zag zeker het nut in van de bevraging over de behoeftes en noden. Het tweede
deel van het gesprek, waarin een aantal medewerkers concrete vragen stelden over o.a.
bestandsformaten en bewaring van het digitale archief, was echter het deel dat echt
waardevol was, doordat het concreet en direct antwoorden bracht op zaken waar al enige
tijd onduidelijkheid over bestond.

18

Voor meer informatie, zie https://rkd.nl/nl/

Behoefteanalyse archieven en collecties in de hedendaagse beeldende kunsten

33

2.2.9. Financieringsmodellen van archieven en bewaring en beheer
Alle personen en organisaties financierden de zorg voor hun archief en collectie vanuit hun eigen
middelen, inclusief middelen uit de kunstmarkt. Sporadisch worden extra middelen aangevraagd via
een projectsubsidie binnen het Kunstendecreet.19
Niemand voorzag vooralsnog een specifiek budget voor de zorg voor het archief. Men gebruikt het
archief ook niet om inkomsten uit te genereren. Men vraagt hoogstens een administratieve kost
wanneer documenten opgevraagd worden, en wanneer deze gescand en/of opgestuurd worden.
Voorbeeld:
Anne-Mie Van Kerckhoven verkreeg een subsidie voor het maken van een kunstenaarsboek,
waarbinnen een digitalisering van haar diacollectie zal plaatsvinden. Deze digitalisering
maakt ook hergebruik en ontsluiting van het materiaal mogelijk.
Een subsidie voor de ontsluiting van het archief van Philippe Vandenberg werd door de
overheid geweigerd met het argument dat de musea en archiefinstellingen hiervoor
verantwoordelijk zijn. Ook was er geen consensus op basis van welk decreet de
subsidieaanvraag diende te worden ingediend (Kunstendecreet of Cultureel-erfgoeddecreet).
Extra City plant een aantal acties rond archiefzorg op te zetten en wil hiervoor ook graag
middelen uit het eigen budget vrijmaken.

2.3. Sterkte-zwakte analyse
Deze sterkte-zwakte analyse richt op zich de erfgoedvormers, in dit geval kunstenaars (en hun
erfgenamen),
kunstenorganisaties
(zoals
tentoonstellingsplekken,
kunstenwerkplaatsen,
collectiebeherende instellingen, festivals en biënnales), galerieën en privéverzamelaars. Met de
aanduiding “erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende kunsten” bedoelen we hier deze actoren.
In deze sterkte-zwakte analyse zijn de volgende spelers niet opgenomen als erfgoedvormers:
curatoren en critici die onafhankelijk werken, onderzoekers en universiteiten. Deze erfgoedvormers
verdienen bijkomend onderzoek. De ervaring leert echter dat de werkcondities van kunstenaars en
curatoren/critici die onafhankelijk werken veel parallellen vertonen, en het vormt een hypothese dat
dit ook geldt voor de erfgoedzorg. Met onderzoekers werden er wel gesprekken gevoerd, maar dan
vooral met het oog op hun rol als gebruiker van de archieven van kunstenaars, kunstenorganisaties,
galerieën en privéverzamelaars.
Sterktes (INTERN)

Zwaktes (INTERN)

1.

1.

2.

Bij erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende
kunsten is er een groeiend bewustzijn omtrent het
belang van de zorg voor het eigen archief en
collectie(s). Archieven en collecties zijn een
belangrijk element in het creëren en tonen van
hedendaagse beeldende kunst.
Erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende
kunsten bewaren fysiek en digitaal archiefmateriaal.

Erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende
kunsten hebben meestal geen expliciete
doelstellingen en acties omtrent archief- en
collectiezorg. Het gevolg is dat zij hierdoor steeds
weer naar de achtergrond dreigen te verdwijnen,
mede omdat het geen primaire doelstellingen zijn.
Als de doelstellingen niet expliciet zijn, kunnen ze
ook niet worden getoetst en wordt het ook moeilijk
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3.

Erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende
kunsten hebben (een beperkte) basiskennis over wat
nodig is om een goede bewaring van hun fysieke
archief en collectie(s) te verzekeren.
4. Erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende
kunsten raadplegen en (her)gebruiken intern
regelmatig hun eigen archief en collectie(s).
5. In kunstenorganisaties is er meestal één persoon die
de verantwoordelijkheid voor archief- en
collectiezorg draagt.
6. Wanneer er bij erfgoedvormers in de hedendaagse
beeldende kunsten een (gemeenschappelijke) server
is, is de omvang van het digitale archief/collectie
meestal gekend.
7. Erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende
kunsten hanteren meestal een ordening in hun
archief, zeker in hun digitaal archief.
8. Erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende
kunsten maken vaak een beschrijving in tekst en/of
beeld van hun collectie(s).
9. Er zijn momenteel meestal geen duidelijke
aanwijzingen dat er reeds een significante
hoeveelheid materiaal is verloren gegaan bij de
meeste erfgoedvormers in de hedendaagse
beeldende kunsten.
10. Kunstenaars werken vandaag meer samen en delen
infrastructuur, materiaal en kennis. Deze vormen
van opschalen en delen biedt kansen voor complexe
processen zoals archiveren en bewaren.
11. Erfgoedvormers in de private sector (o.a.
privéverzamelaars, galerieën en kunstenaars en hun
erfgenamen) ontwikkelen modellen voor het in kaart
brengen en de financiering van de zorg voor
collecties en archieven. Een oeuvre of een private
collectie heeft het voordeel dat het overzichtelijker
is dan een publiek archief of collectie dat vaak het
resultaat is van de werkzaamheden gedurende
meerdere decennia van verschillende teams en
directies.

12. Een aantal erfgenamen van kunstenaars verenigen
zich voor een actieve zorg voor kwaliteitsvolle
nalatenschappen en voor het delen van kennis.

om medewerkers op dit vlak aan te sturen.
2. De basiskennis van erfgoedvormers in de
hedendaagse beeldende kunsten is ontoereikend
om een degelijk behoud en beheer van hun digitaal
archief en collectie(s) te verzekeren.
3. Als er bij erfgoedvormers in de hedendaagse
beeldende kunsten een medewerker is die de
verantwoordelijkheid draagt omtrent archief- en
collectiezorg, wordt die daar meestal niet in
ondersteund binnen de organisatie, en heeft die
nooit een archiefopleiding genoten.
4. Bij erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende
kunsten ontbreken meestal niet enkel interne
afspraken over het archief en de collectie; ook met
externe partners of organisaties worden geen
afspraken vastgelegd. Dergelijke afspraken dreigen
ook te ontbreken bij steeds meer voorkomende
samenwerkingen tussen kunstenaars.
5. Erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende
kunsten brengen zelden hun archief en collectie(s)
(volledig) in kaart; ze zijn vaak verspreid over
verschillende ruimtes en lokalen – dit geldt ook voor
het digitaal archief.
6. Door erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende
kunsten worden dubbels en versies zonder
toegevoegde waarde meestal niet systematisch uit
het archief verwijderd; ze doen geen of nauwelijks
een waardebepaling van hun archief en collectie(s)
waardoor er door gebrek aan schoning en selectie
een plaatstekort en een gebrek aan overzicht
ontstaat.
7. Bij erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende
kunsten ontbreekt meestal een beschrijving in tekst
en/of beeld van hun archief.
8. Erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende
kunsten weten vaak niet waar ze terecht kunnen
voor hulp en informatie in verband met archief- en
collectiezorg; ook weten ze vaak niet wanneer en
hoe ze een nieuwe bewaarplaats voor hun archief en
collectie(s) kunnen vinden.
9. Erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende
kunsten weten vaak niet welke rechten er rusten op
documenten en objecten in hun archief en/of
collectie(s); het gevolg is dat de rechten dus vaak
ook niet geklaard zijn opdat ze publiek toegankelijk
zouden kunnen worden gemaakt.
10. Erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende
kunsten maken hun archieven en collectie(s)
meestal niet toegankelijk, noch vindbaar voor
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derden.
11. Erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende
kunsten hebben vaak beperkte werkingsmiddelen,
en de prioriteit voor de besteding ervan ligt bij het
creëren en tonen van werk. Hun kennis over
alternatieve of aanvullende financieringsbronnen is
bovendien beperkt. Er blijven vragen over de
duurzaamheid van de modellen voor de financiering
van de zorg voor collecties en archieven die werden
ontwikkeld door erfgoedvormers in de private sector
(o.a. privéverzamelaars, galerieën en kunstenaars).
Het is ook nog onduidelijk voor welke gevallen deze
modellen wel of niet soelaas bieden.

Kansen (EXTERN)

Bedreigingen (EXTERN)

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

In het Kunstendecreet is de zorg voor het eigen
archief ingeschreven als een verplichting voor het
bekomen van werkingssubsidies.
Met TRACKS zijn er richtlijnen en tools beschikbaar
gemaakt die de zorg voor het eigen archief en
collectie(s) van erfgoedvormers in de hedendaagse
beeldende kunsten ondersteunen; ook verzekert
TRACKS een algemeen aanspreekpunt.
Er bestaat een cultureel-erfgoedsector met
collectiebeherende erfgoedinstellingen,
expertisecentra, steunpunt en andere
ondersteunende organisaties waar erfgoedvormers
in de hedendaagse beeldende kunsten kunnen
aankloppen voor advies.
In bepaalde gevallen kunnen erfgoedvormers in de
hedendaagse beeldende kunsten terecht bij
collectiebeherende erfgoedinstellingen, bestuurlijke
archieven of universiteitsarchieven en -bibliotheken
voor de overdracht van hun archieven en collecties.
Deze instellingen beslissen daarover op basis van
interne criteria en collectieplannen.
Op federaal niveau is er het Archief voor
Hedendaagse Kunst in België (AHKB), een archief- en
documentatiecentrum over het artistieke leven in
België vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot op
heden.
Bepaalde erfgoedvormers bouwen zelf specifieke
expertise op rond behoud en beheer van collecties
en archieven. Hierdoor ontstaat een kans om die
expertise, die vaak complementair is aan die in
collectiebeherende instellingen, te delen met andere
spelers in het kunsten- en cultureel-erfgoedveld.
Archiefbank Vlaanderen is geïnteresseerd in de
registratie van archieven en collectie(s) van
erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende

2.

3.

4.

In tijden van economische crisis en besparingen is
het in de sector van de beeldende kunsten vaak de
erfgoedzorg die onder druk komt te staan en wordt
bevroren of geschrapt. De primaire doelstelling van
kunstenaars en kunstenorganisaties ligt immers
elders, nl. bij het creëren en tonen van werk.
Er bestaat geen specifiek
aanspreekpunt/kenniscentrum m.b.t. erfgoedzorg in
de sector van de hedendaagse hedendaagse
beeldende kunst. Hierdoor ontbreekt een duidelijk
overzicht van waardevolle archieven en collecties in
de sector van de hedendaagse beeldende kunsten in
Vlaanderen, en blijft het maken van goede
afwegingen m.b.t. overdrachten vaak moeilijk of
zelfs onmogelijk. Omdat er naast elkaar wordt
gewerkt worden er ook kansen op het vlak van
onderlinge uitwisseling van ervaringen en expertise
gemist.
Musea voor hedendaagse kunst en culturele
archieven hebben vaak geen beleid om
erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende
kunsten te ondersteunen bij hun zorg voor archief
en collectie(s); een belangrijke reden hiervoor is
dikwijls het gebrek aan middelen. De zorg voor hun
eigen archieven en collecties zal ook steeds
primeren op het vervullen van de rol van landelijk
aanspreekpunt, expertiseverstrekker en/of depot
voor de hele sector van de Vlaamse beeldende
kunst, waardoor ze in de praktijk moeilijk
combineerbaar zijn.
Een aangehouden proactieve ondersteuning door
cultureel-erfgoedorganisaties bij de zorg voor de
archieven en collecties, die door de erfgoedvormers
in de hedendaagse beeldende kunsten zelf worden
beheerd, biedt geen garantie dat deze archieven en
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kunsten, en zet hieromtrent een actie op samen met
de expertisecentra.
8. Zowel op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet als
het Kunstendecreet is de toekenning van
projectsubsidies mogelijk.
9. Er is niet enkel in Vlaanderen maar ook
internationaal een brede groep (potentiële)
gebruikers geïnteresseerd in de archieven en
collectie(s) van erfgoedvormers in de hedendaagse
beeldende kunsten, o.a. onderzoekers, curatoren,
tentoonstellingsplekken en andere kunstenaars.
Door deze belangstelling worden ‘passieve’
erfgoedvormers ontdekt en aangezet tot
erfgoedzorg.
10. Culturele archieven werken in het kader van hun
beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid aan
een Collectieplan Vlaanderen.
11. Vlaanderen heeft een sterke traditie van privaat
initiatief en ondernemerschap in de beeldende
kunst, met name de verzamelaars en galeries. De
Vlaamse overheid onderzoekt hoe aanvullende
financieringsstromen naar de cultuursector mogelijk
zijn en ondernemingszin en ondernemerschap
kunnen worden gestimuleerd. Ze kan zowel haalbare
goede praktijkvoorbeelden die bestaan m.b.t. privéfinanciering van erfgoedzorg in de beeldende kunst
als stimulerende maatregelen in kaart brengen om
private spelers te betrekken bij de erfgoedzorg in de
beeldende kunst.
12. Kunstenaars, hun erfgenamen en curatoren zoeken
naar nieuwe vormen van onderlinge samenwerking
om hun onderzoek, productie, presentatie en
archivering te organiseren en te financieren, en gaan
van daaruit partnerschappen aan met publieke en
private partijen.

collecties ooit ook bij collectiebeherende
instellingen in Vlaanderen zullen terechtkomen. Dit
is problematisch als vanuit het overkoepelende
Collectieplan Vlaanderen een overdracht wordt
nagestreefd of noodzakelijk wordt geacht. Ondanks
de investering met de steun van de Vlaamse
overheid in een proactieve ondersteuning blijft er zo
toch nog een kans dat de archieven en collecties
uiteindelijk ergens terecht komen waar ze niet goed
worden bewaard en/of niet publiek toegankelijk zijn.
5. Musea voor hedendaagse kunst zijn vooral
geïnteresseerd in archieven en collectie(s) als die
aansluiten bij hun eigen collectie.
6. Er bestaat nog onduidelijkheid over de
implementatie van de decretale verplichting van
archiefzorg, over hoe de Vlaamse overheid TRACKS
als richtinggevend kader wil gebruiken en verder wil
financieren.
7. Niet alle erfgoedvormers in de hedendaagse
beeldende kunsten zijn gebonden aan het
Kunstendecreet, waardoor de verplichting op de
zorg voor eigen archief voor hen niet geldt.
8. Er bestaat onduidelijkheid over de mogelijkheid van
het bekomen van projectsubsidies voor de zorg voor
het eigen archief en collectie(s); het is niet altijd
duidelijk op basis van welk decreet en bij welke
overheid men best kan aankloppen voor financiële
ondersteuning.
9. Er is geen overkoepelend depotbeleid dat soelaas
biedt voor de langetermijnbewaring van archieven
en collectie(s) van erfgoedvormers in de
hedendaagse beeldende kunsten. Er ontbreekt een
specifiek aanspreekpunt/kenniscentrum m.b.t.
erfgoedzorg in de sector van de hedendaagse
beeldende kunst dat de opdracht heeft om naar
waardevolle archieven en collecties te speuren,
hiervoor een plan op te stellen en een traject op te
zetten om ze veilig te stellen en toegankelijk te
maken. Hierdoor is er een risico dat artistieke
nalatenschappen verspreid raken en ontoegankelijk
worden/blijven door gebrek aan een visie en beleid
van de Vlaamse overheid.
10. Door de internationale interesse dreigen bepaalde
archieven en collecties naar het buitenland te
verdwijnen. Dit is problematisch als vanuit het
overkoepelende Collectieplan Vlaanderen een
overdracht naar een collectiebeherende instelling in
Vlaanderen wordt nagestreefd of noodzakelijk wordt
geacht. Ondanks de investering met de steun van de
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11.

12.

13.

14.

15.

Vlaamse overheid in een proactieve ondersteuning
blijft er zo toch nog een kans dat de archieven en
collecties uiteindelijk ergens terecht komen waar ze
niet goed worden bewaard en niet publiek
toegankelijk zijn.
Ondanks het feit dat volgens de statuten van CAHF
samenwerking en afstemming op het gebeid van
collectieverwerving tot haar activiteiten behoren,
blijft het in Vlaanderen moeilijk voor de musea voor
hedendaagse kunst om tot een Collectieplan
Vlaanderen te komen voor hedendaagse beeldende
kunsten.
Er is geen overkoepelend Collectieplan Vlaanderen
waarbij er afstemming is tussen de culturele
archieven en de musea voor hedendaagse kunst.
Zelfs als er een globaal overzicht komt van de
archieven en collecties in de sector van de
beeldende kunst in Vlaanderen, zal dit een
dynamisch overzicht zijn en dus hiaten bevatten. Er
zullen echter ook hiaten zijn doordat een
Collectieplan Vlaanderen op basis van een dergelijk
overzicht ook een herstructurering / herinrichting
van de sector zal vragen. Een dergelijk
herstructurering / herinrichting moet vertrekken van
de huidige situatie en zal nooit het ideaal
benaderen, waardoor mogelijk bepaalde hiaten
zullen blijven bestaan.
Wanneer erfgoedvormers in de hedendaagse
beeldende kunsten kunnen aankloppen bij
bestuurlijke archieven of universiteitsarchieven en bibliotheken voor de overdracht van hun archieven
en collecties, is het niet altijd duidelijk wat zij er op
hun beurt mee doen om ze veilig te stellen en te
ontsluiten. Deze onduidelijkheid is het resultaat van
een gebrek van visie en/of middelen, en verstoort
het nodige vertrouwen tussen de archiefvormers en
de collectiebeherende instellingen.
Ondanks de belangstelling van een brede groep
(potentiële) gebruikers die geïnteresseerd zijn in de
archieven en collectie(s) van erfgoedvormers in de
hedendaagse beeldende kunsten, worden niet alle
archieven en collectie(s) ‘ontdekt’, waardoor
‘passieve’ erfgoedvormers niet worden aanzet tot
erfgoedzorg.
Er bestaan geen duidelijke afspraken met het
federale niveau waardoor een kader ontbreekt om
tot afspraken te komen met bv. AHKB en KIK/IRPA.
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2.3.1. Toelichting bij sterktes en zwaktes
De sterktes en zwaktes zijn de factoren die intern aanwezig zijn in de werking van de kunstenaars en
kunstenorganisaties. We gaan hier niet verder op in omdat deze reeds uitgebreid aan bod kwamen in
de Vaststellingen (zie 2.2. Vaststellingen). Ze worden hier dus niet meer toegelicht.
2.3.2. Toelichting bij kansen en bedreigingen
Kansen:
1. In het Kunstendecreet is de zorg voor het eigen archief ingeschreven als een subsidievoorwaarde
voor het bekomen van werkingssubsidies. Hierdoor wordt er bij kunstenorganisaties reeds
gesensibiliseerd omtrent archiefzorg. Het biedt een (beperkt) kader om in de sector van de
hedendaagse beeldende kunsten aan archief- en collectiezorg te doen.
2. TRACKS stelt richtlijnen en tools ter beschikking die kunstenaars en kunstenorganisaties helpen
bij de zorg voor het eigen archief en collectie(s). Pilootprojecten worden uitgewerkt en gedeeld
als praktijkvoorbeelden. TRACKS is tevens een aanspreekpunt voor de hele kunstensector waarbij
ook doorverwezen kan worden naar andere relevante organisaties.
Voorbeeld:
Bij ‘Praktijkvoorbeelden’ op www.projecttracks.be vindt men praktijkvoorbeelden van
Netwerk (‘Een kennisborgingsproject bij Netwerk’ en ‘De ontwikkeling van een logische
mappenstructuur in Netwerk’), FLACC (‘Projectarchieven en -collecties van FLACC
ontsluiten met ICA-AtoM’), Annie Gentils Gallery (‘Archiefzorg bij Annie Gentils Gallery’),
Stichting Bernd Lohaus (‘Opstellingsplannen ontwerpen voor de sculpturen van Bernd
Lohaus’) en Svend Thomsen / TVF (‘Een tijdelijk noodonderkomen voor het audiovisuele
archief van Svend Thomsen / TVF’).
3. Er bestaat een cultureel-erfgoedsector met collectiebeherende instellingen, expertisecentra,
steunpunt en andere ondersteunende organisaties waar kunstenaars en kunstenorganisaties
kunnen aankloppen voor hulp en ondersteuning. Deze organisaties kunnen ook gevonden
worden op TRACKS: http://www.projecttracks.be/nl/organisaties.
Voorbeeld:
De geïnterviewde collectiebeherende instellingen als M HKA, M Leuven en S.M.A.K.,
hebben, net als de expertisecentra, vandaag reeds op basis van het Cultureelerfgoeddecreet de taak om hun expertise met betrekkingen tot de zorg voor archieven en
collecties ter beschikking te stellen. In de praktijk blijken ze naar kunstenaars en
kunstenorganisaties echter weinig actief te zijn op dit vlak. Bij de opmaak van de
opstellingsplannen voor de sculpturen van Bernd Lohaus, die op TRACKS zijn
gepubliceerd, waren echter zowel M HKA als S.M.A.K. betrokken. Beide musea hebben
werken van Bernd Lohaus in hun collectie. Ook het pilootproject met Annie Gentils
Gallery verliep in samenwerking met M HKA.
Het zijn niet enkel de musea voor hedendaagse kunst die een rol kunnen vervullen. In
2008 schonk beeldend kunstenaar Raoul De Keyser een reeks van 180 werken op papier
aan het Gentse Museum voor Schone Kunsten (MSK).
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4. In bepaalde gevallen kunnen kunstenaars en kunstenorganisaties ook aankloppen bij bestuurlijke
archieven of universiteitsarchieven en -bibliotheken. Voor universiteitsarchieven en bibliotheken
zijn archieven en collecties van kunstenaars en kunstenorganisaties niet alleen potentiële
bronnen voor onderzoek en dus kennis, maar zijn ze ook belangrijk voor de praktijkontwikkeling
van (toekomstige) onderzoekers, curatoren en schrijvers die actief met het erfgoed aan de slag
gaan.
Voorbeelden:
In Vlaanderen beheren verschillende bestuurlijke archieven cultureel erfgoed. Een aantal
van hen (Provinciaal Archief West-Vlaanderen, Stadsarchief Leuven, Stadsarchief Ieper,
Stadsarchief Mechelen en Stadsarchief Waregem) hebben op basis van hun werking van
de Vlaamse overheid zelfs het kwaliteitslabel van erfgoedinstelling gekregen. Uit een
TRACKS-pilootproject bij Netwerk (‘De ontwikkeling van een logische mappenstructuur in
Netwerk’) blijkt het nut en de mogelijkheden van een samenwerking met een lokaal
bestuurlijk archief (in dit geval het Stadsarchief Aalst, dat zelfs geen kwaliteitslabel als
erfgoedinstelling heeft).
In 2012 schonk de architect Charles Vandenhove zijn waardevolle kunstcollecties aan de
Universiteit Gent. De collectie Vandenhove zal werkmateriaal zijn voor tentoonstellingen,
onderwijs en onderzoek op het gebied van kunst en architectuur.
5. Alhoewel op Vlaams niveau het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC) is
verdwenen (vervangen door het Letterenhuis dat beperkter is qua scoop) bestaat er op het
federaal niveau nog steeds het Archief voor Hedendaagse Kunst in België (AHKB), een archief- en
documentatiecentrum over het artistieke leven in België vanaf de tweede helft van de 19e eeuw
tot op heden dat opereert onder de vleugels van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België. Het AHKB neemt nog steeds archieven en documentatie op die een link hebben met de
collectie van het Museum voor Schone Kunsten en haar satellietmusea (Museum Meunier,
Museum Wiertz, Museum Magritte, Museum Fin-de-siècle). Zij verlenen ook advies aan bv.
kunstenaars, erfgenamen en verzamelaars, en verwijzen door naar andere archiefinstellingen
indien de adviesvraag niet binnen de eigen prioriteiten past. Het archief is tweemaal per week
open voor onderzoekers en geïnteresseerden.20
6. Archiefbank Vlaanderen zet in 2016 een actie op, samen met de expertisecentra, over de
registratie van archieven en collecties in de kunstensector, naar analogie met het traject rond
sporterfgoed.21 Kunstenarchieven en -collecties worden door deze registratie beter zicht- en
vindbaar gemaakt voor geïnteresseerden en onderzoekers. De voorbereidingen voor dit traject
worden in 2015 gemaakt.

20

Het archief kampt met personeelstekort waardoor er niet genoeg personeel is voor de opvolging,
digitalisering en ontsluiting van het materiaal. Er is tevens geen kennis aanwezig van born digital erfgoed,
waardoor men hier momenteel weigerachtig tegenover staat. Er bestaat ook geen volledige inventaris van wat
er zich in het archief bevindt.
21
Zie: http://www.archiefbank.be/?q=node/372
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7. Binnen zowel het Cultureel-erfgoeddecreet als het Kunstendecreet is de toekenning van
projectsubsidies voor erfgoedprojecten mogelijk.22 Hierdoor kan extra financiering gevonden
worden voor acties die verder gaan dan de basiszorg en die bijdragen tot bijvoorbeeld een
betere ontsluiting, reflectie of valorisatie van het archief en/of de collectie.
Voorbeeld:
Het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’, waaruit TRACKS is ontstaan, begon in 2013
zelf met een projectsubsidie die toegekend werd op basis van het Kunstendecreet.
In 2013 kreeg Sven ’t Jolle een projectsubsidie voor de digitale archivering, inventarisering en ontsluiting van zijn tekenwerk. Het advies van de Beoordelingscommissie
Beeldende kunsten vermeldt: “De kunstenaar heeft in zijn carrière een grote hoeveelheid
materiaal in schetsboeken verzameld, dat op deze wijze wordt geïnventariseerd (incl.
registratie van meta-data) en ontsloten – niet enkel voor een publiek, maar ook voor de
kunstenaar zelf. Digitaal materiaal is immers gemakkelijker te hanteren en te raadplegen
dan het vele papier. Het is dan ook niet uitgesloten dat deze grotere beschikbaarheid en
toegankelijkheid van dit materiaal zullen bijdragen tot nieuwe inzichten, een nieuwe
manier van werken en een nieuwe ontwikkeling in het oeuvre.”
De Beoordelingscommissie Beeldende kunsten vestigt ook systematisch de aandacht op
het probleem van archivering (vooral bij oudere kunstenaars) in haar opeenvolgende
landschapstekeningen.23
8. Zowel in Vlaanderen als internationaal heeft een brede doelgroep interesse in de archieven en
collectie(s) van kunstenaars en kunstenorganisaties. Musea, onderzoekers en curatoren maken
steeds meer gebruik van archief- en collectiemateriaal in hun onderzoeken. Ook worden er de
laatste jaren regelmatig tentoonstellingen opgebouwd rond het verleden en maken deze gebruik
van archiefdocumenten en -stukken.
Daarnaast zijn onderzoekers, curatoren, en andere kunstenaars tevens geïnteresseerd om
archieven en collecties verder te ontdekken, te gebruiken en te valoriseren.
Voorbeelden:
Een reeds aangehaald voorbeeld hiervan is de tentoonstelling van het Collectieonderzoek
III: Kunst in Europa na ’68 bij S.M.A.K. Maar ook de andere musea voor hedendaagse
kunst gebruiken regelmatig archiefstukken in een tentoonstelling.
Ook Herbert Foundation werkte in de tentoonstelling Genuine Conceptualism (2014) met
archiefdocumenten en -stukken van curator Lynda Morris.24 De collectie van de Herbert
Foundation is al verschillende keren in het buitenland tentoongesteld (o.a. in Casino
Luxemburg, Kunsthaus Graz am Landesmuseum Joanneum en mumok Wenen).
Adriaan Gonnissen maakt voor eigen onderzoek regelmatig gebruik van archieven, die hij
al dan niet opzoekt met behulp van Archiefbank Vlaanderen.
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Alles over de soorten subsidies is te vinden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport &
Media: http://www.kunstenerfgoed.be/nl/wat-doen-we/onze-subsidies.
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Informatie verkregen van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport & Media.
Zie: http://www.herbertfoundation.org/nl/exhibitions/7/genuine-conceptualism
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9. Culturele archiefinstellingen werken in het kader van hun beheersovereenkomst met de Vlaamse
overheid aan een Collectieplan Vlaanderen. Dit collectieplan moet een duidelijk zicht geven op
welke actoren waar terecht kunnen met hun erfgoed, zodat het hele (Vlaamse) veld gedekt is.
Het Collectieplan Vlaanderen krijgt vorm binnen de schoot van Overleg Landelijke Archieven
Vlaanderen (OLAV) en Archiefbank Vlaanderen. Archieven en collecties uit de beeldende kunsten
komen in Vlaanderen vandaag vaak terecht in het hiaat tussen de culturele archieven, de musea,
de erfgoedbibliotheken en de bestuurlijke archieven. Het plan biedt de kans om dit hiaat in kaart
te brengen en er een oplossing voor te bieden. De vrees bestaat echter dat dit Collectieplan
Vlaanderen zich vooral zal richten op de maatschappelijke sectoren die vandaag reeds worden
gedekt door de culturele archieven, en niet op hiaten zoals de (beeldende)kunstensector.
10. Minister van Cultuur Sven Gatz stelde op 2 juli 2015 de eerste bouwstenen rond aanvullende
financiering in de culturele en creatieve sectoren (CCS) voor. De minister werkt daarnaast ook
een witboek uit. Het witboek omvat een traject rond aanvullende financiering en brengt
haalbare en wenselijke aanvullende financieringsvormen voor de Vlaamse cultuursector in
kaart.25
Bedreigingen:
1. Doordat er geen specifiek kenniscentrum m.b.t. erfgoed in de sector van de hedendaagse
beeldende kunst bestaat, is er geen centrale plaats waar kennis wordt verzameld over de
waardevolle archieven en collecties in de sector hedendaagse beeldende kunsten in Vlaanderen,
waar en bij wie ze bewaard worden en over de toestand waarin ze zich bevinden. De bestaande
kennis zit verspreid en wordt amper/niet gedeeld. Het overzicht ontbreekt. Er is tevens geen
specifiek aanspreekpunt waar actoren uit de hedendaagse beeldende kunsten terecht kunnen
met vragen omtrent het behoud en beheer van hun erfgoed.
Voorbeeld:
In zijn Beleidsnota 2014-2019: Cultuur schrijft minister Sven Gatz dat hij M HKA wil
uitbouwen als expertisecentrum en motor voor een inhaalbeweging in het Vlaamse
erfgoed- en museumveld. Hij schrijft dat de dimensie van onderzoek en de archiefwerking
i.h.b. op vlak van kunstenaarsarchieven een focus blijven en geïntensifieerd moeten
worden. Uit de praktijk blijkt echter dat de afgelopen jaren de focus van M HKA op
kunstenaarsarchieven zeer beperkt was en dat ook de zorg voor het eigen archief nog
ruim voor verbetering vatbaar is. Uit het gesprek met M HKA bleek ook niet dat er op
korte termijn een kentering valt te verwachten op dit vlak wegens een gebrek aan
middelen en capaciteit. Zelfs als M HKA erin zou slagen de dimensie van onderzoek en de
archiefwerking i.h.b. op vlak van kunstenaarsarchieven te intensifiëren, stelt zich nog
steeds de vraag of hiermee ook de noden omtrent archiefzorg in de brede
beeldendekunstensector zelf zullen gedekt zijn. Er zijn momenteel nauwelijks goede
voorbeelden van collectiebeherende instellingen die erin slagen op een goede manier de
(dienstverlenende) rol van expertisecentrum voor een ganse sector te vervullen. De
expertise van M HKA zal in het beste geval steeds slechts een deel van de mogelijke
oplossing zijn, naast de expertise die elders wordt opgebouwd en ter beschikking gesteld.
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Zie: https://cjsm.be/cultuur/themas/cultuur-en-economie/aanvullende-financiering
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2. Musea voor hedendaagse kunst en culturele archieven hebben vaak geen beleid om kunstenaars
en kunstenorganisaties te ondersteunen bij hun zorg voor archief en collectie(s). Een gebrek aan
middelen is vaak de reden voor het ontbreken van een structureel uitgebouwde ondersteunende
rol. Musea en culturele archiefinstellingen zijn vaak ook niet gekend als instanties waar men
terecht kan voor hulp en ondersteuning.
3. Zelfs als cultureel-erfgoedorganisaties een beleid hebben om kunstenaars en
kunstenorganisaties op een aangehouden en proactieve manier te ondersteunen bij de zorg voor
archief en collectie(s), biedt dit geen enkele garantie dat deze archieven en collecties ooit ook bij
collectiebeherende instellingen in Vlaanderen zullen terechtkomen. Zij kunnen alsnog in privéhanden terechtkomen, en zelfs naar het buitenland verdwijnen. Dit is problematisch wanneer de
archieven en collecties in het buitenland niet goed zouden bewaard worden of niet publiek
toegankelijk zouden worden gemaakt. Indien de Vlaamse overheid de bedoeling heeft bepaalde
archieven en collecties in eigen land te houden, kan dit door deze ontwikkelingen
gehypothekeerd worden. De investering van de Vlaamse overheid krijgt een averechts effect als
er niet vroeg in het proces een overeenkomst wordt afgesloten over een toekomstige overdracht
naar een collectiebeherende instelling in Vlaanderen.
4. De opname en het ondersteunen van de zorg voor archieven en collecties door musea voor
hedendaagse kunst gebeurt voornamelijk wanneer de kunstenaar aansluit bij of een inhoudelijke
aanvulling is voor de eigen collectie. Niet alle archieven en collecties zouden hierdoor een plaats
vinden.
Voorbeeld:
Dat M HKA het Panamarenko-archief van Paul Morrens verwierf is geen toeval.
Panamarenko is een centrale figuur in het beleid van het museum. Panamarenko schonk
eerder al zijn werkplaats in de Biekorfstraat aan M HKA, dat het renoveerde en
herinrichtte. Toen PACKED vzw in december 2014 bij S.M.A.K. aanklopte met de vraag
voor een gesprek over een oplossing voor het audiovisueel archief van Svend Thomsen /
TVF ging men hierop niet. Als reden werd opgegeven: “Aangezien we de komende jaren
volop inzetten op de wetenschappelijke catalogus van de S.M.A.K.-collectie en de
aanwezige middelen en het aanwezige personeel vooral daarop zullen focussen, vrezen
we dat we over onvoldoende ruimte beschikken om een dergelijk archief op een
deskundige manier te ontvangen, archiveren en ontsluiten.”
5. Er bestaat nog onduidelijkheid over de implementatie van de decretale verplichting van de
archiefzorg en hoe de Vlaamse overheid TRACKS als richtinggevend kader gaat gebruiken in de
beoordeling van het nieuwe Kunstendecreet.
6. Er bestaat onduidelijkheid over de mogelijkheid van het bekomen van projectsubsidies voor de
zorg voor het eigen archief en collectie(s); het is niet altijd duidelijk op basis van welk decreet en
bij welke overheid men best kan aankloppen voor financiële ondersteuning. Dit hangt tevens
samen met de vorige bedreiging die stelt dat er onduidelijkheid heerst over welke acties van
kunstenaars en organisaties worden verwacht als zijnde basiszorg en voor welke, meer
uitgebreide, acties men extra financiering kan bekomen.
Enkel kunstenorganisaties die werkingssubsidies ontvangen zijn gebonden aan de
subsidievoorwaarde ‘zorg dragen voor het eigen archief’ uit het Kunstendecreet. Individuele
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kunstenaars die projectsubsidies ontvangen, hebben deze voorwaarde niet. Ook actoren die
geen subsidie ontvangen, zoals galerieën en verzamelaars, geldt de verplichting op de zorg voor
eigen archief en collectie(s) niet. Deze doelgroepen mogen echter niet uit het oog verloren
worden bij de sensibilisering omtrent het belang van een goede zorg voor archieven en
collecties.
In vergelijking met andere deelsectoren binnen de kunstensector in Vlaanderen zijn er in de
sector van de hedendaagse beeldende kunsten relatief weinig organisaties die een
werkingssubsidie van de Vlaamse overheid ontvangen.
Voor de periode 2013-2016 ontvangen de volgende zeventien organisaties in de sector van de
hedendaagse beeldende kunsten werkingssubsidies: AIR Antwerpen vzw, Contour Mechelen
vzw, Croxhapox vzw, Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw, Etablissement d'en face
projects vzw, Extra City vzw, FLACC vzw, vzw Kunst, KuS vzw, Lokaal 01 vzw, Museum DhondtDhaenens, Museum Leuven, Netwerk vzw, objectif_exhibitions vzw, S.M.A.K. vzw, Voorkamer
vzw en WIELS vzw.
Voor de periode 2015 -2016 ontvangen de volgende zes organisaties in de sector van de
hedendaagse beeldende kunsten werkingssubsidies: KOMPLOT, LLS387 RUIMTE VOOR
ACTUELE KUNST, Vereniging voor Culturele Informatie en Actueel Prentenkabinet in Limburg,
NIEUW INTERNATIONAAL CULTUREEL CENTRUM, GaGa en W.A.R.P. Verder zijn er nog enkele
organisaties die kunnen beschouwd worden als relevant voor de hedendaagse beeldende
kunsten maar die tot werkingssubsidie verkrijgen op basis van een andere categorie, bv.
Argos vzw (multidisciplinair) of Auguste Orts (audiovisuele kunst).
7. Er is geen overkoepelend (depot)beleid dat soelaas biedt voor de langetermijnbewaring van
archieven en collecties van kunstenaars en kunstenarchieven. Er is een risico dat artistieke
nalatenschappen verspreid raken en ontoegankelijk worden/blijven voor geïnteresseerden in
Vlaanderen/België.
8. Belangrijke hedendaagse kunstenaars zijn niet enkel in Vlaanderen, maar vooral ook in de rest
van de wereld vermaard. Door de interesse van buitenlandse privéverzamelaars en publieke
collectiebeherende instellingen dreigen hun archieven en collecties ooit naar het buitenland te
verdwijnen. Indien de Vlaamse overheid de bedoeling heeft bepaalde archieven en collecties in
eigen land te houden, kan dit door deze ontwikkelingen gehypothekeerd worden. Dit is vooral
problematisch wanneer de archieven en collecties in het buitenland niet goed zouden bewaard
worden of niet publiek toegankelijk zouden worden gemaakt.
9. Sinds enkele jaren probeert Contemporary Art Heritage Flanders (CAHF) in overleg met vier
musea voor hedendaagse kunst (M HKA, Middelheim, Mu.ZEE en S.M.A.K.,) te komen tot een
model voor het creëren van publieke collectie(s) hedendaagse kunst in Vlaanderen. In de praktijk
heeft dit in het beste geval geresulteerd in interessante discussies, maar niet in een Collectieplan
Vlaanderen voor hedendaagse beeldende kunst.
10. Er is geen overkoepelend Collectieplan Vlaanderen waarbij er afstemming is tussen de culturele
archieven en de musea voor hedendaagse kunst; zelfs als dit Collectieplan Vlaanderen er komt,
zullen er waarschijnlijk hiaten blijven bestaan. Ook het feit dat het om hybride collecties gaat,
met diverse materialen (bv. papier in klassiek ‘archiefdoosformaat’, tekeningen, diverse
materialen, en driedimensionale objecten en materiaalstalen) maakt dat het voor
archiefinstellingen én musea erg moeilijk is om een gepast kader te bieden: zowel depots als
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11.
12.

13.

14.

instrumenten voor registratie zijn vaak ontwikkeld voor ofwel driedimensionale stukken of voor
archief (en dus niet voor het inventariseren op stukniveau). Het hiaat zal waarschijnlijk ook
blijven bestaan voor de complexe combinatie van materialen (bv. veel lijmen en verven zijn niet
duurzaam in combinatie met bepaalde dragers).
Het ontbreekt de Vlaamse overheid aan een visie en een beleid om het risico te beperken dat
artistieke nalatenschappen verspreid raken en ontoegankelijk worden/blijven.
In verband met het ‘schenken’ van een archief of een collectie aan een overheidsinstelling heerst
er onduidelijkheid over wat er gebeurt met de rechten. Er zijn ook vele vragen over de
voorwaarden waaronder het archief wordt geschonken: zullen er wel tijd en middelen
vrijgemaakt worden om het archief te ‘verwerkten’ en te ontsluiten? Deze onduidelijkheid is het
resultaat van een gebrek van visie en/of middelen, en verstoort het nodige vertrouwen tussen de
archiefvormers en de collectiebeherende instellingen.
Ondanks de belangstelling van een brede groep (potentiële) gebruikers die geïnteresseerd zijn in
de archieven en collecties van erfgoedvormers in de hedendaagse beeldende kunsten, worden
niet alle archieven en collecties gevonden door deze gebruikers. ‘Passieve’ erfgoedvormers
worden hierdoor niet aanzet tot erfgoedzorg.
Er bestaan geen duidelijke afspraken met het federale niveau waardoor een kader ontbreekt om
tot afspraken i.v.m. afstemming en samenwerking te komen met bv. AHKB en KIK/IRPA.

2.4. Aanbevelingen
Hieronder worden op basis van de vaststellingen en de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen
aanbevelingen geformuleerd naar zowel de kunstensector zelf, als naar de overheid, het
Kunstenpunt en de cultureel erfgoedsector (met inbegrip van het netwerk rond TRACKS).
Deze aanbevelingen werden op een ronde tafel besproken met alle doelgroepen en afgetoetst aan
de realiteit. Vanuit deze aanbevelingen kunnen er concrete acties opgezet en uitgewerkt worden.
2.4.1. Erfgoedvormers in de beeldendekunstensector
1. Erfgoedvormers in de beeldendekunstensector dienen zorg te blijven dragen voor hun eigen
archieven en collecties. Zij dienen hierbij zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn en, met behulp van
TRACKS en de bestaande ondersteuning hierrond, onderling ervaringen uit wisselen.
2. Erfgoedvormers in de beeldendekunstensector dienen, met behulp van TRACKS en de bestaande
ondersteuning hierrond, een visie en doelstellingen te ontwikkelen omtrent de zorg voor hun
eigen archief en collectie en deze schriftelijk vast te leggen in actie- en beleidsplannen.
3. Binnen de eigen organisatie dienen, met behulp van TRACKS en de bestaande ondersteuning
hierrond, verantwoordelijkheden en afspraken vastgelegd te worden voor de aanmaak, beheer,
bewaring en (her)gebruik van het fysieke en digitale archief en de collectie. Met externe
medewerkers of gebruikers moeten tevens afspraken en verantwoordelijkheden vastgelegd
worden, onder andere over hergebruik en rechten. Dit is ook van belang voor kunstenaars die
samenwerken met andere kunstenaars of met een galerie. Er dienen afspraken te worden
gemaakt over wie wat bijhoudt en wie er verantwoordelijk is voor een duurzame bewaring van
het archief en de collectie.
4. De medewerker, verantwoordelijk voor het archief en de collectie, dient met behulp van TRACKS
en de bestaande ondersteuning hierrond een basiskennis op te bouwen omtrent een duurzame
archief- en collectiezorg en weten waar hij/zij terecht kan met vragen.
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5. Erfgoedvormers in de beeldendekunstensector dienen samen met de hulp van TRACKS en
Kunstenpunt partners te detecteren die kunnen bijdragen aan kennis, materiaalnoden, diensten
en mogelijkheden voor ontsluiting.
6. Men moet de spreiding en toestand van het archief en collectie in kaart brengen en daarbinnen
de meest kwetsbare en bedreigde fysieke en digitale documenten en stukken detecteren en
prioritair behandelen om risico’s op informatieverlies te beperken.
7. Erfgoedvormers in de beeldendekunstensector die TRACKS gebruiken om de zorg voor hun eigen
archief en collectie(s) te ondersteunen, dienen feedback te geven over het instrument
www.projecttracks.be, zodat het verder kan worden verbeterd, aangepast en uitgebreid naar
hun noden.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

2.4.2. Kunstenpunt
Kunstenpunt dient in het geschetste netwerk (kunstenaars/kunstenorganisaties – overheid –
cultureel-erfgoedsector) de rol op te nemen van een faciliterende/versterkende factor. Zij moet,
als gekende aanspreekplek, ertoe bijdragen dat vragen vanuit erfgoedvormers in de
beeldendekunstensector op de juiste plek terechtkomen.
Kunstenpunt dient i.s.m. TRACKS en de bestaande ondersteuning hierrond een beleid te voeren
dat het gebruik van archieven en collecties van erfgoedvormers in de beeldendekunstensector
voor onderzoek verder stimuleert. Het (her)gebruik en (her)ontdekken van archieven en
collecties uit de hedendaagse beeldende kunsten moet onder andere aangemoedigd worden bij
universiteiten (onderzoekers vanuit o.a. kunstwetenschappen, geschiedenis en archivistiek),
hogescholen (opleidingen zoals o.a. vrije kunsten, Tentoonstelling en beheer van actuele kunst /
TEBEAC), curatoren, musea en andere tentoonstellingsmakers. De kennis, ontsluiting en de
valorisatie van deze archieven en collecties wordt hiermee tevens verbeterd.
Kunstenpunt dient i.s.m. TRACKS en de bestaande ondersteuning hierrond mee de kunstensector
te sensibiliseren en bewust te maken van het belang van archief- en collectiezorg. Dit dient
vooral ook te gebeuren bij personen en organisaties die buiten de subsidievoorwaarde uit het
Kunstendecreet vallen zoals individuele kunstenaars en niet-gesubsidieerde organisaties.
Kunstenpunt dient steeds door te verwijzen naar TRACKS als het eerste aanspreekpunt m.b.t.
erfgoedzorg voor kunstenaars, curatoren, organisaties, galeries en verzamelaars.
Kunstenpunt dient als ondersteunende organisatie voor het beleid ermee voor te zorgen dat de
aandacht binnen de Vlaamse overheid behouden blijft en niet in conflict is met de visie hierop
van zowel kunstenaars en kunstenorganisaties als erfgoedorganisaties.
Kunstenpunt dient onderzoek te doen naar bestaande en nieuwe modellen van partnerschappen
en bijkomende financiering om de erfgoedzorg in de kunsten ook haalbaar te maken voor de
kleinere en minder kapitaalkrachtige spelers, en kijkt daarbij in eerste plaats naar de best
practices in binnen- en buitenland die kunnen vertaald en verspreid worden naar het ruime
Vlaamse werkveld.
Kunstenpunt richt een werkgroep op met vertegenwoordigers van de musea voor hedendaagse
beeldende kunst, andere cultureel-erfgoedorganisaties, universiteiten en het TRACKS-netwerk
die adviseert over welke archieven en collectie(s) van erfgoedvormers in de
beeldendekunstensector omwille van hun culturele waarde en kwetsbaarheid/bedreigdheid
prioritair ondersteund dienen te worden.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

2.4.3. Overheid
Het criterium omtrent ‘zorg voor het eigen archief’ in het Kunstendecreet dient benut te worden
om het groeiend bewustzijn bij erfgoedvormers in de beeldendekunstensector omtrent het
belang van archiefzorg verder aan te wakkeren en te sturen. De Vlaamse overheid dient wel haar
verwachtingen m.b.t. deze decretale verplichting omtrent archiefzorg verder te verduidelijken.
Projectsubsidies op basis van het Kunstendecreet en het Cultureel-erfgoeddecreet dienen
beschikbaar te worden gemaakt opdat ze kunnen worden benut voor vormen van archief- en
collectiezorg die de eigen beperkte financiële middelen van kunstenaars en
kunstenaarsorganisaties overstijgen. Er moet ook duidelijk gemaakt worden voor welke acties
men wel/geen projectsubsidie kan indienen en binnen welk decreet.26 Dit vereist ook een goede
afstemming van visies en doelstellingen tussen de afdeling Erfgoed en de afdeling Kunsten.
De Vlaamse overheid dient er bij de financiering van de cultureel-erfgoedsector rekening mee te
houden dat indien deze nieuwe taken dient op te nemen naar de kunstensector hiervoor ook
financiering is vereist, daar de cultureel-erfgoedsector vandaag al kampt met onderfinanciering.
De Vlaamse overheid dient, in overleg met zowel de kunstensector als de cultureelerfgoedsector, een beleid ontwikkelen over de langetermijnbewaring van archieven en collecties
van erfgoedvormers in de beeldendekunstensector. Een dergelijk beleid houdt het in kaart
brengen van het erfgoed in, het waarderen, zorgen voor een eerste aanspreekpunt,
kennisverdieping en het verbinden van complementaire kennis. Dit beleid is noodzakelijk als men
wil zorgen dat kunstenarchieven en artistieke nalatenschappen niet vernietigd of verspreid
worden of naar het buitenland verdwijnen, en daardoor niet of minder toegankelijk worden voor
onderzoek of andere vormen van gebruik.
Met haar opdracht om een Collectieplan Vlaanderen op te maken moet de Vlaamse overheid een
overkoepelend plan nastreven dat niet enkel betrekking heeft op de werking van de culturele
archieven, maar ook op de werking van musea, erfgoedbibliotheken en bestuurlijke archieven.
Het plan moet oog hebben voor mogelijke hiaten die er dreigen te blijven bestaan tussen de
verschillende types collectiebeherende instellingen. Het overkoepelende plan dient bovendien
niet enkel soelaas te bieden voor de opslag van de archieven en collecties, maar ook voor de
‘verwerking’ ervan (zoals bv. het schonen, selecteren, beschrijven en nemen van preserverende
maatregelen). Het dient ook rekening te houden met de bijzondere bewaaromstandigheden die
bepaalde stukken vereisen.
Als de Vlaamse overheid M HKA wil uitbouwen als expertisecentrum in het Vlaamse erfgoed- en
museumveld, en de dimensie van onderzoek en de archiefwerking op het vlak van
kunstenaarsarchieven als focus behouden en intensifiëren, dan moet zij ervoor zorgen dat er
voldoende middelen en capaciteit zijn en er bovendien ook op toekijken dat deze ambities in de
praktijk worden waargemaakt. De Vlaamse overheid dient te waarborgen dat zowel M HKA’s
onderzoek en archiefwerking op het vlak van kunstenaarsarchieven, als de dienstverlenende rol
die zij als expertisecentrum daarrond opbouwt, kan gekoppeld worden aan de expertise die
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Criteria voor het toekennen van projectsubsidies voor acties m.b.t. archief- en collectiezorg kunnen, net als
bij ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten, zijn: de kwaliteit van het inhoudelijke concept en de
concrete uitwerking, de voorbeeldwerking, de samenwerking en netwerking met andere culturele actoren in
het binnen- en buitenland, de haalbaarheid, het gedegen zakelijke beheer, de financiële onderbouw en het
realiteitsgehalte van de begroting, de landelijke relevantie van het project en de interactie met het publiek of
een duidelijk omschreven doelgroep.
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elders ter beschikking wordt gesteld en die daar complementair mee is. Deze werking gebeurt bij
voorkeur in overleg en samenspraak met de andere relevante deskundigen in de cultuursector,
o.a. de private bedrijven rond kunstenaars en stichtingen rond artistieke nalatenschappen die de
nodige kennis en expertise omtrent erfgoedzorg hebben, de andere musea voor hedendaagse
kunst, de actoren rond TRACKS en de universiteiten. De Vlaamse overheid stimuleert overleg
tussen deze partijen met het oog op het delen van kennis en informatie. De Vlaamse overheid
dient er ook op toe te zien dat digitale initiatieven zoals Ensemblebank beantwoorden aan de
gangbare goede praktijken, zeker wanneer zij als dienst worden aangeboden aan de
hedendaagse beeldendekunstensector.
7. Sinds begin 2015 werd het Vlaamse Gewest volledig bevoegd voor de regelgeving inzake
successierechten. Ook de regeling voor de inbetalinggeving van kunstwerken ter betaling van de
successierechten werd hierdoor een volle bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Zij dient na te
gaan of en waar deze regeling nog aangepast kan worden in functie van een grotere
performantie. De erfgenamen, of in het geval dat de erflater zijn successie op voorhand wil
plannen de erflater zelf, zou mee in onderhandeling moeten kunnen treden over waar de
kunstwerken terecht komen. De aftrek van waarde van het kunstwerk van de successierechten
moet aantrekkelijk genoeg zijn opdat erfgenamen niet liever hun kansen op de vrije markt wagen
in de hoop daar meer te krijgen. Zo kan voorkomen worden dat interessante werken die niet in
de topstukkenlijst voorkomen toch naar het buitenland verdwijnen. Verder moet een erflater op
voorhand een stuk kunnen voordragen zodat hij zeker kan zijn dat zijn erfgenamen later van de
regeling gebruik kunnen maken.
8. De Vlaamse overheid dient goede afspraken te maken met de andere bestuursniveaus (ook het
federale bestuursniveau) zodat er een werkbaar kader is om afspraken te maken over
afstemming en samenwerking met instellingen die onder de verantwoordelijkheid van andere
bestuursniveaus vallen en die relevant zijn voor archief- en collectiezorg in de hedendaagse
beeldendekunstensector.

1.

2.

3.

4.

2.4.4. Cultureel-erfgoedsector
De
werking
van
de
expertisecentra
rond
TRACKS
dient
de
afwezigheid
aanspreekpunt/kenniscentrum voor kunstenaars en kunstenorganisaties in de sector
hedendaagse beeldende kunsten op te vangen. In samenwerking met actoren als Archiefbank
Vlaanderen, de musea voor hedendaagse kunst en het Kunstenpunt dient een duidelijk overzicht
worden gecreëerd van de waardevolle en bedreigde archieven en collecties in de sector van de
hedendaagse beeldende kunst in Vlaanderen.
TRACKS en het netwerk van organisaties hierrond dienen zich beter kenbaar te maken bij
erfgoedvormers in de beeldendekunstensector als adviserende organisaties voor hulp en
ondersteuning m.b.t. archief- en collectiezorg.
De expertisecentra rond TRACKS dienen hun werking in te zetten om de ontbrekende basiskennis
bij erfgoedvormers in de beeldendekunstensector omtrent de (urgente) zorg voor het digitale
archief te vergroten.
Het netwerk van collectiebeherende instellingen uit de cultureel-erfgoedsector (musea, culturele
archieven en erfgoedbibliotheken) maar ook bestuurlijke archieven en universiteitsbibliotheken
en -archieven moeten een rol vervullen om de bewaring en de verwerking van archieven van
kunstenaars en kunstenorganisaties te realiseren en te verbeteren. Dit is zowel belangrijk op het
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

moment dat de erfgoedvormers in de beeldendekunstensector hun eigen archieven en collecties
bewaren als wanneer ze die wensen over te dragen. De expertise van collectiebeherende
instellingen dient te worden versterkt, zeker ook binnen de musea voor hedendaagse kunst. Dit
dient niet alleen te gebeuren ten behoeve van de archieven die zij zelf actief verwerven maar
ook in functie van hun taak als expertiseverstrekkers naar kunstenaars en kunstenorganisaties
die zeer sterk vatbaar is voor verbetering. Wat betreft de afspraken omtrent de overdracht van
archieven en collecties kan het Collectieplan Vlaanderen waar de culturele archieven aan werken
een rol vervullen. Belangrijk is echter dat er met het door de Vlaamse overheid gevraagde
Collectieplan Vlaanderen een overkoepelend plan komt dat niet enkel betrekking heeft op de
werking van de culturele archieven, maar ook oog heeft voor mogelijke hiaten die er dreigen te
blijven bestaan tussen culturele archieven, musea, erfgoedbibliotheken en bestuurlijke
archieven.
Wanneer cultureel-erfgoedorganisaties op een aangehouden en proactieve manier
ondersteuning bieden bij de zorg voor archieven en collecties, die door erfgoedvormers in de
beeldendekunstensector zelf worden beheerd, is het aangewezen dat wanneer er een wens is
om deze archieven en collecties in Vlaanderen te houden er reeds vroeg in het proces een
overeenkomst wordt afgesloten over een toekomstige overdracht met een collectiebeherende
instelling in Vlaanderen.
Het Archief voor Hedendaagse Kunst in België (AHKB) dient een volledige inventaris op te stellen
en te ontsluiten van wat er zich in het archief bevindt zodat zowel kunstenaars en
kunstenorganisaties als cultureel-erfgoedorganisaties uit Vlaanderen en Brussel te weten kunnen
komen. Dit is een eerste voorwaarde om tot een vorm van afstemming en samenwerking te
komen.
Aangezien archieven vandaag in zeer belangrijke mate digitaal worden gecreëerd, is het
belangrijk dat cultureel-erfgoedinstellingen hun kennis m.b.t. digitale archieven verder
ontwikkelen zodat digitale archieven en documentatie zo probleemloos mogelijk kunnen worden
bewaard.
De interesse van Archiefbank Vlaanderen moet worden benut om door beschrijving en
registratie van de archieven en collecties de vindbaarheid ervan te vergroten en zo in te spelen
op de interesse van onderzoekers en andere gebruikers.
Archiefbank Vlaanderen moet zich als instrument beter bekend maken bij onderzoekers in de
kunsten zodoende dat de geregistreerde archieven en collecties gevonden, onderzocht en
(her)gebruikt kunnen worden.
Als M HKA in overeenstemming met de Beleidsnota Cultuur van minister Gatz het onderzoek en
de archiefwerking i.h.b. op vlak van kunstenaarsarchieven wil behouden en verder intensifiëren
dient zij dit te doen in overleg en samenspraak met de andere relevante spelers in de
cultuursector, o.a. de private bedrijven rond kunstenaars en stichtingen rond artistieke
nalatenschappen die de nodige kennis en expertise omtrent erfgoedzorg hebben, de andere
musea voor hedendaagse kunst, de actoren rond TRACKS en de universiteiten. Het is ook
aanbevolen dat M HKA haar Ensemblebank extern laat doorlichten zodat er afdoend antwoord
kan worden gevonden op de openstaande vragen hieromtrent.
De cultureel erfgoedsector en het TRACKS-netwerk dienen initiatieven vanuit de kunstensector
m.b.t. archief- en collectiezorg of een bepaald aspect hiervan te ondersteunen (bv. acties rond
het beheer van artistieke nalatenschappen).

Behoefteanalyse archieven en collecties in de hedendaagse beeldende kunsten

49

Evaluatie
Deze evaluatie werd geschreven na het rondetafelgesprek en een gesprek met de opdrachtgever van
dit onderzoek zodat aanvullingen en nieuwe inzichten hierin verwerkt werden.27

3.1. Algemeen
Een eerste algemene vaststelling was dat alle gecontacteerde personen en organisaties
belangstelling hadden om deel te nemen aan deze behoefteanalyse. Men was of werd zich tijdens de
gesprekken bewust van de aanwezigheid en het belang van het archief en de collectie(s).
Desalniettemin was er weinig engagement om acties op te starten die de het behoud en beheer van
de archieven en collecties kunnen verbeteren. Dit uitte zich ook in de weinige feedback op de
werkversie van dit onderzoeksrapport en de lage opkomst bij het rondetafelgesprek. De vraag stelt
zich hoe dit engagement vergroot kan worden. Of heeft de hedendaagse beeldende kunstsector
geen behoefte aan verdere ondersteuning van buitenaf?
Een terugkerend element in de SWOT-analyse en de aanbevelingen was de aanwezigheid van
Archiefbank Vlaanderen (ABV) en de opmaak van een Collectieplan Vlaanderen.
ABV is een bestaand instrument, maar is nog te weinig gekend bij kunstenaars en
kunstenorganisaties. Het is een taak van ABV en de expertisecentra om dit instrument meer
bekendheid te geven. Op TRACKS geldt de richtlijn i.v.m. de registratie op ABV als een aanbeveling,
niet als een verplichting. Tijdens het rondetafelgesprek werd opgemerkt dat ABV geen middel is om
te voorkomen dat archieven en collecties verloren zullen gaan in de toekomst. Wel kan een
registratie de kwetsbaarheid verminderen en de bewustwording omtrent het belang vergroten.
Het Collectieplan Vlaanderen is een opdracht die de culturele archieven in hun
beheersovereenkomst hebben meegekregen van de subsidiërende Vlaamse overheid en die het
cultureel erfgoed (of tenminste de privaatrechtelijke archieven) in Vlaanderen in kaart moet
brengen. Net zoals bij ABV dreigt het erfgoed van de kunsten mogelijk een hiaat te worden in het
Collectieplan Vlaanderen. Musea, vormers en bewaarders van kunstenarchieven en -collecties
worden (nog) niet in dit Collectieplan vervat. ABV heeft wel het plan opgevat om binnenkort de
archieven die zich bevinden bij de musea voor hedendaagse beeldende kunsten te registreren in
haar systeem, maar dit is geen oplossing voor het hiaat op het vlak van archieven uit de
(beeldende)kunstensector in collectiebeherende instellingen.
Een hiaat in het onderzoek zelf was het ontbreken aan informatie of aandacht voor de samenwerking
met private actoren voor de financiering, onderzoek en andere ondersteuning m.b.t. archieven en
collecties. Ook de nood aan depotruimte komt niet duidelijk genoeg naar voor in de
behoefteanalyse, terwijl dit een problematiek is die op alle gebieden prangend blijft.

27

Bij het rondetafelgesprek waren aanwezig: Jan De Vree (M HKA), Nino Goyvaerts (Angelos), Lies Caeyers
(Netwerk) en Caroline Van Eccelpoel (Extra City) vanuit de hedendaagse beeldendekunstensector, Sanne Van
Bellingen, Rony Vissers (PACKED vzw), Sofie De Caigny (CVAa) vanuit de cultureel-erfgoedsector en Dirk De Wit
vanuit het Kunstenpunt.
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Een hindernis die zich stelt bij het bereiken van de hedendaagse beeldendekunstensector is dat deze
zeer individualistisch is en werkt. Er zijn geen koepelverenigingen die als intermediair benaderd
kunnen worden. Verder is er een gebrek aan dialoog tussen de kunsten- en de cultureelerfgoedsector en tussen de subsectoren in de hedendaagse beeldende kunsten onderling. Meer
bereik heeft men door actoren individueel te benaderen, wat zeer arbeidsintensief is.

3.2. Aanbevelingen
De aanbevelingen werden op de ronde tafel over het algemeen als volledig beschouwd. Toch waren
er nog een aantal kanttekeningen en bedenkingen.
Naar kunstenaars toe moet er vooral een sensibilisering gebeuren zodat een bewustwording tot
stand komt waardoor wellicht ook de kwetsbaarheid verminderd wordt. Praktische hulp en tools
worden reeds aan de kunstensector aangeboden via de TRACKS-website.
De aanbevelingen naar het Kunstenpunt toe blijken terecht, maar in de huidige vorm van het
steunpunt niet realistisch te zijn. Door de fusie van BAM, VTi en Muziekcentrum zijn enerzijds de
kerntaken opnieuw bepaald en verdwenen er anderzijds medewerkers en middelen binnen de
afdeling hedendaagse beeldende kunsten. Hierdoor is er te weinig tijd om actief ‘rond te lopen’ in de
sector, te sensibiliseren en archieven en collecties in kaart te brengen. Het erfgoed van de
hedendaagse beeldendekunstensector zal uit de boot blijven vallen indien Kunstenpunt geen
middelen heeft voor het opzetten van acties hieromtrent. Voor de podiumkunsten en muziek zijn er
aparte expertisecentra voor het ondersteunen en in kaart brengen van dit erfgoed, voor beeldende
kunsten niet.
Een extra aandachtspunt voor de overheid is dat men er blijvend bewust van moet zijn dat archiefen collectiezorg in de kunstensector op alle niveaus energie en inspanningen vraagt. Dit geldt zowel
voor de kunstenaars en organisaties zelf m.b.t. het vormen, beheren en bewaren van archieven en
collecties, maar ook voor de ondersteunende organisaties die de kunstenaars en organisaties
bijstaan. De overheid moet enerzijds middelen voorzien zodat ondersteuning in de vorm van
ontmoetingsdagen, workshops of plaatsbezoeken mogelijk zijn en blijven. Anderzijds moet de
overheid M HKA ook middelen geven om het beleid m.b.t. kunstenaarsarchieven en ondersteuning
uit te bouwen als zij daadwerkelijk wil dat dit gebeurt. Men moet zich ook bewust zijn van de
gevolgen op korte, maar vooral op lange termijn van de subsidievoorwaarde ‘zorg dragen voor het
eigen archief’. Zij dient zich af te vragen wat zij precies wil dat er gebeurt met de archieven en
collecties van gesubsidieerde organisaties. De overheid, als opdrachtgever voor de opmaak van een
collectieplan Vlaanderen, moet erop toezien dat de kunsten hierin vervat worden.
Binnen de cultureel-erfgoedsector moet er een samenwerking ontstaan tussen verschillende actoren
om samen met M HKA een ondersteuningsbeleid op te starten. Momenteel verloopt de
dienstverlening en ondersteuning vanuit de cultureel-erfgoedsector voornamelijk naar de
professionele gesubsidieerde sector. Er moet gekeken worden hoe de link met de private actoren
verstevigd en uitgebouwd kan worden. Naar de private actoren moet het duidelijk zijn dat er een
sterke cultureel-erfgoedsector is die partner kan zijn voor samenwerkingen en het uitbouwen van
acties. Voor kunstenaars en beheerders van hedendaagse beeldendekunstenarchieven en -collecties
speelt immers voornamelijk de uitstraling en de inhoudelijke betrokkenheid een rol voor het
samenwerken met en overdragen van erfgoed.
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3.3. Acties
Deze behoefteanalyse werd opgesteld om een stand van zaken te geven omtrent archieven en
collecties in de sector van de hedendaagse beeldende kunsten. De aanbevelingen zijn gebaseerd op
de SWOT-analyse en kunnen een aanzet zijn naar nieuw op te zetten acties. De uitwerking van deze
acties ligt buiten de scope van dit onderzoek. Desalniettemin werden tijdens het rondetafelgesprek
een aantal punten aangehaald waarmee van start zou kunnen gegaan worden.
Tijdens het rondetafelgesprek werd geopperd dat het nuttig zou zijn wanneer er een kleine werk- of
denkgroep met verschillende actoren zou worden opgericht. Binnen de werkgroep kan verder
nagedacht worden over acties en het gesprek aangaan met de verschillende doelgroepen en actoren
(waaronder ook bv. de overheid en de private markt). Een eerste taak van deze werkgroep kan zijn te
kijken hoe de aanbevelingen uit deze behoefteanalyse kunnen omgezet worden in acties en contact
op te nemen met de betreffende partners en organisaties. Zo kunnen stap voor stap kleinschalige
acties uitgewerkt worden en kunnen verschillende doelgroepen hierbij betrokken worden. Het kan
ook de taak zijn van deze werkgroep om de dialoog aan te gaan met de overheid.
PACKED vzw werkt als deel van de dienstverlening rond TRACKS de komende maanden reeds een
aantal acties uit die ook van toepassing zijn voor het hedendaagse beeldende kunstenerfgoed. Zo
werden in juni 2015 twee workshops georganiseerd omtrent digitale duurzaamheid bij kunstenaars
en kunstenorganisaties. Deze workshops vonden plaats bij Netwerk in Aalst, maar richten zich tot de
hele kunstensector. 28 Eind juni 2015 vond opnieuw een ontmoetingsmoment plaats voor
kunstenaars, kunsten- en cultureel erfgoedorganisaties omtrent archief- en collectiezorg. De nadruk
van deze namiddag lag op kennisdeling en ervaringsuitwisseling.29 Daarnaast is TRACKS nog steeds
een toolbox met richtlijnen en tools die kunstenaars en kunstenorganisaties kunnen helpen bij het
zorgdragen voor hun archief en/of collectie. TRACKS biedt ook een direct aanspreekpunt waar men
terecht kan met vragen.
Samen met Archiefbank Vlaanderen en de andere expertisecentra voor het erfgoed van de kunsten
wordt in 2016 een campagne opgezet rond de registratie van kunstenerfgoed. Dit gebeurt naar
analogie met de registratiecampagne rond sporterfgoed die in 2015 werd afgerond.30 PACKED vzw
bereid samen met ABV deze campagne in 2015 voor om in 2016 van start te gaan.
PACKED vzw is betrokken bij het project Archief voor de toekomst van bkkc.31 Bkkc werkt aan een
project en e-publicatie over het nalatenschap van beeldend kunstenaars. Daarnaast ondersteunt
PACKED vzw ook de plannen van Stella Lohaus en Hélène Vandenberghe voor het uitwerken van een
handleiding omtrent artistieke nalatenschappen.

28

Zie:
http://www.projecttracks.be/nl/nieuws/intern/item/workshops-duurzaam-digitaal-beheren-bijkunstenaars-en-kunstenorganisaties Op 21 mei hadden reeds tien deelnemers zich ingeschreven, waarvan het
merendeel afkomstig uit de hedendaagse beeldendekunstensector.
29
Zie:
http://www.projecttracks.be/nl/nieuws/detail/tracks-ontmoetingsmoment-omtrent-archief--encollectiezorg-een-korte-samenvatting
30
Zie: http://www.archiefbank.be/?q=node/372
31
Zie: http://www.bkkc.nl/projecten/kennis/publicatie-archief-voor-de-toekomst
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Bijlagen
Bijlage 1: Gesprekspartners behoefteanalyse
o

Tentoonstellingsplaatsen

Tentoonstellingsplaatsen zijn instellingen of organisaties die als voornaamste activiteit het inrichten
van (tijdelijke) tentoonstellingen hebben. Zij bezitten dus geen eigen collectie. Het verwerven van
werken en archieven uit de hedendaagse beeldende kunsten behoort niet tot hun werking.
Hieronder vallen ook kunsthallen. Deze instellingen bouwen geen eigen collectie op, maar
organiseren wel tijdelijke tentoonstellingen.32Etablissement d'en face projects: Etienne Wynants
(zakelijke coördinatie)
Etablissement d'en face projects heeft als doel de verdedigjng, behartiging, bevordering van de
hedendaagse beeldende kunsten door middel van productie van tentoonstellingen en andere
desbetreffende initiatieven.
-

-

Extra City: Charlotte Gyselinck (assistentie en administratie) en Lotte De Voeght (pers en
communicatie)

Extra City Kunsthal is een plaats voor artistieke productie, presentatie en debat. Extra City’s
tentoonstellingsprogramma focust op hedendaagse artistieke ontwikkelingen in België en het
buitenland, met aandacht voor historische elementen die relevant zijn voor de beeldvorming van
vandaag.
-

Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst : Annie Van Hoorick (zakelijk directeur) en Paul
Lagring (artistiek directeur)

Netwerk is een plek waar hedendaagse beeldende kunst gepresenteerd wordt, in dialoog met andere
disciplines. Tentoonstellingen, concerten, performances, film- en videovoorstellingen, lezingen,
publicaties, residenties en een documentatiecel situeren de hedendaagse beeldende kunst in een
brede en gediversifieerde, artistieke en maatschappelijke context.
o

Collectiebeherende instellingen (financieel ondersteund op basis van het Cultureelerfgoeddecreet of van de Vlaamse Gemeenschap)

Collectiebeherende instellingen hebben als kernactiviteit het verwerven en bewaren van werken en
archief(stukken). Aan de basis van hun collectie staat een collectiebeleid.
Musea hebben een eigen collectie en organiseren naast collectiepresentaties ook tijdelijke
tentoonstellingen.33
-

32
33

Het gaat hier om collectiebeherende instellingen die door de Vlaamse overheid financieel
worden ondersteund op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet of die van de Vlaamse
Gemeenschap zelf zijn. De musea die zijn ingedeeld op het Vlaams niveau hebben ook als
opdracht hun kennis en expertise op een actieve en receptieve manier ter beschikking te stellen
van de cultureel-erfgoedgemeenschap en van het cultureel-erfgoedveld.M HKA: Jan De Vree

BAM, ‘Tips voor beginnende kunstenaars’, 2014, http://bamart.be/files/TIPS_10_1_.pdf, p. 5.
BAM, ‘Tips voor beginnende kunstenaars’, 2014, http://bamart.be/files/TIPS_10_1_.pdf, p. 5.
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(afdelingshoofd archief en collectie M HKA) en Evi Bert (coördinatie bibliotheek en documentatie
M HKA)
Het M HKA is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en onafhankelijke grote Vlaamse instelling
gevestigd te Antwerpen. Het M HKA is een museum dat werkt rond beeldcultuur in het algemeen en
de hedendaagse beeldende kunst, film en mediakunst in het bijzonder die zich vooral ontwikkeld
heeft vanaf omstreeks 1968. De kerntaken zijn verzamelen, behouden en beheren van een eigen
collectie, presenteren, bestuderen en documenteren van discursieve, tentoonstelling- en
documentatieprojecten en experimenten.
-

M Leuven: Alexandra Pauwels (Digital Information Manager M)

M is een door de Stad Leuven opgericht en gesubsidieerd museum en heeft het juridische statuut
van een autonoom gemeentebedrijf. M bouwt verder op een stedelijk museale werking die al sinds
het begin van de 19de eeuw actief is, met een aantal toonplaatsen en een historisch gegroeide
collectie.
-

Museum Dhondt-Dhaenens: Jan(us) Boudewijns (stafmedewerker tentoonstellingen en vaste
collectie MDD)

Het Museum Dhondt-Dhaenens is een private stichting erkend door de Vlaamse Overheid. Als
museum ontsluit ze belangrijke moderne en hedendaagse privéverzamelingen met een
maatschappelijke relevantie.
-

S.M.A.K. : Anne De Buck (onderzoek en archieven S.M.A.K.)

S.M.A.K. is het Gentse stedelijk museum voor hedendaagse en actuele kunst. Enerzijds staat het
museum borg voor een eigenzinnige en unieke collectie. Anderzijds investeert S.M.A.K. als museum
voor hedendaagse kunst in een internationaal tentoonstellingsprogramma dat de vinger aan de pols
houdt van de nieuwe ontwikkelingen in de kunst.
o

Kunstenaars/ kunstenorganisaties

In deze doelgroep bevinden zich alle scheppende of creërende kunstenaars en -organisaties. Het kan
gaan om kunstenaars in groepsverband of personen met een individuele artistieke werking.
-

Jan Fabre – Angelos: Nino Goyvaerts (medewerker Angelos)

Jan Fabre maakt installaties, sculpturen, tekeningen, films en performances. Door de jaren heen
bouwde Fabre aan een omvangrijk oeuvre en werd hij een internationaal gewaardeerd kunstenaar.34
-

Anne-Mie Van Kerckhoven

Anne-Mie Van Kerckhoven (AMVK) is heel sterk geïnteresseerd in de relatie tussen kunst,
wetenschap, politiek en sociale thema’s. Haar multimedia installaties, waarbij ze gebruik maakt van
audio, video, computer en internet, getuigen van een gewelddadig kleurengebruik, en harde
technologische materialen die de kijker in een compromitterende positie plaatsen.35

34
35

http://bamart.be/nl/artists/detail/278
http://bamart.be/nl/artists/detail/40
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-

o Privéverzamelaars
Wilfried en Yannicke Cooreman

Het echtpaar Cooreman startte met verzamelen eind jaren 1970, door het verwerven van jonge
kunstenaars die tot hun eigen generatie behoorden. Sindsdien hebben ze zich in de eerste plaats
toegelegd op het volgen en verzamelen van jonge kunstenaars, vaak nog voor of aan het begin van
hun internationale doorbraak.36
-

Vanhaerents Art Collection: Vincent Verbist (assistent Walter Vanhaerents)

De Vanhaerents Art Collection is een hedendaagse familiale kunstverzameling met werk van het
einde van de jaren 1970 tot vandaag.

-

o Kunstenwerkplaats
iMAL: Yves Bernard (Zakelijk en artistiek directeur iMAL)

iMAL is een unieke integratie van een kunstencentrum, dat verscheidene publieke evenementen
(tentoonstellingen, lezingen, concerten, performances) organiseert, met een medialab voor
kunstenaars om nieuwe technologieën te onderzoeken, te delen, uit te wisselen en ermee te
experimenteren.
o

Festivals, biënnales

Onder deze doelgroep vallen (meer)jaarlijks terugkerende activiteiten die niet gebonden zijn aan een
museum of collectie beherende instelling.
-

Contour: Steven Op de Beeck (directeur)

Contour Mechelen is een kunstorganisatie die zich toelegt op de creatie en presentatie van
bewegend beeld. Tijdens de onpare jaren organiseert Contour Mechelen de Biënnale voor Bewegend
Beeld. De biënnale fungeert als een platform voor curatoren en kunstenaars die werken rond
verschillende vormen van bewegend beeld: film, video en installaties.
-

vzw Kunst – organisatie Watou: Jan Moeyaert

-

o Galerieën
Base-Alpha Gallery: Bart Vanderbiesen (directeur)

De galerie focust op het tonen en promoten van hedendaagse kunst van jonge Belgische en
internationale kunstenaars die een link hebben met de Belgische kunstscene.
-

MSSNDCLRCQ (Meessen De Clercq): Jan De Clercq

Meessen De Clercq is een hedendaagse kunstgalerie die een groep internationale kunstenaars
vertegenwoordigd. De galerie publiceert ook catalogen en edities in nauwe samenwerking met de
kunstenaars, om zo hun werk te promoten en verspreiden.

-
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o Erfgenamen en nalaten
Stella Lohaus (Stichting Bernd Lohaus)

http://www.museumdd.be/nl/verleden/t22
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-

Hélène Vandenberghe (Estate Philippe Vandenberg)

De Estate Philippe Vandenberg wil de waardering voor het werk van kunstenaar Philippe Vandenberg
bevorderen op internationaal niveau. De Estate focust op drie gebieden: het beheren van het archief,
de collectie en de studio van de kunstenaar, onderzoek faciliteren rond het oeuvre van de
kunstenaar en het ontsluiten van het oeuvre door een voortdurende dialoog met kunstenaars,
curatoren en het publiek.
-

OnderzoekersAdriaan Gonnissen (onderzoeksgroep kunstwetenschappen, KULeuven)
Bart Verschaffel (vakgroep architectuur en stedenbouw, UGent)

Behoefteanalyse archieven en collecties in de hedendaagse beeldende kunsten

56

Bijlage 2: Vragenlijst archieven en collecties in de hedendaagse beeldende kunsten
Deze vragenlijst dient als een leidraad voor een gesprek over het archief en de collectie(s). De
gesprekken werden opgenomen en daarna verwerkt als een verslag voor intern gebruik.
-

o Algemene informatie
Naam organisatie
Aantal vaste medewerkers
Aantal wisselende of tijdelijke medewerkers
Structuur
Financiering: subsidie (welke / waar)?
o

-

Wat wordt er verstaan onder archieven en collecties? Wat wordt er verstaan onder erfgoed?
Wat vormt het archief en/of de collectie (fysiek en digitaal)?
Is er een overkoepelende visie op de zorg voor archieven en collecties?
Wordt er een specifiek beleid gevoerd voor de zorg voor dit erfgoed?
Wie is verantwoordelijk voor het zorgdragen? Welke tijd en middelen worden hiervoor
vrijgemaakt?
Welke plaats neemt het archief- en de collectie in in de werking en de organisatie?
o

-

-

-

-

Orde en beschrijving

Wordt er een bepaalde ordening gebruikt?
Is het archief of collectie beschreven of geïnventariseerd?
Worden documenten en stukken makkelijk teruggevonden in het archief en de collectie?
o

-

Waardebepaling

Wat wordt er wel/niet bewaard?
Welke is de waarde (praktisch, administratief, juridisch, cultuurhistorisch, promotie-instrument,
emotioneel, esthetisch, economisch, artistiek) van het archief- en de collectie?
Werden of worden delen van het archief en/of de collectie afgestoten of vernietigd?
Zijn er al delen verdwenen, verloren gegaan, …?
o

-

Overzicht

Is de totale omvang en verspreiding gekend?
Waar worden de archieven en collecties bewaard? (fysiek en digitaal - denk ook aan andere
locaties, bij medewerkers thuis, vrijwilligers, andere, …)
o

-

Visie en beleid

Duurzame bewaring

Hoe wordt het archief of collectie bewaard (fysiek en digitaal)?
Zijn er delen bedreigd of beschadigd?
Worden er acties ondernomen om het digitale en fysieke archief duurzaam te bewaren
(onderhoud, controle, …)?
Wat kan er hier nog verbeterd worden? Welke zijn de noden m.b.t. bewaring?
Worden er bijzondere noden ervaren i.v.m. digitale bewaring? Is men zich bewust van
kwetsbaarheid van digitale archieven en collecties en van de uitdaging m.b.t. digitaal beheer en
bewaring?
Email en website? Back-up strategie?
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o

Gebruik en rechten

-

Wordt het archief of collectie (regelmatig) gebruikt (intern / extern)?
Zijn de rechten op het materiaal gekend en/of geklaard?
Zijn het archief en de collecties vindbaar en toegankelijk voor derden? (eigen website, andere
registratieplatformen, …)
Is het archief geregistreerd in Archiefbank Vlaanderen of in een andere gelijkaardige databank?
Wil men dat het archief voor externen toegankelijk en bruikbaar wordt? Wat denkt men dat
nodig is om dit te verwezenlijken?
Waarvoor zou men het archief nog graag gebruiken/inzetten? Welke hulp of informatie heeft
men hiervoor nodig?
Is er voldoende gekend over het valoriseren en waarderen van het kunstenerfgoed?

-

o Ondersteuning
Waar gaat men naartoe voor hulp en ondersteuning m.b.t. archief- en collectiezorg?

-

-

Met welke actoren wordt er (reeds) samengewerkt?
Ontvangt men op dit vlak ondersteuning van collectiebeherende instellingen (musea,
archiefinstellingen, expertisecentra, steunpunten, andere , …)?
Wordt er overwogen het archief en/of de collectie ooit te schenken of verkopen? (+ kennis van
collectiebeherende instellingen)
Voor welke hulp en ondersteuning doet men beroep op derden (commerciële
dienstenleveranciers, expertisecentra, collectiebeherende instellingen)?
Waar heeft men aanvullend behoefte aan? En via welke kanalen?
o

-

Financieringsmodellen van archieven en bewaring en beheer

Welke middelen spreekt men aan voor de zorg voor het eigen archief en de collectie?
Genereert men inkomsten uit het archief en de collectie?
Van welke financiële waarde is het archief en de collectie voor de kunstenaar of organisatie?
o Verdere ondersteuning
Hoe kunnen we de kunstenaar of organisatie verder begeleiden of helpen?

Via welke kanalen kan hulp voorzien worden?
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