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Inleiding 

De voorbije jaren heeft CAG sterk ingezet op de registratie en inventarisatie van het roerend agrarisch 

erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Waardering kan gezien worden als een verdiepende aanvulling op 

de registratie aan de hand van vooraf bepaalde criteria. In 2017 maakte toenmalig Vlaams minister 

voor Cultuur Sven Gatz middelen vrij voor pilootprojecten waardering.1
 CAG diende een aanvraag in 

voor de waardering van vier agrarische en voeding-gerelateerde collecties in Vlaanderen en Brussel. 

Het tweejarige project ‘Naar waarde geschat’ startte na goedkeuring door de Vlaamse overheid op 1 

oktober 2017 en liep af op 31 september 2019. 

CAG ging een partnerschap aan met vier musea: Texture – Museum over Leie en Vlas (Kortrijk), 

Openluchtmuseum Bokrijk (Genk), Jenevermuseum (Hasselt) en het Museum van de Belgische 

Brouwers (Brussel). Voor elke instelling werd een door het museum uitgekozen deelcollectie – of in 

het geval van het Brouwersmuseum de volledige collectie – gewaardeerd. Het karakter van deze 

collecties was zeer divers, en ging van grote landbouwwerktuigen naar ambachtelijke handwerktuigen 

tot drink- en tapgerei. De collecties zelf hadden een lokale component, maar waren representatief 

voor het agrarisch erfgoedveld van heel Vlaanderen. In het eerste jaar van het project kwamen de 

deelcollecties bij Texture2
 en Bokrijk3

 aan bod. In het tweede jaar was het de beurt aan het 

Jenevermuseum4 en het Brouwersmuseum5. De projectmedewerker voor het eerste jaar was Brecht 

Demasure. In het tweede jaar werd dit Thomas Dirkx.  

Dit rapport vormt het overkoepelende eindrapport van ‘Naar waarde geschat’. Het vat de conclusies 

uit de vier deelrapporten samen, vergelijkt ze en bundelt de algemene besluiten vanuit het volledige 

waarderingstraject. Op de website van CAG, www.hetvirtueleland.be, is meer informatie te vinden 

over het traject en de afzonderlijke deelprojecten. Op de website zijn ook de rapporten van de 

deelprojecten beschikbaar. 

  

Situering  

Voor CAG was dit traject de uitgelezen kans om de reeds opgedane praktijkervaring6 in waardering 

over te brengen naar meerdere partners uit het erfgoedveld en om tegelijk de eigen expertise te 

verfijnen, precies dankzij de intense samenwerking met diverse collectiebeheerders.  

 

                                                           
 
1 Department Cultuur, Jeugd & Media, “Pilootprojecten waarderen van  cultureel erfgoed”, 
http://www.kunstenerfgoed.be/nl/pilootprojecten-waarderen-van-cultureel-erfgoed, laatst geraadpleegd op 
27/11/2019.  
2 Zie Demasure, B. & Woestenborghs, B., Naar waarde geschat. Waardering deelcollecties vlasteelt en 
landbouw Texture, Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis), 2018 
(www.hetvirtueleland.be/themes/CAG/images/files/Rapport_Naar_Waarde_Geschat_Texture.pdf). 
3 Zie Demasure, B. & Woestenborghs, B., Naar waarde geschat 2. Waardering deelcollectie grote 
landbouwtuigen Openluchtmuseum Bokrijk, Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis), 2019 
(https://hetvirtueleland.be/themes/CAG/images/files/Rapport_Naar_waarde_geschat2_Bokrijk.pdf). 
4 Zie Dirkx, T. & Woestenborghs, B., Naar waarde geschat 3. Waardering deelcollecties kuipers- en 
koperslagersgerei Jenevermuseum, Hasselt, Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis), 2019 
(https://hetvirtueleland.be/themes/CAG/images/files/Naar_waarde_geschat_Jenevermuseum.pdf). 
5 Zie Dirkx, T. & Woestenborghs, B., Naar waarde geschat 4. Waardering collectie museum van de Belgische 
Brouwers Brussel, Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis), 2019 
(https://hetvirtueleland.be/themes/CAG/images/files/Rapport%20Brouwersmuseum_def.pdf). 
6 Zie Het Virtuele Land, “Projecten”, https://www.hetvirtueleland.be/werking/projecten, laatst geraadpleegd 
op 04/12/2019. 
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Tot de partners behoorden natuurlijk de vier musea waarvan (deel)collecties werden geregistreerd en 

gewaardeerd, maar ook de Provincie West-Vlaanderen (tot eind 2017) en FARO, Vlaams steunpunt 

voor cultureel erfgoed. Hieronder volgt een kort overzicht van de betrokken partners en wat de 

aanleidingen en vraagstellingen voor hun projecten waren. Voor een meer gedetailleerde situering, zie 

de afzonderlijke rapporten van de deelprojecten.  

 

Texture - Museum over Leie en Vlas (www.texturekortrijk.be) 

De oorsprong van Texture - Museum over Leie en vlas ligt in het voormalige Nationaal Vlas-, Kant- en 

Linnenmuseum dat sinds midden jaren 1960 het verhaal over de productie, distributie en consumptie 

van vlas en textiel aan het brede publiek presenteerde. De Leiestreek was en is immers nog steeds een 

wereldwijd centrum van vlasbewerking en -handel. Een grondige transitie drong zich op aan het begin 

van de 21ste eeuw, met als resultaat een gloednieuw museum, een volledig hertekende focus en een 

verruiming van het erfgoedverhaal aan de hand van materieel, immaterieel en digital born erfgoed 

(bijna 26.000 objecten). 

Aanleiding: Vanaf 2018 stond in Kortrijk een nieuw regionaal depot ter beschikking voor de 

erfgoedspelers uit de regio. In afwachting hiervan bevond de collectie van Texture zich in zes 

voorlopige depots. De concrete verhuizing werd aangegrepen om de deelcollecties vlasteelt en 

landbouw te waarderen. 

Vraagstelling: De deelcollectie vlasteelt bevat objecten, onderdelen, werktuigen en machines die te 

maken hebben met de teelt van de vlasplant (zaaien, oogsten en voorbewerking van de vlasplant). De 

categorie landbouw bevat objecten, onderdelen, werktuigen en machines die gebruikt werden bij 

allerlei landbouwactiviteiten en dus niet specifiek zijn voor de vlasteelt. Sinds de transitie van 

Vlasmuseum naar Texture pasten heel wat stukken uit deze laatste categorie inhoudelijk niet meer bij 

de verzameling van het museum, maar het onderscheid was niet eenduidig. Bovendien vormden 

enkele grote stukken ook een urgent probleem op vlak van depotruimte. Een volledig conditioneel 

doorgelichte en goed geregistreerde collectie moest beslissingen rond selectie en herbestemming 

ondersteunen.  

 

Openluchtmuseum Bokrijk (www.bokrijk.be) 

Het Openluchtmuseum Bokrijk is een door de Vlaamse regering landelijk erkend museum over de 

cultuur van het dagelijks leven. Onder meer 137 historische gebouwen en monumenten, ca. 41.000 

historische voorwerpen, talrijke historische dieren- en plantenrassen, evenals rituelen, technieken, 

praktijken en verhalen zijn er terug te vinden. Bokrijk streeft er nadrukkelijk naar om de bezoeker een 

kijk op het dagelijkse leven te geven (vandaag, gisteren en morgen), vertrekkend vanuit de 

maatschappij vandaag.  

Aanleiding: Gezien het volume (in zijn totaliteit, maar ook per stuk) heeft de deelcollectie landbouw, 

grote tuigen prioriteit op het vlak van verdiepende registratie en waardering. Op termijn zal de 

deelcollectie worden uitgezuiverd tot de objecten die binnen het nieuwe erfgoedverhaal van Bokrijk 

passen. 

Vraagstelling: Bokrijk bezit de grootste en één van de meest diverse collecties agrarisch erfgoed van 

Vlaanderen. Het verdiende aanbeveling om deze collectie, in het kader van het nieuwe 

museumbeleidsplan (2019-2023) te hervaloriseren, met als hamvraag: hoe maak je dit erfgoed 

opnieuw relevant en interessant voor de museumbezoeker van de 21e eeuw?  
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Jenevermuseum Hasselt (www.jenevermuseum.be) 

Het Jenevermuseum is gehuisvest in de voormalige stokerij Stellingwerff/Theunissen in het centrum 

van Hasselt. De woon- en werkruimtes van deze stokersfamilies zijn geïntegreerd in het 

museumparcours dat sinds juli 1987 toegankelijk is voor het publiek. Het Jenevermuseum brengt het 

verhaal over de oorsprong, ontwikkeling, plaats en perceptie van onze nationale gedistilleerde drank. 

De museumpresentatie – die in 2014 een grondige facelift onderging – toont de parels van meer dan 

28.000 stuks tellende Jenevermuseumcollectie. In het museum wordt actief jenever gestookt met een 

nog werkende 19de-eeuwse stookinstallatie die als de spil van de museale werking mag worden 

beschouwd. 

Aanleiding: In het vernieuwde collectiebeleid  (sinds maart 2014) van het Jenevermuseum wordt 

uitdrukkelijk gesteld dat de deelcollectie kuipers- en kopermateriaal niet verder wordt verzameld. De 

collectie bevindt zich in een depot waar het volume inneemt dat beter/liever door materiaal van de 

kerncollectie kan worden ingenomen. 

Vraagstelling: Er was nog geen definitieve beslissing genomen rond een mogelijke heroriëntering. 

Daarvoor moest eerst een inhaalbeweging op het vlak van registratie en vervolgens waardering 

worden gemaakt. Dan pas kon de vraag worden gesteld in hoeverre deze objecten moeten worden 

bewaard indien ze in andere musea talrijker aanwezig zijn en waar ze beter thuis horen. 

 

Museum van de Belgische Brouwers Brussel (www.belgianbrewers.be) 

In het Museum van de Belgische Brouwers maakt de bezoeker kennis met de rijke Belgische 

biertraditie. Het museum is gevestigd in het historische pand van de Belgische brouwers op de 

Brusselse Grote Markt. Aan de hand van werktuigen en de uitrusting van een brouwerij uit de 18de 

eeuw, maar ook met een nieuw ingerichte brouwzaal wordt het brouwproces gedemonstreerd. In 

totaal herbergt het museum bijna 1000 objecten. Bijzonder is de collectie bierpotten die huist in de 

vitrines van de raadzaal op de eerste verdieping. Oude bierpotten, antiek porselein en alle typische 

voorwerpen uit een herberg van toen getuigen van wat zonder twijfel de ‘Belgische biercultuur’ 

genoemd mag worden. 

Aanleiding: In 2019 zit het nieuw bierbelevingscentrum in het voormalige beursgebouw van Brussel in 

de concrete planningsfase. In de nabije toekomst zal hierover meer duidelijkheid worden verschaft. 

Het Museum van de Belgische Brouwers wilde de oefening maken om te zien welke stukken in de 

opstelling van het nieuwe centrum zouden passen en eventueel kunnen verhuizen naar daar. 

Vraagstelling: Welke objecten uit de collectie van het Brouwersmuseum passen in het nieuwe 

bierbelevingscentrum? Wat maakt hen ‘waardevol’ of zelfs uniek genoeg om ze daarin onder te 

brengen? En welke voorwerpen passen dan weer in de collectie die in het Brouwersmuseum zelf 

behouden blijft? 

 

Andere partners 

Tot 31 december 2017 fungeerde de Provincie West-Vlaanderen (dienst Cultuur) als inhoudelijke 

partner bij het waarderingsproject. Door de afslanking van de provinciale bevoegdheden is de 

Provincie als dusdanig niet meer bij het project betrokken. De bevoegde persoon, Livia Snauwaert, 

ondersteunde het project voortaan vanuit het erfgoedconsulentschap bij het Departement Cultuur, 

Jeugd en Media. Haar expertise bleef zo bij het project behouden. Ook Anne-Cathérine Olbrechts, de 

stafmedewerker behoud en beheer van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, stelde haar 

kennis ten dienste van het project. Zij begeleidde de pilootprojecten waarderen en organiseerde de 

intervisiegroep voor die projecten, waar ‘Naar waarde geschat’ deel van uitmaakte.  
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Timing 

Deze timing dient om een algemeen beeld van de projectjaren te illustreren. Voor een meer 

gedetailleerde timing per project, zie de afzonderlijke rapporten.  

 

Jaar 1 

Texture - Museum over Leie en Vlas (Oktober 2017 - mei 2018) 

Oktober - december 2017 

- Startvergadering algemene projectgroep (19 oktober). 

- Fysieke registratie Texture. 

December 2017 - februari 2018 

- Digitale registratie. 

Februari 2018 

- Expertenwaardering door CAG en Texture. 

- Vergelijking waarderingsdocument door CAG en Texture samen.  

Maart 2018 

- Participatieve waardering met belanghebbenden. 

 

Openluchtmuseum Bokrijk (Maart 2018 - november 2018) 

Maart 2018 

- Voorbereidingsbezoek Openluchtmuseum Bokrijk (6 maart). 

April - mei 2018 

- Start fysieke registratie. 

Juni 2018 

- Tijdelijke stopzetting fysieke registratie wegens problemen met de uitrusting van het depot. 

- Start digitale verwerking registratie. 

Juli - september 2018 

- Afronding fysieke registratie. 

- Participatieve waardering met belanghebbenden. 

- Waarderingsoefening door brede publiek. 

Oktober - november 2018 

- Afwerking deeltraject Bokrijk met toestemming van Vlaamse overheid na 1 oktober. 

- Expertenwaardering door CAG en Bokrijk. 

- Vergelijking waarderingsdocument door CAG en Bokrijk samen.  

 

Jaar 2 

Jenevermuseum (Oktober 2018 - juli 2019) 

Oktober - november 2018  

- Fysieke registratie op 26 oktober, 12 en 13 november en 26 november . 

December 2018 - februari 2019  

- Digitale verwerking registratie.  

 

Maart 2019  

- Expertenwaardering door CAG, het Jenevermuseum en het MOT.  
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- Vergelijking waarderingsdocument door CAG en het Jenevermuseum samen. 

April 2019  

- 28 april: presentatie van het project op Erfgoeddag.  

Mei - juli 2019  

- Participatieve waarderingssessies met belanghebbenden op 15 mei voor de koperslagers en 

op 20 mei voor de kuipers.  

- Verwerking van waarderingssessies en afwerking project. 

 

Museum van de Belgische Brouwers (Maart 2019 - september 2019) 

Maart - april 2019 

- Startvergadering bij de Brouwersfederatie (28 maart). 

- Start literatuuronderzoek en opvolging registratie van het project uit 2015. 

Mei - juli 2019 

- Literatuuronderzoek en bijwerken van de registratie. 

Augustus 2019 

- Participatieve waarderingssessie met belanghebbenden op 23 augustus. 

- Expertenwaardering door CAG. 

- Verwerking van de waarderingssessie. 

September 2019 

- Expertenwaardering afgerond na contact met privéverzamelaar. 

- Afwerking project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Eindrapport ‘Naar waarde geschat’ 7 

1 Verloop deelprojecten 

Texture - Museum over Leie en Vlas 

Texture en de deelcollecties landbouw en vlasteelt kwamen als eerste aan de beurt in het project ‘Naar 

waarde geschat’. De registratie van de 404 objecten liep vanaf oktober tot december 2017. In diezelfde 

maand startte CAG met de digitale registratie en beschrijving van de tuigen. Begin februari 2018 was 

deze klus afgerond. CAG focuste op de landbouwwerktuigen en koppelde voor de vlaswerktuigen terug 

naar Texture.  

Na de registratie werd de interne expertenwaardering van de objecten aangepakt. Hiervoor gebruikte 

CAG een aangepaste versie van het uitgewerkte waarderingsdocument in Microsoft Excel. Texture 

deed daarnaast enkele waardevolle suggesties om het document aan te vullen en voor hen belangrijke 

velden naar voor te schuiven (zoals de beleving rond het voorwerp etc.). CAG en Texture vulden in 

nauw overleg met elkaar de verschillende velden in. Zo kwam een volledig ingevuld 

waarderingsdocument tot stand. 

Voor de externe participatieve waardering met belanghebbenden werden twee groepen 

samengebracht: oud-vlassers en de Vrienden van Texture enerzijds en leden van de heemkundige 

kringen Wevelgem en Kuurne, medewerkers van het museum, stadsgidsen en medewerkers van de 

erfgoedcel zuidwest anderzijds. Per groep werden er twee sessies voorzien. De sessies gingen door in 

maart en april 2018. Bij de eerste twee sessies fungeerde Bert Woestenborghs, stafmedewerker 

roerend erfgoed van CAG, als moderator, voor de laatste twee sessies nam Anne-Cathérine Olbrechts, 

stafmedewerker behoud en beheer van FARO, deze rol op zich.  

Op basis van de waardering van de experten en de belanghebbenden werden een twintigtal objecten 

geselecteerd waarvoor een uitgebreide waardenstelling – een zogenaamde Statement of Significance 

– werd geschreven. Deze objecten vormen zowat de staalkaart van de beschreven deelcollecties. Het 

waarderingsproject met Texture werd midden 15 april 2018 afgerond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objecten uit de deelcollectie vlasteelt van Texture. 

© CAG 
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Openluchtmuseum Bokrijk 

De deelcollectie ‘grote’ landbouwtuigen (geen handwerktuigen, grosso modo te beschouwen als 

getrokken en stationaire landbouwwerktuigen) van het Openluchtmuseum Bokrijk vormde het tweede 

luik van het eerste projectjaar. De collectiebeheerder en collectiemedewerkers startten met het 

selecteren en aanduiden van de stukken die in aanmerking kwamen voor registratie en waardering. 

De registratie van de 386 geselecteerde stukken startte in april 2018 en nam 16 werkdagen in beslag. 

Tijdens de registratie bood het Openluchtmuseum Bokrijk de nodige ondersteuning aan in de vorm 

van medewerkers en materiaal. Na de fysieke registratie werd de digitale registratie aangepakt. De 

objecten waren al geregistreerd in Adlib.  

Gelijklopend met de digitale registratie stond de waardering met belanghebbenden op het 

programma. Er werden twee sporen gevolgd: enerzijds was er een waarderingssessie met een groep 

van belanghebbenden (medewerkers van het museum, gidsen, erfgoedexperten uit Limburg) en 

anderzijds een publieksbevraging. De cel collectiebeheer en publieksbemiddeling van het 

Openluchtmuseum Bokrijk maakte de schuur uit Proven op het pas gerestaureerde erf van Abele vrij 

voor de plaatsing van negen geregistreerde objectsen. Via een stembiljet konden de bezoekers 

aanduiden welk voorwerp ze verkozen en waarom. Veel bezoekers reageerden positief. Er werden 

maar liefst 254 stemmen uitgebracht. 

Voor de interne expertenwaardering op objectniveau werkten het Openluchtmuseum Bokrijk en CAG 

nauw samen. Het waarderingsdocument werd andermaal tegen het licht gehouden en verder verfijnd. 

In de loop van oktober en november 2018 volgde een intensief overleg tussen Bokrijk en CAG om de 

waardering uit te voeren. Hierbij werden nog aparte waardenstellingen gemaakt van de vier 

deelcollecties van wanmolens, ploegen, eggen en kruiwagens. Het project met Openluchtmuseum 

Bokrijk werd afgerond tegen einde 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objecten uit de deelcollectie ‘grote landbouwtuigen’ van Bokrijk in het depot in Zonhoven. 

© CAG 

 

Jenevermuseum 

‘Naar waarde geschat’ ging in het tweede projectjaar verder met de deelcollecties kuipers- en 

koperslagersgerei van het Jenevermuseum in Hasselt. In totaal ging het om 209 objecten, waarvan 127 

objecten kuipersgerei en 82 objecten koperslagersgerei. De registratie vond plaats op vier dagen in 

oktober en november 2018 in het museumdepot van de stad Hasselt. Dit werk ging vlot aangezien er 
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reeds records waren in het collectieregistratiesysteem Adlib die onmiddellijk tijdens het registreren 

konden worden ingevuld wrden tijdens het registreren. Hierbij kreeg CAG de nodige ondersteuning 

vanuit het Jenevermuseum. In januari tot begin februari 2019 werden de gegevens aangevuld met 

inhoudelijke beschrijvingen op basis van literatuuronderzoek.  

De volgende stap was de interne waardering door experten aan de hand van het 

waarderingsdocument. Hierbij verdeelden we de criteria onder CAG, het Jenevermuseum en het MOT 

naargelang de expertise. CAG vulde het document aan in februari. Daarna werden de scores met de 

anderen bediscussieerd en aangevuld.  

De externe waardering aan de hand van waarderingssessies met belanghebbenden vond plaats in mei. 

Aangezien er geen duidelijke belangengroepen waren voor de collecties besloot het kernteam de 

invulling van de belanghebbenden anders aan te pakken. Bij dit deelproject werd daarom beroep 

gedaan op inhoudelijke experten van de ambachten om de collectie participatief te waarderen. De 

sessies gingen door in het Jenevermuseum. We richtten twee sessies in, één per ambacht. De 

deelnemers kenden de specifieke collecties niet op voorhand. De sessies verliepen gemoedelijk en 

waren inhoudelijk informatief. Op basis van enkele denkoefeningen gingen we telkens verder in op het 

waarderen van de collecties.  

Als laatste onderdeel van het project werd er een waardenstelling voor elk van de deelcollecties 

opgesteld op basis van de expertenwaardering en waardering met belanghebbenden. Het project met 

het Jenevermuseum werd afgerond in juli 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objecten uit de deelcollectie koperslagersgerei van het Jenevermuseum  

tijdens de waarderingssessie van 15 mei. 

© CAG 

 

Museum van de Belgische Brouwers 

Als laatste deelproject kwam het Museum van de Belgische Brouwers in Brussel aan bod. Aangezien 

de gehele collectie van het museum reeds door CAG in een voorgaand project was geregistreerd, was 

het niet meer nodig dit opnieuw te doen. Het gaat om 688 objecten. Wel werd in de periode april-mei 

2019 de bestaande registratie van 688 objecten aangevuld op basis van nieuw literatuuronderzoek. 

Dit betrof vooral de bierkannen uit Brusselse faience. In totaal werden de beschrijvingen van 217 

objecten herzien. Daarnaast werden collega-instellingen met soortgelijke (deel)collecties in heel 

Vlaanderen en Brussel bevraagd en bezocht.  
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De waarderingssessie met belanghebbenden vond plaats in augustus in de raadzaal van het 

Brouwershuis. De belanghebbenden kwamen allen uit de bier- en brouwwereld. Hiertoe behoorden 

verschillende leden van de Federatie van de Belgische Brouwers, maar ook leden van biergerelateerde 

verenigingen en de erfgoedcel van Brussel. Ook deze sessie was inhoudelijk informatief en verliep vlot. 

Op basis van de ervaringen bij het Jenevermuseum gingen we via denkoefeningen telkens dieper in op 

de praktijk van waarderen, en probeerden we verschillende standpunten omtrent de collectie te 

capteren.  

De interne waardering aan de hand van het waarderingsdocument werd door CAG afgerond in 

september, met een beperkte bijdrage van een privéverzamelaar van Brusselse faience bierkannen.  

Tot slot werden er waardenstellingen gemaakt van twee belangrijke deelcollecties (bierkannen en 

bierpompen) en de collectie als geheel. Het project met het Museum van de Belgische Brouwers werd 

afgerond in september 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een deel van de collectie van het Museum van de Belgische Brouwers in het museum op de kelderverdieping. 

© CAG 
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2 Vergelijking deelprojecten 

Op basis van de tabel op de volgende pagina vergelijken we kort de verschillende deelprojecten van 

‘Naar waarde geschat’.  

De gewaardeerde collecties waren zeer divers. Ze gingen van grote landbouwwerktuigen over 

ambachtswerktuigen tot bierglazen. Een deel van de objecten was gerelateerd aan de landbouw, een 

ander deel aan voeding en gerelateerde ambachten. In totaal werden in de twee projectjaren 1690 

objecten gewaardeerd.  

De aanleidingen van de waardering van de deelcollecties verschilden ook sterk: een verhuizing, gebrek 

aan depotruimte, gebrek aan aandacht, gebrek aan expertise, veranderingen in het collectieplan en 

een (gedeeltelijke) herpositionering. Vaak ging het om een veranderde situatie voor de collectie of 

organisatie. Dit diende als aanleiding om de collectie uit te zuiveren of bepaalde aanhoudende 

problemen eindelijk eens onder handen te nemen. De doelstellingen voor het waarderen waren even 

divers: selectie, herbestemming, betere bewaaromstandigheden of meer informatie vooraleer men 

beslissingen kon nemen. 

De waarderingssessies waren sterk afhankelijk van de instelling en de groep die kon worden 

samengebracht. Er werd gestreefd om meer dan één sessie per project te organiseren, maar dat is niet 

altijd gelukt. De samenstelling van de groepen was nooit dezelfde. Bij Texture konden bijvoorbeeld 

twee volledige groepen met een eigen insteek (vlassers en erfgoed) samengebracht worden. De groep 

van Bokrijk bestond vooral uit experten en medewerkers van het museum. De bezoekers van het 

museum werden ook bevraagd via een vragenformulier. Bij het Jenevermuseum koos CAG dan weer 

voor ambachtsexperten met inhoudelijke kennis. De groep van Brouwersmuseum was eerder een 

klassieke samenstelling van leden van de organisatie, brouwers, gerelateerde verenigingen en de 

Brusselse erfgoedcel.  

 

 

 

 

 



 

 

Vergelijkende tabel van de deelprojecten 

 

 Texture Bokrijk Jenevermuseum Brouwersmuseum 

Collectie Deelcollecties vlasteelt en landbouw Deelcollectie grote 
landbouwtuigen 

 

Deelcollecties kuipers- en 
koperslagersgerei 

Gehele collectie 

Aantal objecten 
(1690 in totaal) 

404  geregistreerd  
(407 gewaardeerd) 

386 geregistreerd en 
gewaardeerd 

209 (127 kuiper, 82 koperslager) 
geregistreerd en gewaardeerd 

688 gewaardeerd, 217 bijgewerkt 

Soort erfgoed -Landbouwwerktuigen 
-Handwerktuigen 
-Grote en kleine stukken 

-Getrokken en stationaire 
landbouwwerktuigen 
-Grote stukken 
 

-Vooral kleinere handwerktuigen 
-Enkele grotere stationaire stukken  

-Brouwerijinstallaties 
-Handwerktuigen 
-Gebruiksvoorwerpen gerelateerd 
aan bier 
-Eerder kleine stukken, enkele 
grotere 

Aanleiding -Verhuizing van de collectie naar nieuw 
regionaal depot 
-Past niet meer in huidig collectieplan 
-Gebrek aan depotruimte 

Gevoel van te weinig zorg en 
aandacht voor één van de 
grootste landbouwcollecties in 
Vlaanderen 

-Niet meer actief verzameld bij 
vernieuwing collectieplan 
-Gebrek aan gegevens en expertise 

Bouw van het nieuw 
bierbelevingscentrum in Brussel, 
herpositionering Brouwersmuseum 

Doel Selectie en herbestemming stukken die 
niet meer passen in het huidige 
collectieplan 

-Op termijn betere 
bewaaromstandigheden 
voorzien 
-Selectie waardevollere stukken 

Meer informatie en waardering om 
beslissingen te kunnen nemen over 
toekomstige bewaring en werking 

Selectie welke objecten een plaats 
zouden kunnen krijgen in het 
bierbelevingscentrum, en welke 
moeten blijven in het Brouwershuis 

Samenstelling 
expertengroep 
voor de interne 
waardering 

Twee medewerkers van CAG en drie 
medewerkers van Texture 

Twee medewerkers van CAG en 
vijf medewerkers van Bokrijk 

Twee medewerkers van CAG, twee 
medewerkers van Jenevermuseum 
en een medewerker van MOT 

Twee medewerkers van CAG met 
opmerkingen door privé-
verzamelaar 

Samenstelling 
belanghebbenden 

-Kernteam 
-Vlassersgroep: oud-vlassers, vrienden 
van Texture, Wibilinga (18 deelnemers) 
-Erfgoedgroep: stadsgidsen, 
medewerkers museum en anderen (12 
deelnemers) 
 

-Kernteam  
-Museummedewerkers, gidsen 
en landbouw- en 
erfgoedexperten (14 
deelnemers) 
-Bevraging groot publiek 

-Kernteam 
-Keuze voor inhoudelijke experten 
van het ambacht, zonder kennis van 
de collecties 
-Wetenschappelijk medewerker MOT 
-6 deelnemers op eerste sessie, 7 op 
de tweede 

-Kernteam 
-Leden van de Federatie van de 
Belgische Brouwers, erfgoedcel 
Brussel, verenigingen Zythos en 
Gambrinusclub (9 deelnemers) 

Aantal sessies Vier, twee per groep Eén sessie Twee, één per ambacht Eén sessie 
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3 Conclusies uit de deelprojecten 

Hieronder worden de conclusies uit de deelprojecten kort samengevat. We vermelden ook wat het 
deelproject tot een pilootproject maakte, met name welk nieuw element we hebben uitgeprobeerd of 
toegevoegd aan het waarderingsproject.  

3.1 Texture - Museum over Leie en Vlas 

Waarderingsdocument 

- Het waarderingsdocument werd ervaren als een nuttig instrument om de waardering aan te 

pakken. Dankzij de aanvullingen en opmerkingen van Texture werd een betrouwbaar 

document afgeleverd. De feedback van de deelnemers aan de waarderingssessies was leerrijk. 

Bepaalde criteria of waarderingsvragen in het Exceldocument bleken niet volledig helder. 

Dankzij hun opmerkingen kon het document naar de toekomst nog verder verfijnd worden. 

- Het invullen van het waarderingsdocument bleek veel werk, maar eens er vertrouwdheid met 

de methodiek was, ging het invullen vlot. Het was nodig hierin een routine te bouwen en het 

waarderingsdocument in een relatief korte tijdspanne in te vullen. 

Waarderingssessies 

- De samenstelling van de waarderingsgroep is belangrijk. De betrokkenheid van personen die 

de objecten ooit nog gebruikten of hebben weten functioneren, is anders dan die van jonge 

mensen die de tuigen nooit in werking zagen. Mensen met een technische achtergrond en 

mensen uit een erfgoedcontext kunnen elkaar goed aanvullen. 

- De waardering van deelcollecties (als geheel) met belanghebbenden heeft maar zin als de 

betrokken deelcollecties even zwaar wegen. Het is volkomen logisch dat een groep 

samengesteld uit leden van de vlassersgemeenschap steeds vlasvoorwerpen verkiezen boven 

landbouwwerktuigen. Een keuze maken tussen objecten of groepen van objecten die allen 

vlas-georiënteerd zijn, zou veel moeilijker en fundamenteler zijn. Met andere woorden, 

naargelang de samenstelling van de groep kan je een indeling in deelcollecties maken. 

- Waarderen op basis van foto’s is gemakkelijk voor experten, voor waardering met 

belanghebbenden is het eerder aangewezen om ook in fysieke aanwezigheid naar de objecten 

te kijken. Dit roept andere emoties op. Het is bovendien enkel zinvol om te waarderen met 

belanghebbenden als zij toegang hebben tot alle beschikbare informatie. 

- De ijsbreker bij uitstek is de vraag: “Wat is je favoriete voorwerp en waarom?”. Snel kwam 

hierop de tegenvraag: “Ja, maar interessant voor wie of voor wat?”. De deelnemers waren 

duidelijk verwonderd dat Texture en CAG interesse tonen voor hun persoonlijke, subjectieve 

keuzes. Aan de hand van die keuzes komen echter veel persoonlijke verhalen los en begrijpen 

de deelnemers meer dat waardering draait om betrokkenheid, emotie en beleving. 

Waardenstellingen 

- Aan de hand van waardenstellingen is het mogelijk om de waarde van erfgoed te expliciteren. 

Hoewel dit op het eerste zicht enkel voor belangrijke of zeldzame objecten nuttig lijkt, kan een 

waardenstelling verrassende inzichten opwekken indien dit ook voor ‘eenvoudige’ tuigen 

gebeurt. 

- De meerwaarde om alle waarderingscriteria uit te schrijven voor één object in een aparte 

waardenstelling bleek relatief beperkt. Er is wat meer nuance mogelijk dan een categorisering 

van 1 tot 4. Maar in principe komen de belangrijkste criteria en kenmerken als ‘vanzelf’ naar 
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boven. Er kan altijd naar het waarderingsdocument worden verwezen. Enkel voor 

deelcollecties en topstukken lijkt het aangewezen om dit in de toekomst nog te doen. 

Pilootproject  

- Bij het deelproject van Texture wilde CAG sterk inzetten op de grote groepen van 

belanghebbenden. Gezien enkele moeilijkheden tijdens de sessies werd er duidelijk wat nog 

beter kon bij deze aanpak. Dit werd meegenomen naar latere sessies.  

- Bij Texture werden ook de waardenstellingen volledig uitgeschreven, maar dit bleek veel te 

uitgebreid en weinig zinvol.  

- Ten slotte ging er veel energie naar het uitwerken en verfijnen van het waarderingsdocument. 

 

3.2 Openluchtmuseum Bokrijk 

Algemeen 

- De waardering biedt de ideale handvatten voor verdere acties voor Bokrijk. Een voorbeeld 

hiervan is onderzoeken of een aantal wanmolens bijkomend als topstuk zou kunnen worden 

erkend. De wanmolen van Bokrijk die reeds als Vlaams topstuk erkend is, zou zo kunnen 

worden uitgebreid met een aantal referentie-exemplaren.  

- De ervaringen, kennisopbouw en expertise-uitwisseling die tijdens het Bokrijk-project 

verkregen zijn, dragen op hun manier bij aan het verder in kaart brengen van het agrarisch 

erfgoed in Vlaanderen en Brussel. 

- De belanghebbenden maakten automatisch de link met het museum. Ze deden een oproep 

om weer eggen en ploegen in het Openluchtmuseum te plaatsen; liefst geografisch correct 

(bijvoorbeeld een ploeg uit West-Vlaanderen in een boerderij uit West-Vlaanderen plaatsen). 

- Het is waardevol dat verschillende types van hetzelfde tuig uit verschillende regio’s 

beschikbaar blijven en getoond worden. Diversiteit in de herkomst is belangrijk.  

Waarderingsdocument 

- Het waarderingsdocument is absoluut te beschouwen als een werkdocument waar de 

collectiebeheerder mee aan de slag kan gaan. Het is de basis voor verdere stappen die met 

de deelcollectie ondernomen worden (bijvoorbeeld selectie, herbestemming, enz.). 

- De aanpassingen – het vereenvoudigen en verduidelijken van bepaalde vragen – aan het 

waarderingsdocument (in vergelijking met dat van Texture) laten toe om nog duidelijker een 

waardescore toe te kennen. 

- Uitschieters van een bepaalde deelcollectie kunnen gemakkelijk worden geïdentificeerd aan 

de hand van het waarderingsdocument. 

Waarderingssessies 

- Ondanks de grote nadruk die CAG hierop legde, was het voor de belanghebbenden niet altijd 

duidelijk wat het uiteindelijke doel of nut was van de bijeenkomst. Regelmatig deed de groep 

uitspraken over het bewaren of afstoten van bepaalde stukken. Waarderen moet echter 

gezien worden als het aangeven van indicaties voor een mogelijke selectie op basis van het 

collectieplan. 

- De oefening ‘kies je favoriete object’ bleef werken en verplichtte iedereen om aan het gesprek 

deel te nemen en na te denken over zijn of haar keuze. Veel zaken die verteld werden, kwamen 

in het verloop van de sessie nog eens aan bod. Vandaar is het ook belangrijk om de oefeningen 

nog beter uit te werken om overlap en herhaling te vermijden. 



 

 Eindrapport ‘Naar waarde geschat’ 15 

- Opvallend was dat er bij de deelnemers veel museale beleving was, maar toch weinig 

waardering als zodanig. De deelnemers brachten diverse interessante argumenten naar voor 

maar veel discussie was er niet. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat sommige deelnemers 

weinig vertrouwd zijn met de oude landbouwtuigen. Het is misschien een vaststelling dat een 

zekere vertrouwdheid met de objecten nodig is om te waarderen. 

- Aan de andere kant is het net de diversiteit van de groep die ertoe leidt dat een voorwerp 

vanuit verschillende invalshoeken benaderd wordt. In die zin staat de groep belanghebbenden 

symbool voor de maatschappij. Sommige uitspraken voelen als ‘vloeken in de kerk’, maar 

bieden daardoor ook een fris perspectief. 

- De belanghebbenden vonden dat de erfgoedwaarde en functionaliteit van een voorwerp ook 

bepaald wordt door wat men er in de toekomst mee wilt doen. Ingrijpen om het object in stand 

te houden is daarbij beter dan een volledige restauratie, want dan verdwijnt het originele stuk 

grotendeels. 

- Andermaal bleek dat zintuiglijke ervaring bij de tuigen zelf veel meer aanspreekt dan wanneer 

objectfoto’s op een scherm geprojecteerd worden. De deelnemers ervaarden tijdens het 

museumbezoek een hogere belevingswaarde. Ze konden rond de tuigen wandelen en zagen 

veel beter hoe een toestel functioneert en wat er al dan niet ontbreekt. 

Waardenstellingen 

- CAG baseerde zich voor de waardenstelling op het model van het Centrum voor Religieuze 

Kunst en Cultuur (CRKC), dat puntsgewijs en aan de hand van afbeeldingen de waarden van de 

collectie beschrijft. Deze aanpak was meer systematisch en samenvattend dan het model dat 

CAG voordien hanteerde. Het opstellen van de vernieuwde waardenstelling voor deelcollecties 

ging opvallend vlot. In tegenstelling tot de waardenstellingen van Texture (waar de waardering 

hoofdzakelijk op objectniveau uitgeschreven werd) oogt het nieuwe format duidelijk en 

overzichtelijk. De algemene conclusies kunnen perfect met de uitschieters gecombineerd 

worden. Voor collectieverantwoordelijken en beleidsmakers is het zo eenvoudiger om de 

waarde van een deelcollectie in te schatten. 

- In de waardenstellingen komen bovendien de bevindingen van de experten en de 

belanghebbenden duidelijker samen. 

Pilootproject 

- Tijdens de waarderingssessie werden een aantal objecten fysiek bezocht. De fysieke 

aanwezigheid had een duidelijke meerwaarde.  

- In navolging van het project bij Texture werd de waardenstelling herzien en in een nieuwe 

vorm uitgeprobeerd. Dit ging opvallend vlot en bleek meer nut te hebben om de waardering 

samen te vatten dan een uitgeschreven tekst.  

- Bij Bokrijk werd het grote publiek betrokken bij het project via een bevraging, die een mooi 

aantal reacties ontving. Ook dit was een experiment.  
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3.3 Jenevermuseum 

Algemeen 

Collectie Koperslagerij 

- De deelcollectie wordt door beide koperslagers als zeer waardevol geacht en zou moeten 

bewaard worden. Dit omdat het zeldzaam is dat een dergelijke collectie is bewaard en omwille 

van zijn volledigheid, diversiteit, goede staat en ouderdom. Ook het geheel als ensemble heeft 

een erfgoedwaarde. Het werd ook als uniek ervaren dat de deelcollectie – op vier objecten na 

– van één atelier afkomstig is en ook specifiek als koperslagerscollectie alleen heeft gediend.  

- Dé collectie bestaat niet. Iedere koperslager zal zijn eigen werktuigen en voorkeuren hebben, 

en die hangen af van welk resultaat men wil bereiken. Daarom kan ook niet elk object zomaar 

een aparte naam krijgen. Een bolhamer is een bolhamer en een verdere onderverdeling is 

moeilijk en overbodig.  

Collectie Kuiperij 

- Aangezien kuipersgerei behoorlijk onderhevig is aan slijtage is de collectie niet specifiek oud 

te noemen. Per definitie werd de collectie van een kuiper regelmatig bijgewerkt. De ouderdom 

wordt echter niet als essentieel ervaren. Het zijn immers vooral gebruiksvoorwerpen die 

moeten dienen. Als een stuk lang meegaat, is dat meegenomen, maar het moet vooral een 

goed werkend tuig zijn. Desalniettemin wordt de collectie als waardevol beschouwd omdat 

deze tuigen niet meer worden gemaakt en ze nog in behoorlijk goede staat zijn. Maar als dit 

verdwijnt, is het onherroepelijk verloren.  

- Ondanks het feit dat de collectie vanuit diverse hoeken en kanten is samengesteld, blijkt het 

toch een vrij overzichtelijk geheel te bieden van wat in een kuipersatelier zou mogen aanwezig 

zijn. Van sommige stukken zijn er meerdere exemplaren aanwezig. Dit geeft aan dat het geen 

collectie is uit het atelier van één kuiper omdat die wellicht niet al die varianten in zijn bezit 

had. Enkele objecten ontbreken volgens de deelnemers, maar dit doet geen afbraak aan de 

collectie.  

Waarderingsdocument 

- Bij het invullen van het waarderingsdocument stootten het Jenevermuseum en het MOT op 

het struikelblok dat meer onderzoek altijd mogelijk blijft en dat het bijgevolg moeilijk is om 

een ‘finaal’ cijfer in het document in te vullen. We moeten echter voor ogen houden dat een 

waardering altijd een momentopname is en dat we vooral tot een bruikbaar resultaat moeten 

komen.  

Waarderingssessies 

- Beide sessies verliepen los en inhoudelijk informatief, zonder dat het informatieve het gesprek 

domineerde. Wel konden we ons niet altijd houden aan de vooropgestelde lijn van de sessie.  

- De theorie van waarderen overbrengen blijft moeilijk. Een te theoretische PowerPoint 

presentatie op voorhand heeft geen succes en schept enkel verwarring. Dit is ook afhankelijk 

van de groep. In het geval van de koperslagers bleek het overbrengen niet vanzelfsprekend. 

Bij de kuipers was er meer resultaat. Voor beide groepen werd de theorie van het waarderen 

gaandeweg wel steeds duidelijker. 

- Het hielp dat de leden van het kernteam elk een eigen rol konden invullen qua invalshoeken. 

Oefeningen waarin we stap voor stap verder gaan hadden meer zin dan een te theoretische 

presentatie aan het begin van de sessie.  
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- De zogenaamde criteriumoefening, die eerder op de theorie gericht was, kon volbracht 

worden met de kuipers. Bij deze oefening kozen de deelnemers uit een lijst het 

waarderingscriterium dat zij het meest  belangrijk vonden, onafhankelijk van de collectie. 

Daarna werd dit criterium toegepast op de deelcollectie kuiperij van het Jenevermuseum.  

- Een ‘favoriet’ of belangrijkste object bestaat niet voor ambachtslieden. De term ‘favoriet’ werd 

door het kernteam ook als te beperkend ervaren. Men zou eerder moeten spreken van een 

opvallend of interessant object.  

- De oefeningen zijn waardevol als kapstok, maar in realiteit hangt het sterk af van het gesprek 

en de deelnemers van de sessie of de vooropgestelde lijn gevolgd kan worden. Een vooraf 

opgestelde lossere vragenlijst helpt misschien om de informatie die je wil verkrijgen te 

bekomen.  

- Positief aan de sessies was dat de belanghebbenden duidelijk hebben kunnen maken wat wel 

en wat niet van waarde en betekenis is voor hen. Vooral de laatste oefening bij de kuipers was 

succesvol. Het is mogelijk dat het de eerste keer is dat we waarderen als zodanig via een 

oefening hebben kunnen overbrengen aan niet-erfgoedwerkers, zij het in een (zeer) kleine 

groep.  

Pilootproject 

- De keuze voor de inhoudelijke experten van het ambacht als deelnemers betekende dat we 

personen zonder een band met de specifieke collectie betrokken.  

- Daarnaast kozen we ervoor om via de oefeningen concreet op waarderen in te gaan. Bij de 

laatste oefening, de zogenaamde criteriumoefening, legden we voor de eerste keer expliciet 

de waarderingscriteria voor aan personen buiten het professionele erfgoedveld.  

 

3.4 Museum van de Belgische Brouwers 

Algemeen 

- Het belangrijkste inzicht uit de waarderingssessie is dat de brouwers heel duidelijk de collectie 

als hún collectie ervaren. De collectie toont de geschiedenis van hun beroep en dient als een 

soort uithangbord ervoor. Daarnaast is de collectie (bijna volledig) typisch Belgisch en sterk 

gelinkt aan de Belgische biercultuur. Bovendien zijn vele stukken afkomstig van brouwers zelf. 

De collectie hoort voor de deelnemers op geen enkele andere plaats thuis dan in het 

historische Brouwershuis op de Grote Markt in Brussel.  

- De collectie en presentatie in de raadzaal maken op bezoekers een grote indruk. Er is nood aan 

meer duiding. 

- De collectie bierpompen wordt als vrij bijzonder beschouwd en sloeg aan bij de deelnemers. 

Wellicht is het de enige collectie in België waar er zo veel bij elkaar in een dergelijk goede staat 

staan. Dit verhoogt de waarde van deze deelcollectie.  

Waarderingssessies 

- De sessie verliep vlot en informatief, zonder dat het informatieve het gesprek domineerde. 

Hierover moest de moderator wel blijven waken.  

- Bij dit project werd de ijsbrekeroefening van een ‘favoriet’ voorwerp met succes anders 

aangekleed. Dit gebeurde via een confrontatie met een minder opvallend, maar toch historisch 

interessant object. Dat was opnieuw mogelijk door de aanwezigheid van de objecten.  
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- Veel is afhankelijk van de groep belanghebbenden. Ditmaal hadden we te maken met een 

groep die zich makkelijk kon verplaatsen in andere invalshoeken. Nochtans gaf de groep haar 

eigen (sterke) meningen mee. Zowel in meningen als invalshoeken waren in alle oefeningen 

verschillende lijnen te zien. 

- Het was zeer waardevol dat de belanghebbenden de objecten en de collectie reeds kenden. 

Hun meningen en opvattingen getuigden van des te meer inzichtelijkheid. 

- Op voorhand was er wat koudwatervrees voor de waarderingssessie. Er waren veel vragen op 

voorhand bij zowel CAG als de deelnemers over wat het zou inhouden, hoe de sessie zou 

verlopen, enz. De deelnemers hadden immers drukke agenda’s en stonden wat verder van de 

collectie dan bij voorgaande projecten. Uiteindelijk viel dit zeer goed mee. We hadden een 

mature groep en de deelnemers waren snel mee in het waarderingsverhaal.  

- Door alle aanwezigen werd de sessie als een meerwaarde gezien. De sessie toonde duidelijk 

dat er wel degelijk een draagvlak bestaat voor de collectie. De Brouwersfederatie kwam 

gesterkt in het beheer van de collectie uit het gesprek. 

- Op de sessie werden twee sporen duidelijk qua meningen/inzichten: de collectie als collectie 

van de Brouwers en het Brouwershuis en de collectie als een vertegenwoordiger van de 

Belgische biercultuur. De Brouwersfederatie kreeg met deze inzichten een duidelijkere visie 

voor de collectie.  

Pilootproject 

- In het geval van dit deelproject hadden we een unieke situatie. Het Museum van de Belgische 

Brouwers is immers geen ‘museum’ zoals de andere instellingen. Er is namelijk slechts een 

klein deel van de opstelling publiek toegankelijk. De Brouwersfederatie is eigenaar van de 

collectie, maar heeft geen conservator hiervoor in dienst. Het museum in de kelder wordt 

daarnaast vooral bezocht door een internationaal toeristenpubliek. Dit trachtten we te 

verwerken in de waarderingsoefeningen. We focusten naast de erfgoedwaarde namelijk ook 

op de opstelling en het doel daarvan en op de representatie van de biercultuur in het 

Brouwershuis.  

- Daarnaast stond de groep van belanghebbenden eerder ver van de collectie. Het bleek echter 

duidelijk dat ze meer waarde hechten aan de collectie dan aanvankelijk gedacht.  
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4 Conclusies ‘Naar waarde geschat’ 

Op basis van de deelprojecten in de afgelopen twee jaar kunnen we enkele algemeen geldende 

conclusies trekken over waarderen. De meeste van deze conclusies spitsen zich toe op de evolutie en 

verfijning van de waarderingstechnieken van het waarderingsdocument, de waarderingssessies met 

belanghebbenden en de waardenstellingen.  

 

Operationele conclusies 

- Binnen de projecten werd er nauw samengewerkt tussen CAG en de verschillende instellingen. 

Hierbij werd kennis, voornamelijk van waarderen maar ook over de manieren van aanpak per 

instelling, onderling uitgewisseld. 

- De collectieregistratie blijft zeer belangrijk voor de waardering. Waarderen kan immers maar 

zo ver gaan als er gegevens voorhanden zijn. Daarom is het aangewezen de collecties altijd op 

het niveau te registreren waarop men wil waarderen.   

- De methodiek van CAG heeft zich steeds ontwikkeld en verbeterd en is gerichter en duidelijker 

geworden. Tijdens het project werd geëxperimenteerd met instrumenten zoals het 

waarderingsdocument en de waardenstelling, maar ook met de oefeningen tijdens de sessies. 

Bij elke sessie werden immers nieuwe oefeningen uitgeprobeerd. Dit gebeurde telkens op 

basis van een uitgebreide voorbereiding. Enige aanpassing aan de groep en situatie was altijd 

nodig. Maar de aanpak die aansloeg bij de ene groep werd overgenomen bij andere groepen, 

en met succes. Dit was een proces van vallen en opstaan en CAG leerde ook uit de minder 

succesvolle ervaringen.  

 

Inhoudelijke conclusies 

- Bij de belanghebbenden en de erfgoedgemeenschappen van de verschillende collecties was 

er vaak verwondering te bemerken dat er interesse was voor ‘hun’ erfgoed. Dit heeft een 

positief effect, aangezien zij de aandacht die ernaartoe gaat, appreciëren. Waarderen zorgde 

dus duidelijk voor een toename van het draagvlak.   

- Functionaliteit of het gebruik van de objecten kwam vaak ter sprake tijdens de gesprekken. 

Soms dwaalde het gesprek hierdoor af van het vooropgestelde doel. Afhankelijk van de groep 

van belanghebbenden die wordt samengebracht, is dit tot op bepaalde hoogte onvermijdelijk. 

Toch is het een belangrijk element in de waardering. Objecten die nog voor hun oorspronkelijk 

doel kunnen worden gebruikt, worden meer gewaardeerd dan anderen. Dit heeft te maken 

met de bewondering voor de techniek of het ambacht.  

- Een (onvoorzien) gevolg van de waardering is dat er bijna altijd gesproken wordt over 

inhoudelijke informatie over de objecten. Hoewel dit niet het vooropgestelde doel is, vormt 

het toch een meerwaarde. Tijdens de waarderingssessies komt er zo vaak informatie naar 

boven die anders niet verkregen zou zijn. Zeker bij het Jenevermuseum en het 

Brouwersmuseum was dit het geval.  

- We zien dat de functionaliteit ook een educatieve rol heeft. In welke mate de werking van een 

object kan worden getoond speelt hierin mee.   

- Waardering van agrarisch erfgoed gaat ook om de belevingswaarde van de objecten. Dit hangt 

samen met de educatieve waarde. De focus ligt dan op het behouden, tonen en opnieuw in de 

belangstelling zetten van het erfgoed, waarvan de bekendheid en kennis snel afneemt onder 

de bevolking.  



 

20 

- De relevantie speelt een grote rol. De belanghebbenden kwamen vaker zelf tot de conclusie 

om bepaalde collecties uit te zuiveren. Hierbij zouden ze stukken herbestemmen die niets met 

het thema van de collectie te maken hebben. Die stukken werden dan ook minder waardevol 

geschat, ongeacht andere criteria.  

 

 

Waarderingsdocument 

- Het waarderingsdocument is een valabele tool op basis waarvan collectiebeherende 

instellingen beslissingen maken en verdere stappen ondernemen. Het laat bijvoorbeeld toe 

om uitschieters snel te identificeren. Het is een manier om de collectie als het ware te 

‘kwantificeren’ en een veelheid aan objecten behapbaar te maken. Het blijft echter wel een 

werkdocument. Waarderen is altijd een momentopname, en het waarderingsdocument als 

zodanig is dat ook. 

- Het document is verfijnd doorheen de twee projectjaren op basis van feedback uit diverse 

hoeken, zowel van de instellingen als belanghebbende groepen. Daarnaast vereiste het 

document voor elk project een zekere mate van aanpassing. Het is uitgegroeid tot een 

betrouwbaar, nuttig en flexibel instrument.  

- Het toekennen van cijfers en het invullen van een omvangrijk waarderingsdocument lijkt veel 

werk. Dit verloopt echter vlotter naargelang de kennis en expertise van de persoon die het 

document invult. Dit gaat zowel over kennis van de collectie als van waarderen. Daarnaast is 

het aangewezen dit binnen een kort tijdsbestek te doen, zodat het toekennen van de scores 

systematisch en vooral consequent gebeurt.  

- Bij gesprekspartners zonder een erfgoedachtergrond is een teveel aan theorie niet altijd 

passend. Bij Texture, Bokrijk en Jenevermuseum werd het waarderingsdocument getoond 

tijdens de sessies. We toonden het document niet meer op de sessie van het 

Brouwersmuseum. Dit is afhankelijk van de groep en zal steeds moeten worden ingeschat. Bij 

erfgoedprofessionals heeft het tonen van het document een meerwaarde, bij vrijwilligers kan 

dit op onbegrip en verwarring uitdraaien.  

 

Waarderingssessies 

- Waarderen met de objecten fysiek aanwezig is een absolute meerwaarde gebleken bij de 

sessies van Bokrijk, Jenevermuseum en het Brouwersmuseum. De deelnemers konden rond 

de objecten wandelen, ze vastpakken en zagen veel beter hoe iets functioneert en wat er al 

dan niet ontbreekt. De aanwezigheid van de objecten tijdens de waarderingssessies zal voor 

toekomstige waarderingsprojecten na te streven zijn.  

- Veel is afhankelijk van de groep belanghebbenden die wordt samengebracht. Zo is het 

waardevol als de groep de collectie of zelfs afzonderlijke objecten reeds kent. Dan is de groep 

sneller mee met bijvoorbeeld oefeningen en kunnen hun meningen en opvattingen des te 

meer inzichten bieden. Maar dit kan ook gelden voor een fris perspectief. Het is nooit de 

bedoeling om bepaalde groepen uit te sluiten. Verder is het aangewezen om een balans te 

vinden tussen erfgoedwerkers en niet-erfgoedwerkers. De aanpak voor het samenbrengen van 

de belanghebbenden en de situatie van de musea was telkens weer anders. De keuze hiervoor 

lag bij de musea. Indien de groepen anders samengesteld waren, zouden we ook een andere 

waardering bekomen.  
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- Indien er geen kennis van de specifieke collectie als zodanig is bij belanghebbenden, kan een 

technische achtergrond, zoals kennis van het thema of objectsoorten, een belangrijke 

meerwaarde bieden. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het Jenevermuseum.  

- De persoonlijkheden en de voorkennis van de belanghebbenden bepalen of een groep zich 

makkelijk in andere invalshoeken kan verplaatsen. Dit was bijvoorbeeld goed te zien tijdens de 

sessie van het Brouwersmuseum. Dit neemt niet weg dat de groep sterke, eigen meningen kan 

formuleren.   

- Soms is het niet makkelijk om de voorbereidende aanpak van de oefeningen te volgen. Dit 

hangt af van het gesprek en de deelnemers. Dit was vooral duidelijk na de koperslagerssessie 

van het Jenevermuseum, waarbij de deelnemers veel over het gebruik van de objecten 

spraken. Dit was echter niet altijd de bedoeling. Tot op zekere hoogte komt dit tijdens elke 

sessie voor. Het kan helpen om een lossere vragenlijst te hanteren naast de oefeningen. Aan 

de hand van de lijst kan men het overzicht behouden en het gesprek richting waardering 

sturen. De oefeningen blijven altijd waardevol als kapstok. Soms moet de vooropgestelde 

structuur echter losgelaten worden om het gesprek niet te veel af te remmen. Waarderen kan 

immers op verschillende manieren gebeuren. Zolang het gesprek bij waarderen blijft, is het 

valabel.  

- De groep, de specifieke oefening of de collectie zelf vereisen een mate van aanpassing. Niet 

elke oefening werkt in elke situatie. Zo kunnen we bepaalde voorkeuren en keuzes verwachten 

naargelang de achtergrond van de groep. Bij Texture was dit heel duidelijk aangezien de 

deelcollectie vlas de voorkeur genoot van de groep, voornamelijk samengesteld uit leden van 

de vlassersgemeenschap. Bepaalde oefeningen kunnen bijvoorbeeld ook niet aanslaan bij de 

deelnemers, zoals de criteriumoefening bij de koperslagerssessie van het Jenevermuseum. 

- Het is aangewezen om een combinatie van waarderingsoefeningen te gebruiken. Dit houdt de 

sessie afwisselend en biedt verschillende perspectieven en niveaus van waarderen.  

- Bij aanvang van de sessie is het nodig om duidelijkheid te scheppen over het doel van de sessie, 

wat waarderen wel en niet inhoudt en wat de betekenis is van de gehanteerde criteria.  

- De theorie van waarderen overbrengen blijft echter moeilijk. Een te theoretische PowerPoint 

presentatie op voorhand heeft geen succes en schept enkel verwarring. Dit dient dus beperkt 

te blijven tot de noodzakelijkheden.  

- Oefeningen waarin we stap voor stap verder gaan, hebben meer zin dan een te theoretische 

presentatie aan het begin van de sessie. Dit is echter altijd afhankelijk van de groep. 

- De oefening om een ‘favoriet’ stuk te kiezen en toe te lichten blijft een goede ijsbreker. De 

term ‘favoriet’ werd echter als te beperkend ervaren. Voor de ambachtslieden bij de sessies 

van het Jenevermuseum bestaat er bijvoorbeeld niet zoiets als een ‘favoriet’ of belangrijkste 

object. Men zou eerder moeten spreken van een opvallend of interessant object. In het geval 

van het Brouwersmuseum hebben we deze oefening met succes anders aangekleed via een 

confrontatie met een minder opvallend, maar toch historisch interessant object.  

 

Waardenstellingen 

- De waardenstelling is een nuttig instrument om de erfgoedwaarden van een object, 

deelcollectie of collectie te expliciteren en om de interne expertenwaardering en 

participatieve waardering met belanghebbenden samen te brengen. Het laat de keuze welke 

objecten of (deel)collecties toegelicht worden. Na het project van Texture was er het gevoel 

dat het expliciet uitschrijven van alle criteria per object maar weinig meerwaarde bood. Voor 
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het deelproject van Bokrijk richtte CAG zich daarom op het model van de waardenstelling 

volgens CRKC, dat puntsgewijs en aan de hand van afbeeldingen de waarden van de collectie 

beschrijft. Deze meer systematische, samenvattende en overzichtelijke aanpak werd 

overgenomen in de volgende projecten. Via het nieuwe model werden algemene conclusies 

perfect met de uitschieters gecombineerd. Het document groeide van een zeer uitgebreid naar 

een specifieker en hanteerbaarder model. Voor collectieverantwoordelijken en beleidsmakers 

is het zo eenvoudiger om de waarde van een deelcollectie in te schatten.  
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5 Indrukken van de projectpartners 

 

Na afloop van de deelprojecten en het gehele traject bevroeg CAG de betrokken partners over wat 

hun indrukken waren en wat zij meenemen naar de toekomst.  

 

Texture Kortrijk 

Indruk van het deelproject door medewerker behoud en beheer Griet Houtman. 

Positief aan het volledige waarderingstraject: 

- Het vastleggen van de deelcollecties gebeurde in overleg met de conservator en de 

medewerker behoud en beheer. 

- Het delen van de expertise van CAG, zowel inhoudelijk als praktisch (onder andere omtrent 

het fysiek beschrijven en poetsen na jarenlange opsluiting in vuile depots en zolders) was een 

waardering op zich. 

- De criteria van het waarderingsdocument om het collectiestuk al dan niet te plaatsen in de 

collectie van Texture, waren een belangrijk hulpmiddel. 

- De boeiende verhalen tijdens de waarderingssessies maakten snel duidelijk dat het agrarisch 

erfgoed nog altijd leeft bij erfgoedmedewerkers/experten. 

- Dergelijke trajecten zorgen voor een binding tussen musea met agrarische collecties. 

- Het is een goede expertise-uitwisseling, gecombineerd met een participerende 

vrijwilligerswerking. 

Naar de toekomst toe:  

- Bij de herbestemming wordt goed nagedacht (met behulp van de criteria) vooraleer een stuk 

erfgoed uit handen wordt gegeven. 

 

Openluchtmuseum Bokrijk 

Indruk van het deelproject door collectiebeheerder Lore Parade. 

Het project was voor Bokrijk op verschillende vlakken leerzaam: 

- Criteria en hulpmiddelen leren gebruiken voor het waarderen van collectiestukken en 

deelcollecties om samen met en met ondersteuning van externe specialisten, organisaties, 

musea, etc. mee aan de slag te gaan. 

- Met een nieuwe blik kijken naar het erfgoed van Bokrijk en de Bokrijk-collectie. 

- Het belang van het fysiek bekijken en waarderen van objecten. 

- Hoe belanghebbenden betrekken binnen een project? 

- Het invullen van een waarderingsdocument a.d.h.v. juiste methodieken. 

- Uitwerken van een waarderingsgericht publiekstraject waarbij collectiestukken worden 

uitgelicht en dat de museumbezoeker zal informeren over/en actief betrekken bij de 

waardering van (deel)collecties.  

Naar de toekomst toe:  

- Bokrijk zal de volgende jaren stap per stap de verschillende deelcollecties waarderen, zoals in 

2014 volgens plan opgestart.  

- Bokrijk zal de waardering actief gebruiken in het collectie- en selectiebeleid met als doel het 

profiel en het reliëf van de collectie gaandeweg scherper te stellen. 
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Jenevermuseum 

Indruk van het deelproject door conservator Joanie Dehullu. 

Positief aan het deelproject in het Jenevermuseum: 

- Bijzonder interessant om de theorie van het waarderen samen om te zetten in de praktijk en 

zo ook te leren van de andere instellingen. De koudwatervrees voor waarderen werd door het 

project weggenomen. De aanpak zet aan om de komende jaren zelf aan de slag te gaan met 

een waarderingsproject. 

- Vooral het invullen van het waarderingsdocument en het participatieve luik van het project 

leek voor de start een hele opgave die veel vragen opriep. Maar door de stapsgewijze aanpak 

werd het helder en nuttig.  

- De aanwezigheid van de objecten bij het waarderen is een absolute must: je kan het stuk zien 

en voelen, vastpakken, de dimensies inschatten, enz. 

- Het project gaf een andere en gefundeerde kijk op een deelcollectie die voorheen niet of 

weinig gekend/bemind was binnen het museum. 

Naar de toekomst toe: 

- Hoewel het aan het begin van het waarderingsproject nog tot de mogelijkheden behoorde, 

besloot het Jenevermuseum de deelcollecties zeker niet af te stoten. Uit het project bleek 

immers dat de deelcollecties, zeker het koperslagersgerei, binnen de collectie van het 

Jenevermuseum passen.   

 

Museum van de Belgische Brouwers 

Indruk van het deelproject door directeur van de Belgische Brouwers Nathalie Poissonnier. 

Positief aan het deelproject in het Brouwersmuseum:  

- De waarderingssessie zorgde voor een leerrijke namiddag voor alle deelnemende partijen.  

- Dankzij het project is er meer bewustzijn, meer kennis en vooral meer interesse in de collectie 

in huis. Meerdere leden van de Brouwersfederatie wisten niet dat de collectie door de 

Brouwers zelf verzameld is. De collectie is in dat opzicht minder vrijblijvend voor hen 

geworden. Tijdens de sessies kwam een duidelijk gevoel naar boven dat de Brouwers de 

collectie sterk als hun persoonlijk erfgoed beschouwen. Dit leeft nu ook verder bij andere leden 

van de Federatie. Er heerst een gevoel van: ‘dit is van ons’.  

- Er is een groter respect gekomen voor de biercultuur als geheel. De directeur beschouwt de 

collectie als een meerwaarde voor het gebouw, maar zeker ook voor de Brouwersfederatie. 

De collectie wordt sterker geapprecieerd dan vroeger.  

- Het Museum van de Belgische Brouwers is geen echt museum of is toch niet hetzelfde als de 

andere musea. Het is een apart geval. Door het project is er echter een verandering gekomen 

in hoe men kijkt naar het museum en dat wordt doorgegeven aan anderen die het huis 

bezoeken. Er wordt meer over de collectie gesproken.  

Naar de toekomst toe: 

- Voordien werd de collectie meer als decoratie gezien. Sinds de verbouwing van de raadzaal in 

het voorjaar van 2019 werd de collectie herschikt. De stukken komen zo meer tot hun recht. 

Hiervoor zal CAG publieksteksten aanleveren, die meer duiding zullen geven voor 

geïnteresseerde bezoekers. 
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