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Inleiding 
Deze nota bevat een voorstel voor het operationaliseren van een Centrum Kunstarchieven 

Vlaanderen. Het wordt opgezet en omkaderd door het M HKA, dat al belangrijke kunstarchieven 

beheert en dat archiefwerking en database gedreven werking reeds vijftien jaar als sleutelgegeven in 

zijn institutioneel opzet expliciteert. 

 

Al in 2004 schoof het M HKA in zijn beleidsplan archiefwerking naar voor als het kerngebied van de 

museale werking, met de bibliotheek en collectiewerking aanpalend daaraan, en met een digitale 

(web)werking als platform hiervoor. Sindsdien zette het jaar na jaar welbewuste stappen om de 

onderbouw voor een dergelijke werking steeds verder gestalte te geven. Met het ICC-archief was het 

reeds behoeder van een van de belangrijkste kunstarchieven van Vlaanderen. Recent heeft het 

steeds meer archieven daaraan toegevoegd die het ook inventariseert en ontsluit, onder meer het 

Panamarenko-archief en de nalatenschap Hugo Roelandt. Met de zorg voor deze kunstarchieven 

behoudt het M HKA ze voor het publiek domein.  

 

Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen rekent ook de zorg voor nalatenschappen en begeleiding 

van estates expliciet tot zijn opdracht. Voor beeldende kunst is er een bijzondere situatie omdat de 

nalatenschap soms een grote verzameling is met kunstwerken, met een marktpotentieel en 

beheerskosten, zoals het oeuvre van elke levende kunstenaar. Veel daarvan ligt logischerwijs in de 

privébeslissingssfeer en is marktgebonden. De publieke steun en interesse zullen grotendeels aan de 

kant van de archiefwerking liggen; publieke sector en markt kunnen complementair zijn. Estates zijn 

private organisaties, die belangrijk zijn voor het kunstveld. Zij beheren nalatenschappen proactief en 

vrijwaren daarmee de archieven die er deel van uitmaken. Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen 

streeft ernaar de archieven onder beheer van estates beschikbaar te maken in het publiek domein. 

 

In deze nota komen de volgende onderdelen aan bod: 

- behoefteanalyse en plaatsing van de Vlaamse situatie in een internationale context 

- missie en visie van het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen 

- definitie van termen en explicitering van sleutelconcepten, die het Centrum Kunstarchieven 

Vlaanderen hanteert 

- omschrijving van het veld waarvoor het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen werkt en 

waarin het Centrum zich beweegt 

- taakomschrijving van het Centrum  

- doelstellingen voor de komende beleidsperiode 

- personeel. 

 

Het doel van deze nota is drieërlei: 

1. een sneuvelnota, die voorgelegd wordt aan het veld van hedendaagse beeldende kunst in 

Vlaanderen om draagvlak te creëren voor het beoogde Centrum Kunstarchieven Vlaanderen 

en die aangepast wordt aan de opmerkingen uit het veld; 

2. de basis voor het opstellen van (de subsidieaanvraag voor) een waarderingskader voor 

beeldende kunstarchieven; 

3. na aanpassing op basis van een veldbevraging wordt deze nota een autonoom onderdeel van 

het beleidsplan van het M HKA voor het opnemen van een dienstverlenende rol. 
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Achtergronden 

 

Behoefteanalyse 
Er zijn veel redenen om een Centrum Kunstarchieven Vlaanderen op te richten. Het belangrijkste 

argument is dat het gaat om kustenerfgoed met een actualiteitswaarde voor een artistieke 

deelsector – hedendaagse beeldende kunst - waarin Vlaanderen een internationale capaciteit heeft 

en waarvan het recente verleden zich op een performante manier in een internationale context heeft 

afgespeeld. Als dit verhaal in en vanuit het perspectief van Vlaanderen kan worden verteld, profileert 

dit niet alleen Vlaanderen als een krachtig internationaal functionerende regio, maar bekrachtigt het 

ook nieuwe voorstellen die er inspiratie, kracht en een context uit kunnen halen. Beeldende 

kunstarchieven zijn de sleutel om het verhaal van de hedendaagse beeldende kunst te kunnen 

vertellen. Door zorg te dragen voor deze archieven neemt Vlaanderen, vanuit openheid en de wil om 

dat wat hier is ontstaan te delen, verantwoordelijkheid op voor wat hier is gemaakt. Zo houden de 

internationale uitstraling en werking van hedendaagse beeldende kunst een optimale basis in 

Vlaanderen.  

 

Met dit Centrum Kunstarchieven Vlaanderen maakt Vlaanderen een reflectieve inhaalbeweging. De 

kunstwetenschappelijke en discursieve omkadering van hedendaagse beeldende kunst blijft nog pril 

en onvolkomen, terwijl in het buitenland al vele jaren geleden de discursive turn gemaakt is. Een 

kennisknooppunt rond archieven, dat zorg draagt voor wat een onderbouw voor 

kunstwetenschappelijk werk is, kan helpen deze achterstand in te halen. 

 

Het draagvlak van de hedendaagse beeldende kunst in Vlaanderen ligt bij de internationale 

naoorlogse avant-garde, waarvan de aanzet van publieke verschijning in belangrijke mate kan 

worden gesitueerd in het gebied vanaf het Rijnland over de Nederlandse Randstad en Vlaanderen tot 

Lille (‘Eurocore’). Hier werd de internationale avant-garde publiek, via musea, galerijen, kunsthallen 

en verzamelaars. Veel materiaal van die avant-garde is al verdwenen naar het buitenland, terwijl de 

kern in dit brede gebied en voor een deel ook in Vlaanderen lag. Deze beweging gaat door. 

Beeldende kunstarchieven blijven onderwerp van verwerving door buitenlandse instellingen, waarbij 

sleutelarchieven uit Vlaanderen (dreigen te) verdwijnen. De mogelijkheid om dit verhaal op 

internationaal niveau te vertellen, verzwakt daardoor steeds meer.  

  

Beeldende kunstarchieven zijn een sleutel tot contextualisering van hedendaagse beeldende 

kunstwerken, zowel van levende kunstenaars als in nalatenschappen. Er is een groeiend inzicht dat 

de publieke toegang van beeldende kunstarchieven belangrijk is. Duurzame publieke 

toegankelijkheid wordt onder andere bedreigd door de snelle economisering van archieven, waarbij 

archieven vaak worden uiteen getrokken en in losse elementen verkocht. De kunstmarkt, met zijn 

object gebaseerde werking, draagt hiertoe bij. Daarnaast is vaak ook een wens – zowel van 

kunstenaars als van hun erfgenamen – om dit herinneringsveld duurzaam publiek toegankelijk te 

houden, waarbij de kunstenaars of hun erven dan zelf de limieten hiervan bepalen.  

 

Beeldende kunstarchieven en nalatenschappen behoren tot ons cruciale cultureel erfgoed. Ze 

worden echter onoverzichtelijk her en der bewaard en zijn vaak niet of slecht ontsloten. Het is 

daarom noodzakelijk dat er afzonderlijke aandacht komt voor mapping, behoud, ontsluiting en 
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structurering van beeldende kunstarchieven en nalatenschappen. Het goed managen ervan vraagt 

infrastructuur, capaciteit en een brede waaier aan expertises. Daarbij hanteert het Centrum 

Kunstarchieven Vlaanderen een gedistribueerd model, waarin bewaring, zorg, betekenisgeving en 

brede ontsluiting in belangrijke mate decentraal gebeuren. Organisaties kunnen misschien de zorg 

voor één belangrijk archief op zich nemen en zich ermee identificeren, archieven kunnen zo mee de 

genius loci van plekken uitmaken.  

 

Tegelijkertijd is er nood aan een centraal depot als default oplossing indien een zorgdrager ontbreekt 

voor een archief dat van groot belang is voor de gemeenschap. Het Centrum beheert en valoriseert 

daarom zelf enige sleutelarchieven. Een centraal depot kan en wil vanzelfsprekend niet alles 

opvangen. Er is hoe dan ook een urgente en veelzijdige beheersproblematiek van nalatenschappen 

van overleden kunstenaars of opgedoekte organisaties, waarvoor best lokaal ingebedde oplossingen 

gevonden kunnen worden.  

 

Kortom, er is hoge nood aan een integraal veldbeeld en aan meer verbindingen, aan het zichtbaar 

maken en valoriseren van archivalisch potentieel en capaciteit, aan het overzichtelijk maken van 

ondersteunende expertises in Vlaanderen en van kaders buiten Vlaanderen, zodat er handgrepen 

komen voor actoren die door deze vragen gevat worden.  

 

Internationaal veld van publieke of private instellingen die archieven 

publiek beschikbaar maken  
 

M HKA vertrekt vanuit de hypothese dat in Vlaanderen een grote gecentraliseerde organisatie als het 

Nederlandse RKD (Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie, https://rkd.nl) of Instituut 

Collectie Nederland (http://www.geheugenvannederland.nl) zowel beleidsmatig als financieel niet 

haalbaar, maar ook niet noodzakelijk is. Decentrale best cases met kunstenaarsstichtingen en 

archiefwerking als onderdeel van musea voor hedendaagse beeldende kunst of kunstinstellingen zijn 

daarom betere referenties. Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen laat zich inspireren door deze 

buitenlandse voorbeelden en kan via de internationale netwerking van het M HKA contacten leggen 

met de archiefwerking in deze instellingen. Bij de vormgeving van het Centrum Kunstarchieven 

Vlaanderen zullen het M HKA en de partners die hierbij betrokken zijn de best practices uit andere 

landen ter harte nemen en zo nodig aan de Vlaamse situatie aanpassen.  

 

Er is een toenemend belang waarneembaar van archiefwerkingen als quasi-autonome afdelingen bij 

centralistische grote instellingen, zoals Tate Modern (Londen, http://www.tate.org.uk), Moma (New 

York, https://www.moma.org)  en  Centre Pompidou (Parijs, /www.centrepompidou.fr).  

 

Er zijn voorbeelden van archiefwerking van middelgrote instellingen, aangesloten bij 

museumconfederatie De Internationale. Macba (Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 

http://www.macba.cat/) en Reina Sofia  (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 

http://www.museoreinasofia.es)  hebben afzonderlijke archiefgebouwen, SALT (Istanbul en Ankara, 

Turkije, http://saltonline.org) verzamelt enkel archieven en focust op digitale ontsluiting, het Van 

Abbemuseum (Eindhoven, https://vanabbemuseum.nl)  ontsluit de eigen archieven structureel in zijn 

opstellingen, Moderna Galerija (Ljubljana, http://www.culture.si) nam deel van het Vektorproject. 

Dit Europese project beoogde hedendaagse kunst in Europese archieven te documenteren en 

https://rkd.nl/
http://www.geheugenvannederland.nl/
http://www.museoreinasofia.es/
http://www.culture.si/
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toegankelijk te maken via het internet. Het resulteerde in de website European Artnet 

(http://www.european-art.net), die een database bevat van beeldende kunstarchieven en databases.  

Er zijn goede voorbeelden van nalatenschappen beheerd door Öyvind Fahlström (Macba), José Val 

del Omar (Reina Sofia) en Hima Av Klint (Moderna Museet Stockholm, 

http://www.modernamuseet.se).. 

 

Een voorbeeld van een netwerk zijn Latijns-Amerikaanse kunstenaarsarchieven, verenigd in 

Conceptualismos do Sul/Sur (https://redcsur.net/tag/conceptualismos-do-sul-sur).  

 

Ook andere disciplines kunnen inspirerend zijn. Voorbeelden van architectuurarchieven zijn CCA , 

Canadian Centre for Architecture (http://www.cca.qc.ca), een privaat initiatief dat traditionele zorg 

combineert met experiment en publieke instellingen zoals  Architekturzentrum Wien 

(https://www.azw.at), Deutsches Architektur Museum  Frankfurt (http://www.dam-online.de)  en 

Museum of Architecture and Design (MAO) in Ljubljana (http://www.mao.si). 

 

Voortraject – het opstellen van een waarderingskader en -methodiek 
Het vertrekpunt van het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen ligt tussen zorg – de archieftechnische 

benadering – en contextualisering – de vraag wat je met kunst kunt doen in de huidige samenleving. 

Kunstarchieven zijn breed en bevatten meer dan de wat de kunstenaar zelf gemaakt heeft in zijn 

artistieke praktijk. Kunstenaars definiëren ook zelf hun archief vaak ruim. Kunstarchieven zijn daarom 

geen archieven in de klassieke zin, de omgang ermee omvat meer dan louter archiefzorg en is 

arbeidsintensief. Het Centrum zoekt daarom voor de kunstarchieven in Vlaanderen de optimale plek 

voor bewaring en valorisering. Dat kan een lokaal archief zijn, een estate of stichting of het Centrum 

zelf. Om te bepalen waar deze kunstarchieven het best tot hun recht komen, zijn een 

waarderingskader en –methodiek noodzakelijk, op basis waarvan de uiteindelijke bestemming van 

archieven wordt bepaald. Omdat waarderen ten grondslag ligt aan de gehele werking van het 

Centrum Kunstarchieven Vlaanderen, stelt het M HKA in een traject voorafgaand aan de oprichting 

van Centrum Kunstarchieven Vlaanderen, in samenwerking met het veld, een waarderingskader en –

methodologie op.  

  

http://www.european-art.net/
http://www.modernamuseet.se/
https://redcsur.net/tag/conceptualismos-do-sul-sur
http://www.cca.qc.ca/
http://www.dam-online.de/
http://www.mao.si/
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Missie en visie 

 

Missie 
Centrum Kunstarchieven Vlaanderen is een centrale hub voor de gedistribueerde zorg voor 

kunstarchieven en nalatenschappen. Het is een operationeel autonome organisatie binnen de schoot 

van het M HKA, gericht op behoud voor Vlaanderen, de duurzame publieke ontsluiting en werkzame 

veldvorming van beeldende kunstarchieven in openbaar en privaat beheer. Het Centrum 

Kunstarchieven Vlaanderen verleent daartoe de nodige diensten aan archiefvormers en beheerders 

van nalatenschappen, brengt het archiefpotentieel en expertises in kaart en zet eigen expertise in 

ten dienste van het veld van beeldende kunstarchieven en nalatenschappen in Vlaanderen. Het 

Centrum Kunstarchieven Vlaanderen stimuleert maximaal decentraal beheer op grond van openbare 

en privé-engagementen en heeft een eigen depot voor een aantal sleutelarchieven. Het richt zich op 

publieke ontsluiting van archieven, zowel in privé als in publiek beheer, zodat de kunstwereld in 

Vlaanderen beter gedocumenteerd en gevaloriseerd kan worden. Het Centrum Kunstarchieven 

Vlaanderen vertrekt vanuit een internationale context, volgt de ontwikkelingen in het internationale 

veld, maakt de vertaalslag naar de lokale situatie en zet eigen best practices internationaal uit. Het 

functioneert op een internationaal excellentieniveau.  

  

Visie 
Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen biedt archiefvormers en beheerders van nalatenschappen 

praktische ondersteuning bij de zorg voor hun archief of het beheer van de nalatenschap. De basis 

voor alle activiteiten en de leidraad bij de bepaling van de beste bestemming van archief of 

nalatenschap is het waarderingskader. Dit kader is gericht op differentiatie en heeft niet als doel een 

ranking op te stellen of een canon te vormen. Een grondige kennis van het veld, die voortdurend 

geactualiseerd wordt, en een actieve netwerking in dit veld vormen de fundamenten voor een 

gerichte en doelmatige werking. In noodgevallen handelt het Centrum onmiddellijk.  

De archiefvormers waar Centrum Kunstarchieven Vlaanderen zich op richt zijn om te beginnen 

kunstenaars of hun erven. In tweede instantie richt het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen zich op 

archiefvormers in het bredere veld van hedendaagse beeldende kunst: reflectieve actoren 

(onderzoekers, critici, denkers), beeldende kunstorganisaties en organisatoren (galerieën, curatoren, 

kunsthallen), kunsterfgoedorganisaties en verzamelaars.  

 

Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen ondersteunt archiefvormers en de beheerders van 

nalatenschappen praktisch door de inzet van consulenten, het aanreiken van praktische tools en 

punctuele acties. Het Centrum wil deel uitmaken van een netwerk van collectiebeherende 

instellingen in Vlaanderen en bemiddelt waar nodig tussen archiefbeheerders en depots. In 

noodgevallen onderneemt het Centrum onmiddellijk actie en kan het archieven tijdelijk 

onderbrengen in een nooddepot in zijn netwerk.  

 

Het Centrum ontsluit zo veel mogelijk kunstarchieven, ongeacht wie of wat ze beheert, zodat ze op 

duurzame digitale platforms beschikbaar zijn voor consultatie, onderzoek, contextualisering en 

maatschappelijke activering. Dit gebeurt binnen de perken die de archiefvormer of zijn of haar erven 

daaraan stellen en binnen de geëigende juridische kaders, zoals gebruikelijk is bij private archieven.  
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Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen benadert proactief kunstenaars, geselecteerd op basis van 

waarderingskader en -methodologie, om hun archieven te helpen ontsluiten, contextualiseren en 

maatschappelijk activeren. Door met hen keuzes te bepalen en rechten uit te klaren kan het Centrum 

Kunstarchieven Vlaanderen zijn eigen werk beter stroomlijnen en beheersbaar maken. Deze 

proactieve aanpak is vooral van belang om problemen met digitaal materiaal te ondervangen, dat 

immers snel onbeheersbaar omvangrijk en onleesbaar wordt.  

 

Het centrale doel is kunstarchieven een plaats te geven in de publieke ruimte. Het Centrum doet dit 

door het veld van kunstarchieven te sensibiliseren en te activeren, onderzoek, contextualisering en 

maatschappelijke activering van kunstarchieven te stimuleren. Het Centrum neemt hiertoe zelf 

enkele initiatieven, maar werkt vooral via de netwerken waar het deel van uitmaakt. De eerste 

partner is het M HKA, waarmee een inhoudelijke wisselwerking bestaat, gebaseerd op duidelijke 

afspraken. Een tweede belangrijk netwerk is het Platform Kunstenerfgoed Vlaanderen, waarin de 

Vlaamse kunstenerfgoedorganisaties samenwerken (zie pag. 23). 

 

De rode draad doorheen deze hele werking is expertise. Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen 

beschikt over eigen deskundig personeel en schakelt waar nodig expertise in van partners of 

externen ten behoeve van het veld. Het heeft een open oog voor expertise die internationaal 

ontwikkeld wordt en beschikbaar is. Het Centrum ontwikkelt best practices en zet de ervaring 

daarmee uit bij actoren in het Vlaamse en het internationale netwerk.  
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Definitie van archief- en erfgoedtermen 
In deze nota worden archief – en erfgoedtermen gehanteerd, die hieronder omschreven worden 

zoals het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen ze hanteert: 

₋ Archief 

o Het geheel zoals het gevonden wordt: archiefstukken, ontvangen of opgemaakt door een 

persoon, groep personen of organisatie als het geheel na archiefzorg 

o Het geheel dat geschoond, geordend en ontsloten is (zie archiefzorg). 

₋ Kunstarchief - archief gevormd door een kunstenaar, reflectieve actor, beeldende 

kunstorganisatie, organisator, beeldende kunsterfgoedorganisatie of verzamelaar bij hun werk: 

creatie, onderzoek, opleiding, organisatie van tentoonstellingen of verzamelen. 

₋ Archiefstuk- ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep 

personen of organisatie die het heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn of haar 

activiteiten, zijn of haar taken of ter handhaving van zijn of haar rechten. Archiefstukken zijn 

gebonden aan de werkprocessen van de archiefvormer. 

₋ Archiefvormer - persoon, groep personen of organisatie die zelfstandige archiefvorming als een 

van zijn of haar activiteiten heeft.  

₋ Archiefzorg gebeurt in het besef dat het het begin is van een eerste laag van contextualisering, 

maar gebeurt zo transparant mogelijk door archieftechnische handelingen te verrichten op het 

archief: 

o schonen - selectie van voor vernietiging aangewezen archiefbescheiden uit overigens 

voor bewaring in aanmerking komende gehelen. 

o ordenen - rangschikken van archiefbescheiden, archiefbestanddelen en archiefafdelingen 

binnen een archief overeenkomstig een systeem.  

o ontsluiten - het in toegankelijke staat brengen door het vervaardigen van toegangen en 

andere hulpmiddelen. 

₋ Archiefbeheer - het geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten gericht op de 

archiefvorming, de archiefbewerking, het beheer van de archiefdepots, de daarin berustende 

archiefbescheiden en het beschikbaar stellen daarvan. Beheer houdt niet altijd juridisch 

eigendom in, noch het recht te beslissen over de raadpleegbaarheid van archiefstukken. 

₋ Contextualiseren- een extra laag toevoegen aan archieven (zie definitie archief). Het is 

valorisering die voor kunstarchieven heel belangrijk is, maar secundair is en komt na archiefzorg, 

want het is een meta-activiteit. Contextualisering is kwalitatief menselijk handelen, intelligent 

verbinden van primaire archieven. De actoren die primair archief vormen, kunnen ook 

contextualiseren en daarmee bijdragen aan de structurering, interpretatie of duiding vanuit een 

artistiek perspectief van primaire archieven, door henzelf of door anderen gevormd. 

₋ Erfgoedgemeenschap - organisaties en personen die een bijzondere waarde hechten aan het 

cultureel erfgoed en die dat cultureel erfgoed wil behouden en doorgeven aan toekomstige 

generaties. 

₋ Estate - een private organisatie of een deelwerking van een publieke organisatie, die de 

nalatenschap van een beeldend kunstenaar structureert, contextualiseert, duidt en valoriseert. 

₋ Gedistribueerd model - netwerk waarin verschillende personen en organisaties instaan voor 

archiefzorg en waarin, op basis van waardering, gezocht wordt naar het meest adequate beheer 

en de beste kansen op valorisering van een archief. 

₋ Maatschappelijk activeren - alle handelingen die bijdragen aan het inbedden van kunstarchieven 

of nalatenschappen in de samenleving. In het geval van kunstarchieven kan maatschappelijke 
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activering bestaan uit publiek maken door middel van tentoonstellingen, websites, publicaties of 

andere vormen van publiek maken. Maatschappelijke activering van nalatenschappen is het 

geven van een bestemming aan de nalatenschap door (delen van) het oeuvre te verkopen, een 

estate of zelfs een stichting te richten of werken in een museum onder te brengen.  

₋ Nalatenschap – het geheel van oeuvre, archief en andere assets, zoals een bibliotheek of een 

atelier, die een kunstenaar na zijn of haar overlijden nalaat aan de erfgenamen. 

₋ Stichting - een private organisatie die een estate maatschappelijk activeert en economiseert. 

₋ Valoriseren - contextualiseren en maatschappelijk activeren. 

₋ Waarderingskader - de beschrijving van waardes/criteria die ten grondslag liggen aan de 

waarderingsmethodologie.  

₋ Waardering - het toepassen van een kunstwetenschappelijk onderbouwde 

waarderingsmethodologie, met als doel de uitkomsten van de waardering om te zetten in 

beleidsbeslissingen, die gedragen worden door het veld. Waarderen is gedifferentieerd en niet 

gericht op ranking of het opstellen van een canon. 

 

Sleutelconcepten 
Voor de afbakening van het werkveld en de positionering van Centrum Kunstarchieven Vlaanderen in 

het bredere hedendaagse beeldende kunst- en het erfgoedveld, in Vlaanderen en internationaal, is 

het van belang enige sleutelbegrippen en –concepten te verhelderen en hun onderlinge relatie waar 

nodig uit te klaren.  

 

Beeldende kunst, musea  en erfgoed   
Beeldende kunst is niet in een definitie te vatten. Daarvoor is deze te veelomvattend. Hedendaagse 

beeldende kunst is materieel en immaterieel, beweeglijk en multi-interpretabel. Personen, 

organisaties en instellingen die deze kunst publiek maken, spelen een belangrijke rol tussen 

kunstenaars, publiek en samenleving. Musea voor hedendaagse kunst koppelen daar een 

erfgoedcomponent aan. Zij toetsen niet alleen hun beeldvorming voortdurend aan kunstenaars, 

publiek en samenleving, maar voegen daar de tijdsdimensie van verleden, heden en toekomst aan 

toe. Zij werken op grond van een kunsthypothese: het beeld van kunst dat het museum vormgeeft en 

aan de wereld presenteert, niet als canon, maar levend, evoluerend, telkens anders en rijker.  

 

Het gaat hierbij niet enkel om het bezitten, maar vooral – vanuit een collectiewerking - om publieke 

beeldvorming en het introduceren, zichtbaar houden, herintroduceren, waarderen en herwaarderen 

van artistieke posities in een voortdurend herschreven en heronderhandeld verhaal van 

betekenissen. Doordat ze het verleden door hun vernieuwende bril herbekijken, zijn hedendaagse 

kunstmusea niet enkel cruciaal voor het heden, maar ook voor dat stuk van het verleden dat 

rechtstreeks resoneert met onze tijd. Ze zoeken hedendaagse relevantie voor bestaande 

kunstwerken. Dat is de erfgoedcomponent: hedendaagse betekenis geven aan artefacten en ook wel 

immateriële gestes uit het verleden. Hedendaagse kunstmusea bevinden zich daarbij dichter bij de 

pool van immaterieel erfgoed, die meer gericht is op levend houden en eventueel veranderen, dan 

bij de materiële zorg voor objecten met nauwgezette procedures en afgebakende inhouden. Ze 

blijven kunst zo lang mogelijk als dominant hedendaags/toekomstgericht benaderen. Hedendaagse 

kunst wordt daarom hierbij onder meer afgewogen tegenover een (maatschappelijke) gebruiksvraag. 

Daarbij komen ook de wensen van kunstenaars vaak in aanvaring met de behoudsnormen.  
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Hedendaagse kunstmusea zijn ontwikkelaars voor het hele erfgoedveld en voor de maatschappij. Ze 

zijn wezenlijk op de vraag van duurzaamheid gestoeld, maar ze zullen toch zo snel mogelijk inspelen 

op elke betekenisvolle beweging die ze ontwaren.  

 

Nalatenschap 
Aan de totstandkoming en de interpretatie van beeldende kunstwerken dragen veel factoren bij. We 

spreken over nalatenschap als we het hebben over de totaliteit van alles wat overblijft om te 

getuigen van het belang voor beeldende kunst als een kunstenaar of andere actor overlijdt. Soms is 

daar een component bij met een kunstmarktwaarde, het oeuvre van een kunstenaar of de collectie 

van een verzamelaar. Veelal is er ook een component die als archief zal worden geïdentificeerd. 

Daarnaast zijn er vaak andere elementen, assets, die mee de context uitmaken: een bibliotheek, 

meubilair, een culturele setting met wat Allan Sekula ‘objects of interest’ noemde, de leef- en 

werkomgeving. Alles wat het belang voor beeldende kunst kan duiden of ervan kan getuigen vormt 

de artistieke of culturele nalatenschap.  

 

Iets verder uitgediept zijn de volgende componenten te onderscheiden: 

- De collectie: de verzameling kunstwerken – objecten of immateriële werken met een 

kunstmarktwaarde - die uitdrukking zijn van het belang van de actor bij beeldende kunst, het 

oeuvre van de kunstenaar of de verzameling van de verzamelaar, dus economisch relevante 

assets die door de kunstenaar - en de nalatenschap als rechtsopvolger ervan - zelf worden gezien 

als autonome uitingen van een artistieke praktijk. Naast kunstwerken strictu sensu kan het ook 

gaan om andere elementen die daarmee door de kunstenaar werden gelijkgesteld: acties, 

kunstenaarsboeken, soms zelfs uitnodigingen of affiches. 

- Het kunstenaarsarchief: het digitaal en fysiek materiaal 

o dat de artistieke praktijk documenteert, stoffeert en contextualiseert  

o dat mogelijkheden geeft om de praktijk te onderzoeken, scherper te duiden en te 

presenteren 

o dat het beheer van een nalatenschap faciliteert. 

Kunstenaarsarchief is geen archief in de klassieke activistische benadering, waarbij enkel 

documenten of stukken als archief bestempeld worden die de archiefvormer zelf gemaakt heeft, 

en niet stukken die het werk documenteren, als affiches of uitnodigingen. De invloed van de 

markt maakt dat veel stukken tot de collectie gerekend worden, ook archiefstukken. 

- De componenten van de leef- en werkomgeving: de bibliotheek, meubilair, ‘objects of interest’ 

en andere elementen van de leef- en werkomgeving die kunnen getuigen of helpen bij duiding. 

 

Al deze elementen hangen samen en dat besef is doorgedrongen door wat men de archival turn in de 

hedendaagse kunstmusea zou kunnen noemen. Het is niet alleen door deze holistische visie dat het 

logisch is om bij beeldende kunst ook de steun van nalatenschappen onder te brengen, zoals dit 

overigens ook in de andere kunstenerfgoeddomeinen het geval is. De logica volgt ook uit de intense 

verwevenheid van archiefwerking met de andere onderdelen van de nalatenschap of de bredere 

problematiek van nalatenschappen en uit de slechts artificieel te maken opsplitsing in deeldomeinen. 

Toch is het belangrijk de verschillende elementen te onderscheiden, om de discussie te verhelderen 

en om methodologische stappen mogelijk te maken. 
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Zorg voor nalatenschappen houdt in het documenteren van de gehele nalatenschap: een inventaris 

opstellen van de kunstwerken, archiefzorg (zie hierboven) en het documenteren van de overige 

assets, de componenten van de leef- en werkomgeving. Juist door de samenhang van de gehele 

nalatenschap is documentatie is van groot belang bij. Documentatie van alles wat niet tot de collectie 

kunstwerken zelf of het archief behoort, bijvoorbeeld van een bibliotheek, activeert en 

contextualiseert het archief. Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen kan de erven op basis van de 

documentatie adviseren en ondersteunen en hen helpen hun verantwoordelijkheid te nemen en een 

bestemming te geven aan de nalatenschap: beslissen wat er met het oeuvre, het archief en de assets 

gebeurt: in eigen bezit houden, verkopen op de private markt, verkopen of schenken aan een 

museum, archief of bibliotheek. Wat zij uiteindelijk met de nalatenschap doen is hun eigen 

verantwoordelijkheid.   

 

Private omgang met nalatenschappen: estate en stichting 

Als de erfgenamen beslissen om de capaciteit van een nalatenschap duurzaam verder in te zetten 

voor het propageren van dit belang zoals de actor dit bij leven zag, spreken we over een estate. Als 

de economische en symbolische capaciteit ook wordt ingezet voor het bredere belang van de 

beeldende kunstsector, spreken we van een stichting (niet de juridische vorm, maar op basis van het 

doel en de werking van de organisatie).  

 

Publieke omgang met nalatenschappen: meta-archief, contextualisering en 

maatschappelijke activering 

Waar nalatenschappen, estates en stichtingen behoren tot de private ruimte en zich concentreren op 

de kunstenaar, zijn de tegenhangers in de publieke ruimte het meta-archief, contextualisering en 

maatschappelijke archivering, met als focus de kunstvisie.  

 

Meta-archief 

Het meta-archief is de behandelde (gedocumenteerde en geïnventariseerde) nalatenschap in de 

publieke omgeving. Het gaat dus over dat deel van de nalatenschap dat publiek toegankelijk is, 

bijvoorbeeld in een publieke organisatie als een archieinstelling, of waarvan de documentatie publiek 

toegankelijk is.  

 

Contextualisering en maatschappelijke activering 

Een belangrijke component die geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke nalatenschap maar er in 

het beste gevallen wel onlosmakelijk mee verweven zal worden, is de visie op het oeuvre: de duiding 

en contextualisering van het potentieel in het oeuvre, zoals dat zichtbaar wordt in de collectie en het 

kunstenaarsarchief, het werk wat wordt gedaan om de artistieke praktijk beter te begrijpen, wat 

zowel ingrijpt op collectie en archief (door de manier waarop het hen structureert en interpreteert) 

als dat het bijkomend archief aanmaakt (teksten over een praktijk, databases die de nalatenschap 

structureren, websites die haar ontsluiten, interviews met kunstenaars en verzamelaars,…)  

 

Contextualiseren betekent een extra laag toevoegen aan archieven. Het is valorisering die voor 

beeldende kunstarchieven heel belangrijk is, maar qua archiefvorming secundair is. Contextualisering 

is kwalitatief menselijk handelen, intelligent verbinden van primaire archieven. De actoren die 

primair archief vormen, kunnen ook contextualiseren en daarmee bijdragen aan de structurering, 
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interpretatie of duiding vanuit een artistiek perspectief van primaire archieven, door henzelf of door 

anderen gevormd. 

 

Al de elementen van het meta-archief worden door het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen steeds 

gezien vanuit een beeldende kunstperspectief, als het ondersteunend draagvlak voor de 

geactiveerde herinnering. Ze zijn daardoor in de feiten onafscheidelijk van de visievorming die nieuw 

archief aanmaakt door inzichten te formuleren, maar die ook het bestaande archief en de 

verbindingen tussen archief en de kunstwerken zingevend structureert. Dit gebeurt bij voorkeur in 

dialoog met de kunstenaar (vandaar het accent op werken met levende kunstenaars, zie hierboven). 

Structurering, contextualisering en interpretatie zijn meta-activiteiten, de neerslag van alle 

handelingen op en inzichten in kunstwerken en hun culturele en artistieke omgeving. Dergelijke 

verbindingen en verdiepingen zijn motoren om de publieke waardering van kunstenaars en 

kunstwerken inhoudelijk te verrijken en maatschappelijk te activeren.  

 

Maatschappelijke activering omvat alle handelingen die bijdragen aan het inbedden van 

kunstarchieven in de samenleving. Deze kan bestaan uit publiek maken door middel van 

tentoonstellingen, websites, publicaties of andere vormen van publiek maken.  

Het is belangrijk hier onderscheid te maken tussen twee complementaire expertise- en werkvelden. 

Enerzijds is er de archivistiek met zijn waarborg van een correcte methodologische benadering, met 

normen en technische expertises met betrekking tot behoud, beheer en ontsluiting. Het centrum zet 

deze expertise in voor (ondersteuning van) archiefzorg en de zorg voor nalatenschappen. Archiefzorg 

omvat het In kaart brengen, waarderen, beheren en ontsluiten van archieven gevormd door 

kunstenaars, reflectieve actoren, beeldende kunstorganisaties en organisatoren, beeldende 

kunsterfgoedorganisaties en verzamelaars bij hun werk: creatie, onderzoek, opleiding, organisatie 

van tentoonstellingen of verzamelen.  

 

Anderzijds is er de duiding van het meta-archief: het op diverse manieren onderzoeken, structureren 

en combineren (contextualiseren) en zo toegankelijker maken voor maatschappelijke activering. De 

maatschappelijke activering dient breed te worden gezien; ze betreft niet enkel een publieke 

waardering en inzet van het werk, maar ook ondersteuning van een economische (op)waardering 

ervan.  

 

Nalatenschappen en meta-archieven zijn complementaire perspectieven en hebben impact op 

elkaar. 
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Auteursrechten en privacy 
Hoewel auteursrechten strikt genomen niet tot het meta-archief of de nalatenschap behoren, 

beïnvloeden ze in grote mate wat er met ermee kan en mag gebeuren. Voor de kunstwerken zelf is 

het auteursrecht uiteraard van groot belang: dat bepaalt wat derden met de werken mogen doen. 

Voor het archief spelen auteursrechten ook een rol. Zowel voor collectie als archief moeten de 

rechten uitgeklaard zijn of worden, zodat deze gevrijwaard kunnen worden. Bij het archief is de 

privacy eveneens een aandachtspunt. Het gaat om privaatrechtelijk archief, dat enkel toegankelijk is 

als de archiefvormer of de beheerder uitdrukkelijk toestemming daartoe geeft. Bij het streven naar 

zo groot mogelijke publieke toegankelijkheid van archieven is het dus heel belangrijk de (mate van) 

toegankelijkheid en de eventuele voorwaarden voor toegankelijkheid vast te leggen.  

 

Het veld 
Ergens spreken over kunstenaars en andere primaire actoren (daarnaast staan publiek en 

maatschappij. Soms wordt zelfs het publiek gezien als vormer van de kunst, cfr. 

Erfgoedgemeenschappen.  

 

Het hele werkveld van het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen bestaat uit archiefvormers en 

erfgoedgemeenschappen, die het draagvlak vormen voor het duurzame behoud en blijvende 

activering van beeldende kunstarchieven in Vlaanderen. Bij de archiefvormers onderscheidt het 

Centrum primaire en secundaire actoren. Primaire actoren zijn kunstenaars en denkers over kunst, 

curatoren, verzamelaars, iedereen die aan de bron van kunst ligt, die mee de hedendaagse kunst 

ontwikkelt. Secundaire archiefvormers zijn actoren die eerder met publiekswerking of andere 

maatschappelijk omkadering van kunst bezig zijn. Erfgoedgemeenschappen zijn alle organisaties en 

personen die een bijzondere waarde hechten aan kunstarchieven en die deze willen behouden en 

doorgeven aan toekomstige generaties.  

 

Onderstaand overzicht van het veld is niet uitputtend. De categorieën weerspiegelen verschillende 

soorten inbreng in, verwachting van en nood aan ondersteuning of een andere vorm van 

samenwerking met het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen.  

 

1. Beeldende kunstenaars - archiefvorming die de uitkomst is van creatie en artistieke 

beeldvorming. 

 

2. Reflectieve actoren – archiefvorming die voortkomt uit onderzoek en soms kan aanleunen bij 

creatie (bijvoorbeeld bij archieven van kunsttijdschriften met misschien zelfs 

kunstenaarsbijdrages), de initiële presentatie en de bredere verschijningscontext van kunst. 

₋ Critici en denkers plus hun platformen 

₋ Academici en hun studenten (KUL - vakgroep Kunstwetenschappen; UG - vakgroep 

Kunstwetenschappen; VUB vakgroep Kunstwetenschappen; Koninklijke Academie Beeldende 

Kunst; Reinwardt Academie Amsterdam, …) 

₋ Onderzoekers 

₋ Tijdschriften 
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3. Beeldende kunstorganisaties en organisatoren - archiefvorming die kan aanleunen bij creatie 

of de initiële presentatie en de bredere verschijningscontext van kunst, maar die ook 

ontstaat als werken in tweede markt verkocht worden of er tentoonstellingen zijn zonder 

inbreng van de kunstenaar. 

₋ Galerieën 

₋ Curatoren  

₋ Kunsthallen, kunstcentra, residenties, productieplatformen, kunstenaarsinitiatieven, 

₋ Tentoonstellingen    

₋ Kunstopleidingen  

₋ Organisaties audiovisuele kunst 

 

4. Beeldende kunst-erfgoedorganisaties en -actoren – archiefvorming en archiefzorg die veelal 

archieven betreft waarbij de maatschappelijke valorisering in zijn verschillende dimensies de 

motor is voor performante handelingen die componenten van een museale collectie, 

verzameling of nalatenschap - verdergaand dan enkel inventariserend – bekrachtigt door hen 

te structureren, contextualiseren en duiden vanuit een artistiek perspectief.  

- Hedendaagse beeldende kunstmusea 

- Verzamelaars 

- Private stichtingen 

 

5. Andere erfgoedorganisaties – occasionele archiefzorg voor beeldende kunstarchieven en 

expertise voor archivering, interpretatie en activering. 

- Kennisknooppunten deelsectoren kunsten (Letterenhuis, Vlaams Architectuurarchief, 

Firmament/Resonant) 

- Culturele en andere archieven en bibliotheken  

- Andere dan hedendaagse kunstmusea, met hun specifieke ‘rollen’  

- Organisaties gesubsidieerd als beleidsinstrument expertisedeling (erfgoedconsulenten, 

Packed, VIAA, …) 

- Organisaties gesubsidieerd als beleidsinstrument beleidsorganisatie (administratie, 

Kunstenpunt, Faro, Oko, CAHF, …) 

 

6. Experten archivistiek, ICT, organisatie…- expertise inzake archivering en allerhande 

ondersteunende expertises. 

 

7.  Andere maatschappelijke en beleidsactoren – beleidsmatige omkadering en 

maatschappelijke activering. 

- Vlaamse Gemeenschap als inrichtende overheid (OIV -Overleg Instellingen Vlaamse 

Gemeenschap), Kabinet Minister Cultuur, Commissie Cultuur Vlaams Parlement 

- Stedelijke overheden,  

- Onderwijs (leerkrachten) 

- Toerisme (Toerisme Vlaanderen, Toerisme steden, Prospekta) 

- Stakeholders van M HKA (Vrienden van het M HKA, Art Circle, bezoekers, 

samenwerkingsverbanden zoals De Internationale) 
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Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen stelt kunst en creatie centraal en zorgt voor de 

maatschappelijke verankering ervan. Daartoe gaat het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen diverse 

relaties aan met actoren in het veld. Het ziet zijn werkterrein in drie grote blokken: zorg voor 

archieven en nalatenschappen, contextualisering en maatschappelijke activering. Expertise op deze 

drie terreinen is de motor van de werking.  

 

Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen voert zijn werk uit in symbiose met het M HKA, zij het met 

duidelijk onderscheiden taken. Contextualisering en maatschappelijke activering zijn eveneens taken 

van het M HKA, dat op die terreinen eigen expertise heeft, ontwikkelt en deelt. Er is een 

wisselwerking en kruisbestuiving tussen beide organisaties, waarbij het Centrum Kunstarchieven 

Vlaanderen meer nadruk legt op zorg voor archieven en nalatenschappen en maar beperkt inzet op 

contextualisering en maatschappelijke activering.
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Posities in het veld  
Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen is dus onderdeel van een breed veld, waarin actoren 

bewegen langs twee spanningsbogen: de boog tussen creatie en belangstelling enerzijds en de boog 

tussen kunst en maatschappij anderzijds. Actoren hebben geen vaste positie in het veld, ze nemen er 

posities in naargelang hun activiteit meer ligt op het vlak van archiefvorming, contextualisering of 

maatschappelijke activering. Bijgevolg zijn ook de relaties die het Centrum Kunstarchieven 

Vlaanderen met deze erfgoedgemeenschappen en afzonderlijke organisaties en individuen erin 

aangaat verschillend. Ze hangen af van de verwachtingen die het Centrum Kunstarchieven 

Vlaanderen heeft ten aanzien van hen en van hun eigen belangstelling, noden, expertise en 

maatschappelijke rol.  
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Taken van het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen 
Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen neemt een dienstverlenende rol op voor beeldende 

kunstarchieven in Vlaanderen. Hoofddoel is de beeldende kunstarchieven in het publieke domein te 

houden en het betekenispotentieel ervan te activeren, ter bekrachtiging van het beeldende 

kunstveld in Vlaanderen.  

Daartoe schrijft het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen zich in het gedistribueerd model in, zoals 

het Vlaams Architectuurarchief dat ook hanteert. Dat houdt in dat een beperkt aantal 

referentiearchieven op Vlaams niveau in het depot van het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen 

bewaard, gecontextualiseerd en maatschappelijk geactiveerd worden. Andere archieven ondersteunt 

het Centrum op diverse wijzen, zodat ze in situ of in lokale erfgoedorganisaties bewaard, 

gecontextualiseerd en maatschappelijk geactiveerd kunnen worden.  

 

Om dit hoofddoel te bereiken en als antwoord op de gesignaleerde noden stelt het Centrum 

Kunstarchieven Vlaanderen zichzelf de volgende taken(clusters): 

Het centrum heeft voor zijn veldbrede werking zoals (zie hieronder) een eigen specifieke werking: 

verwerven en bewaren van sleutelarchieven, contextualiseren, maatschappelijk activeren en 

optreden in noodsituaties; Vanuit die collectiebeherende rol bouwt het centrum expertise op, die 

weer in het veld ingezet kan worden.  

 

A. Voor het hele veld 

1. In kaart brengen 

a) In kaart brengen van het veld van archiefvormers en erfgoedgemeenschappen 

b) In kaart brengen van noden en problematieken van archiefvormers en 

erfgoedgemeenschappen 

c) In kaart brengen en zichtbaar maken van expertises in Vlaanderen in dit veld of 

dienstbaar voor dit veld 

d) Samenbrengen en naar de Vlaamse situatie vertalen van internationale expertise, 

methodologieën en best case praktijken 

e) In kaart brengen van diverse vormen van contextualisering en maatschappelijke 

activering 

2. Waarderingskader en -methodologie maken en implementeren 

a) Opzetten van een door het beeldende kunstveld gedragen reflectie, die leidt tot het 

ontwikkelen van een waarderingskader en –methodologie voor de in Vlaanderen 

aanwezige beeldende kunstarchieven en nalatenschappen 

b) Bepalen van prioritaire en proactieve acties naar levende kunstenaars op basis van 

deze waardering 

3. Expertise verwerven, ontwikkelen en delen 

a) Ontsluiten van binnen- en buitenlandse expertise, aanpak en voorbeelden 

b) Opzetten van heldere, goed gefocuste voorbeeldprojecten waarmee ook steun kan 

worden gegeven aan geobjectiveerde prioriteiten 

c) Organiseren van focusgroepen, themadagen, colloquia, rond het thema 

kunstenaarsarchieven en nalatenschappen 

d) Doorverwijzen naar andere publieke of private deskundigen  

4. Procedures maken  
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a) Formuleren van stappen naar een goede praktijk inzake archiefzorg, 

contextualisering en publieke inbedding van beeldende kunstarchieven en 

nalatenschappen, die ook haalbaar is als de condities niet optimaal zijn 

b) Opzetten van noodprocedures 

5. Versterking van het veld 

a) Beheren van sleutelarchieven in het depot van het Centrum 

b) Stimuleren van de samenhang, groei en publieke zichtbaarheid van het veld van 

archiefvormers of hun erven in Vlaanderen 

c) Belangenbehartiging: signaleren van noden en kansen voor beleid 

 

B. Voor afzonderlijke actoren 

6. Praktische ondersteuning voor archieven en nalatenschappen 

a) Ontwikkelen van proactieve instrumenten om beeldende kunstarchieven en 

nalatenschappen performant te kunnen ondersteunen 

b) Inzetten van consulenten die praktische ondersteuning geven aan fondsen in 

publieke instellingen en in privébezit, met duidelijk afgebakende engagementen voor 

geobjectiveerde prioriteiten op basis van waardering 

c) Gestructureerd (digitaal) zichtbaar maken van beeldende kunstarchieven en 

nalatenschappen en van hun werkingen 

d) Praktische ondersteuning van actoren die contextualiseren of maatschappelijk 

activeren (in samenwerking met M HKA) 

7. Contextualisering en maatschappelijke activering van sleutelarchieven die het Centrum zelf 

beheert 

a) Contextualisering door databasewerking en voortdurende toevoeging van nieuwe 

inzichten 

b) Organiseren van kleine tentoonstellingen in het M HKA 

 

Samenhang van taken van het Beeldende Kunstarchieven Vlaanderen en taken van het M 

HKA 

In grote lijnen is de werkverdeling met betrekking tot beeldende kunstarchieven tussen het Centrum 

Kunst Archieven Vlaanderen en het M HKA als volgt: 

Het Centrum Kunst Archieven Vlaanderen 

₋ vrijwaart archieven 

₋ documenteert en begeleidt nalatenschappen  

₋ stimuleert contextualisering  

₋ bewaart sleutelarchieven vanuit zijn museale project (de internationale avant garde in 

Vlaanderen) 

₋ contextualiseert de archieven die het bewaart door databasewerking en voortdurende 

toevoeging van nieuwe inzichten  

₋ organiseert kleine tentoonstellingen van deze sleutelarchieven 

₋ verwerft, ontwikkelt en deelt expertise op alle onderdelen van de werking 

 

Het M HKA 

₋ verzamelt kunstwerken 
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₋ contextualiseert de verzameling door databasewerking en voortdurende toevoeging van 

nieuwe inzichten  

₋ organiseert tentoonstellingen 

₋ verwerft, ontwikkelt en deelt expertise op alle onderdelen van de werking. 

Zoals uit het schema op pag. 18 blijkt, is er een overlap in de werking en de expertise van het 

Centrum en het M HKA. Hoewel het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen een autonome organisatie 

is, zal er samenwerking en doorstroming van informatie en expertise plaatsvinden, op basis van 

duidelijk vastgelegde afspraken. Het principe daarbij is dat beide organisaties een afzonderlijke 

boekhouding hebben en elkaar voor geleverde diensten of projecten betalen.  

 

Expertises en competenties 

Voor het uitvoeren van deze taken moet het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen beschikken over 

de volgende expertise: 

- Archivistische expertise 

- Digitale en database expertise 

- Expertise met betrekking tot contextualisering 

- Kunstwetenschappelijke en bredere onderzoeksexpertise 

- Expertise met betrekking tot de kunstscène 

- Ondersteunende organisatorische expertise 

o Communicatie  

o Projectmanagement 

 

Gezien de netwerkrol, die het Centrum voor zichzelf ziet weggelegd, zullen enkele competenties, 

zoals agogische competenties, primordiaal zijn voor het goed functioneren van het Centrum. In de 

profielomschrijvingen van personeelsleden zullen deze competenties verder uitgewerkt worden.  

 

aanvullende expertises van M HKA 

Het M HKA beschikt over expertise, die aanvullend en verdiepend ingezet kan worden in de 

samenwerking met het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen. 

₋ Een content manager en een geïntegreerde collectiewerking die op content management 

gestoeld is. 

₋ Digitale en databasegedreven werking. Het heeft de breedste digitale ontsluiting van 

beeldmateriaal in het Vlaamse museumlandschap, via het eigen CMS software ensembles.org 

₋ Onderzoeksgedreven werking.  

₋ Reflectienota Museaal Onderzoek om tot een onderzoeksplan te komen.  

₋ Basisexpertise inzake technische expertises die het onderwerp vatten, zoals als facility 

management, boekhouding en tewerkstelling, juridische vragen, behoud en beheer 

(inventarisatie, registratie, conservatie, restauratie, ), transportvereisten, netwerking in de 

kunstscène, fysieke en digitale ontsluiting van materialen, formateren en editing van inhoudelijke 

teksten. 

₋ Via de confederatie De Internationale een brede waaier aan topexpertises op het vlak van 

archiefwerking.  
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Platform Kunstenerfgoed Vlaanderen 

Naast de symbiose met duidelijke krijtlijnen met het M HKA, wil het het Centrum Kunstarchieven 

Vlaanderen zicht verenigen met enkele collega-instellingen in het kunstenerfgoedveld in het Platform 

Kunstenerfgoed Vlaanderen. Beoogde leden ervan zijn het Vlaams Architectuurarchief, het 

Letterenhuis en de fusie Firmament/Resonant.  

Doelstellingen van dit beoogde platform zijn: 

- expertiseuitwisseling op het gebied van kunstenerfgoed, met name kunstenarchieven en 

nalatenschappen 

- gezamenlijke ontwikkeling van instrumenten voor de ondersteuning van het kunstenerfgoedveld 

- belangenbehartiging van de kunstenerfgoedsector 

- gezamenlijke ontwikkeling van het kunstenerfgoedveld in Vlaanderen via themadagen, colloquia 

en dergelijke. 
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Doelstellingen 
 

Strategische doelstelling 1. Het veld 

 

Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen monitort en stimuleert de ontwikkeling van het veld van 

kunstarchiefvormers en erfgoedgemeenschappen 

 

OD 1.1 Het Centrum herijkt continu het 

waarderingskader in interactie met het 

veld 

Actie 1 De methodologie van waarderen 

updaten en ontwikkelen via 

focusgroepen 

- Organiseren van een focusgroep 

per jaar 

- Bijeenbrengen in een database 

van de resultaten van 

waardering, aanvullen van 

waarderingskader 

 

OD 1.2 Het Centrum monitort het veld Actie 1 Het genereren van een veldkaart 

van kunstarchieven, 

nalatenschappen en estates in 

Vlaanderen 

- Bijeenbrengen in een database  

 

  Actie 2 Het actualiseren en voor bepaalde 

sectoren verdiepen van een 

veldkaart van kunstarchiefvormers,  

– beheerders en estates 

- Bijeenbrengen in een database  

 

  Actie 3 Een overzicht maken van 

contextualisering en 

maatschappelijke activering van 

kunstarchieven in Vlaanderen via 

- Organisatie van een themadag 

per jaar 

- E-publicaties 

 

  Actie 4 Als aanspreekpunt noden van het 

veld vertalen in 

beleidsvoorbereidende nota’s 

- Onderhouden van contacten 

met het veld 

- Opstellen van minstens een 

nota per jaar 
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OD 1.3 Het Centrum stimuleert onderzoek in en 

naar beeldende kunstarchieven en 

nalatenschappen 

 

Actie 1 Interessante 

onderzoeksmogelijkheden 

signaleren aan onderzoekers 

- Naar onderzoeksinstellingen 

gaan, 2 bezoeken per jaar 

- Onderzoekers uitnodigen bij het 

Centrum Kunstarchieven 

Vlaanderen, een bijeenkomst 

per jaar 

- Organisatie van een themadag 

per jaar (conferentie) over de 

relatie tussen breed academisch 

onderzoek en kunstarchieven 

 

OD 1.4 Het Centrum stimuleert de ontwikkeling 

van het veld via een interdisciplinair 

kunstenerfgoedplatform 

 

Actie 1 Organisatie van een 

interdisciplinaire themadag per jaar 

 

  Actie 2 Intern overleg van het platform vier 

maal per jaar 

 

 

Strategische doelstelling 2. Expertise 

 

Het Centrum deelt expertise op het vlak van kunstarchieven en nalatenschappen, brengt deze 

daartoe samen en stimuleert zo nodig de ontwikkeling ervan 

 

OD 2.1 Het Centrum monitort expertise 

nationaal en internationaal  

 

Actie 1 

 

Opstellen van een expertisemonitor, 

nationaal en internationaal 

- Bijeenbrengen in een database  

 

OD 2.2 Het Centrum ontwikkelt best practices op 

basis van voorbeeldprojecten en stelt 

deze expertise beschikbaar (zie ook 5.1 

en 5.2) 

 

Actie 1 Uitvoeren van 2 voorbeeldprojecten 

per jaar 

 

  Actie 2 Opnemen van best practices in 

toolbox 

- Ontwikkelen van de toolbox 

- Publicatie van de toolbox op een 

webplatform 

 

OD 2.3 Het Centrum brengt expertise rond Actie 1 Organisatie van een 
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kunstenerfgoed interdisciplinair bij elkaar 

 

interdisciplinaire bijeenkomst per 

jaar  

 

  Actie 2 Een colloquium op einde van 

beleidsperiode 

 

 

Strategische doelstelling 3. Basisondersteuning van archiefvormers en beheerders 

 

Het Centrum ondersteunt archiefvormers en beheerders van nalatenschappen in samenhang met 

het waarderingskader 

 

OD 3.1 Het Centrum ontwikkelt methodologieën 

voor archiefzorg en zorg voor 

nalatenschappen (zie ook 5.1 en 5.2) 

 

Actie 1 Opstellen van een stappenplan en 

handleiding archiefzorg 

 

  Actie 2 Opstellen van een stappenplan en 

handleiding zorg voor 

nalatenschappen 

 

  Actie 3 Opstellen van een stappenplan en 

handleiding voor noodsituaties 

 

  Actie 4 Aanpassing van Depotwijzer en 

TRACKS voor kunstarchieven 

 

OD 3.2 Het Centrum biedt praktische 

ondersteuning aan archiefvormers en 

beheerders van nalatenschappen 

 

Actie 1 Inzet van consulenten die advies en 

begeleiding op maat geven 

 

  Actie 2 Bemiddelen bij het bestemmen van 

archieven en nalatenschappen 

 

  Actie 3 Onmiddellijke acties in noodsituaties 

 

  Actie 4 Inrichting en werking van een 

nooddepot 

 

  Actie 5 Organisatie van themadagen, 

bijvoorbeeld over juridische 

aspecten  

- Opmaak van modelcontracten  
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Strategische doelstelling 4. Valoriseren  

 

Het Centrum ontsluit en kunstarchieven en estates duurzaam, maakt ze zichtbaar en valoriseert 

daarmee hun relevantie voor en in de samenleving 

 

OD 4.1 Het Centrum beheert sleutelarchieven 

van beeldende kunstenaars, die het 

selecteert op basis van waardering 

 

Actie 1 Depotbeheer 

- Registratie 

- Conservatie/restauratie 

- Digitalisering 

- Uitklaren rechten  

- Praktisch depotbeheer 

- Digitaal depotbeheer 

 

OD 4.2 Het Centrum ontsluit kunstarchieven, 

nalatenschappen en estates digitaal, met 

voorrang voor sleutelarchieven (zie ook 

5.1 en 5.2) 

 

Actie 1 Ontwikkeling van een databank die 

via een webplatform beschikbaar is 

 

  Actie 2 Digitale ontsluiting van 

kunstarchieven, nalatenschappen en 

estates 

 

OD 4.3 Het Centrum contextualiseert 

sleutelarchieven die het zelf beheert in 

samenwerking met het M HKA 

 

Actie 1 2 onderzoeksprojecten in de 

beleidsperiode, uitgevoerd door 

academische en andere partners, 

onder coördinatie van het Centrum 

 

OD 4.4 Het Centrum verbindt kunstarchieven, de 

contextualisering ervan en kunstwerken 

in één virtuele ruimte 

Actie 1 

 

Ontwikkeling van een webplatform, 

waarin archieven, contexten en 

collecties aan elkaar gekoppeld 

kunnen worden 

 

OD 4.5 Het Centrum toont sleutelarchieven die 

het zelf beheert in samenwerking met het 

M HKA 

 

Actie 1 

 

2 tentoonstellingen per jaar 

 

OD 4.6 Het Centrum verbindt kunstarchieven, 

nalatenschappen en estates met andere 

maatschappelijke domeinen 

 

Actie 1 Uitgave van 4 nieuwsbrieven per 

jaar 

 

  Actie 2 Interdisciplinair overlegplatform 

voor de ontwikkeling en 

maatschappelijke inbedding van 

kunstarchieven, nalatenschappen en 

estates 
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Strategische doelstelling 5. Voorbeeldige geïntegreerde archiefwerking 

 

Het Centrum genereert best cases van een geïntegreerde archiefwerking 

 

OD 5.1  Het Centrum voert proactieve acties uit 

naar levende kunstenaars op basis van 

het waarderingskader (zie ook 2.2, 3.2 en 

4.2) 

Actie 1 Uitvoering van 1 of 2 proactieve 

acties per jaar, waarin een 

(deel)collectie wordt 

geïnventariseerd, 

gecontextualiseerd en 

maatschappelijk geactiveerd 

 

OD 5.2 Het Centrum verzorgt de 

basisinventarisatie van kunstarchieven op 

voorbeeldige wijze (zie ook 2.2, 3.2 en 

4.2) 

 

Actie 2 Basisinventarisatie van 6 tot 8 

archieven per jaar 
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Personeel 
Voor het uitvoeren van de beoogde taken voorziet het centrum Kunstarchieven Vlaanderen de 

volgende functies: 

 

Coördinator – 0,5 vte  

- is kunstwetenschappelijk geschoold en heeft affiniteit met archivistiek 

- s het gezicht van het Centrum naar buiten 

- houdt alle facetten van de werking van het Centrum in het oog, 

- volgt de uitvoering van het beleidsplan en de actieplannen op 

- stemt af met het M HKA en andere partners 

- volgt proactief het beleid op 

 

Archivaris – 1 vte 

- is kunstwetenschappelijk geschoold met affiniteit voor archivistiek of is archivaris met affiniteit 

met kunstwetenschap 

- is zeer deskundig in digitaal archiefbeheer 

- werkt vooral achter de schermen in het Centrum in alle aspecten van archiefzorg 

- werkt intensief samen met de documentalisten 

 

Consulent archieven / vliegende archivaris– 1 vte 

- is kunstwetenschappelijk geschoold met affiniteit voor archivistiek of is archivaris met affiniteit 

met kunstwetenschap 

- is een veldwerker, die alle primaire actoren adviseert en ondersteunt bij hun archiefwerking 

 

Consulent nalatenschappen - 0,5 vte 

- is kunstwetenschappelijk geschoold met affiniteit voor archivistiek of is archivaris met affiniteit 

met kunstwetenschap 

- is een veldwerker, die beheerders van nalatenschappen adviseert en ondersteunt bij de 

documentatie en het beheer van de nalatenschap 

 

Content manager / beheerder databanken -1 vte 

- is kunstwetenschappelijk geschoold met affiniteit voor archivistiek of is archivaris met affiniteit 

met kunstwetenschap 

- is zeer deskundig in digitaal archiefbeheer 

- ontwerpt en beheert databases met inventarissen en context 

 

Project- en communicatiemanager – 1 vte 

- is een organisator en communicator 

- staat vooral voor publiekswerking en samenwerking met partners 

- verzorgt de interne en externe communicatie 

Documentalist 2 vte 

- is een medewerker met een opleiding voor / ervaring in archiefzorg 

- verzorgt alle aspecten van archiefzorg in samenspraak met de archivaris en de consulenten 

- voert administratieve taken uit 
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Projectmedewerker 2 vte  

- is kunstwetenschappelijk geschoold met affiniteit voor archivistiek of is archivaris met affiniteit 

met kunstwetenschap 

- verzorgt basisinventarisatie van archieven  

- voert proactieve voorbeeldacties uit 

 

Totaal 9 vte. 

Deze personeelsleden worden als volgt ingezet, per operationele doelstelling is het aantal dagen op 

jaarbasis gerekend en uitgemiddeld over de jaren: 
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OD Coördinator Project- en 

communica

tiemanager 

Content 

manager  

Consulent 

archieven 

Consulent 

nalaten 

schappen  

Archivaris Document

alist 

Projectmede

werker 

Totaal 

per OD 

1.1 

Het Centrum herijkt 

continu het 

waarderingskader in 

interactie met het 

veld   5 5     10 20   40 

1.2 

Het Centrum monitort 

het veld 10 68 15 2 2 10 15   122 

1.3 

Het Centrum 

stimuleert onderzoek 

in en naar beeldende 

kunstarchieven en 

nalatenschappen   20       10     30 

1.4 

Het Centrum 

stimuleert de 

ontwikkeling van het 

veld via een 

interdisciplinair 

kunstenerfgoedplatfo

rm 8 5       20     33 

2.1 

Het Centrum monitort 

expertise nationaal en 

internationaal    5 5 1 1 8     20 
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OD Coördinator Project- en 

communica

tiemanager 

Content 

manager  

Consulent 

archieven 

Consulent 

nalaten 

schappen  

Archivaris Document

alist 

Projectmede

werker 

Totaal 

per OD 

2.2 

Het Centrum 

ontwikkelt best 

practices op basis van 

voorbeeldprojecten 

en stelt deze expertise 

beschikbaar   10 40 80 20 140 20 zie 5.1 310 

2.3 

Het Centrum brengt 

expertise rond 

kunstenerfgoed 

interdisciplinair bij 

elkaar 2 2             4 

3.1 

Het Centrum 

ontwikkelt 

methodologieën voor 

archiefzorg en zorg 

voor nalatenschappen       9 4 12 20   45 

3.2 

Het Centrum biedt 

praktische 

ondersteuning aan 

archiefvormers en 

beheerders van 

nalatenschappen 10 20   120 65   30   245 
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OD Coördinator Project- en 

communica

tiemanager 

Content 

manager  

Consulent 

archieven 

Consulent 

nalaten 

schappen  

Archivaris Document

alist 

Projectmede

werker 

Totaal 

per OD 

4.1 

Het Centrum beheert 

sleutelarchieven van 

beeldende 

kunstenaars op basis 

van waardering     15       140   155 

4.2 

Het Centrum ontsluit 

kunstarchieven, 

nalatenschappen en 

estates digitaal, met 

voorrang voor 

sleutelarchieven     100 4 12 

 

50   166 

4.3 

Het Centrum 

contextualiseert 

sleutelarchieven die 

het zelf beheert in 

samenwerking met 

het M HKA 15 20       10     45 

4.4 

Het Centrum verbindt 

kunstarchieven, de 

contextualisering 

ervan en kunstwerken 

in één virtuele ruimte     30           30 
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OD Coördinator Project- en 

communica

tiemanager 

Content 

manager  

Consulent 

archieven 

Consulent 

nalaten 

schappen  

Archivaris Document

alist 

Projectmede

werker 

Totaal 

per OD 

4.5 

Het Centrum toont 

sleutelarchieven die 

het zelf beheert in 

samenwerking met 

het M HKA 30 20             50 

4.6 

Het Centrum verbindt 

kunstarchieven, 

nalatenschappen en 

estates met andere 

maatschappelijke 

domeinen 5 25   4 6       40 

5.1 Het Centrum voert 

proactieve acties uit 

naar levende 

kunstenaars op basis 

van het 

waarderingskader    20           220 240 

5.2 Het Centrum verzorgt 

de basisinventarisatie 

van kunstarchieven 

op voorbeeldige wijze     10         220 230 

6 Algemene coördinatie 

en administratie 30           145   175 

Totaal 

uren /   110 220 220 220 110 220 440 440 1980 
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OD Coördinator Project- en 

communica

tiemanager 

Content 

manager  

Consulent 

archieven 

Consulent 

nalaten 

schappen  

Archivaris Document

alist 

Projectmede

werker 

Totaal 

per OD 

jaar 

 


