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De tijd dat studiedagen over 
samenwerkingen en schaal-
vergrotingen louter theore-
tisch waren, ligt achter ons. 
De cultureel-erfgoedsector is 
dan ook meer dan ooit ver-
netwerkt. “Het is een knoop-
punt geworden”, gregory 
Vercauteren (fARO) mocht 
met deze intro de spits afbij-
ten. Hij schetste hoe samen-
werkingen de laatste tien jaar 
evolueerden: het uitwisselen 
van kennis en ervaringen zijn 
vaak een aanloop naar project-
matig samenwerken. Samen 
kennis creëren gebeurt pas 
als projectmatig samenwerken 
overstegen wordt naar structu-
rele afstemmingen en samen-
werking. Denk aan de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek vzw en 
de erfgoedcel Pajottenland-
Zennevalei. Samen met de 
meerwaarde nemen dan ook 
het risico en investeringen toe. 
Op een volgende niveau van 
samenwerken staat centrali-
sering en taakverdeling op de 
agenda. Daarna fusioneren. 
Voorbeelden daarvan vinden 
we op lokaal niveau terug: 
de integratie van gemeen-
telijke diensten binnen een 
integraal vrijetijdsverhaal en 
het clusteren van stedelijke 
instellingen. Maar ook bin-
nen het Vlaams cultuurbe-
leid zijn er voorbeelden te 
vinden: Bibnet en LOCUS die 
nog maar pas Cultuurconnect 
zijn geworden, BAM, VTI en 
Muziekcentrum zijn nu samen 
kunstenpunt, de Vlaamse 
Opera en het koninklijk Ballet 
van Vlaanderen heten nu 
kunsthuis. En uiteraard fARO 
zelf is de som van het Vlaams 
Centrum voor Volkscultuur 
plus Culturele Biografie 
Vlaanderen. Met de praktijk 
groeide ook het beleid (of was 
het andersom?). Van kader-
stellend en ondersteunend 
naar eerder regisserend, waar 
we ons bij af moet vragen hoe 
dwingend de overheid die 
regisseursrol moet spelen? 

Het Centrum voor Vrijzinnige 
en Academische Archieven 
(CAVA) presenteerde in totaal 

negen praktijkvoorbeelden 
van verschillende soorten 
samenwerkingen. Interessant 
waren de samenwerkingen 
tussen verschillende soorten 
instellingen. Het verhaal van 
de Gentse Universitaire musea 
(GUM), die in 2019 de deur wil-
len openen als één museum, 
werd verteld door Isabel 
rotthier (Universiteitsarchief 
Gent). Het verhaal vertelt 
vooral de stuwende kracht 
die verschillende partners, 7 
musea en één archief, samen 
kunnen bezitten. De verschil-
lende entiteiten werkten al 
lange tijd samen en heb-
ben ook alles samen in gang 
gezet. Het idee van één uni-
versiteitsmuseum is dan ook 
niet nieuw. Sinds 2003 werk-
ten de collectiebeheerders 
verschillende visies uit en lan-
ceerden ze verschillende voor-
stellen tot de het universitaire 
bestuur in 2011 niet langer 
kan achterblijven en de pro-
jectaanvraag voor een voor-
bereidende studie voor het 
oprichten van een universi-
teitsmuseum goedkeurt. Sinds 
2013 is GUM verankerd als een 
autonome organisatie binnen 
de universiteit. De bedoeling 
van het samenwerkingsver-
band is om de werking van de 
verschillende musea beter op 
elkaar af te stemmen en om 
een gemeenschappelijke wer-
king uit te bouwen op vlak 
van publieks- en collectiebe-
leid, inventarisering, bruikleen, 
tentoonstellingen, etc. Samen, 
en aangevuld met andere uni-
versitaire erfgoedcollecties, 
willen deze musea evolue-
ren naar een nieuw overkoe-
pelend universiteitsmuseum. 
De samenwerking brengt het 
beste van beide werelden 
samen. Musea staan immers 
garant voor ruimte, publiek, 
wetenschapscommunica-
tie en onderzoek. Terwijl het 
archief o.m. expertise heeft in 
digitalisering, contextualise-
ring en met het ondersteunen 
van documentair erfgoed wel 
weg weet. De synergie tus-
sen musea en het archief, sec-
toren met vooralsnog weinig 

bruggen tussen beiden, lei-
den tot een gemeenschappe-
lijk portaal. Een portaal waar 
iedereen zijn traditie in kan 
herkennen en dat dus verschil-
lende soorten standaarden 
combineert. Aan de hand van 
de standaard kan je gemakke-
lijk zien voor welk publiek het 
bedoeld is. Het collectiepor-
taal experimenteert ook met 
structuren en relaties. Zo werd 
er bijvoorbeeld gekozen voor 
een boomstructuur waardoor 
een groot aantal voorwerpen 
in één keer beschreven wor-
den, in tegenstelling tot dit 
afzonderlijk te doen. 

Ook in het voorbeeld van Het 
firmament, expertisecen-
trum voor cultureel erfgoed 
van de podiumkunsten en 
PACkED vzw werd er samen-
gewerkt over verschillende 
grenzen heen: kunsten- en 
erfgoedsector en het beleid. 
Veerle wallebroek van Het 
firmament vertelde dat de 
nood aan kennisuitwisseling 
binnen de kunstensector groot 
bleef. Weinig knowhow van 
hoe zorg te dragen voor het 

eigen archief en erfgoed kwam 
te vaak voor. Hoe belang-
rijk dit ook was, het behoort 
niet tot de kerntaken van de 
kunstensector en er werden 
al helemaal geen middelen 
voor vrijgemaakt. Hoewel de 
eis “zorg voor eigen archief” 
wel vermeld stond bij de sub-
sidievoorwaarden waren hier-
aan geen eisen gekoppeld. 
De stappenplannen die Het 
firmament zelf ontwikkelde 
voor de verschillende aspec-
ten van archiefzorg binnen 
theater en dans bleek al snel 
ook inzetbaar voor andere 
kunstvormen. Daarop bun-
delden Het Firmament en 

PACkED vzw begin 2014 hun 
krachten. Resultaat? De tool-
box werd opgenomen in het 
kunstendecreet. Iets wat pro-
jectmatig begon, is structureel 
geëindigd. 

Maar ook met de gebruiker 
kan samengewerkt worden. 
Noortje Lambrechts onder-
zocht het participatief archief 
voor haar masterproef (2014-
2015). kan deze vorm van 
samenwerking leiden tot een 
schaalvergroting in de archief-
werking? Het participatief 
archief is nog maar een recent 
fenomeen, voor het eerst 
gebruikt door de Zweedse 
professor in Bibliotheek- en 
Informatiewetenschappen Isto 
Huvila, waar de gebruiker cen-
traal staat. Die gebruiker par-
ticipeert in het archivalisch 
proces. De mate waarin en de 
manier waarop dit verwezen-
lijkt moet worden, staat wordt 
bediscussieerd: creëren de 
gebruikers door hun participa-
tie toegevoegde kennis, zoals 
beeldbanken waar gebruikers 
beschrijvingen kunnen toevoe-
gen. Of nemen de gebruikers 

taken die betrekking hebben 
op het ontsluiten van archie-
ven over van de archivaris? 
Of participeert de gebruiker 
doorheen het volledige archi-
valische proces van waarde-
ren, ordenen en beschrijven? 
Waar de gebruiker aanspraak 
maakt op een actievere rol, 
verandert vanzelfsprekend de 
rol van de archivaris mee naar 
een eerder ondersteunende 
functie. Met behoud van auto-
riteit of niet, al naar gelang wie 
u het vraagt. Maar het is dui-
delijk dat de archivaris in deze 
samenwerking zijn traditionele 
rol in vraag moet stellen. (jH)
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