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Inleiding
Erfgoed is per definitie datgene wat vorige generaties het bewaren waard vonden. Dat
erfgoed bewaard wordt, is al een waardering op zich. Regelmatig stil staan bij wat men
bewaart, waarom men dit het behouden waard vindt en hoe dit erfgoed zich tot
vergelijkbaar erfgoed verhoudt, kan echter geen kwaad. Wat maakt een collectie of archief
nu juist bijzonder, of net niet?
‘Waarderen’ is de laatste jaren steeds nadrukkelijker op de agenda van de cultureelerfgoedsector gezet, o.m. door het steunpunt FARO en dankzij bijkomende financiële
ondersteuning door de Vlaamse overheid. Waarderen is het proces van onderzoeken,
begrijpen en vastleggen van verschillende erfgoedwaarden op een rationele en
gestructureerde wijze, samen met interne en externe belanghebbenden en
belangstellenden. Een waardering van cultureel erfgoed is een participatief proces en
vormt de basis voor een duurzame cultureel-erfgoedwerking. Het wordt ingezet met als
doel op een rationele manier te herkennen en verzamelen, behouden en borgen,
onderzoeken, presenteren en toeleiden.1
Met waarderen doen we geen uitspraak over financiële waarde, noch over de evaluatie
van de werking van een organisatie, laat staan over het aanzetten tot afstoten van
erfgoedgehelen. Daarentegen mikt waarderen op het bepalen, aan de hand van diverse
criteria, van de betekenis van (onderdelen van) een collectie voor de beheerder,
gebruikers, liefhebbers, gemeenschap ... Waarderen is een dynamisch, tijd- en
regiogebonden proces: geen eindpunt, maar een momentopname die aangeeft wat
wanneer waardevol is voor een gemeenschap.
Voor wie een collectie beheert, is waarderen een onmisbaar onderdeel van kwalitatief
collectiebeheer. Als landelijk expertisecentrum voor het muziek- en podiumerfgoed wil
CEMPER de vormers en de beheerders van muziek- en podiumkunstenerfgoed zo goed
mogelijk ondersteunen in hun archief- en collectiezorg en dus ook bij het waarderen van
hun collecties. Met het project cross-collections waarderen (2018-2019) en in navolging van
Mechelse theaterpoppen naar waarde geschat (1 oktober 2017 – 30 september 2018 door
Het Firmament) wilde CEMPER zijn kennis over participatief waarderen verder uitbouwen en
hierbij een methode ontwikkelen die door collectiebeheerders van muziek- en
podiumkunstenerfgoed kan toegepast worden op hun eigen collecties. Zo krijgen we
samen inzicht in de betekenis en waarde van meerdere collecties om een gefundeerde
visie te ontwikkelen voor de bewaring, ontsluiting en valorisatie van het muziek- en
podiumkunsten-erfgoed waarvoor we samen zorg dragen.
Internationaal wordt al geruime tijd geëxperimenteerd met diverse methodes voor
waardering van erfgoedcollecties. Een van de aanbevelingen is om te kiezen voor een
participatieve aanpak waarbij het oordeel niet afhangt van een enkel individu (archivaris,
museumdirecteur, conservator, wetenschapper, verzamelaar...), maar van een brede

1

https://faro.be/erfgoed-waarderen
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groep belanghebbenden. CEMPER heeft dit aspect in het afgelopen project steeds ter harte
genomen. In de verdere uiteenzetting wordt de manier van werken toegelicht.
Dit rapport is een weergave van het verloop van het pilootproject en de zoektocht naar
methodes. De opzet was om na te gaan in hoever reeds (internationaal) bestaande
methodes konden toegepast worden voor het waarderen van erfgoed van muziek en
podiumkunsten en dit aan de hand van twee verschillende casussen waarvoor twee
projectmedewerkers/-coördinatoren werden aangeworven. Om de resultaten van het
project na afloop in de dagelijkse werking van CEMPER te integreren werden de
projectmedewerkers nauw bijgestaan door stafmedewerkers van CEMPER.
Dat het een onderzoek betreft en dat elke casus verliep volgens een eigen dynamiek, willen
we in dit rapport duiden. Voor de casus van de historische decors stelde de
projectmedewerker een afgewerkt en geïllustreerd deelrapport op. Hiervoor verijzen we
naar de bijlage. De praktische omkadering van deze casus wordt wel in onderstaande
bijdrage beschreven.
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1. De vraagstelling naar een generieke methode aan
de hand van twee casussen
1.1. Twee casussen
Met het pilootproject Naar een generieke methodiek voor cross-collections waarderen van
muziek- en podiumkunstenerfgoed wilde CEMPER – op moment van de aanvraag nog
Resonant en Het Firmament – een basis leggen voor het ontwikkelen van een op waarden
gebaseerde, collectie-overschrijdende visie op de bewaring, ontsluiting en valorisatie van
muziek- en podiumkunstenerfgoed (verder afgekort als MPKE). Bij de voorbereiding van het
beleidsplan van de nieuwe fusieorganisatie, dat op het moment van deze projectaanvraag
al was ingediend, werd de nood aan een dergelijke visie op lange termijn duidelijk. Daarom
werd dit streefdoel ook opgenomen in het beleidsplan. De specifieke werking van een
dienstverlenende organisatie noopte tot een thematisch helikopterperspectief op de
inhoud, betekenis en noden van een veelheid aan collecties en actoren. Er is in Vlaanderen
ook geen collectiebeherende instelling die, in haar collectiebeleid, een dergelijk
waarderend helikopterperspectief zonder inhoudelijke of geografische restricties heeft
ontwikkeld voor MPKE. De mogelijkheid tot cross-collections waarderen, zoals summier
beschreven in Significance 2.0, was daarom veelbelovend. CEMPER wilde inzetten op dit
collectieoverschrijdend – of soms: collectiedoorsnijdend – waarderen om een
participatieve, gedragen visie te ontwikkelen op de toekomstige bewaring, onderzoek,
ontsluiting en valorisatie van het erfgoed. De komende beleidsjaren wil CEMPER enkele
methodes en principes uit het participatieve cross-collections waarderen opnemen in de
structurele werking om waar nodig en mogelijk, in te zetten bij precaire situaties.
De omvang van dergelijk project vereiste een looptijd van een jaar met een doordachte
fasering en structuur om de belanghebbenden op een participatieve manier te kunnen
inzetten bij de gehele waardering. Eveneens belangrijk was dat het project aandacht had
voor het waarderen van zowel muzikaal erfgoed als podiumkunstenerfgoed (in functie van
de fusieorganisatie). Twee uiteenlopende thema’s werden als testcasus gekozen:
-

Casus 1: Historische decors in Vlaanderen en Brussel (1900-1960);

-

Casus 2: Historische archieven en collecties jazzerfgoed (1920-2016).

De keuze voor twee casussen had het bijkomende voordeel dat aanpak, methodes en
resultaten met elkaar konden worden vergeleken in functie van de te ontwikkelen
generieke methode.
Op het eerste gezicht erg uiteenlopend, waren er tussen beide casussen toch enkele
raakvlakken.
In beide gevallen ging het om types erfgoed waarvoor weinig tot geen structurele
ondersteuning op vlak van erfgoedwerking bestaat. Daarnaast betrof het zeer omvangrijke
collecties (als gevolg van de grootte van de erfgoedobjecten of het aantal strekkende
meters) die verspreid en in zeer uiteenlopende omstandigheden (toestand van de
collecties) bewaard worden.
Vanaf het begin was het duidelijk dat grotendeels verder gebouwd kon worden op
principes uit bestaande methodes voor waardering op microniveau (van individuele
7

objecten of reeksen). Significance 2.0. A Guide to assessing the significance of collections,
management, and use2 en Op de museale weegschaal. Collectiewaardering in zes
stappen3 vormden de basis. Wel moesten ze worden aangepast aan de specifieke
uitdaging van het cross-collections waarderen én aan de noden en eigenheden van het
bestudeerde erfgoed. In de casus ‘Historische decors’ bleef deze aanpassing redelijk
beperkt. Voor de casus ‘Jazzerfgoed’ wijzigden we daarentegen in de loop van het project
een fundamenteel uitgangspunt, namelijk dat een waardering steeds (meteen) wordt
uitgevoerd op basis van kennis over aanwijsbare items, archieven of collecties. We
besloten dat, indien een type erfgoed nog onvoldoende in kaart gebracht en beschreven
werd, en/of indien een contextualiserend referentiewerk ontbreekt, alvast een theoretische
referentielijst, met relevante metadata en contextualisering kan worden aangelegd om
participatief te waarderen.
Het kan hierbij gaan om een metadatalijst over een virtuele, hypothetische
(referentie)collectie (zoals in de casus ‘Jazzerfgoed’), of om een lijst met gegevens over
gerelateerde actoren, instituties, kenmerken of documenttypes die mogelijk
waarde(n)bepalend zijn voor bewaard erfgoed. Indien een segment of doorsnede van
deze lijst participatief wordt gewaardeerd - afhankelijk van de aanleiding en de
doelstelling - ontstaat een collectieoverschrijdend toetsingsinstrument dat in een latere
fase een grote hulp kan zijn bij de waardering van concrete collecties, archieven of items –
van zodra deze gelokaliseerd en tot op zekere hoogte beschreven zijn. Wel dienen in die
fase nog de object- of collectiegebonden kenmerken te worden meegenomen in de
uiteindelijke (her)waardering (bv. ‘toestand’, ‘ensemble’, ‘herkomst’, ‘zeldzaamheid’ en tot op
zekere hoogte ‘gebruik’).

1.2. Structuur van het project
Om voldoende participatief te kunnen werken en de verschillende belanghebbenden
ruimschoots te kunnen betrekken, zoals FARO het suggereert in de basisnormen, én de
partners die de aanvraag ondersteunden (dit is een vereiste bij de projectaanvragen
cultureel-erfgoed) voldoende inspraak te geven, werd gewerkt met een drieledige
structuur: stuurgroep, kernteam, klankbordgroep.

1.2.1.
-

Partners in de aanvraag:

Het Firmament

Op het moment van de aanvraag (maart 2018) was Resonant de indiener en Het
Firmament mee hoofdaanvrager. De nieuwe fusieorganisatie was al opgericht, maar kon
nog niet optreden als aanvrager zolang er geen feitelijke goedkeuring van de Vlaamse
regering was over het ingediende beleidsplan (december 2017). Vanaf de start van het
project zijn de betrokken medewerkers van Resonant en Het Firmament als één team aan
de slag gegaan. Tot aan de fysieke verhuis en de effectieve start van CEMPER op 1 januari
2

Significance 2.0. A Guide to assessing the significance of collections, management, and use. Collections Council

of Australia, 2009. https://www.arts.gov.au/sites/default/files/significance-2.0.pdf?acsf_files_redirect
Op de museale weegschaal. Collectiewaardering in zes stappen. Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Werkendam, 2013.
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2013/01/01/op-de-museale-weegschaalcollectiewaardering-in-zes-stappen
3
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2019, was één weekdag vastgelegd voor de betrokken stafmedewerkers om de
projectcoördinatoren kwaliteitsvol te kunnen begeleiden tijdens de eerste maanden van
het project. Dit was zeer intensief voor de medewerkers (zie verder ook het kernteam bij
vraag 8).
-

Muziekarchief van de VRT

Het Muziekarchief van de VRT bevat muziekopnames en radioprogramma’s en is hiermee
een van de grootste collecties. Als partner in het project was de collectie (of op zijn minst
onderdelen) ‘proefkonijn’ voor de jazzcasus. De projectcoördinator had zo goed als
onbeperkte toegang tot de collectie van de Audiotheek van de VRT. Bovendien was hun
inhoudelijke expertise op vlak van opnames onontbeerlijk.
-

Erfgoedcel Leuven

Als lokale intermediaire erfgoedorganisatie had de Erfgoedcel Leuven in het verleden al
een beroep gedaan op Het Firmament bij de eerdere inventarisatie van de historische
decors van de Stadsschouwburg Leuven. De stad Leuven maakt bovendien de oefening
om de decors in een depot onder te brengen.
-

ARIA, Universiteit Antwerpen

Bijzonder is dat dit project ondersteund werd door ARIA (Antwerp Research Institute for the
Arts), de onderzoeksgroep voor kunsten van de UA. Formeel kon ARIA geen aanvragende
partner zijn omdat de bijdrage dan door de universiteit gefactureerd moet worden. De
onderzoeksgroep bevestigde bij de aanvraag wel hun engagement.

1.2.2.

Stuurgroep

De partners maakten deel uit van de stuurgroep die bij de start van het project aangevuld
werd met experten in waardering uit het erfgoedveld of de academische wereld en
betrokkenen uit de muziek- en theatersector.
Zetelende leden:
-

Christine Fettweis, Muziekarchief VRT

-

Nils Roofthoofd, Erfgoedcel Leuven

-

Henk De Smaele, ARIA

-

Tom Ruette, Kunstenpunt

-

Annelies De Bie / Eva Wuyts / Sara Moens, Vlaamse Erfgoedbibliotheken

-

Eline De Lepeleire, Letterenhuis

De stuurgroep trad adviserend op bij de uitwerking en (indien nodig) de aanpassing van de
methodologie, en volgde de tussentijdse rapporteringen en bijsturing op. De directeur van
CEMPER en de leden van het kernteam waren verantwoordelijk voor de inhoudelijke en
logistieke ondersteuning van de stuurgroep.
De stuurgroep kwam vier keer samen. Op de eerste bijeenkomst van 28 november 2018
werd het project volledig voorgesteld. Bij deze eerste stuurgroepvergadering was al
duidelijk dat de leden ook effectief meedachten en hun bedenkingen formuleerden, wat
het kernteam in dankbaarheid aanvaardde. Op de vergadering op 25 januari 2019 werden
de waarderingskaders die voor beide casussen waren uitgewerkt, grondig besproken. De
eerste namen van experts voor de samenstelling van de klankbordgroepen werden
vastgelegd. Het rapporteren over de stand van zaken van de casussen was op elke
vergadering een agendapunt. Op die van 25 april 2019 was de heroriëntering van de
9

jazzcasus het grootste te bespreken punt. De decorcasus lag in lijn van de vooropgestelde
timing, wat niet betekent dat geen status quaestionis werd gegeven. De laatste
bijeenkomst op 13 september 2019 focuste op de afwerking van beide casussen en op de
bespreking van de besluiten voor de generieke methode.

1.2.3.

Kernteam

Het kernteam werd gevormd door de projectmedewerkers (Bruno Forment en Karel
Cuelenaere) en stafmedewerkers van CEMPER (Mariet Calsius, Nathalie Ferket en Staf Vos).
Waar aanvankelijk gedacht werd te werken met een kernteam voor elke casus, werd al vrij
vroeg in het traject vastgesteld dat dit praktisch geen baat had. Resonant en Het
Firmament konden pas vanaf december één kantoor delen. Door een personeelswissel bij
Het Firmament werden taken intern ook herschikt. Met een tweewekelijks overleg – in de
eerste maand wekelijks - tussen de projectmedewerkers en de betrokken stafmedewerkers
werd een goede werkstructuur gevonden. Voor specifieke inhoudelijke
expertise/ondersteuning werden de medewerkers in kwestie aangesproken en indien
nodig een inhoudelijk overleg apart ingepland. Dit gebeurde vooral voor de casus
jazzerfgoed waar Heidi Moyson haar expertise en kennis verleende.
Het kernteam stond in voor:
-

Het algemeen projectmanagement;

-

Het uitwerken en toepassen van de methodologie en de waarderingskaders per
casus;

-

Het samenstellen van de klankbordgroepen;

-

De doorstroming van informatie tussen stuurgroep en klankbordgroep;

-

Het documenteren van het gehele waarderingstraject en het beschikbaar maken
van de resultaten.

Waar op het moment van de projectaanvraag (maart 2018) voorzien was om naar
analogie van de basisnormen zoals uitgewerkt door FARO, vertegenwoordigers/experts van
historische waarde, gebruikswaarde en sociaal maatschappelijke waarde in het kernteam
te betrekken, werd hiervan afgestapt. Het uitvoeren van de waarderingen werd immers
toegewezen aan de klankbordgroepen.

1.2.4.

Klankbordgroepen

In navolging van de waarderingsmethode die FARO uitwerkte werd voor elke casus een
klankbordgroep samengesteld die de waardering uitvoerde.
De opdracht van iedere klankbordgroep was:
-

Kennisdeling over het te waarderen thema en het erfgoed;

-

Het uitvoeren van de waardering;

-

Feedback op de methode en het uiteindelijke resultaat.

Voor de opsomming van de leden van de klankbordgroep en hun hoedanigheden,
verwijzen we naar de casussen apart.
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2. Praktische uitwerking van de casu s Historische
decors in Vlaanderen en Brussel (1900-1960)
Voor deze casus is een apart eindrapport ter beschikking dat voor de betrokken
decorcollecties de onderzoeksresultaten en de waardenstellingen beschrijft. In de inleiding
behandelt de auteur eveneens de traditie van het illusionistische decorschilderen.

2.1 Aanwerving
Voor de uitwerking van deze casus werd Bruno Forment op 1 oktober 2018 voor 1 jaar
aangeworven: 80% van oktober 2018 tot juli 2019, voltijds van augustus tot september 2019.
Forment bracht een grote academische expertise in de muziek-, theater- en
kunstwetenschappen in het project. Hij was ook voordien al expert op het vlak van
historische decors.

2.2 Algemene aanpak
Deze casus werd ‘inductief’ benaderd, vanuit de inventarisatie van en onderzoek naar
collecties die de projectmedewerker op het spoor kwam. Zij werden niet op microniveau
(per item) bestudeerd, maar wel op macroniveau, dus per (deel)collectie,
gecontextualiseerd en ten slotte gewaardeerd. Dit leidde tot waardenstellingen per
(deel)collectie. Het cross-collections perspectief – een derde niveau – zat hem in deze
casus in het feit dat de diverse collecties op basis van hun verwantschap samen
bestudeerd en besproken werden. Zo deden zij dienst als elkaars referentiekader, en wel op
een grondigere en evenwichtigere manier dan gangbaar is in conventionele micro- of
macro-waarderingstrajecten. Wanneer slechts één collectie grondig wordt bestudeerd en
gewaardeerd, is de kennis over de andere collecties waarmee ze vergeleken wordt
doorgaans oppervlakkiger. Dit voordeel resulteerde in talrijke dwarsverwijzingen in de
diverse waardenstellingen, zeker in het onderdeel waarin voor elke collectie aanbevelingen
werden aangereikt. Het betreft dan aanbevelingen op het vlak van conservatie,
collectieplanning, ontsluiting, maar ook in verband met ontwikkelpotentieel en mogelijke
herbestemming in relatie tot andere collecties. Op enkele vlakken kwam een
collectiedoorsnijdende samenhang aan het licht die potentieel biedt voor verder
onderzoek en ontsluiting, o.m. op vlak van profiel van schilders, historische thema’s (bv. het
reizend volkstheater), artistieke aspecten (bv. genres en conventies, schildertechnieken), of
de impact van vormkenmerken (type dragers, grote of kleine doeken voor artistieke versus
museale ontsluiting) ... (Zie de waardenstellingen in het rapport in bijlage). Ook kon de
klankbordgroep enkel door het collectie-overschrijdende karakter van het traject komen
tot algemene aanbevelingen, die door CEMPER zullen worden geïntegreerd in de visie op de
omgang met historische decors.

2.3 Timing projectfasen
Qua afbakening van erfgoedtype lag deze casus voor de hand en verliepen onderzoeks-,
waarderings- en nazorgfase grotendeels volgens de vooropgestelde timing, die door
voortschrijdend inzicht in overleg met het kernteam werd aangepast. Tijdens de eerste
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maanden van het project werd het al snel duidelijk dat elk plaatsbezoek bijkomend
onderzoek vóór en nà vereiste. Bijgevolg overlapten de vooraf gedefinieerde fasen elkaar in
tijd, dat had echter geen invloed op het halen van de timing.

2.4 Erfgoedcollecties
Acht collecties met beschilderde illusionistische decorelementen werden geselecteerd
voor opname in dit traject. Zij waren tot vandaag nog nooit onderzocht, in kaart gebracht
of gewaardeerd. Het gaat voornamelijk om achterdoeken, poten, zetstukken en friezen,
maar ook om beschilderde praktikabels, meubels en rekwisieten. Zij besloegen uiteindelijk
een ruimere tijdspanne dan oorspronkelijke aangekondigd (de oudste stukken dateren uit
1869; de recentste vermoedelijk van uit de jaren 1970 of later. Zes van de collecties waren
vooraf min of meer bekend, al bleek de inhoud nog voor verrassingen te zorgen. Tijdens het
onderzoek doken ‘nieuwe’ collecties op. De grotere collecties (Koninklijke Stadsschouwburg
Brugge en Balletstudio Josée Nicola in Beringen) konden nog worden meegenomen, vier
andere kleinere bewaarplaatsen niet (telkens één of enkele doeken). De onderzoeksfase
resulteerde in een onderzoeksrapport voor elke collectie, en met de klankbordgroep werd
op participatieve wijze voor elke collectie een waardenstelling opgesteld. Die werden
samen met de cross-collections conclusies gebundeld in het eindrapport van de casus
Historische decors. De inventarissen, het bijkomende bronnenonderzoek, foto’s en andere
documenten werden grondig gedocumenteerd en gearchiveerd door CEMPER.

2.5 Uitvoering van de waardering
Voor de uitwerking van de waarderingscriteria bleek Op de museale weegschaal:
Collectiewaardering in zes stappen van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed het meest toereikende. Enkele criteria werden bewust anders geformuleerd of
gegroepeerd. (Zie hoofdstuk 3 in het rapport in bijlage).
De uitvoering van de waardering gebeurde door de klankbordgroep die werd gevormd
door:
-

Timothy De Paepe, conservator Museum Vleeshuis;

-

Evelien Jonckheere, postdoctoraal onderzoeker UAntwerpen;

-

Bruno Forment;

-

Chris Van Goethem, vakhoofd Podiumtechniek RITCS Brussel;

-

Jan Van Goethem, archivaris De Munt;

-

Rose Werckx, scenografe op rust;

-

Jozef Wouters, scenograaf Damaged Goods.

Ook al was Bruno Forment de projectcoördinator van deze casus, het kernteam besliste
dat hij deel zou uitmaken van de klankbordgroep. Zijn kennis en expertise over de collecties,
ook collectieoverschrijdend, was immers onmisbaar. Deze keuze wordt gerechtvaardigd
omwille van het ‘anonieme systeem’ van voorafgaandelijk waarderen (zie verder) en
omdat Staf Vos (stafmedewerker CEMPER) de rol van moderator van de klankbordgroep op
zich nam. De andere leden van het kernteam traden op als verslaggevers.
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De klankbordgroep kwam drie keer samen: een inleidende sessie (7 april 2019) om kennis te
maken met elkaar, met het project en het doel ervan, en om te duiden wat van de leden
verwacht werd. De eerste effectieve waarderingssessie vond plaats op 7 juni 2019 in het
Kortrijkse erfgoeddepot Trezoor (waar ook de collectie van Dubosq wordt bewaard). Op de
derde bijeenkomst op 20 augustus 2019 werden de waardenstellingen per collectie ter
bespreking, aanvulling en goedkeuring voorgelegd.
Vrij vroeg in het project werd duidelijk dat het onmogelijk was om met de
klankbordgroepleden de collecties fysiek te kunnen aanschouwen. Om de
waarderingsoefening te kunnen doen werd per collectie een stevig onderzoeksdossier
opgesteld dat het tekstuele basisdocument was. Daarnaast werd per dossier ook een
digitale map tijdelijk gedeeld waarin de waardeerder de gehele inventaris, bijkomende
documentatie en foto’s van alle stukken vond om een waardeoordeel te kunnen maken.
Voor de waardering zelf werd ook online gewerkt. De te beoordelen criteria werden
omgezet in een Google-vragenformulier. De waardeerder diende een score te geven en
per criterium werd ook een schriftelijke argumentatie gevraagd. Het eigenlijke
waarderingsproces verliep m.a.w. anoniem en voorafgaandelijk aan de live bijeenkomst.
Enerzijds had dit als voordeel dat er geen groepsdruk is bij het waarderen an sich of dat de
beslissing beïnvloed wordt door degene die het hoogste woord voert. Anderzijds betekende
het ook tijdswinst. Niet alle criteria met bijhorende scores moesten nog tijdens de
bijeenkomst worden overlopen. Beraadslaging volgde immers enkel wanneer grote
afwijkingen in de score werden vastgesteld. Zo was het mogelijk om alle waarderingen op
één dag te bespreken (7 juni 2019). De besluiten werden verwerkt in een ‘SoS’ (Statement of
significance)4 of waardenstelling. Die werden besproken op de bijeenkomst in augustus,
om tot enkele cross-collections aanbevelingen te komen.

2.6 Resultaat
Aan de hand van de methode Op de museale weegschaal werd mits aanpassing een
waarderingskader ontwikkeld. Met behulp van een online bevragings/waarderingsformulier kon in een tijdsbestek van vier maanden een grondige doorlichting
en waardering van acht collecties worden gedaan.
De casus werd in een publieksvriendelijk eindrapport verwerkt (zie bijlage). Dit werd op 26
september 2019 gepresenteerd aan de beheerders van de collecties. Ofschoon er ook
leden van de klankbordgroep en stuurgroep aanwezig waren, richtte dit slotevenement
zich expliciet tot de beheerders van de decordoeken. Het is immers dankzij hun zorg en
bewustzijn dat in Vlaanderen nog dergelijke collecties te vinden zijn.
Door dit project werd een enorm potentieel blootgelegd voor erfgoed- en kunstensector
met betrekking tot historische decors. De concrete pistes van een publicatie en een
tentoonstelling worden momenteel verder onderzocht.

De term Statement of Significance is afkomstig uit de waarderingsmethode Significance 2.0. Het is de
som/samenvatting van alle bevindingen en waardeoordelen die door de betrokkenen worden uitgesproken.
4
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Affiches in privébezit moeten naar een nieuwe bestemming. Resonant hielp opruimen en vond een
onderkomen voor de Collectie Albert Michiels in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium
Antwerpen. © CEMPER

Een platencollectie zuurvrij verpakken. © CEMPER
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3. Casus 2: Historische archieven en collecties
jazzerfgoed (1920-2016)
3.1 Aanwerving
Voor deze casus werd Karel Cuelenaere op 1 oktober 2018 voor 1 jaar aangeworven: 70% van
oktober 2018 tot juli 2019, voltijds van augustus tot september.
Het was initieel de bedoeling om Matthias Heyman te engageren voor deze opdracht.
Sinds maart 2018 is hij voorlopig de enige gedoctoreerde jazzhistoricus in België. Ten tijde
van de subsidieaanvraag liepen ook nog andere onderzoeksaanvragen, waardoor hij zijn
engagement niet definitief kon bevestigen. Een van deze aanvragen werd uiteindelijk
bevestigd vóór de goedkeuring van de subsidieaanvraag van het pilootproject. Heyman
kon bijgevolg niet ingaan op onze vraag. Hij werd later in het project voor een aantal
punctuele opdrachten geëngageerd waardoor we zijn expertise alsnog hebben kunnen
binnenbrengen in het project en de rapportering.
Een vacature werd uitgeschreven. Bij de sollicitatiegesprekken bleek dat de combinatie
van een profiel in erfgoedwerking/historische expertise en expertise in
jazz/jazzgeschiedenis zeer weinig voorkomt. Karel Cuelenaere, recent afgestudeerd als
jazzpianist (master in de kunsten) en ook houder van een master in de
ingenieurswetenschappen (elektrotechniek) werd aangeworven. Dit betekende dat tijdens
de uitwerking van het project rekening moest worden gehouden met het verwerven van
erfgoedexpertise. Het gebrek aan erfgoedkennis werd ruimschoots gecompenseerd door
de combinatie van de twee opleidingen die Cuelenaere heeft genoten en die doorheen het
project een enorme meerwaarde bleken.

3.2 Timing projectfasen
Bij deze casus hebben een reeks van interne en externe factoren vrij snel impact gehad op
het projectverloop.
Het profiel van de projectcoördinator noopte tot een langere inwerkperiode inzake
erfgoedexpertise in het algemeen en kennis van de Belgische jazzgeschiedenis in het
bijzonder. Bovendien was Cuelenaere aanvankelijk voor 70% tewerkgesteld, in plaats van
80% omwille van andere engagementen. Op jaarbasis betekent dat een totaal van 20
werkdagen. Door de fusie en de opstart van de nieuwe organisatie met bijkomende
werkdruk was het ook niet mogelijk om dat verschil binnen het bestaande personeelskader
volledig op te vangen. Vanaf juni werd dit gedeeltelijk opgevangen door het uitbesteden
van een aantal opdrachten aan Matthias Heyman en het uitbreiden van Karels contract
tot 100%.
Dit in combinatie met de hiernavolgende bespreking over de erfgoedcollecties, maakt
duidelijk waarom de projectcasus geheroriënteerd werd.
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3.4 Erfgoedcollecties
Sinds de ontwikkeling van jazz in België (ca. 1920) groeide een grote interesse voor het
genre en kwam er al vrij vroeg een historisch besef van de intrinsieke waarde van deze
muziek. Een van de vroegste studies ooit over de geschiedenis van jazz — Aux Frontières du
jazz (1932) — is van de Belgische advocaat en jazzpromotor Robert Goffin. Als genre werd
jazz snel opgepikt door de Belgische muziekindustrie (platenlabels, concertzalen,
muziekwedstrijden, het magazine Music …). Door de aanwezigheid van dergelijke structuren
alsook de bijzondere appreciatie die jazz in ons land genoot, waren in het verleden
internationale jazzartiesten vaak te gast. Op zijn beurt heeft België doorheen de 20ste eeuw
ook heel wat jazzmuzikanten voorgebracht. Sommigen scheerden internationaal hoge
toppen; anderen bleven veeleer in eigen land actief. Met de implementatie van het genre
in het hoger én in het deeltijds kunstonderwijs tijdens de laatste decennia van de 20ste
eeuw trad weer een nieuwe generatie van muzikanten en jazzensembles op de voorgrond
die op hun beurt een plaats verwierven op internationale podia.
Het erfgoed van de jazz in België neemt ook een unieke plaats in. Er is in België heel wat
waardevol jazzerfgoed aanwezig, helaas erg verspreid bewaard en soms in slechte
omstandigheden. Het laatste decennium zijn steeds meer jazzarchieven en –collecties uit
particulier bezit ‘vrijgekomen’. De traditionele culturele erfgoedinstellingen hebben de
laatste 20 jaar meer belangstelling gekregen voor dit erfgoed. Bovendien wordt een
generatie van Belgische jazzmuzikanten, -concertorganisatoren en –collectioneurs ook
ouder of is helaas al overleden. Het beheer van dit erfgoed gebeurt door zeer
uiteenlopende actoren, gaande van privéverzamelaars en vrijwilligersorganisaties tot
collectiebeherende instellingen op federaal, gewestelijk, regionaal of lokaal niveau. De
geringe mate van zichtbaarheid heeft vaak te maken met het feit dat de kerntaak van de
beheerders niet altijd voortvloeit uit erfgoedwerking. De bewaarplaatsen zijn zeer divers
wat acquisitieprofiel en werkingsmiddelen betreft (m.a.w. grote en kleine spelers), wat
verschillende snelheden en niveaus in ontsluiting van de collecties met zich meebrengt.
Bovendien is het erfgoed zelf zeer divers: van bladmuziek tot beeld- en geluidsopnames,
archieven van ensembles, muzikanten, clubs en festivals, foto- en affichecollecties … Elk
van deze types erfgoed vraagt specifieke bewaaromstandigheden en expertise voor wat
ontsluiting van de bronnen betreft.
De collectie van Robert Pernet, die na diens overlijden in 1999 werd verworven door de
Koning Boudewijnstichting en in beheer werd gegeven van het
Muziekinstrumentenmuseum, is hiervan een tekenend en vooral erg relevant voorbeeld.
Pernet wierp zich medio jaren 1960 op als een voorvechter van het Belgische jazzerfgoed,
en begon alle mogelijk materiaal omtrent ons nationale jazzverleden te verzamelen en te
documenteren. Hiermee werd hij de facto België's eerste jazzhistoricus, en zijn unieke
collectie en publicaties vormen nog steeds een solide basis voor de continue ontwikkeling
van ons nationale jazzerfgoed. Ondanks een langzaam groeiend bewustzijn en enkele
relevante initiatieven en voortrekkers, is dit specifieke erfgoed nog steeds weinig gekend,
zowel bij actoren uit het muziekveld als het erfgoedveld, alsook het brede publiek.
Op het moment van de projectaanvraag (maart 2018) werd uitgegaan van een tiental
publiektoegankelijke jazzarchieven en –collecties. Een groot deel van deze collecties was in
2011-2012 al in kaart gebracht door Resonant en min of meer toegankelijk voor onderzoek, al
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dan niet na afspraak. Gemeenschappelijk kenmerk van deze collecties is dat ze beheerd
worden door een ‘openbare’ organisatie zoals een erfgoedbibliotheek, vzw, overheid … Denk
hierbij aan de collectie Albert Michiels (Conservatoriumbibliotheek Antwerpen), het archief
van Toots Thielemans (Koninklijke Bibliotheek), archief van Robert Pernet
(Muziekinstrumentenmuseum), archief en collecties van Jazzcentrum Vlaanderen
(Dendermonde), Muziekarchief (Kunstenpunt), Audiotheek (Muziekarchief VRT), Brosella
(Stadsarchief Brussel).
Gedurende de eerste maanden kon Cuelenaere op basis van het eerdere onderzoek en via
zijn persoonlijk netwerk nog veel meer collecties bezichtigen en de verzamelde gegevens
verfijnen.

Uit de collectie van Jazzcentrum Vlaanderen © CEMPER

Hot Club de Belgique© Lander Lenaerts
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Bladmuziek in de collectie van Jazzcentrum Vlaanderen, © CEMPER

Divers jazzerfgoed bij archiefvormers en verzamelaars. Collectie Albert Michiels. © CEMPER
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3.5 Ontwikkelen van een methode
3.5.1 Quick-scan op macroniveau?
De oorspronkelijke doelstelling van deze casus was om een methode te ontwikkelen voor
waardering op macroniveau (per collectie als geheel), en van daaruit collectiedoorsnijdende conclusies te trekken. Significance 2.0 lag het meest voor de hand om te
volgen, ofschoon deze methode cross-collections waarderen veeleer ziet op basis van
thematisch onderzoek.
Zoals hoger vermeld, waren vooraf een tiental jazzarchieven en –collecties geselecteerd.
Net zoals bij de casus van de historische decors werden we geconfronteerd met het feit
dat dergelijke omvangrijke collecties nooit tot in detail door een groep van waardeerders
bestudeerd zou kunnen worden. Voor de jazzcollecties kwam daar het probleem van
minimale inventarisatie en bereikbaarheid bij. Met het ontwikkelen van online
waarderingsformulieren zouden de collecties ‘gescreend’ kunnen worden op
betekenisvolle aspecten, zonder te moeten overgaan tot een inventarisatie op stukniveau.
De formulieren waren zo ontworpen dat een deel moest worden ingevuld door de
beheerders, het andere deel door de waardeerders in de klankbordgroep. Omdat het zo
niet nodig zou zijn om alle collecties fysiek te bezoeken, werd de scoop uitgebreid met de
pas gedetecteerde collecties van privéverzamelaars met voornamelijk audio(visuele)
dragers. Op lange termijn neigen de privéverzamelaars immers naar ‘overdracht’ van hun
collecties, zeker de oudere generatie van verzamelaars.
Het systeem van online bevraging werd uitgetest op twee collecties, waarbij één
beheerder een achtergrond had in erfgoedzorg en de andere meer gespecialiseerd was in
de inhoudelijke aspecten van zijn collectie. Deze quick scan leverde echter onvoldoende
informatie om een klankbordgroep van waardeerders toe te laten een zinvolle inhoudelijke
waardering te doen. De beheerder met erfgoedspecialisme had onvoldoende zicht op de
inhoud van de verschillende collectieonderdelen (buiten het papieren archief, dat volledig
geïnventariseerd was). Met name voor grote collecties audiovisuele opnames is het
moeilijk om algemene inhoudelijke uitspraken te doen zonder de precieze metadata van
elke opname te kennen. Met een bijkomend formulier zou gepeild kunnen worden naar de
‘meest in het oog springende’ thema’s, muzikanten, stromingen, festivals e.d. die in de
collectie vertegenwoordigd zouden zijn. Ook dit was te complex. Voor de beheerder zonder
erfgoed-achtergrond, maar met inhoudelijke kennis van de collectie, waren de vragen en
concepten dan weer te moeilijk. Aangezien dit zou gelden voor de meeste
collectiebeheerders van jazzerfgoed, zou de individuele begeleiding van de beheerders
een te grote tijdsinvestering betekenen. In deze experimentele fase was de return on
investment voor de beheerders ook niet voldoende groot.
Ofschoon de reeds verzamelde informatie in een databank, ontworpen door de
projectmedewerker, beschikbaar was, bleef essentiële historische informatie een groot
gemis. Een historisch naslagwerk over de geschiedenis van de Belgische jazz is er niet. Het
noodzakelijke fundament voor een kwalitatieve waardering – een grondige kennis over
collectie en context – bleek met andere woorden moeilijk te leggen. De meeste
waarderingsmethodieken en de lopende waarderingsprojecten in Vlaanderen zijn
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opgesteld vanuit het oogpunt van de collectiebeherende instelling waarbij je weet wat in
de collectie zit. Ze kunnen doorgaans worden afgetoetst aan een referentiekader,
naslagwerk of collectief geheugen. Voor dit pilootproject werd ook op deze manier
vertrokken, maar het ontbreken van een kader onder de vorm van ‘een’ of ‘de’ geschiedenis
van de Belgische jazz, bleef een belemmering voor deze casus. De aangewende
strategieën voor de screening en waardering van de collecties op macroniveau kunnen
zeker nog verder worden ontwikkeld en getest. Het kernteam besloot niettemin om de
casus over een andere boeg te gooien.
Op de volgende pagina’s volgen de templates die opgesteld werden met google
spreadsheet om de quick-scan op macroniveau te kunnen maken.
De eerste reeks met de titel Jazzerfgoed-belang&betekenis-tempate zou door beheerder
van de collectie ingevuld moeten worden om zo gegevens over identificatie, beheer en
gebruik van de collectie te verzamelen. De andere tabbladen zouden dan door de
waardeerders vervolledigd moeten worden. Het laatste tabblad maakt de effectief het
overzichtsveld van alle criteria die werden ingevuld.
De tweede reeks met de titel jazzerfgoed-inhoudelijke thema’s zou door de beheerder
ingevuld moeten worden om de waardeerders verdere inhoudelijke en kwantitatieve
informatie over de collectie te verschaffen.
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3.5.2 Focus op audio-opnames
Het kernteam opteerde om exclusief te focussen op de waardering van audio-opnames.
Heel wat collecties jazzerfgoed, zo niet de meeste, bevatten audio-opnames. Het is daarbij
de registratie op de drager die getuigt van de muzikale prestatie. De drager zelf is
noodzakelijk, maar vervangbaar. Door het auditieve karakter van de jazz en het belang van
improvisatie zijn opnames veel meer dan bladmuziek de basis voor studie en onderzoek.
Vanaf het begin zijn audio(visuele) dragers een massamedium geweest en hebben ze een
enorme impact op de cultuur gehad. De gemakkelijke verspreiding leidde tot diverse
vormen van exploitatie (al dan niet vanuit commerciële invalshoek) en bracht een
gigantische hoeveelheid aan muziekdragers voort. Waar vroeger alleen op basis van
geschreven bronnen aan historisch en musicologisch onderzoek kon worden gedaan,
bieden de audiovisuele dragers de mogelijkheid tot (vergelijkend) onderzoek naar
muziekinterpretatie, speeltechniek, concertpraktijk en muziekreceptie.
In de Westerse klassieke muziek ligt de nadruk traditioneel op de partituur als de originele
en ‘authentieke’ bron van de muziek. Veel conservatoria leiden hun studenten op tot
uitvoerders van reeds bestaande/geschreven muziek. Naslagwerken focussen meestal op
de zogenaamde canon van meestercomponisten, muziektheoretici bestuderen vooral
partituren, en concerten worden gepromoot met het repertoire dat wordt gespeeld
veeleer dan de musici die deze werken uitvoeren.
Ofschoon de bladmuziek lang de enige drager van muziek is geweest, is de focus op de
partituur als centrale (en vaak absolute) tekst relatief nieuw. Dit fenomeen krijgt vooral
vorm in de 19de eeuw met de opkomst van muziekkritiek en de algemene idee (vanuit
historiografie) om de zogeheten Great Man centraal te stellen. Sedert de opkomst van de
New Musicology in de jaren ‘80 (wat voortvloeit uit de Cultural Turn van het voorafgaande
decennium) wordt deze aanpak in vraag gesteld en tot op zekere hoogte bestaat een
tegenbeweging die niet langer de partituur als centraal (onderzoeks)object vooropstelt.
Doorheen de 20ste eeuw ontstond in het jazzmilieu een tegengestelde, zij het toch
paradoxaal genoeg parallelle beweging. De uitvoerder en diens uitgevoerd (maar niet
neergeschreven!) werk staat hierbij centraal: jazzstudenten leren geen compositorisch
repertoire, maar krijgen een repertorium van technieken en stilistische parameters die
flexibel inzetbaar zijn voor (enigszins) idiomatische uitvoeringen, veelal interpretaties van
bestaande thema’s (veeleer dan volledige uitgewerkte composities) en/of improvisaties.
De literatuur over jazzgeschiedenis bespreekt vooral stijlen opgehangen aan meesterimprovisatoren (in plaats van meestercomponisten), jazztheoretici bestuderen dan weer
(getranscribeerde) improvisaties, en concerten worden aangekondigd met de naam van
de uitvoerend musicus of groep veeleer dan het gespeelde repertoire. Geïmproviseerde
uitvoeringen verdwijnen echter op het moment dat ze ten gehore worden gebracht. De
enige manier om dit vluchtige fenomeen definitief vast te leggen, is door het op te nemen.
Dit maakt dat opnames tot op vandaag als een centraal object worden beschouwd om
jazz te (be)studeren, zowel door musici als door onderzoekers, net zoals dat ook het geval is
met pop-, rock, en folkmuziek. Ten opzichte van klassieke muziek hebben jazz en andere
meer hedendaagse muziekstromingen net het voordeel dat we de muziek vaak nog in zijn
originele ontstaanscontext kunnen horen.

Deze opname-georiënteerde focus brengt ook de nodige gevaren met zich mee, zoals
beschreven wordt in The Media of Memory: The Seductive Menace of Records in Jazz
History door Jed Rasula (1995). Opnames centraal stellen leidt tot heel wat percepties en
uiteindelijk (foutieve) aannames. De leden van de klankbordgroep bevestigden het belang
van de opnames voor de jazz-erfgoedgemeenschap als belangrijkste erfgoedtype, maar
waren zich ook bewust van deze problematiek. Is het oeuvre dat een artiest niet heeft
opgenomen dan niet belangrijk om de artiest in kwestie ten volle te begrijpen? Zijn
artiesten die door omstandigheden nooit tot opnames zijn toegekomen het niet waard om
bestudeerd te worden? Hoe houden we rekening met de geïnstitutionaliseerde
discriminatie inherent aan de muziekindustrie, waar artiesten die tot de marge worden
gerekend (o.a. minderheden, vrouwen, niet-Amerikaanse jazzartiesten) minder kansen
hebben gekregen om op te nemen? We dienen dus met de nodige kritische blik naar
opnames te kijken. Dat neemt evenwel niet weg dat het nog steeds een onmisbaar middel
is om dit vooral klinkende genre centraal te stellen. We kunnen immers niet van onze musici
verwachten dat men Belgisch jazzrepertoire gaat spelen als dit nergens te horen is.
Onderzoekers kunnen geen Belgische jazz analyseren zonder opnames. En van het brede
publiek kunnen we niet verwachten om meer Jazzbelgen te kennen dan Toots Thielemans
als er geen opnames van zijn voorgangers, tijdgenoten en navolgers te vinden zijn.
Door de beslissing om op opnames te focussen, kon ook het enige naslagwerk voor
Belgische jazz worden ingezet. Onderwerp van waardering werd de Belgian Jazz
Discography van Robert Pernet. Dit naslagwerk werd een virtuele referentiecollectie
waardoor opnamesessies door Belgische muzikanten centraal kwamen te staan. Door de
heroriëntering werd een voorlopig unieke manier van waarderen ontwikkeld.

© CEMPER
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3.5.3 De Belgian JAZZ Discography
De Belgian JAZZ Discography is een repertorium van alle opnames van, met en door
Belgische muzikanten in binnen-en buitenland commercieel uitgebracht tussen 1897 en
1999. We beschikken dus over een naslagwerk voor de (commerciële) audioopnamesessies uit de Belgische jazzscene – dit in tegenstelling tot het buitenland, waar
dan vaak wel werken over de nationale jazzgeschiedenis voorhanden zijn.
Dit is het levenswerk van Robert Pernet (1940-2001), drummer, verzamelaar, criticus en
geschiedschrijver. Op basis van zijn verzamelingen (opnames, boeken, tijdschriften),
interviews met muzikanten en divers onderzoeksmateriaal, bracht hij in 1967 Jazz in Little
Belgium, historique et discographie de 1881 à 1966 uit. Zijn archief en collecties vormen het
Fonds Robert Pernet dat aan de Koning Boudewijnstichting werd geschonken, die het in
beheer gaf aan het Muziekinstrumentenmuseum.
Het naslagwerk Belgian JAZZ Discography is een monumentaal repertorium van ongeveer
830 pagina’s. De discografie werd door Pernetbeschouwd als een work in progress. In 1999
bracht hij in eigen beheer en in beperkte oplage een herdruk uit. Tot aan zijn overlijden
bleef Pernet correcties en aanvullingen aanbrengen. In 2004 bracht het MIM de discografie
opnieuw uit, wederom in beperkte oplage. Omstreeks 2011 was de stock van het MIM, waar
het boek in de museumwinkel werd aangeboden, uitgeput. Exemplaren van het boek zijn
nog steeds erg gegeerd en worden slechts sporadisch via antiquariaten te koop
aangeboden en dit aan hoge prijzen.
De Belgian JAZZ Discography geeft een gedetailleerd overzicht van alle opnamesessies
waaraan minstens één Belgische jazzmuzikant(e) deelneemt tussen 1897 en 1999, een
totaal van ongeveer 4370 unieke sessies. Jazz is door Pernet ruim geïnterpreteerd, en het
werk bevat ook tal van brass band, ragtime en andere protojazz-vormen (de eerste
‘authentieke’ jazzopnamen met Belgen dateren van de midden jaren 20), wat maakt dat
het ook de voorgeschiedenis van dit genre in België (mee) in kaart brengt. Op zich is de
term ‘discografie’ niet accuraat aangezien Pernet een verdeling in sessies hanteert, wat
van het werk eigenlijk een sessionography maakt. Dit heeft als voordeel dat hierdoor
opnames die nooit (officieel) zijn uitgebracht worden gedocumenteerd (aangezien er wel
een sessie heeft plaatsgevonden), alsook dat het heruitgaven in verschillende
opnameformats overstijgt (cilinders, 78 toeren, lp, ep, mc, cd en dergelijke). Vaak zijn zelfs
opnamesessies voor filmmuziek (diegetisch al dan niet) mee opgenomen, wat in 'klassieke'
discografieën niet het geval is (tenzij deze commercieel is uitgebracht op een
muziekdrager). Volgende gegevens zijn in het boek terug te vinden voor elke sessie:
-

voornaam, naam en nationaliteit van de (individuele) muzikanten en leaders;

-

(indien van toepassing) groepsnaam, met opsomming van het voltallige personeel
met voornaam, naam en instrument. Belgen in vet aangeduid.

-

titel van de sessie (soms samenvallend met de naam van het album waarop de
nummers verschenen)

-

land, stad en datum van opname;

-

songtitels, met – indien van toepassing een link naar een/meerdere uitgave(n) via
matrijsnummer, label en catalogusnummer.
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-

bij extra bemerkingen worden vaak heruitgaven opgesomd, of andere
wetenswaardigheden, bv. dat een opname ‘only of mild Jazz interest’ is, aldus
Pernet.

Het fysieke expemplaar van Belgian Jazz Discograpy, 1999

3.5.4 Een hypothetische, collectie-overschrijdende referentielijst
Naast de keuze voor een exclusieve focus op jazzopnames, werd beslist om in het
waarderingstraject van deze casus de band met de concrete, fysieke collecties voorlopig
los te laten, hoewel die in de erfgoedsector logischerwijs steeds wordt verondersteld. De
waarderingsoefening richtte zich op de jazzdiscografie van Pernet als theoretische
(virtuele, hypothetische) referentielijst. Deze gedrukte discografie werd allereerst
getransformeerd tot een online databank. De gehele omzetting werd gedocumenteerd
door Karel Cuelenaere en is als rapport beschikbaar bij CEMPER. In de mate van het
mogelijke werden vervolgens de gegevens uit de originele discografie gecorrigeerd en
verrijkt met aanvullende metadata over jazzactoren die de projectmedewerker voor
CEMPER verzamelde.
Dit resulteerde in de verrijkte Pernet-discografie die op basis van tal van criteria doorzoeken filterbaar is, en werd gepubliceerd op
http://www.jazzerfgoed.be/belgianjazzdiscography.html. Op zich is dit al een bijzonder
waardevol instrument voor de jazz(erfgoed)sector. Een segment van deze lijst werd in het
kader van dit project gewaardeerd door de klankbordgroep.
Naarmate de hypothetische referentielijst verder gewaardeerd wordt, en naarmate meer
platencollecties op stukniveau zijn gecatalogeerd, kunnen bestaande catalogi en de
gewaardeerde jazzdiscografie aan elkaar worden gekoppeld. Op die manier ontstaat niet
alleen een collectie-overschrijdende heuristische tool, maar ook een toetsingsinstrument
om de waarde van opnames na te gaan. Om te komen tot de volledige waardering van
fysieke items, reeksen of collecties, dienen uiteraard wel hun object- of collectiegebonden
kenmerken te worden aangevuld en geëvalueerd door een klankbordgroep.
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3.6 Uitvoering van de waarderingsoefening
De heroriëntering op audio-opnames had repercussies voor de waarderingscriteria en het
reeds ontwikkelde sjabloon moest worden herwerkt. Hiervoor leverde Matthias Heyman een
bijdrage.

3.6.1 Samenstelling klankbordgroep
De klankbordgroep, die de waardering uitvoerde, werd samengesteld op basis van
volgende profielen:
-

Jazzmuzikant;

-

Werkzaam in de jazz/muzieksector;

-

Jazzkenner/-historicus;

-

Geluidstechnicus.

Er werd ook gekozen om drie leeftijdscategorieën te respecteren:
-

25-40;

-

40-65;

-

65+.

Volgend leden werden aangetrokken:


Janos Bruneel: 25-40, muzikant (contrabas) en leerkracht.



Lander Lenaerts: 25-40, als liefhebber/kenner betrokken bij de jazz via diverse
publieksgerichte activiteiten, waaronder heruitgaven (via platenlabel Sdban), als
documentairemaker (korte docu Jack Sels) en tentoonstellingen (fysiek en online:
zie bvb. Hot Club de Belgique).



Matthias Heyman: 24-40, doctor in de jazz.



Frederik Goossens: 40-65, docent conservatorium Gent, lezingen via onder meer
Jazzlab Series, coördinator van het Jazz Centrum Vlaanderen.



Johan Favoreel: 40-65, muziekregisseur bij BRT, componist/arrangeur; ook kennis
van geluidstechniek.



Johan Vandendriessche: 40-65, muzikant en leerkracht; met expliciete interesse in
de vroege Belgische jazzgeschiedenis;



Marc Van den Hoof: 65+, jazzkenner en –liefhebber, voormalig radioproducer en –
presentator.

Twee waarderingsbijeenkomsten werden georganiseerd. Op 28 juni kregen de leden een
beknopte inleiding in enkele basisconcepten van erfgoed, een voorstelling van het project
(doelstellingen en de reeds genomen stappen), de doelstellingen van waarderen als
proces en de digitale Pernet-databank. Inhoudelijk was deze sessie voorbereid door Karel
Cuelenaere, Matthias Heyman en Heidi Moyson (CEMPER). Heidi trad op als moderator. Om
de waardering te doen, kregen de leden een duidelijke opdracht met deadline. De tweede
bijeenkomst vond plaats op 20 augustus en besprak enerzijds de resultaten, anderzijds de
methode van waarderen.
Voor de waarderingssessies en het voorbereidende werk dat dit engagement met zich
meebracht, kregen de leden een degelijke vergoeding. Voor de waardering brachten zij
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immers hun beroepskennis en –expertise in. De meesten zijn bovendien actief binnen de
muzieksector en werken (vaak) als zelfstandige. De vergoeding was een stimulans om de
oefening ernstig te nemen en tegen de deadline het gevraagde werk te leveren.

3.6.2 Wat werd verwacht van de klankbordgroepleden?
De discografie van Pernet is als databank een enorm naslagwerk, met het toevoegen van
een waarderingsformulier werd de databank ook een waarderingsinstrument. Een
waarderingsformulier is een tabel waarin de te bespreken waarderingscriteria op één as
zijn uitgezet, en de te waarderen entiteiten op de andere. De waardeerders kunnen hier individueel of collectief – hun bevindingen noteren. In de online jazzdiscografie werd het
waarderingsformulier zo ontworpen dat het bij elke aangeklikte opnamesessie verschijnt.
Elke individuele waardeerder kan er onmiddellijk aanvinken voor welke criteria men een
tekstuele evaluatie wenst in te voeren. De leden van de klankbordgroep werden wel eerst
geregistreerd als waardeerder en dienden zich bijgevolg aan te melden.
De criteria in het formulier werden ontwikkeld in samenwerking met Matthias Heyman (zie
figuur hieronder). Er werd geopteerd voor een eerste cluster met historische en artistieke
waarde en een tweede met potentiële en gebruikswaarden. De clusterbenamingen
‘inherente’ en ‘instrumentele’ waarde werden uit pragmatische overwegingen gehanteerd
maar zullen in de toekomst niet verder gebruikt worden.

De leden van de klankbordgroep konden de opnamesessies zelf doorzoeken en via het
gekoppelde formulier een waardering per sessie naar eigen keuze uitvoeren. CEMPER reikte
hen wel een minimaal kader aan om de persoonlijke keuzes vorm te geven. Dit kader was
gebaseerd op de categorieën waarin Pernet de informatie over de opnames
structureerde, met name:


‘muzikanten’: minstens twee opnamesessies te waarderen van drie muzikanten;



‘landen’: minstens één opnamesessie te waarderen van drie landen;



‘steden’: minstens één opnamesessie te waarderen van drie Belgische
steden/gemeenten;
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‘jaar’: minstens één opnamesessie te waarderen van drie jaartallen;



‘composities’: minstens één opnamesessie te waarderen van drie composities;



‘labels’: minstens één opnamesessie te waarderen van drie platenlabels, waarvan
één Belgisch.

In totaal zouden de leden met dit richtkader elk minstens 21 opnamesessies waarderen.
Naast dit algemeen kader vroegen we bij hun waardering ook rekening te houden met de
volgende basisprincipes:


Opnamesessies worden louter positief beoordeeld.



Niet alle waarderingscriteria moeten op elke opnamesessie van toepassing zijn.



De waardering mag louter op basis van de metadata (de gegevens over de
opnamesessies; de databank dus) uitgevoerd worden. De opnames hoeven niet
beluisterd te worden, de leden hoeven geen bijkomende informatie over de
opnamesessie, muzikanten, labels e.d. op te zoeken. Beluisteren en inlezen mocht,
maar was geen verplichting.

3.6.3 Het resultaat van de waarderingsoefening
Ofschoon bij deze waarderingsoefening de leden op een eerder intuïtieve manier aan de
slag gingen met de discografie, waren de resultaten behoorlijk heterogeen. In totaal
werden ca. 170 waarderingen genoteerd voor zo’n 147 verschillende opnamesessies, die
zeer divers zijn in oorsprong. Zowat de hele periode die de Pernet-discografie beslaat, is
aanwezig (1897-1996/1997). Een aantal sessies zijn dus door meerdere personen
gewaardeerd.
De projectmedewerker maakte de resultaten van de waarderingsoefening via aparte
webpagina’s raadpleegbaar voor interne verwerking. Via twee grote toegangen werden de
resultaten van de oefening cijfermatig verwerkt. Zo konden de resultaten enerzijds per
waarderingscriterium gerangschikt worden, anderzijds werd er - eveneens
geautomatiseerd - een soort rangschikking opgesteld van de gewaardeerde sessies
(prioritaire sessies). Deze ‘ranking’ was zinvol in de verwerking van de resultaten en ter
bestudering voor dit project, maar kan alsdusdanig niet worden gebuikt. Ter voorbereiding
van de tweede klankbordgroep voerden we daarnaast ook een uitgebreide kwalitatieve
analyse uit van de redenering en motivatie achter de waardering. In verhouding tot het
geheel van de databank werden te weinig opnamesessies gewaardeerd, gebeurde de
keuze ook intuïtief en zou het panel van waardeerders dan ook groter moeten zijn.
Daarnaast, en minstens even interessant, is de rangschikking naar categorie (muzikant,
land, stad, jaartal, compositie, label), omdat deze toont op welke zoektermen de
klankbordgroepleden de databank doorzocht hebben (wat dus inzicht biedt in wat hun
insteek was om voor een bepaalde sessie te kiezen).
Voor de 170 waarderingen in totaal werden zowat altijd meerdere waarderingscriteria
toegepast; slechts bij 21 waarderingen was de motivatie op één criterium gebaseerd. Alle
mogelijke combinaties komen voor.
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Screenshot van de digitale Pernet-databnk met uitgeklapt waarderingsformulier.

3.6.4 Analyse en evaluatie van de waarderingsoefening
Tijdens de eerste bijeenkomst werd bij elk waarderingscriterium een niet-exhaustief
overzicht gegeven van de elementen die in de waardering konden worden meegenomen.
Het kernteam kwam bij de analyse van de antwoorden tot de vaststelling dat de motivatie
(facultatief, niet verplicht om in te vullen, maar wel zeer wenselijk) van de waardeerders
bestond uit verschillende elementen. Enerzijds waardeerde men de opnamesessie an sich,
anderzijds de bredere context. Aangezien waarderen een dynamisch proces is en feitelijk
een momentopname is dat aangeeft wat wanneer waardevol is voor een gemeenschap,
is CEMPER zich ervan bewust dat ook deze waarderingsoefening tijdsgebonden is. De
experten in de klankbordgroep documenteerde de historische opnamesessies vanuit hun
hedendaagse kennis en opvattingen, maar leverden evenzeer nieuwe (contextuele)
informatie over de sessies en hun actoren. Wil CEMPER de databank ook als
waarderingsinstrument effectief inzetten, dan zijn duidelijkere ondubbelzinnige criteria
nodig.
De klankbordgroep werd ook gevraagd de ontwikkelde waarderingsmethode te evalueren.
Dit zijn de bemerkingen:


Deze oefening gebeurde vooral intuïtief. Het is immers een enorme hoeveelheid om
te waarderen. Je kiest dus vooral je eigen ijkpunten en sessies die een belletje doen
rinkelen. De meegegeven criteria in de opdracht hielpen bij de afbakening (periode,
geografisch …).



Met verbetering van een reeks technische aspecten zal het uitvoeren van de
waardering uitnodigender/gemakkelijker zijn: snelheid van de databank, een
overzicht van wat je gewaardeerd hebt in een vorige sessie …
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In de gedrukte discografie staan blijkbaar ook wel fouten en onduidelijkheden.
Ideaal is om dit op termijn te verbeteren. Als het de bedoeling zou zijn om de
databank op den duur ook te laten aanvullen door de jazzerfgoedgemeenschap, is
sterke controle en moderatie wel nodig.



Wat de voorgestelde waarderingscriteria betreft (zie hoger) zijn bepaalde termen
verwarrend of zeer abstract. Dat bepaalde criteria niet werden ingevuld, betekent
niet dat deze criteria niet belangrijk zijn.



Voor de waardering is het niet altijd nodig dat je een bepaalde sessie kan
beluisteren. Bepaalde sessies zijn immers befaamd en worden gewaardeerd op
basis van historische kennis. De mogelijkheid om het te kunnen beluisteren heeft
veeleer een toegevoegde waarde.



De databank op zich is al een enorme meerwaarde. Het boek zelf is al een grote
schat aan informatie, maar door de databank kan je linken leggen die nieuwe
informatie creëert.

3.7 Resultaat
De casus jazzerfgoed was een proces van trial and error – wat ook mag als het om
pilootprojecten gaat, niettemin werden diverse eindproducten afgeleverd. De formulieren
voor een ‘scan’ en een waardering van jazzcollecties op macroniveau met hulp van
beheerders en waardeerders, waren imperfect, maar als oefening geen verloren werk. Wel
geslaagd is de omzetting van een vermaard repertoriumwerk tot online databank van
jazzopnames, en vervolgens tot waarderingsinstrument (mits aanmelding) – dit tot grote
vreugde van de jazz community. Zo komt een wens van Robert Pernet in vervulling. In het
voorwoord van zijn discografie is namelijk sprake om de data ooit te willen uitgeven op cdrom, in het jaar 1999 een logisch medium. Met de huidige technologie en de tendens om
meer online te werken, heeft CEMPER de papieren discografie hertaald naar een actuelere,
online vorm, wat op termijn tal van voordelen heeft. CEMPER onderzoekt hoe deze
metadata op lange termijn voor een breed publiek toegankelijk kunnen blijven
De klankbordgroep wil bovendien verder meestappen in dit waarderingsverhaal, en
Matthias Heyman droeg bij aan teksten over mogelijke toekomstige rollen voor het
waarderingsinstrument. Veel tijd ging naar het uitdenken van de mogelijkheid en
wenselijkheid van de zgn. ‘deductieve’ benadering (zie 4.3). Het digitale resultaat van de
omvorming van de gedrukte discografie tot een raadpleegbare databank én
waarderingsinstrument is raadpleegbaar op:
http://www.jazzerfgoed.be/belgianjazzdiscography.html (voorlopig nog lange laadtijd).
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4. Enkele generieke methodologische conclusies
De beslissingen in verband met de aanpak van beide casussen werden sterk bepaald door
de omstandigheden en de specifieke aard van elke casus. Vooral de jazzerfgoed-casus
was er een van trial and error. Niettemin werden al enkele meer generieke
methodologische conclusies uitgewerkt op vlak van terminologie en typologie, de manier
van benadering en beschrijving van het erfgoed en de praktische uitwerking voor het
organiseren van waardering van omvangrijke collecties.

4.1 Terminologie en typologie
In afwachting van een eenvoudigere, accuratere en breder gedragen terminologie,
onderscheiden wij alvast:


Microniveau: diverse fasen uit een waarderingstraject (beschrijven, onderzoeken,
informeren, waarderen, bespreken of rapporteren) worden gedetailleerd benaderd
op microniveau, d.w.z. per item of per reeks items.



Macroniveau: binnen een(zelfde) waarderingstraject wordt voor sommige of alle
fasen geopteerd voor een aanpak op macroniveau, d.w.z. per (deel)collectie als
geheel.



‘Collectie-overschrijdend’ waarderen kan worden onderverdeeld in:
o ‘Collectie-vergelijkend’ waarderen: volledige (deel)collecties worden
collectie na collectie gewaardeerd op macroniveau, maar daarnaast wordt
ook hun relatieve betekenis in verhouding tot het gehele corpus geduid.
o

‘Collectie-doorsnijdend’ waarderen: specifiek geselecteerde items of
reeksen uit diverse collecties worden geclusterd (bv. op thematische
gronden).

Het concept cross-collections significance uit Significance 2.0, dat het startpunt
vormde voor dit project, omvat eveneens deze beide vormen van ‘collectieoverschrijdend waarderen’. De auteurs onderscheiden er enkele types van
collectie-overschrijdende projecten. Het uitgewerkte stappenplan van de
thematic study vereist een ‘collectie-doorsnijdende’ aanpak. Er wordt immers al
meteen bij de afbakening een selectie gemaakt binnen gelokaliseerde
(deel)collecties. De aanpak van de regional survey en collections mapping werd
door de auteurs niet gedetailleerd uitgewerkt. Hier worden mogelijkerwijs wél
gehele (deel)collecties geëvalueerd en ‘collectie-vergelijkend’ met elkaar in
verband geplaatst.


Een ‘inductief’ proces van waarderen: zoals in een klassiek waarderingstraject
vormen de tastbare archieven en collecties hier het startpunt. Zij worden
beschreven, gecontextualiseerd en gewaardeerd. Op basis hiervan worden meer
algemene conclusies getrokken voor onder meer collectiebeheer, erfgoedbeleid en
geschiedschrijving (zie 4.2). De casus ‘Historische toneeldecors’ volgde een dergelijk
model.
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Een ‘deductief’ proces van waarderen: hierbij wordt de band met de fysieke
collecties, althans in een eerste fase, losgelaten. Het gaat hier niet om het
waarderen van erfgoed zelf, maar van referentielijsten met (historische) gegevens
die betrekking (kunnen) hebben op, of betekenis geven aan, erfgoed (zie 4.3). De
casus ‘Jazzerfgoed’ volgde dit model.

4.2 ‘Inductieve’ benadering
De ‘inductieve’ benadering vertrekt vanuit het concrete werk in de tastbare archieven of
collecties. Een thematisch afgebakend geheel van archieven, erfgoedcollecties of -items
wordt meteen gelokaliseerd, beschreven en, na bijkomende contextualisering,
gewaardeerd. Ook al heeft het project een collectie-overschrijdende ambitie, toch kan
men bij diverse fasen in het proces opteren voor een aanpak op microniveau (per object of
reeks) of op macroniveau (per (deel)collectie). Dit geldt voor de beschrijving, het
contextualiserend onderzoek, het informeren van de klankbordgroep, de waarderende
beoordeling door de klankborgroep, de daadwerkelijke bespreking door de
klankbordgroep, en de formulering van een of meerdere waardenstellingen. Dit is onder
meer afhankelijk van de keuze voor een ‘collectie-vergelijkend’ of ‘collectiedoorsnijdend’
waarderen. Een voorbeeld vindt men in de grotendeels ‘collectie-vergelijkende’ aanpak
van het traject ‘Historische toneeldecors’.
Het waarderingstraject wordt echter pas collectie-overschrijdend wanneer de
klankbordgroep in de waardenstellingen verwijzingen naar meerdere behandelde
collecties opneemt. Dit kan door middel van één collectie-overschrijdende waardenstelling
voor het geselecteerde corpus als geheel, of in waardenstellingen voor elk onderdeel van
het corpus (op micro- of macroniveau), in dat laatste geval vergezeld van een algemene
duiding vanuit het perspectief van gehele corpus.

4.3 ‘Deductieve’ benadering
Wat waarderen?
De ‘deductieve’ benadering vertrekt vanuit veeleer abstracte informatie om later
conclusies te trekken over het concrete of particuliere, met name de fysieke objecten of
documenten zelf. De band met fysieke collecties wordt, althans in een eerste fase,
losgelaten. Het gaat hier niet om het waarderen van erfgoed zelf, maar van
referentielijsten met (historische) gegevens die betrekking (kunnen) hebben op, of
betekenis geven aan, erfgoed.
Dit kan gaan om een reeks gegevens over items of collecties die (hebben) bestaan maar
waarvan de bewaarplaats niet meer bekend is (zoals in de discografie van Pernet). Of een
virtuele catalogus – samengesteld uit productcatalogi en andere bronnen - van
bijvoorbeeld alle modellen van trompetten die sinds 1830 in Belgische ateliers zijn
vervaardigd.
Een ander type referentielijsten bevat geen metadata over hypothetisch erfgoed, maar
over (potentiële) betekenis- of waardebepalende attributen van dat erfgoed:
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vervaardigers, coauteurs, vormers, eigenschappen, of gerelateerde actoren, plaatsen,
instituties. Hiervan kan een klankbordgroep het belang vaak a priori bepalen.
Welke waarden kunnen in de eerste fase worden besproken?
De waarde van hypothetisch bewaarde objecten of objectreeksen kan alvast gedeeltelijk
bepaald worden voor aspecten waarvoor de studie van het fysieke object niet vereist is
(bv. cultuurhistorische waarde en aspecten van artistieke waarde, maar ook potentieel
gebruik of emotionele symboolwaarde). Het onderscheid tussen objectgebonden en nietobjectgebonden criteria komt intuïtief overeen met het onderscheid tussen ‘primaire
criteria’ en ‘secundaire’ of ‘comparatieve’ kenmerken of criteria uit bestaande
methodologieën (Significance 2.0; Op de museale weegschaal), maar dat onderscheid
klopt niet helemaal.
Toetsingsinstrumenten en canonvorming
De gewaardeerde referentielijsten van beide types kunnen een nuttig toetsingsinstrument
vormen om, in een latere fase, de volledige waarde van concrete collecties te bepalen,
inclusief objectgebonden criteria (bv. wanneer een onbekende collectie opduikt en de
vraag rijst of herbestemming naar de erkende erfgoedsector noodzakelijk is). Het kan ook
proactief een landelijk of institutioneel collectiebeleid voeden. Bijvoorbeeld: een
participatieve waardering van de belangrijkste makers, stijlen en technieken van
theaterpoppen in Vlaanderen sinds 1900 zou, bij gebrek aan een algemeen aanvaard
referentiewerk, een broodnodig instrument opleveren om, gecentraliseerd of
gedistribueerd, een representatieve collectie (‘referentiecollectie’) van theaterpoppen op
landelijk niveau op te bouwen.
De gewaardeerde referentielijsten kunnen ook worden gekoppeld met gegevens over
gekende collecties. De waarderingsoefening zal dan vermoedelijk lacunes blootleggen.
Welke waardevolle platen zijn niet in erkende collecties vertegenwoordigd? Welke types
trompetten van Belgische bouwers werden niet bewaard? Van welke maker, stijl of
theatervorm zijn geen theaterpoppen zichtbaar voor het publiek of onderzoekers? Ook op
die manier kan ‘deductief’ waarderen een collectie-overschrijdend collectie- of
erfgoedbeleid onderbouwen.
Het waarderen van referentielijsten (met mogelijks namen van vormers, makers of
auteurs) en het gebruik ervan als toetsinginstrument bij collectie- en erfgoedbeleid, kan
resulteren in canonvorming. Het kan echter evengoed canon-corrigerend werken door te
wijzen op de diversiteit in het veld en het belang van een representatieve collectievorming
door de erfgoedsector. Meer nog, het is voor dit laatste in sommige domeinen zelfs een
noodzakelijk instrument. Een bewuste reflectie over de mogelijke impact van een
waarderingstraject is dus in alle fasen nodig.
Wanneer?
Deze methode kan verkieslijk zijn als het inhoudelijke (artistieke en cultuurhistorische)
referentiekader voor een thema onvoldoende gestoffeerd is (bv. bij het ontbreken van
naslagwerken) en het dus handig is om dit participatief, met behulp van een diverse
klankbordgroep, op te bouwen. Daarnaast is het aangewezen wanneer het kwaliteitsvol
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beschrijven (op micro- of macroniveau) van de betrokken collecties niet (meteen)
haalbaar is, en/of als de waardering vooral dient om toekomstige collectievorming,
visievorming, lokalisatiecampagnes of een andere vorm van dienstverlening te
onderbouwen.
Significance 2.0
Ook Significance 2.0 maakt een opening voor deze aanpak in het summiere stappenplan
voor een thematic cross-collections survey (p. 31). In de stappen ‘Commission a study by a
historian’ (stap 2) en ‘Identify key themes’ (stap 3) zit namelijk impliciet al een eerste (zij het
niet-participatieve?) waardering van het historische referentie- of toetsingskader besloten,
die een bepalende impact heeft op de fases van het lokaliseren (stap 4) en het waarderen
(stap 5).

4.4 Beschrijven van collecties op macroniveau
Andere generieke methodologische bedenkingen betreffen het beschrijven en ‘scannen’
van de collecties of archiefbestanden op macroniveau (zonder inventarisatie op
stukniveau). Hiervoor werden reeds diverse modellen uitgewerkt. Toch blijft het een stevige
methodologische uitdaging voor grote, heterogene collecties (zoals platencollecties).
Hierbij zijn metadata op microniveau (en zelfs per object) vrijwel noodzakelijk zijn om
besluiten te trekken over de (inhoudelijke, primaire) waarde van de collectie op
macroniveau. Het traject ‘Jazzerfgoed’ heeft hiervoor al enkele experimentele formulieren
uitgewerkt (zie hoger). Op dit vlak is echter voortgezet experiment nodig, zeker wanneer
een grote hoeveelheid collecties in een kort tijdsbestek moeten worden gescreend.

4.5 Klankbordgroep
Een andere uitdaging ligt in het organiseren en praktisch haalbaar maken van de eigenlijke
waardering door de klankbordgroep. Die moet een grote hoeveelheid aan informatie
kunnen raadplegen, verwerken en bediscussiëren. In dit project werden enkele
methodieken uitgetest. Met behulp van OneDrive/Sharepoint, Google Drive of een
eenvoudige website kon de informatie overzichtelijk worden gepresenteerd, maar werden
vooral ook manieren bedacht om de leden van de klankbordgroep thuis aan het werk te
zetten voor de belangrijkste aspecten van het waarderingswerk. Zo vermijdt men dat
dominante stemmen de waardering te veel naar zich toe trekken in de live besprekingen.
Op de klankbordsessie zelf kan men zich dan vooral concentreren op de bespreking van de
pijnpunten. Ook de neutrale rol van de moderator bij de bespreking van de
waarderingsresultaten blijft belangrijk.
Voor de communicatie naar de betrokken erfgoedbeheerders hebben de
projectcoördinatoren een gemeenschappelijk model van brief/folder opgesteld als
introductie tot de materie, die voor de meeste beheerders zeer theoretisch is. De
meerwaarde en relevantie van het project moest voldoende duidelijk worden gemaakt.
Nadien werd telefonisch contact opgenomen om afspraken voor een bezoek ter plaatse
vast te leggen. Daarnaast werd voor het samenstellen van de klankbordgroepen (waarin
de meeste beheerders niet vertegenwoordigd waren) gebruik gemaakt van het concept
‘participatieladder’.
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