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1. Waarom? 

 

In het kader van de beleidsplanning 2013-2017 werd gezocht naar een nieuwe werkwijze om de 

invoer en prospectie van gegevens in de toekomst gerichter aan te pakken. Dit resulteerde in het 

concept van de thematische sensibiliserings- en prospectiecampagnes. Als try-out werd 

sporterfgoed als campagnethema gekozen, aangezien uit de veldkaartanalyse bleek dat dit 

onderwerp in de databank ondervertegenwoordigd is.  

 

De opvolger, kunsterfgoed, kwam in de veldkaart
1
 ook naar voren als hiaat in de databank. Veel 

kunstenaarsarchieven bevinden zich in een precaire toestand en de sensibilisering rond de 

bewaring ervan komt pas de laatste jaren op gang. Hedendaagse kunstenaars en 

beeldendekunstenorganisaties hebben in eerste instantie als taak om werken of tentoonstellingen 

te creëren.
2
 Het beheren van een archief is voor hen bijkomstig. Meestal primeert de collectiezorg 

boven de archiefzorg. De meerderheid van de archiefvormers zijn private spelers (bv. freelance 

curatoren, stichtingen, collectieven, galerieën, enz.) die geen verplichting hebben om zorg te 

dragen voor hun archief. Ook is het geen vereiste om kenbaar te maken dat er een archief wordt 

bijgehouden (bv. d.m.v. registratie in Archiefbank Vlaanderen). Vaak ontbreekt het hen aan tijd, 

middelen en personeel om aandacht te geven aan hun archiefbeheer. Slechts een fractie van de 

kunstenaarsarchieven werd aan professionele bewaarplaatsen overgedragen.  

 

Voordien werd er door Archiefbank nooit een systematische campagne opgestart om dit veld voor 

Vlaanderen en Brussel in kaart te brengen. Wel werden sommige bewaarinstellingen in 2005 

benaderd via workshops zoals Gegevensinvoer in Archiefbank. Daarnaast werkte Archiefbank reeds, 

in opdracht van de Vlaamse Kunstcollectie, aan een overzicht van de archieven van (en over) James 

Ensor en George Minne.
3
  

 

In 2014 maakte Archiefbank de eindevaluatie op van de sportcampagne om zich te richten naar 

andere terreinen.
4
 Gelijktijdig met de voorbereiding van de nieuwe Archiefbankcampagne naar 

kunsterfgoed ging het project TRACKS (Toolbox en Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de 

Kunstensector) van start. Dit Initiatief speelde in op de bepaling in het Kunstendecreet (2013) 

waarbij de zorg voor het eigen archief ingeschreven werd als subsidievoorwaarde. Van aan de start 

was er een nauwe samenwerking met PACKED, die het project uitvoerde. De krachten werden 

gebundeld gezien de gelijklopende doelstellingen, namelijk de zorg voor het eigen archief en 

collectie(s) binnen de kunstensector stimuleren en sensibiliseren rond duurzaamheid en 

preservering.  

 

Archiefbank hoopt dat de sensibilisering in het kader van deze gerichte campagne mede een 

stimulans mag zijn voor kunstenorganisaties of kunstenaars om de archiefzorg op te nemen, 

alsook anderen (niet-gesubsidieerde organisaties en kunstenaars) mag inspireren en verder 

stimuleren. 
 

 

 

                                                      

 

 

 
1
  Gyselinck S., Weyns K., Op weg naar de toekomst. Het private archivalische erfgoed in kaart gebracht, Gent, Archiefbank 

Vlaanderen, 2011, 42 p. 
2
  Van Bellingen, S. TRACKS. Behoefteanalyse archieven en collecties hedendaagse beeldende kunsten. 2014-2015 

3
  De presentaties zijn online te raadplegen via http://jamesensor.vlaamsekunstcollectie.be/nl en 

http://georgeminne.vlaamsekunstcollectie.be/nl 
4
  Zie voor het eindrapport van de sportcampagne: http://www.archiefbank.be/?q=node/372 

http://jamesensor.vlaamsekunstcollectie.be/nl
http://georgeminne.vlaamsekunstcollectie.be/nl
http://www.archiefbank.be/?q=node/372
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2. Veldkaart en analyse 

 

Uit de veldkaartanalyse van april 2011 werd het veld “kunstenaarsarchieven” (onder de 

hoofdrubriek Cultuur) afgeleid als aandachtspunt en hiaat in de databank. Meer bepaald de 

archieven van beeldende kunstenaars bleken afwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit die vaststelling focuste de gerichte werking van Archiefbank zich (hoofdzakelijk) op dit 

terrein. Andere kunstdisciplines zoals literatuur, podiumkunsten, muziek en architectuur worden 

door expertisecentra of bewaarinstellingen opgevolgd (en komen op die manier in onze databank 

terecht).  

Op de opportuniteit die zich aandiende op het specifieke terrein van het striperfgoed, werd 

ingespeeld door middel van registratie en een aantal interviews met striptekenaars over hun 

archief in relatie tot hun werk. De weerslag van die gesprekken is te vinden op de webpagina 

‘Kunsterfgoed’.
5
 

 

De bewaarplaatsen van kunstenaarsarchieven zijn zeer divers. Je vindt ze zowel terug bij 

beeldende kunstenaars zelf als bij kunststichtingen, kunstgalerieën, kunstenaarscollectieven, 

kunstenaarsfederaties, werkplaatsen, tentoonstellingsplaatsen, openbare en private 

archiefinstellingen, musea, verzamelaars, erfgenamen, kunstacademici, enz. Er kan worden gesteld 

dat alle vernoemde actoren een archief en eventueel een collectie aanmaken. 

 

De archieven en collecties die hierbinnen ontstaan, zijn divers: gaande van personeelsdossiers, 

bruikleenformulieren, correspondentie met andere kunstenaars, pers en overheid tot 

opstellingsplannen, schetsen, aantekeningen en de kunstwerken zelf.  

 

                                                      

 

 

 
5  http://www.archiefbank.be/?q=node/862 
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http://www.archiefbank.be/?q=node/862
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Kenmerkend voor de sector van de beeldende kunsten zijn enerzijds de diversiteit aan archieven 

en collectiemateriaal, maar anderzijds ook de onduidelijkheid of deze stukken deel uitmaken van 

het archief of de (kunst)collectie. Is een voorbereidende schets een archiefstuk of een 

collectiestuk? En wanneer wordt dit materiaal erfgoed? Krijgen het atelier en de werken van een 

kunstenaar de status van erfgoed wanneer hij overlijdt of is het dan nog te vroeg? Daarnaast is 

het voor de beeldendekunstensector niet eenduidig duidelijk wat de termen ‘archief’, ‘collectie’ en 

‘erfgoed’ inhouden. Dit zorgt voor verwarring en onduidelijkheden. 

 

Archiefbank focuste zich in haar campagne op de registratie van archieven, maar registreerde 

eveneens collecties, op voorwaarde dat deze verband hielden met stukken uit 

kunstenaarsarchieven. Een collectie die bijvoorbeeld uitsluitend uit kunstwerken bestond, werd 

niet geregistreerd. Als deze collectie ook schetsen, brieven, foto’s, enz. bevatte werd deze - 

volledigheidshalve - wel vermeld.  

 

3. Verloop van de campagne 

 

3.1. Contact met potentiële partners en het veld verkennen 

 

In 2014-15 werd contact opgenomen met diverse spelers uit het erfgoedveld die via een aantal 

projecten ervaring hadden met kunstenaarsarchieven:    

 PACKED – TRACKS (Toolbox en Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de 

Kunstensector) 

 Instituut voor Beeldende, audiovisuele en mediakunst (BAM) 

 Expertisecentra: CVAa (Centrum voor Vlaamse Architectuurarchieven), Het Firmament 

(expertisecentrum voor podiumerfgoed) en Resonant (expertisecentrum voor muzikaal 

erfgoed) 

 Archiefinstellingen: Letterenhuis en Archief en Museum voor Hedendaagse Kunst in België 

(Museum voor Schone Kunsten Brussel) 

 Kunstenpunt 

 Vlaamse Kunstcollectie (VKC) 

 

In een eerste concrete actie werden, in samenwerking met TRACKS en zijn partners, via prospectie 

en registratie archieven van beeldende kunstenaars in kaart gebracht. TRACKS is het resultaat van 

het project “Erfgoedzorg in de kunstensector” (juli 2013-juni 2014) en wil binnen de kunstensector 

de zorg voor het eigen archief en collecties stimuleren via een online toolbox (in het kader van 

het kunstendecreet). Archiefbank Vlaanderen was actief lid van de stuurgroep van TRACKS en 

leverde expertise inzake archiefbeheer, registratie van archiefbestanden en omgang met 

gerelateerde collecties. Daarin werd afgesproken dat de expertisecentra met raakvlakken aan de 

kunstensector, hun eigen werkdomein verder in kaart brengen en rapporteren via Archiefbank. 

Het Firmament en CVAa maakten gebruik van dit aanbod door het aanleveren van bijdragen voor 

de rubriek Archieven in de kijker. Archiefbank Vlaanderen legde zich toe op het in kaart brengen 

van archieven uit de sector van de beeldende kunsten, aangezien dit domein niet gedekt wordt 

door een van de vermelde expertisecentra.  

 

Het terrein van de kunstenaarsarchieven is breed en divers, wat de systematische prospectie ervan 

bemoeilijkte. In een eerste fase stelde Archiefbank Vlaanderen een overzicht op van de 

steekkaarten die al in de databank aanwezig waren door het trefwoord “beeldende kunst” toe te 

voegen. Een 150-tal archieven en collecties konden worden opgespoord.  

 

In een volgende fase werd contact opgenomen met de potentiële bewaarplaatsen.  Alle Vlaamse 

en Brusselse kunstmusea werden aangeschreven. Er werd een oproep gelanceerd via de website 

van FARO. Kunststichtingen, galerieën en kunstenaarsfederaties werden gecontacteerd. Daarnaast 
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was er ook aandacht voor kunstenaarsarchieven bewaard bij culturele archieven, stads- en 

gemeentearchieven, heemkringen en lokale verenigingen. Naast de contactopname via e-mail en 

telefoon waren er ook oproepen via nieuwsbrieven, sociale media en websites van partners en een 

artikel in het tijdschrift Bladwijzer van Heemkunde Vlaanderen.  

 

In 2016 werd contact opgenomen met het M HKA met het oog op registratie van de bewaarde 

archieven en collecties in Archiefbank. Er was het aanbod om het archief van Panamarenko in de 

kijker te plaatsen, maar na herhaaldelijke contactopname bleef dit zonder gevolg. Deze initiatieven 

zullen hernomen worden in het kader van de opdracht van het M HKA als collectiebeherende 

instelling voor kunstenaarsarchieven.  

 

Overleg met het Fotomuseum van de Provincie Antwerpen resulteerde in de invoer van (tot nu 

toe) een tiental archieven van fotografen. De samenwerking werd vastgelegd in een overeenkomst. 

 

 

3.2. Aanmaken van aparte pagina op de website 

 

Er werd een webpagina aangemaakt rond kunsterfgoed die alle aankondigingen, nieuwsberichten 

(Archieven in de kijker), documenten en links bij elkaar bracht. Deze pagina is terug te vinden via 

volgende link: http://archiefbank.be/?q=node/862 Daarbij werd ook een overzicht aangeboden 

van geregistreerde kunstarchieven en collecties in Archiefbank Vlaanderen, zie: 

http://archiefbank.be/?q=node/865 Met één klik kon de bezoeker de evolutie van de 

registratiecampagne volgen. De pagina werd al meer dan 5.000 keer bezocht.  

 

 
 

De verhoogde zichtbaarheid van de kunstarchieven via de aanmaak van een afzonderlijke 

webpagina en -databank, zette organisaties en personen ertoe aan om hun kunsterfgoed aan te 

melden. Ook de reacties op de rubriek Archieven in de kijker bleven niet uit.  

 

 

3.3. Voorbeelden van archieven uit de databank 

Artikelen over kunsterfgoed op onze website 

 20.01.2017 - Archieven Abstract Modernisme 

 09.11.2016 - New Reform Archief: een schat voor kunsthistorisch onderzoek 

 28.09.2016 - Er Taz Eens... 20 jaar Theater aan Zee 

 29.07.2016 - Door het oog van een connaisseur: De nalatenschap van Rubenskenner Ludwig 

Burchard (1886-1960) 

http://archiefbank.be/?q=node/862
http://archiefbank.be/?q=node/865
http://archiefbank.be/?q=node/1132
http://archiefbank.be/?q=node/1092
http://archiefbank.be/?q=node/1063
http://archiefbank.be/?q=node/1051
http://archiefbank.be/?q=node/1051
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 30.06.2016 - Unieke ontdekking in de bibliotheek van kasteel d’Ursel in Hingene 

 02.06.2016 - Tracks: Ontmoetingsmoment voor kunstenaars en kunstenorganisaties 

 02.04.2016 - Het huis. De mentor. Het archief. Christian Kieckens 

 01.03.2016 - Het archief van kunstschilder Edgar Gevaert 

 18.11.2015 - De nalatenschap van glazenier Michiel Leenknegt 

 21.10.2015 - Het architectuurarchief van deSingel 

 20.10.2015 - Van expressionisme naar abstract verticalisme: het archief Luc Peire 

 01.06.2015 - TRACKS-ontmoetingsmoment over archief- en collectiezorg 

 12.04.2015 - 150 jaar Emile Van Doren: de schilder en zijn landschap 

 09.04.2015 - Bert Van den Broeck... en zijn erfenis! 

 21.12.2012 - Hoe George Minne (1866-1941) naam maakte als beeldhouwer 

 17.12.2010 - De intrede van Ensor in Archiefbank 

Artikelen over striperfgoed op onze website 

 12.11.2015 - De collegejaren van een tekenaar: Morris bij de jezuïeten 

 11.08.2015 - Humor en satire: historiek van Cartoonfestival Knokke-Heist 

 15.07.2015 - Archiefbank sprak met Ferry van Vosselen 

 26.06.2015 - De collecties en archieven van het Belgisch stripmuseum 

 18.06.2015 - Archiefbank sprak met Hec Leemans 

 09.05.2015 - Het archief van François Schuiten 

 08.04.2015 - Tentoonstelling "Het sprekende testament" 

 26.03.2015 - Vlaams documentatiecentrum voor de strip 

 

 

3.4. Publiekswerking 

 

VKC werkte een webtentoonstelling uit over Abstract Modernisme. Archiefbank werkte hieraan 

mee door archieven van Belgische modernisten in kaart te brengen.
6
  

Die oefening bevestigde het feit dat veel materiaal commercieel versnipperd raakte of door 

desinteresse verloren ging. Nog relatief recente kunstenaarsarchieven bevinden zich als gevolg 

daarvan in een hybride zone: deels openbaar, deels kwijtgeraakt en vaak verborgen.  

 

In 2017 is een overleg gepland met de nabestaanden voor de uitbouw van een webtentoonstelling 

over de Dendermondse kunstenaar Léo(n) Spanoghe.  

 

  

4. Resultaten in de databank 

 

Het aantal gepubliceerde steekkaarten uit het themaveld “beeldende kunst” steeg van 140 (2014) 

naar 372 (2017). Dit is een toename van 232 steekkaarten. Zo’n 80 steekkaarten bevinden zich nog 

achter de schermen.  

 

Het gaat vooral om archieven van schilders, beeldhouwers, fotografen en musea. Naast het 

onmiddellijk zichtbare resultaat inzake registratie is er ook het effect op langere termijn als gevolg 

van het toegenomen archiefbewustzijn bij archiefvormers.  

                                                      

 

 

 
6
  Zie: http://archiefbank.be/?q=node/1132 en http://abstractmodernisme.vlaamsekunstcollectie.be/nl/archieven 

http://archiefbank.be/?q=node/1036
http://archiefbank.be/?q=node/1024
http://archiefbank.be/?q=node/997
http://archiefbank.be/?q=node/982
http://archiefbank.be/?q=node/946
http://archiefbank.be/?q=node/934
http://archiefbank.be/?q=node/931
http://archiefbank.be/?q=node/793
http://archiefbank.be/?q=node/768
http://archiefbank.be/?q=node/756
http://archiefbank.be/?q=node/385
http://archiefbank.be/?q=node/146
http://archiefbank.be/?q=node/940
http://archiefbank.be/?q=node/814
http://archiefbank.be/?q=node/817
http://archiefbank.be/?q=node/814
http://archiefbank.be/?q=node/802
http://archiefbank.be/?q=node/781
http://archiefbank.be/?q=node/753
http://archiefbank.be/?q=node/741
http://archiefbank.be/?q=node/1132
http://abstractmodernisme.vlaamsekunstcollectie.be/nl/archieven
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De meerderheid van de geregistreerde bestanden zijn archieven. Collecties werden in mindere 

mate geregistreerd (ca. 40 van de 372 steekkaarten). De verzamelaars zijn een moeilijk te bereiken 

doelgroep die vaak niet naar buiten willen treden met hun erfgoed.  

 

De archieven die werden geregistreerd zijn voornamelijk afkomstig van professionele 

bewaarinstellingen (o.a. Letterenhuis, Archief voor Hedendaagse Kunst, landelijke en lokale 

kunstmusea, stads- en gemeentearchieven, enz.), gevolgd door kunststichtingen, kunstkringen en 

kunstacademici.  

 

Hierbij vermelden we ook een aantal ‘ontdekkingen’ die aan de oppervlakte kwamen op soms 

minder evidente locaties: 

 François-Joseph Nachez (1787-1869): bewaard in het OCMW-archief Brussel. 

 Antoine Wiertz (1806-1865): in het archief van de Koninklijke Academie voor Kunsten en 

Wetenschappen, Brussel.  

  Marten Melsen (1870-1947): archief (1896-1902) bij de Stichting Marten Melsen, Stabroek. 

 Geo Verbanck (1881-1961): archief bij de Stichting Geo Verbanck, Sint-Niklaas. 

 Edgar Gevaert (1891-1965): in het Documentatie- en Archiefcentrum voor Kunst en 

Heemkennis, Sint-Martens-Latem.
7
 

 Pierre-Louis Flouquet (1900-1967): archief (1913-1968) in het Archive et Musée de la Litérature 

(Albertina), Brussel. 

 Luc Peire (1916-1994): archief bij de Stichting Jenny & Luc Peire, Knokke. 

 Raoul De Keyser (1930-2012) en Philippe Vandenberg (1952-2009): in de 

Universiteitsbibliotheek van de UGent. 

 

Deze interessante archiefbestanden kunnen op termijn in de rubriek Archieven in de kijker op de 

website van Archiefbank in de picture worden geplaatst.  

Dit lijstje illustreert op zich de sterke verspreiding van kunstenaarsarchieven, wat ook bij de 

oefeningen voor de VKC-website duidelijk werd vastgesteld. 

 

Hoewel het thema wordt afgesloten, worden in 2017 nog verdere acties ondernomen i.s.m. 

TRACKS om archieven van individuele kunstenaars te registreren.  

 

Met het oog op het ‘verduurzamen’ van de resultaten van deze werking wordt de samenwerking 

met PACKED voortgezet. Het traject rond de Persistente Identifiers
8
 wordt in 2017 voortgezet met 

het oog op opname van data van Archiefbank (o.a. van kunstenaarsarchieven) in Wikidata en 

Wikipediapagina’s.  

 

 

5. Bevindingen 

 

 De respons op de oproep tot registratie was eerder beperkt. De meest voorkomende 

redenen om voorlopig af te zien van registratie waren een gebrek aan tijd van de 

archiefvormers, het niet publiek bekend willen maken van het erfgoed (bv. omwille van 

auteurs- en portretrechten) en de opmerking dat de archieven nog niet waren 

geïnventariseerd. Hoewel archieven niet volledig ontsloten hoeven te zijn om in 

                                                      

 

 

 
7
  Via Marie Minne, echtgenote van Edgar Gevaert en dochter van beeldhouwer George Minne (1866-1941) bleef een 

gedeelte van de persoonlijke papieren van George Minne op dezelfde locatie bewaard. 
8
  Persistente Identifiers of duurzame URL’s zorgen ervoor dat links naar een bepaalde beschrijving in Archiefbank van op 

andere websites en databanken steeds blijven werken. 
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Archiefbank Vlaanderen te kunnen worden opgenomen, is er steeds terughoudendheid 

omdat men vreest dat men niet kan beantwoorden aan mogelijke vragen van 

onderzoekers en/of andere geïnteresseerden. De mogelijkheid om de geregistreerde 

archieven in eerste instantie niet publiek te maken (via onze OPAC) kon niet altijd 

overtuigen.  

 

 Het Archief en Museum voor Hedendaagse Kunst bezit een schat aan archieven m.b.t. 

beeldende kunsten. Deze instelling kan in de toekomst een belangrijke rol spelen inzake 

de ontsluiting en valorisatie van kunstenaarsarchieven. Archiefbank blijft ervoor ijveren om 

die rijke archiefbestanden en documentaire collecties op te nemen in haar databank.  

 

 Sporadisch werden archieven opgespoord die worden bewaard bij erfgenamen of 

stichtingen. Archiefbank heeft geen netwerk binnen de kunstensector, waardoor het 

moeilijker is en langer duurt om deze doelgroep te bereiken.  

 

 De archieven van hedendaagse, actieve kunstenaars bevinden zich vaak nog niet in een 

professionele bewaarplaats. Individuele contactopname is hierdoor aangewezen en dit 

vraagt meer tijd vooraleer er resultaten worden geboekt (kennismaking met Archiefbank, 

overtuigen van het nut en belang van registratie, sensibilisering en archiefbewustzijn 

creëren, enz.).  

 

 Een deel van de kunstenaarsarchieven (bv. van Gerard Mortier, Eduoard Mesens, …) 

bevindt zich in het buitenland.  

 

 Het M HKA heeft de opdracht om de collectiebeherende instelling te zijn voor 

kunstenaarsarchieven. Met de lancering van Centrum Kunstarchieven Vlaanderen krijgt die 

ambitie concrete vorm.
9

 Verdere registratie van kunstenaarsarchieven zal daarbij 

primordiaal zijn met het oog op een weloverwogen benadering van het veld. Archiefbank 

is daartoe hét instrument en dient zich uitdrukkelijk aan als partner. Een zo volledig 

mogelijk overzicht waarbij de hiaten in beeld komen, moet een gerichte prospectie 

ondersteunen. 

 

 Kunst met al zijn disciplines is een breed werkterrein dat met deze campagne zeker niet 

volledig bespeeld kon worden. Een aparte benadering voor een aantal specifieke 

disciplines (zoals film) kan worden overwogen.  

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 
9 De Standaard, 15-17 april 2017, pp. C14-15 


