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Erfgoed is onbetaalbaar. Curatoren 
die er een bedrag op moeten plakken 
voor een verzekering weten dat 
maar al te goed. Wat is de vervan-
gingswaarde van unieke stukken en 
verzamelingen? De prijs is slechts 
één aspect, het waarderen van erf-
goed is niet hetzelfde als het bepalen 
van financiële waarde. Waarderen 
is een proces van onderzoeken, 
benoemen en documenteren van 
verschillende erfgoedwaarden, zoals 
de historische of maatschappelijke 
waarde van een collectie. Dat 
gebeurt op een rationele en gestruc-
tureerde manier, samen met interne 
en externe belanghebbenden. 
Wereldwijd wordt geëxperimen-
teerd met het waarderen van erf-
goed, wat in sommige gevallen resul-
teerde in waarderingsmethodes.  
In Vlaanderen proberen musea, 
archieven en erfgoedbibliotheken 
methodes te vinden die werken voor 
hun specifieke collecties.

Waarom waarderen?

Stel u voor dat u beheerder bent 
van een erfgoedcollectie – manu-
scripten, incunabelen, oude druk-

ken, kranten, monografieën en wat 
dies meer zij. Alle collectieonder-
delen vragen om uw aandacht en 
zorg. Waar gaat u beginnen? Waar-
dering is in zo’n situatie vooral zinvol 
op het niveau van grotere gehelen: 
deelcollecties of zwaartepunten 
binnen de collecties. Met uitzonde-
ring van topstukken wordt het 
belang van een erfgoedcollectie 
namelijk bepaald door de samen-
stelling en uniciteit van haar onder-
delen. Het heeft in zo’n kader 
meestal weinig zin om de erfgoed-
waarden van één object na te gaan.

Bijvoorbeeld: wat is de waarde 
van een losse historische kranten-
editie? Die vraag is nauwelijks te 
beantwoorden. Het papier is waar-
deloos. De inhoud zal voor sommi-
gen heel interessant zijn en voor 
anderen totaal niet. Bij de editie van 
de dag erna is het misschien omge-
keerd, omdat net op die dag een 
belangrijke onthulling werd gedaan 
die verstrekkende politieke gevolgen 
had. De waarde van een kranten-
collectie daarentegen kunnen we 
bepalen op basis van de samenstel-
ling. Bevat ze volledige reeksen die 
elders niet of nauwelijks bewaard 

zijn? Biedt ze een representatief 
overzicht van de pers uit een regio 
of van een maatschappelijke strek-
king? Vormen de kranten gezamen-
lijk een bron voor een belangrijke 
gebeurtenis? Zijn ze samengebracht 
door een verzamelaar vanuit een 
gerichte optiek? Illustreren ze op 
een mooie manier de ontwikkeling 
van het medium tijdens een bepaalde 
periode?

Waarderen vertrekt het best 
vanuit een reële behoefte en een 
bijbehorende vraagstelling. Welke 
collectie-onderdelen krijgen prio ri-
teit bij digitalisering? Welke deel-
collecties hebben expositiepoten-
tieel? Aan welke kavels gaan we 
onze beperkte middelen voor con-
ser  vering besteden? Wat zijn de 
kern collecties die we verder willen 
 ontwikkelen? En wat zouden we 
even tueel kunnen afstoten? De 
 achterliggende vraagstelling bepaalt 
in hoge mate hoe de waarderings-
oefening zal verlopen.

Waarderen levert een erfgoed-
beheerder diepere kennis op van 
de eigen collectie. De kans bestaat 
evenwel dat een andere bibliotheek 
een gelijkaardige collectie in haar 
bezit heeft. Dat is nu eenmaal de 
aard van gedrukt erfgoed: met wat 
geluk hebben meerdere exemplaren 
de tand des tijds doorstaan. Gelijk-
aardige collecties worden dan in 
meerdere instellingen bewaard om 
verschillende redenen.

Als bibliotheken zich engageren 
voor een gezamenlijk waarderings-
traject, heeft dit dus bijkomende 
voordelen. Het is een ideale gelegen-
heid om over de grenzen van de 
eigen collectie heen te kijken en col-
lectiebeleid onderling af te stemmen. 
In vakjargon heet dat ‘cross-collectie 
waarderen’. Zo kan bijvoorbeeld 
blijken dat collectie- onderdelen 
beter in een andere instelling passen 
en kan er misschien worden nage-
dacht over verplaatsing. Of er kan 
gewerkt worden aan een gezamen-
lijk digitaliseringsproject op basis 
van de uitkomst van een waarde-
ringstraject.

Het belang van een 
gemeenschappelijke 
methodologie

Bibliotheken waarderen vaak al 
impliciet hun collecties, maar het 
volstaat niet meer dat een beheer-
der de eigen collectie of een object 
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Waarderen heeft 
vooral zin wanneer 
gelijkaardige deel-
collecties van ver-
schillende erfgoed-
bibliotheken, hun 
beheerders en hun 
gebruikers worden 
samengebracht. 



43Melissa Hodza en Tom Deneire Collecties op de weegschaal

waardering van een collectie.
Wat omvatten die erfgoedwaar-

den? Historische waarde is gebaseerd 
op de ouderdom en de mate waarin 
er een verband is met belangrijke 
historische personen, gebeurtenis-
sen, plaatsen, perioden, thema’s of 
gemeenschappen. Denk bijvoorbeeld 
aan kranten die gepubliceerd zijn 
rond 1830, primaire bronnen die 
getuigen van het ontstaan van België. 
Bij de esthetische waarde gaat het 
om een evaluatie van de kunstzinnig-
heid, de creativiteit, de originaliteit 
in idee, vorm of functie. Die aspecten 
kunnen bijvoorbeeld opvallen bij 
boekbanden van oude drukken of 
verluchtingen in manuscripten. De 
maatschappelijke waarde omvat het 
belang dat groepen in de samenleving 
aan het erfgoed hechten, een draag-
vlak dat kan worden vastgesteld 
door met hen in dialoog te gaan.  
Zo kunnen bijvoorbeeld genealogen 
veel belang hechten aan een kranten-
collectie die wetenswaardigheden 
over hun voorouders bevat. De 
informatieve waarde heeft betrekking 
op de inhoud van erfgoed als bron 
van onderzoek of op erfgoedobjec-
ten als informatiedrager. Hiervan 
zijn kranten een goed voorbeeld. 
Niet alleen het binnen- en buiten-
landse nieuws, maar ook advertenties 
en aankondigingen bieden een schat 
aan informatie.

Naast de verschillende waarden 
beschrijven de methodieken ook 
kenmerken of eigenschappen van het 
erfgoed. Zo is er de zeldzaamheid: 
de deelcollectie kan bijzonder zijn 
omwille van het lage aantal verge-
lijkbare deelcollecties of haar unieke 
samenstelling. Als we aan kranten 
denken, is dat zeker niet altijd het 
geval. De mate waarin een deelcol-
lectie een geheel is, de compleetheid, 
is een tweede kenmerk. Het gaat 
om een toetsing met alle gekende 
werken die tot de deelcollectie 
zouden moeten behoren op het 
moment van de waardering, dus 
uitgezonderd verloren werken. 
 Bijvoorbeeld: hoe compleet is de 
deelcollectie humanistische publi-
caties? Complementariteit geeft de 
mate aan waarin een deelcollectie 
aanvullend is aan (of overlapt met) 
gelijkaardige deelcollecties. Het 
gaat om de dekkingsgraad van de 
deelcollectie ten opzichte van 
andere instellingen binnen de waar-
deringsoefening. 

Het kenmerk herkomst hangt 

andere bibliotheken. Zo werken we 
samen met de sector aan een duide-
lijk kader, een gemeenschappelijk 
discours en een gedeelde termino-
logie voor waarderen.

Naast deze praktijkvoorbeelden 
realiseert de projectgroep de tools 
(methode, handleiding, infrastruc-
tuur) om een waarderingstraject tot 
een goed einde te brengen. Daarom 
wordt ook de Collectiewijzer Erf-
goedbibliotheken vernieuwd, die 
een overzicht biedt van de Vlaamse 
bibliothecaire erfgoedcollecties. 
Deze databank met beschrijvingen 
van erfgoedbibliotheken en hun 
collecties is een noodzakelijk instru-
ment om bij waarderen gelijkaardige 
collecties te kunnen identificeren 
én voor het duurzaam bewaren en 
distribueren van waarderingsresul-
taten.

Erfgoedwaarden en  
kenmerken van biblio-
thecair erfgoed

De waarde van een erfgoedcollectie 
kan dus gebaseerd zijn op heel ver-
schillende aspecten. De methodieken 
waardoor we ons laten inspireren, 
onderscheiden meestal een histori-
sche, esthetische, sociaal-maatschap-
pe lijke en informatieve waarde. 
Door verschillende visies samen te 
brengen, deze waarden te onder-
zoeken en de verkregen informatie 
te bundelen, komen we tot een 
gedragen en zo rationeel mogelijke 

daaruit belangrijk vindt. Een meer 
methodische aanpak is aangewezen, 
waarbij vanuit een vraagstelling 
gericht informatie wordt verzameld 
en collectie-onderdelen zo ratio-
neel en objectief mogelijk worden 
geëvalueerd. En niet alleen met 
inbreng van de collectiebeheerder, 
maar in samenspraak met mensen 
die zich om uiteenlopende redenen 
betrokken voelen bij of kennis heb-
ben van het erfgoed in kwestie. Het 
wegen van (deel)collecties op basis 
van vastgelegde criteria en binnen 
een participatief proces is nieuw in 
de Vlaamse erfgoedsector, waar 
vooralsnog een gebrek is aan erva-
ring, beproefde modellen en prakti-
sche tools.

Een verkenningsronde langs 
 buitenlandse methodieken heeft 
uitgewezen dat de modellen uit de 
museum- of archiefwereld niet 
 zonder meer toepasbaar zijn op 
erfgoedbibliotheken. Ze zijn even-
min voldoende geschikt om ‘cross-
collectie’ te waarderen. Daarom 
heeft de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
ervoor gekozen om middels een 
projectgroep een eigen methodiek 
uit te werken. In concreto brengen 
we geïnteresseerde instellingen 
samen om onder begeleiding een 
waarderingstraject uit te voeren. 
Een eerste toepassing omvat de 
deelcollectie historische kranten 
van vijf erfgoedbibliotheken. In een 
volgend traject experimenteren we 
met uiteenlopende collecties van 
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het gebruik van de collectie? En hoe 
zit het met de vermeende zeldzaam-
heid? Om een antwoord op die 
 vragen te vinden, werd de collectie 
onderworpen aan een waarderings-
oefening.

Daarbij kwam via een steekproef 
aan het licht dat ongeveer 70% van 
de collectie nog zonder problemen 
raadpleegbaar is. Verder bleek dat 
de boeken sinds 2010 gemiddeld 
goed zijn voor ongeveer 20% van de 
magazijnaanvragen uit de Bijzondere 
Collecties. Inhoudelijk sluiten ze 
trouwens goed aan bij het collectie-
profiel van de universiteit, die onder 
andere ontstond uit twee hoge-
scholen voor de handel.

De zeldzaamheid werd op twee 
manieren onderzocht. Uit de geza-
menlijke catalogus van de biblio-
theken die zijn aangesloten bij het 
netwerk van Anet – goed voor zo’n 
2.500.000 titels – konden we afleiden 
dat 77% van de publicaties daarin 
uniek is. Een experiment met een 
geautomatiseerde check van alle 
titels in UniCat, de overkoepelende 
wetenschappelijke catalogus van 
België die ongeveer 16.000.000 titels 
uit Belgische universiteitsbiblio-
theken en de Koninklijke Bibliotheek 
groepeert, lijkt dit te bevestigen.

Deze informatie uit de waarde-
ringsoefening kan meteen vertaald 
worden naar het concrete collectie-
beleid. Gezien de redelijke conditie 
van de boeken en de behoorlijke 
interesse in de collectie zal ze in de 
toekomst (indien mogelijk) niet meer 
in de leeszaal Bijzondere Collecties 
geraadpleegd worden, maar in de 
algemene leeszaal om mogelijke 
drempels bij studenten en onder-
zoekers weg te nemen. Haar hoge 
uniciteit leidde dan weer tot een 
verschuiving in de digitaliserings-
prioriteiten van de universiteits-
bibliotheek, die meteen startte  
met de digitalisering van de oudste 
 volumes van de collectie (vanaf 
1831). Waardering blijkt de ideale 
tool om het potentieel van deze 
collectie beschadigde boeken niet 
alleen correct in te schatten, maar 
ook meteen te maximaliseren.

samen met de vorige eigenaars en 
ontleent betekenis aan de mate 
waarin deze gekend zijn en aan het 
belang van deze eigenaars. De con-
ditie van de collectie wordt ook 
nagegaan tijdens een waarderings-
oefening. Dit betreft de staat van 
zowel de drager als de inhoud. 
Onder andere ingrijpende restau-
ratie kan de authenticiteit (en dus 
ook de waarde) van de collectie-
onderdelen aantasten. Ontsluiting 
heeft betrekking op de beschikbare 
beschrijvingen van en toegang tot de 
deelcollectie, gebruik op de effec tieve 
raadpleging. Dat een collectie toe-
gankelijk is, betekent immers niet 
zonder meer dat deze ook intensief 
gebruikt wordt.

Genoeg theorie, laten we eens 
kijken hoe het waarderen van een 
collectie in een erfgoedbibliotheek 
in zijn werk kan gaan.

De bibliotheek van  
de Antwerpse Rijks-
handelshogeschool

Behalve oude drukken en moderne 
kostbare werken bevat het magazijn 
voor de Bijzondere Collecties van 
de Universiteitsbibliotheek Ant-
werpen een collectie die er op het 
eerste zicht uitspringt. Het gaat om 
ongeveer 12.000 brittle books (broze, 
zwaar verzuurde boeken). Ze zijn 
afkomstig uit de voormalige Ant-
werpse Rijkshandelshogeschool  
en kwamen na een aantal omzwer-
vingen in 2006 naar de Bibliotheek 
Stadscampus.

De collectie werd van meet af 
aan apart beheerd, vanwege haar 
slechte conditie, maar ook omdat 
men vermoedde dat de boeken vrij 
zeldzaam zijn. De meeste publicaties 
zagen het licht tussen 1900 en 1950 
en gaan vooral over economische 
ontwikkeling en handel; andere 
thema’s zijn scheepvaart, geografie, 
toerisme en reisverhalen, België, 
Frankrijk, Congo en Duitsland. Qua 
publicatietypes treffen we behalve 
monografieën ook veel tijdschrift-
nummers, naslagwerken en congres-
verslagen aan.

De collectie is op stukniveau en 
op deelcollectieniveau ontsloten in 
de bibliotheekcatalogus, waardoor 
de elementaire metadata beschik-
baar zijn. Maar tegelijk misten we 
heel wat cruciale informatie om de 
collectie naar waarde te schatten. 
Hoe beschadigd is ze echt? Wat is 
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