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aangesloten bij 
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De heemmusea en documentatiecentra die het wensen kunnen van nu af hun  

kandidatuur voorbereiden en indienen. 

Hierbij de criteria. 
 

 

Om  door  Heemkunde  Gouw  Antwerpen  het  kenteken  toegekend  te  krijgen,  

dient het heemmuseum en documentatiecentrum aan criteria te voldoen. 
 

 

          - de heemmusea van de Gouw evalueren op een aantal criteria; 

          - een officieel kenteken toekennen; 

          - toekenning geldt voor 3 jaar : 2013, 2014, 2015; 

          - een bepaalde vorm van subsidie koppelen aan de toekenning; 
 
 

          1) verplichte criteria : dienen allen ingevuld te zijn 

          2) optionele  criteria : minimum 10 punten behalen 
 

 

 

  
 

•  
 

het museum behandelt de geschiedenis van de bewoners en hun   
    streek; 

  •   er is een visie/missie met bijhorend beleidsplan aanwezig; 

 •  het verrichten van onderzoek; 

  •  het uitstippelen van een verzamelbeleid; de procedures voor 

    afstoting en uitwisseling vloeien hieruit voort. Heemkunde Gouw 

    Antwerpen tracht kringen ervan te overtuigen  zich te concentreren 

    op het eigene van de streek (en af te stappen van het  

    ‘alles verzamelen’); dit impliceert overleg en samenwerking tussen 

    kringen;                                                                                                2 
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•     Het is een actief museum, met wisselende tentoonstellingen; het 

      presenteren van de vaste collectie gebeurt volgens een duidelijke  

      verhaallijn, die actueel gehouden wordt; 
 

•     Het museum promoot zijn werking bij het brede publiek en biedt 

      zijn bezoekers inhoudelijke duiding via zaalteksten, een catalogus... 

      onder ‘folder/publicatie’ wordt nl. zowel promotie als inhoudelijke  

      duiding in het museum begrepen, 
 

•     De verzameling is geïnventariseerd of men is er ernstig mee bezig; 

      De collectie wordt op een verantwoorde manier bewaard; waar  

      nodig externe expertise ingeroepen; 
 

•     Er is een minimale openingstijd van 100u/jaar; 
 

•     Educatief programma voor scholen; 
 

•     Medewerking aan Heemkundedag; 
 

 

•     Museummedewerkers volgen cursussen om hun expertise te 

      vergroten. Heemkunde Gouw antwerpen signaleert cursussen 

      aan haar leden via de Gouwtijdingen en stimuleert hen zo hun 

      expertise uit te bouwen; 
 

•     Didactisch verantwoord; 
 

•     Programma voor publiekwerking en -werving aanwezig; 
 

•     Medewerking aan Erfgoeddag (min. 2 keer in de laatste 3 jaar); 
 

•     Medewerking aan Open Monumentendag (min. 2 keer in de laatste 

      3 jaar); 
 

 

       -     Heemmusea en documentatiecentra kunnen een kenteken aanvragen  

             tot 31/12/2012 door hun dossier op te sturen naar Jef Verckens, 

             Van de Wervelaan 92/2, 2970 Schilde. 
 

-    Onderzoek van de aanvragen  voor 15/2/2013. 
 

       -    “Erkenningen” worden meegedeeld op de Gouwdag 2013. 
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1)   Heemmusea  en documentatiecentra laten hun aanvraag samengaan met 

       een dossier samengesteld uit : 
 

  -  een kopie van de statuten (doel: geschiedenis van de bewoners en hun 

    streek of soortgelijke); 

  -  overzicht van de thematentoonstellingen van het laatste jaar (jaren) of 

    bewijzen dat er wisselende tentoonstellingen waren. Was dat niet het 

    geval, dan hoeven ze mee te delen wat er in de nabije toekomst wel 

    gepland is; 

  -   een exemplaar van de folder/publicatie; 

  -  gegevens over het inventariseren; 

  -  een overzicht van alle openingsuren van het voorbije jaar. Is dat minder  

    dan 100, wat eraan wordt gedaan om het aantal uren op te drijven; 

  -  telefoonnummer en e-postadres van de verantwoordelijke van het 

    museum. 

Bewijsstukken  voor  de  optionele  10  punten  kunnen  best  ook  meegestuurd  

worden.  

Hoe vollediger dit dossier, hoe vlotter de controle achteraf kan verlopen. 
 
 

2)    Twee leden van de werkgroep musea komen op een afgesproken moment  

       op bezoek en gaan na of alles is zoals het werd voorgesteld in het dossier  

       of om bijkomende toelichting te bekomen. 

       Is alles in orde, dan is er geen probleem. 
 

Voldoen bepaalde punten niet, dan zijn er 2 mogelijkheden: 
 

       -    het kenteken wordt niet toegekend 
 

       -    het museum levert de nodige inspanning en haar vertegenwoordiger 

             probeert een afspraak te maken voor een nieuw bezoek. 
 
 

3)   Musea die niet kunnen akkoord gaan met de beslissing van de 2 gouw- 

       afgevaardigden kunnen beroep aantekenen bij de voorzitter van 

       Heemkunde Gouw antwerpen. Binnen de 2 maanden zal een 

       beroepscommissie zijn beslissing laten weten. 
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-  
 

Dat het museum de geschiedenis van de bewoners en hun streek  
    behandelt is wellicht al voor alle heemmusea het geval en staat als doel  

    in de statuten. 

  -  Actief museum : bedoeling is over levende musea te beschikken.  

    Wanneer in een museum al 10 jaar lang geen wijziging meer werd 

    aangebracht, gaat het aantal bezoekers zienderogen achteruit. Wel kan 

    het dat een stand die tot in de details verzorgd en afgewerkt is, 10 jaar 

    ongewijzigd blijft staan. Maar er moeten geregeld andere zaken te zien  

    zijn, zoals thematentoonstellingen. 

  -   Er zijn nog wel musea zonder folder of publicatie, maar door het nemen 

    van enkele foto’s en wat commentaar erbij is een folder vlug gemaakt, 

    zonder veel kosten. Meer professionele folders kunnen geld kosten, 

    maar is niet echt nodig; Werd het museum niet voorgesteld in het 

    Gouwtijdschrift? Dat kan al een goede start zijn voor een folder, maar 

    beperk het tekstgedeelte en vul aan met bijkomende foto’s. 

  -  Het inventariseren  is voor elk museum een probleem, zeker wanneer 

    het over massaal veel voorwerpen beschikt. Maar het is wel belangrijk 

    dat er een inventaris bestaat, niet alleen voor de verzekering. Met dit 

    criterium kan er een einde komen aan het blijven wachten tot er een 

    gemakkelijk en goedkoop (gratis) inventarisprogramma op de markt  

    komt dat alle mogelijkheden heeft wat betreft eigenschappen,  

    trefwoorden, fotoverwerking, zoekwerk, ... want dat bestaat toch niet. 

    Belangrijk nu is dat je er de volgende 3 jaar ernstig aan werkt, want bij 

    de volgende aanvraag, zal deze voorwaarde veel strenger worden  

    opgevolgd (alles geïnventariseerd zal te hoog gegrepen zijn voor een  

    museum met veel voorwerpen, maar dan kan de voorwaarde  

    misschien zijn: indien niet alles werd geïnventariseerd, dan toch  

    minstens 500 van de 1000 voorwerpen, b.v.) 

  -  Het minimum van 100 openingsuren : daarin mogen ook gerekend  

    worden ; openingen op Erfgoeddag, Open Monumentendag,  

    Nacht van de Geschiedenis, groepsbezoeken gerekend aan  

    2u. per groep. 

  -  Didactisch verantwoord : geen opstapeling van voorwerpen, maar er 

    zit een verhaal in de opstelling van de voorwerpen, alles is gerangschikt 

    volgens thema, beeldmateriaal versterkt de betekenis van het object, 

    bijhorende  tekst (kort) geeft toelichting... 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEEMKUNDE                                

ANTWE

 

2012-2013-2014  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       -     Publiekswerking en -werving : mogelijkheden zijn via een  

             mededelingenblad de leden op de hoogte te brengen van  

             openingsuren en tentoonstellingen, in de regionale pers geregeld een  

             artikel laten verschijnen, via een webstek het museum promoten, info  

             over tentoonstellingen op infoborden van de gemeente of een groot  

             bord aan het museum,... 
 

       -    Educatief programma voor scholen : maak één of meer invulbladen 

             voor de leerlingen van scholen (hou rekening met de leeftijd), waarbij  

             de leerlingen de correcte van 3 mogelijkheden moeten aankruisen, in  

             het museum op zoek moeten gaan naar afgebeelde voorwerpen,... 
 

       -     Visie/missie : waar wil het museum binnen 5 of 10 jaar staan, welke  

             correcties kenmerkend voor de gemeente/streek worden verder  

             uitgebouwd; (zie handleiding voor beleidsplan) 

             overeenkomst met andere musea waarin staat welke voorwerpen die  

             niet passen in uw verhaal aan hen worden geschonken en omgekeerd.  

             Dergelijk beleid bevordert de samenwerking en komt alle musea ten  

             goede. 
 

       -     Beleidsplan : een handleiding tot opstellen van een beleidsplan wordt  

             ter beschikking gesteld op webstek Gouw. 
 

 
 
 

Kandidaturen kunnen gericht worden tot Jozef Verckens, voorzitter Werkgroep 

Musea, Van de Wervelaan 92/2, 2970 Schilde, jozef.verckens@ping.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIEF 
HEEMMUSEUM 
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Opmerkingen 

Het museum behandelt de bewoners en hun streek  x   

Actief museum, met wisselende tentoonstelling  x   
Medewerking in Erfgoeddag    3  Min. 2 keer in de laatste 3 jaar 

Didactisch verantwoord    5  
Programma voor publiekswerving en -werking beschikbaar    5  
Folder/Publicatie van het museum  X   
Educatief programma voor de scholen  X   
Verzameling is geïnventariseerd / of men is er mee bezig  X   
Visie / missie en bijhorend beleidsplan is aanwezig  X   
Procedures voor afstotings- en uitwisselingsbeleid zijn aanwezig    3  
Minimale openingstijd van 1 dag/maand of 100 uur/jaar  X    Inclusief de geleide bezoeken 

Medewerking aan Open Monumentendag    1  Min. 2 keer in de laatste 3 jaar 

Medewerking aan Erfgoeddag    1  Min. 2keer laatste 3 jaar 

Medewerking aan Heemkundedag  X   
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heemmuseum                                    locatie 2010-2012 2011-2013 2012-2014 

Den Aker                                              Lint      x 

De Pastorij                                            Edegem      x 

Tempelhof                                            Beerse      x 

Turnium                                                Deurne      x 

Poldermuseum                                    Lillo      x 

De Drie Rozen                                      ‘s-Gravenwezel      x 

Gevangenismuseum                           Merksplas      x 

Sigarenmuseum                                   Arendonk      x 

Die Swaene                                          Heist o/d Berg      x 

Het Molenijzer                                     Putte      x 

Molenmuseum                                    Sint-Amands      x 

Het Heemhuisje                                   Zoersel      x 

‘t Smiske                                               Rijmenam  x   
Ansfried                                                Oevel Westerloo  x   
Poppelius                                             Poppel  x   
Heymissen                                            Hemiksem  x   
Hofke van Roosendael                         Merksem    x  
Hobuechen                                          Hoboken    x  
Bijsterveld                                            Schelle    x  
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1)  
 

Verplichte en aanvullende  criteria 

  2)  Planning : zie heemmusea 

  3)  Procedure : zie heemmusea 

  4)  Toegekende kentekens looptijd 2012-2013-2014 
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Opmerkingen 

Er is een collectie/archief  x   

Registratie van de verzameling  x   
Inventarisatie  X   
Werken enkel met vrijwilligers  X   
  

  

minimaal 100u geopend  

  

  

X  

  

  

  

Opening op afspraak wordt niet       

meegerekend, afspraken tellen   

 mee à rato van 1u per afspraak. 

Verduidelijkende documentatie centrum folder  X   
Webstek voor ontsluiting archief  X  5  
Registratie van krantenartikels    2  
Medewerking aan heemkundezondagen    3  Ontsluiting archief ovv tentoonstelling 

Film/beeldbank    2  
Actief bezig met orale geschiedenis    3  
Overzicht aanvragen/antwoorden per mail    3  minimaal 20 

Presentatie gouwtijdschrift/gouwtijdingen en  

eigen publicatie  

  

  

3  

  

op een goed zichtbare plaats in het 

centrum 
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 plaats 

1         Docu Borsbeek  Borsbeek 

2         Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome  Boom 

3         HK Kasterlee Lichtaart  Kasterlee 

4         Docu centrum De Vlierbes  Beerse 

5         De Linde  Olen 

6         Edward Smits  Wommelgem 

7         Regionaal Documentatiecentrum Edegem  Edegem 

8         Kon. Heemkring Kontich  Kontich  

9         Scilla  Schilde 

10       Hogescote  Kapellen 

11       Meerhouts Patrimonium  Meerhout 

12       Turnium  Deurne 

13       Zoersel  Zoersel 

14       Vaertlink  Willebroek 

15       Documentatie centrum Aartselaar  Aartselaar 

16       Molenmuseum  Sint-Amands 

17       Corsendonka  Oud-Turnhout 



 

 

Elke heemkring wordt opgeroepen een artikel te schrijven : 

WO I en het dagelijkse leven tijdens de oorlog. 

         Nederland was neutraal maar ving massa’s Belgische vluchtelingen op. 

         België werd door Duitsland bezet met uitzondering van het gebied achter de  

         zogenaamde Dodendraad, zoals Baarle Hertog en achter de IJzer. 

Een idee dat algemeen bijval vond is het maken van een boek met korte 

         verhalen (met veel beeld) uit de heemkundekringen uit de die Brabantse  

         provincies over de Eerste Wereldoorlog. Die verhalen van zoveel mogelijk  

         kringen zouden dan een goed beeld kunnen geven wat de grote geschiedenis  

         heeft betekent voor de gewone man en vrouw in zijn of haar dorp of stad. 

         1. Het verhaal van de elektrische dodendraad, aangelegd door de Duitsers. 

                Dit verhaal heeft vooral betrekking op de grensgemeenten. 

         2. De vluchtelingen uit België in Nederland met de vluchtelingenkampen en 

                de opvang in steden en gemeenten. 

         3. Het lokale leven van alle dag in oorlogsomstandigheden. Een reeks  

                woorden kunnen daarbij inspirerend zijn. Zie bijgaande woordenlijst.* 

         De bedoeling is het maken van een afwisselend en toegankelijk boek;  

         het echte leven zoals het was in onze drie provincies in de Eerste Wereldoorlog.  

         Dit boek zal ook als basis gaan dienen voor onderwijsprojecten  

         (laatste jaar basisonderwijs), twee laatste jaren secundair onderwijs). 

Inlevering van de artikels digitaal en van de illustraties elk afzonderlijk 

tegen 1 februari 2013. 

         Zowel de titels als de artikels worden afgeleverd bij het redactiecomité :  

         •  Noord-Brabant : bij redactielid Theo Cuijpers • TheoCuijpers@erfgoedbrabant.nl 

         • Antwerpen :  bij redactielid René Beyst • rene.beyst@scarlet.be 

         • Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstelijk Gewest : 

                                bij redactielid Dr. Henri Vannoppen • henri.vannoppen@telenet.be 

René Beyst, Kapellestraat 119 B1, 2630 Aartselaar - tel. : 03/887 71 06 
 

 

Na een wat aarzelende start, kwamen er de laatste weken haast dagelijks artikels binnen voor het boek.  

Op dit moment noteren we uit de provincie Vlaams-Brabant zo’n 35 bijdragen. De provincie Antwerpen scoort 

momenteel ook hoog met 22 binnengekomen artikels en de provincie Noord-Brabant volgt met 12 artikels. 

Met andere woorden de hoogste tijd om u te reppen als u er nog wil bij zijn. Dit is een laatste oproep naar 

artikels voor het boek over de Eerste Wereldoorlog. 

Voor de provincie Antwerpen betekent dat : rene.beyst@scarlet.be 

Het ziet er naar uit dat het een boek gaat worden van nabij de 400 blz. of meer. 

Voorzien uitgavedatum : 1 november 2013.                                                                                             11 
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1.  * Bijgaande woordenlijst. 
 

 

 Spaanse griep, bevolkingscijfers in W.O.I, echtscheidingen  in W.O.I. 

- SOCIAAL-ECONOMISCH LEVEN : windmolen as spionagepost, elektriciteit geleverd door  

maalderijen, gebrek aan petroleum, elektrificatie in W.O.I, fabrieken in W.O.I, Werklozenfonds, tewerkstelling in 

Duitsland, opeising koper, opeising wol, opeising notelaars  (voor geweerkolven),  Commision for Relief of 

Belgium,  Hulp- en Voedingscomiteit,  opeising aardappelen, Kartoffelzentrale,  Volksoep,  Schoolsoep,  School- 

maaltijden, Comiteit, De Melkdruppel, stapelhuis Comiteit, Spek- en Bonenmedaille, privé-slachten, vervoer per 

trein, vervoer per tram, mokkel, woekerprijzen, zeepbaronnen. 

- POLITIEK EN ORDEHANDHAVING : geen gemeenteverkiezingen, Activisten, politieke veranderingen in de  

gemeente, stokagent of hulpagent (zonder wapens), Nachtwacht: burgers tussen 17 en 50jaar. 

- LEVENSBESCHOUWINGEN  EN CULTUUR : oorlogsverslap pastoor, kerkelijkheid in de oorlog, schoolfoto’s met 

Amerikaanse vlaggen, schoolfoto’s met Belgisch vorstenpaar, de Koning- Ridder (Albert I),  

de Koningin-Verpleegster (Koningin Elisabeth), bibliotheken,  lectuur, nieuwsvergaring. 

- DE DUITSE INVAL IN 1914 : Franctireuskrieg,  niet-actieve burgerwacht,  plunderingen, brandstichtingen, de 

uitvallen van Antwerpen, de Duitse aanwezigheid in de gemeente, bezetting kloosters, bezetting kastelen, 

bezetting villa’s,  Front- of spergebied,  Etappegebied  of  Gouvernementsgebied,  bezet België, grenswachter, 

gijzelaars (Bannelingen van Soltau), Noodgeld van gemeenten, schadedossiers, schadecommissie. 

- DE DUITSE BEZETTING 1914-1918 : oorlogsvrijwilligerloting, lotelingen met verkoop en vrijkoop, soldaten uit 

de reeks één zoon per gezin, soldaten uit de reeks iedereen soldaat, Meldeambt, elektrische draad op de grens, 

fotografie in de oorlog,  duivenregistratie,  verbod van duivensport,  Ausweis of identiteitskaart,  Passierschein 

van arrondissement naar arrondissement,  bals in de oorlog,  rink-kingspelen: schaatsen op een dansvloer in 

een danszaal, fanfares in de oorlog, koperen muziekinstrumenten, rol dooibarelen, charivari in dorpen, Duitse 

Sovjets of Soldatenraden, verloop Duitse aftocht, repressie tegen Duitsgezinden (collaboratie), repressie tegen 

Activisten. 

- VERZET OF WEERSTAND : Brabançonne in de oorlog, Belgische driekleur in de oorlog, herderlijke brief  

‘ Vaderlandsliefde  en Volharding’  Kerstmis  1914  (Kardinaal  Mercier),  ondergrondse  spoorweg  :  jongeren  naar  

het front smokkelen, Eisenbahnspionnage, verzetsbladen. 

- COLLABORATIE : von Bissinguniversiteit Gent (pro-Duits), Raad van Vlaanderen, Activistische gouwraad 

(provincieraad), zelfstandigheid van Vlaanderen (uitgeroepen), verkiezingen 2de Raad van Vlaanderen, 

activistische benoemingen in het onderwijs, activistische benoemingen in de administratie. 

- VLUCHTEN  : vlucht naar Nederland,  vlucht naar Engeland,  vlucht naar Frankrijk, interneringskampen (Uden, 

Hontenisse), culinaire invloeden (patat in Nederland), gemengde huwelijken. 

- HET FRONT : Frontbeweging, frontbladen, ‘Le Mot du Soldat’: doorsmokkelen van brieven naar de IJzer, 

aalmoezeniers aan de IJzer, ambulanciers aan de IJzer, deserteurs aan de IJzer, oorlogsmoeheid, drugs voor de 

veldslag (bier, wijn jenever, drugs), sfeer aan het front, kerstbestand aan de IJzer 1914 en 1915, bordelen aan het 

front, Lourdesbedevaarten voor frontsoldaten, fronttoneel, obussen versieren, de vlier bespelen, 

frontbibliotheken. 

- KRIJGSGEVANGENSCHAP : krijgsgevangenen, versieren van gamellen, krijgsgevangenentoneel,  

ontsnapping krijgsgevangenen. 

- DE  HERINNERING   :  oorlogsmonumenten,  oud-strijders verenigingen, N.S.B.  (pro-Belgische strijdersbond), 

V.O.S. (Vlaamsgezinde strijdersbond), Oudsoldaten, Groot-Nederland of Dietsland, ‘La Grande Belgique’. 
 

 

2. Gouwtijdschrift 1)2012 

• “Groote Ooorlog 1914*1918 : Vanuit het Heemkunde Venster” : blz.1 

• Heemkunde : Venster op de feiten - de Groote Oorlog 1914-1918 - blz. 3-17 

- Publicatie van Heemkringen vermeld in HKGA lééft - juli 2012    
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http://www.heemkunde-gouwantwerpen.be/


 

 

 


