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en voorspoedig

HEEMKUNDEJAAR 2015
dat wensen we 

      U

      Uw familie

      Uw kring 
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1. Kwartiervergaderingen 2014
 

 

HEEMKUNDE GOUW ANTWERPEN vzw 
 
 

Verslag van de vier kwartiervergaderingen in 2014 
 
 
Aanwezigen: in totaal 63 aanwezigen, 34 kringen en de Gouw vertegenwoordigend. 
 
 
Verontschuldigd: in totaal 12 verontschuldigden  
 
 
René Beyst, coördinator van de kwartierwerking, opende de vergadering telkens stipt om 20 uur of 
kort erna en richtte dan meteen een woord van dank aan de voorzitter en medewerkers van de 
gastvrije heemkringen, die hun accomodatie ter beschikking stelden. 
 
Beoordeling werkjaar 2014 - activiteiten, tijdschrift, Gouwtijdingen, Gouwdag 
Over de bijzonderste activiteiten van de Gouw is iedereen tevreden. Dit jaar werd er geen 
Gouwdag georganiseerd omdat de Heemdag van Heemkunde Vlaanderen doorging in onze 
provincie, nl. in Merksplas. De verplichte jaarlijkse statutaire vergadering ging door op 1 maart bij 
H.K. Aartselaar. Daar waren er 130 aanwezigen. Na het ontslag van Karel Van den Bossche als 
voorzitter werd er geen colloquium meer georganiseerd.  
Een heemkring merkte op nog steeds overbevraagd te worden. Een andere heemkring drong aan 
op nauwer en intenser contact met de erfgoedcellen. Enkele heemkringen kwamen er voor uit dat 
ze zich meer tot hun erfgoedcel dan tot de Gouw aangetrokken voelden omwille van de zeer 
goede steun van hun erfgoedcel.  
 
Beoordeling Heemkundezondagen 2014 
René en Harry hebben vele deelnemende kringen bezocht en waren tevreden over de projecten 
die ze te zien kregen. De heemkundezondagen moeten volgens René behouden blijven om de 
heemkunde op zich onder de aandacht te houden. Onze medewerking aan Open 
Monumentendag, Erfgoeddag, Nacht v/d Gesch., enz… is goed (en zeer gegeerd) maar zet ons 
niet in the picture als heemkundigen.  
Het thema "WO I" werd door de meeste deelnemende kringen in dank aanvaard; ze kunnen 
terugblikken op geslaagde tentoonstellingen, lezingen en andere projecten. Het aantal 
deelnemende kringen lag duidelijk lager dan de vorige jaren. Naast de klassieke redenen hiervoor 
zoals overbevraging of een moeilijk tijdstip, bleek eveneens dat dit jaar vele heemkringen 
weliswaar werkten aan dit thema in 2014, maar pas op een later tijdstip (sept/okt.) tentoon stelden. 
Anderen waren zeer intens en langdurig bezig met de uitgave van een publicatie (= minder 
geschikt voor HK-zondagen). Hadden we de heemkundezondagen voor dit thema niet beter 
verplaatst naar september/oktober, vroeg iemand. Ook was er vraag naar affiches met een 
duidelijkere, sneller leesbare boodschap.  
Besluit: Minder deelnemers, maar er was grote publieke belangstelling voor het thema, deels door 
de overdadige mediabelangstelling en deels vanwege het feit dat heemkringen gedurende langere 
periodes hun tentoonstelling toegankelijk hielden.  
 
Heemkundezondagen 2015 
Door de Raad van Bestuur van de Gouw werd voorgesteld om enkele vernieuwingen door te 
voeren. Zo zou de naam kunnen veranderd worden in "Open Heemkundedagen" en wil de Gouw 
vrije keuze laten voor het thema. De voornaamste bedoeling blijft immers om het waardevolle 
vrijwilligerswerk van heemkundigen onder de spot te brengen. Ook de periodiciteit van de 
tentoonstelling kan (kring per kring) vervroegd/verlengd worden, mits maar opendeur wordt 
gehouden op een van de drie gezamenlijke “Open Heemkundezondagen” met vrij thema. René liet 
verstaan dat een ‘teaser’ als promotie voor een nakende tentoonstelling evenzeer een positieve 
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deelname kan opleveren met uitstraling en als extra reklame. In alle vier de vergaderingen stond 
de meerderheid positief tegenover de aangekondigde vernieuwingen voor de meer “Open 
Heemkundezondagen” met vrij thema.  
De meerderheid blijft tevens kiezen voor Heemkundezondagen in juni, niettegenstaande een paar 
kringen het moeilijk hebben of niet kunnen in die periode. Er was vraag naar eventueel meer 
affiches. Reactie René: zowel de “provinciale verspreiding door de Gouw” als de “lokale 
verspreiding door de kring” zijn voor verbetering vatbaar (door gebrek aan medewerkers en/of tijd). 
Een oplossing zou kunnen zijn: digitale verspreiding van de affiches, die dan door de kring zelf 
worden afgedrukt (evenwel met mogelijke problemen voor afdrukken formaat groter dan A4). 
Deelname zo spoedig mogelijk melden, uiterlijk op de Gouwdag in maart. Thema is vrij.  
 
Aanvragen en erkenningen van "Actieve Musea en Documentatiecentra” 
Zowel de eerste aanvragen als een hernieuwing tot erkenning dienen ingediend te worden voor 
eind december 2014. Een eenvoudig e-bericht aan Jef Verckens volstaat. De nodige bezoeken 
gebeuren in januari en februari 2015.  
De kentekens blijven fel gegeerd en blijven bestaan omdat zij o.m. het imago naar de buitenwereld 
toe versterken: zij overtuigen de buitenstaanders ervan dat de betreffende heemkring ernstig werk 
levert voor kwalitatief behoud, beheer en ontsluiting van erfgoed. De vergadering beaamt dit.  
Financieel gezien worden de kentekens minder interessant door de besparingen op cultureel vlak 
bij de provincie. De subsidies aan de Gouw werden gehalveerd met alle gevolgen van doen.  
Op een vraag naar de kwalitatieve norm van deze erkenning, werd geantwoord dat de criteria 
werden opgesteld en bijgewerkt onder toezicht van de provinciale erfgoedconsulenten, wat een 
waarborg inhoudt dat de erkenning tot ‘actieve’ heemkring gestoeld is op controle naar moderne 
erfgoedzorg en actief beheer.  
 
Nieuwe projecten door de Gouw georganiseerd voor de heemkringen 
1° - Aanvraag van projectsubsidies bij de provincie blijft mogelijk, zeker voor bovenlokale 
initiatieven, zoals onze Gouwwerking. De Gouw diende een dossier in voor heemkringen die 
wensen te werken met een QR code. Momenteel zijn al 4 heemkringen geïnteresseerd en er is 
nog plaats vrij voor geïnteresseerde heemmusea, die hierin willen meegaan. Vraag vanuit een 
heemkring: de vraag komt laat, de informatie is karig, het kostenplaatje te vaag. Waarom werden 
niet alle heemkringen gelijktijdig in kennis gesteld? Reactie van de Gouw: De provincie (en de 
regering) waren het ganse jaar in onderhandeling over budgetten en crisismaatregelen. Pas in 
oktober vernam de Gouw exact de draagwijdte van de subsidievermindering en het alternatieve 
aanbod van projectsubsidies. Het dossier moest vroeg binnen zijn (en is trouwens nog niet officieel 
goedgekeurd). De administratieve molens blijven traag werken, ook in crisistijd. Alleen budgetten 
verminderen of afschaffen kan snel in de administratie.  
2° - De Gouw stelde ook voor om een (goedkopere) groepsaankoop van zuurvrij 
verpakkingsmateriaal te organiseren via de dienst erfgoed van de provincie. Geïnteresseerden 
moeten zich opgeven, zodat wij kunnen nagaan of (en voor welk materiaal) er voldoende interesse 
is. Een aantal heemkringen, die schuil kunnen gaan onder een regionale erfgoedconvenant, 
krijgen deze ondersteuning echter al aangeboden via hun erfgoedcel, die dit materiaal zelfs gratis 
aanreikt.  
3° - De Werkgroep Hertogdom Brabant kan ook een subsidiedossier indienen voor 
grensoverschrijdende projecten, waarbij gedacht wordt aan uitwisselingsbezoeken met Noord-
Brabantse heemkringen). Dat kan bijvoorbeeld rond erfgoeddepots of toponiemen (dezelfde 
namen voor gemeenten of andere, specifieke, lokale plaatsnamen), adellijke families met 
(grensoverschrijdend) grootgrondbezit die daardoor grensoverschrijdende geschiedenis schreven. 
Gelijkgestemde verenigingen (blokmakers, kantklossers…) kunnen ook bij mekaar op bezoek 
gaan. De Gouw zou dan bijvoorbeeld een dossier kunnen indienen voor een tussenkomst van 50% 
in de transportkosten (een autobus bv.). Zulke dossiers moeten voor 1 februari ingediend worden. 
Wie interesse heeft laat dit weten aan René Beyst, die met Noord-Brabantse heemkringen 
contacten kan leggen, indien gewenst.  
 
Debat over de verhoudingen Gouw versus erfgoedcellen 
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Dit punt stond weliswaar niet op de agenda, maar dit onderwerp kwam bij momenten zeer 
geanimeerd naar boven in de verschillende kwartiervergaderingen. Een samenvattende analyse 
van deze gespreksstof is hier daarom op zijn plaats.  
Diverse heemkringen voelen zich goed onder de vleugels van hun erfgoedcel, die hen zeer 
degelijk ondersteunt (ook financieel). Daar is niks mis mee, integendeel: de Gouw steunt elk 
initiatief dat onze heemkunde en zelfs een bredere erfgoedzorg opwaardeert. De Gouw liet in het 
debat de diverse standpunten voldoende ruim aan bod komen en poogde daarbij de zaken gebald 
en duidelijk te comprimeren tot de essentie.  
Het is crisis en in de cultuursector laat zich die al snel en niet min aanvoelen. De provincie werd de 
laatste jaren opgedeeld in een aantal erfgoedregio’s (via gewestelijke erfgoedconvenanten) vanuit 
de Vlaamse regering. Helaas schiep dit een discriminatoir provinciaal landschap, waarin nog een 
flink aantal witte vlekken zitten (versta: regio’s zonder erfgoedconvenant). De oprichting van 
gemeentelijke erfgoedraden zijn weliswaar ook mogelijk, maar worden dan uitsluitend vanuit 
gemeentelijk niveau gebudgetteerd.  
De Gouw - hoewel gekortwiekt qua subsidies - blijft alle heemkringen ondersteunen, vooral 
diegenen die het – soms buiten hun wil – moeilijk hebben. Men is het erover eens dat het 
samenwerken van heemkringen zeer belangrijk blijft. Volgens René is er dringend nood aan een 
orgaan dat de supraregionale en Vlaamse belangen van de heemkringen beter behartigt. 
Heemkunde Vlaanderen (de ‘professionele vervanger’ van het oude ‘Verbond voor Heemkunde’ 
dat uit heemkundevrijwilligers bestond) verdedigt steeds minder de verzuchtingen van onze 
heemkringen vanuit het veld naar het beleid toe, maar evolueert hoe langer hoe meer naar een 
“Erfgoedcel voor Vlaanderen” en volgt een beleid gedicteerd vanuit het gewest. De toekomst is 
onduidelijk: blijven of verdwijnen de provincies mettertijd en gaan we naar ‘regio’s’? Een verzekerd 
voortbestaan van provinciale subsidies voor de Gouw is twijfelachtig. Maar ook is gewestelijk al 
een algemene afbouw van culturele subsidies bezig. Eerlang zullen ook de gemeenten de 
erfgoedsubsidies moeten inkrimpen of stopzetten, zodat ook daar de middelen zullen verschralen 
of opdrogen, voorspelt Ludo Helsen. Met het ‘samen-staan-we-sterk’ principe kan de Gouw onze 
heemkundevrijwilligers nog steeds helpen, zelfs wanneer de subsidiebronnen droog komen te 
staan.  
Hoe dan ook: subsidies of niet, heemkundevrijwilligers zullen er steeds blijven en het is de taak 
van Heemkunde Gouw Antwerpen alle verzuchtingen van onze heemkringen te blijven verdedigen.  
We moeten ons blijven hoeden voor een verdere escalatie van de discriminatie in de 
heemkundesector, die het gevolg is van politieke beslissingen op Vlaams en gemeentelijke 
beleidsniveaus. Daarom moeten heemkundekringen en -koepels blijven samenwerken en onze 
zwaarste verzuchtingen als een geheel bundelen en naar buiten brengen.  
Intenser samenwerken met de erfgoedcellen binnen onze provincie en/of een luider protest laten 
klinken vanuit de vijf heemkundekoepels naar het Vlaams beleid toe, behoort tot mogelijke, 
dringende vereisten.  
 
Lidmaatschap Gouw en abonnementen Gouwtijdschrift 
De prijs voor een lidmaatschap of een abonnement werd niet opgetrokken. Een toename van het 
aantal abonnementen zou wenselijk zijn. Aangemoedigd wordt dat heemkringen een abonnement 
schenken aan de leden van hun bestuur en/of medewerkers.  
De inhoud van het Gouwtijdschrift wordt immers goed tot zeer goed bevonden.  
 
Gouwdag 2015 
Deze activiteit die in de agenda per vergissing "Heemdag" werd genoemd, gaat door op zaterdag 
14 maart 2015 in Wommelgem en kreeg als thema "fortenwerking". Die dag zal ook de 50ste 
verjaardag van deze heemkring in de kijker worden geplaatst.  
 
Nieuwe ideeën of vernieuwingen 
De Gouw wil vorming aanbieden, die onze kringen direct aanspreekt, want te technische 
verdeskundiging over de modernste, onbetaalbare bewaarmethodes opdissen, is verloren tijd. De 
Gouw wil meer praktische, ‘eerste hulp’ bij erfgoedbeheer aanreiken onder de vorm van een 
lesavond. Drie voorbeelden: (betaalbare) eerste zorg en hulp bij papierbehoud en –restauratie 
bijvoorbeeld, wordt als een nuttig onderwerp aangevoeld. Ook het zo correct en deskundig 
mogelijk leren dateren van oude foto’s aan de hand van hun vorm, grootte en voorkomen en de 
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benutte fotografische processen, lijkt een nuttige kennisverrijking. Tenslotte kan ook een lezing 
over het correct bewaren van foto’s leerrijk zijn, vooral voor onze documentatiecentra.  
 
Varia 

- Het archief van de Gouw werd (ex St.-Amands) ondergebracht in de abdij van Hemiksem.  
Door enkele vrijwilligers werden de Gouwtijdschriften al geordend, die van de heemkringen 
nog niet. René vroeg of er nood was voor de Gouw om alle tijdschriften van aangesloten 
heemkringen bij te houden, terwijl ze ook in de Erfgoedbibliotheek, in de Albertina en in de 
betreffende heemkring bewaard worden? De meerderheid van de vergadering vond dat 
vooral het blijven excerperen op artikelniveau belangrijk is. Er wordt geen noodzaak 
aangevoeld in het breed uitbouwen van een Gouwarchief. Trouwens allicht zal mettertijd 
minstens driekwart van de heemkundetijdschriften online raadpleegbaar worden.  

- Men vroeg advies met betrekking tot de overal opduikende nostalgische, maar al wat 
geluwde internethype: “Ge zijt van ….(gemeentenaam), als ge …”. Deze facebook-groep 
haalt pure nostalige (en heemkunde!!) naar boven in een groep van veertig- tot zestigers. 
René adviseerde om dit toch op te volgen (en zelfs mee voedsel te geven) want in deze 
kategorie zitten niet alleen potentiële heemkundigen van een jongere generatie, maar ook 
veel onontgonnen collectiemateriaal uit roerend en immaterieel erfgoed (verhalen, alaam, 
foto’s, filmpjes…). 

- Men bracht o.a. het (regionale) idee ter sprake van een ‘wandelende (streek-)archivaris’. 
Ludo ziet in de actuele problematiek naar het nut van een regionale of gemeentelijke 
archivaris wel een thema zitten om uit te bouwen tot een heemkundig colloquium. Immers 
zijn niet alle heemkundige archieven en collecties betrokken partij om gekoppeld te worden 
aan betere (mogelijk regionale?) archivering en ontsluiting? Bovendien baart ook de 
archiefbewaring in kleinere gemeenten of deelgemeenten soms ernstig zorgen.  

- Er was een vraag over (soms geweigerde) deelname aan OMD. Inderdaad zet OMD 
specifiek monumenten en onroerend erfgoed in de kijker. Ook een fototentoonstelling over 
“monumenten” kan. Maar voor immaterieel of onroerend erfgoed blijft een deelname met 
Erfgoeddag uiteraard veel beter aangewezen.  

- Dat het menens is met een (erfgoed-)subisidecrisis bleek recent uit het provinciaal nieuws 
van Harry Vermeir, die meedeelde dat de prov. comm. voor Gesch. en Volkskunde wordt 
afgeschaft, net zoals de provinciale archeologiedag. Ook het boek “Post Factum” verschijnt 
dit jaar voor de laatste maal en zal op onze Gouwdag in maart te Wommelgem zoveel 
mogelijk worden verspreid aan de aanwezigen, dit om portkosten te sparen.  

 
Telkens werden deze kwartiervergaderingen in vriendschappelijke sfeer besloten, met dank aan 
de aanwezigen voor hun positieve inbreng.  
 
 
 
 

René Beyst 
Coördinator kwartierwerking 



2.1 “Verzekering Burgelijke Aansprakelijkheid vrijwilligerswerk”

Art. 1 : Omschrijving
Deze waarborg wordt verleend in overeenstemming met de wet van 3 juli 2005
betreffende de rechten van vrijwilligers, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
29 augustus 2005.

De algemene voorwaarden van het hoofdcontract Burgerlijke Aansprakelijkheid zijn van
toepassing op de hierna omschreven waarborgen in de mate dat de hiernavolgende
bepalingen er niet van afwijken.

 I. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Art. 2 : Het verzekerde risico
Wij verzekeren u binnen de grenzen vastgesteld in de algemene en bijzondere
voorwaarden voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de vrijwilliger tijdens de uitvoering van de activiteiten als
vrijwilliger voor die organisatie en op weg naar en van de activiteiten, met uitzondering
van de contractuele aansprakelijkheid.

Uw burgerlijke aansprakelijkheid is eveneens gedekt voor schade toegebracht aan derden
door de gebouwen, installaties en goederen die u voor de verzekerde activiteiten
gebruikt.

Art. 3 : De verzekerde aansprakelijkheid
Wij verzekeren uw extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid krachtens de
Belgische of buitenlandse rechtsbepalingen die van kracht zijn op het ogenblik van het
ongeval.

Art. 4 : Definities
“U, verzekerden”
- de vrijwilligersorganisatie handelend in het kader van de onderneming van de
verzekeringsnemer vermeld in de bijzondere voorwaarden;
- de bestuurders en werknemers van bovenvermelde organisatie;
- de vrijwilligers voorzover zij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid oplopen tijdens de
uitvoering van de activiteiten of op de weg naar en van de activiteiten; als de vrijwilligers
minderjarig zijn, is ook de aansprakelijkheid van hun ouders of voogden op basis van
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek verzekerd.

6

2. Vriendelijke geheugensteuntjes

Lidmaatschap 2015.
Voor de onveranderde € 30 biedt Heemkunde Gouw Antwerpen aan :

2.1. Verzekering B.A.



8

“Derden”
Worden als derden beschouwd :
- elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan de verzekerden;
- de vrijwilligers blijven echter steeds derden voor al hun schade;
- de bestuurders en de werknemers van de organisatie worden als derden beschouwd
alleen voor hun lichamelijke schade veroorzaakt door de vrijwilligers;
en dit onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn in het land waar het 
vrijwilligerswerk uitgevoerd wordt.

Art. 5 : De verzekerde bedragen
Wij verlenen onze waarborg per schadegeval tot het beloop van de hierna volgende
vermelde bedragen, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden :
  o Lichamelijke schade : 12.394.676,24 €

   Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen
   waarbij het basisindexcijfer dat is van december 1983, namelijk
   119,64 (basis 1981=100)

  o Materiële schade : 619.733,81 € gekoppeld aan het indexcijfer
   der consumptieprijzen - waarbij het basisindexcijfer dat is van 
   december 1983, namelijk 119,64 (basis 1981=100) -, zonder dat
   deze beperking lager mag zijn dan 1.500.000 € (niet geïndexeerd).

Het bij een schadegeval toepasselijk indexcijfer, in geval van indexatie, is dat van de
maand die voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval zich voordeed.

Die bedragen zijn van toepassing per verzekeringsjaar en niet per schadegeval voor de
schade voortvloeiend uit de beschadeging en de vernietiging van informatiedragers
van elektronische apparatuur met inbegrip van de opgeslagen informatie en de
onstoffelijke schade die hieruit voortvloeit, idien deze beschadiging of vernietiging
rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt of het gevolg is van het elektronisch 
verkeer van gegevens van datatransmissiesystemen zoals internet, intranet, extranet
of andere gelijkaardige systelen, de verspreiding van een virus of de inbraak in deze
systemen.

Art. 6 : Vrijstelling
Een vrijstelling van 173,53 € per schadegeval blijft ten laste van de verzekeringsnemer,
tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden.

Art. 7 : Schade aan roerende goederen
De waarborg wordt uitgebreid tot de extracontractuele en contractuele aansprakelijkheid
voor de schade veroorzaakt door de vrijwilliger aan roerende goederen dia aan de 
verzekeringsnemer worden toevertrouwd, of door haar werden gehuurd, in het kader van
het vrijwilligerswerk.
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Blijven van de waarborg uitgesloten :
 o  schade veroorzaakt aan audiovisuele en lichtapparatuur en haar toebehoren;
 o schade veroorzaakt aan voertuigen van om het even welke aard;
 o schade aan goederen die u in bewaring houdt, onder andere de bij de
  vestiaire in bewaring gegeven voorwerpen (vb. kleding, bagage, juwelen), ...;
 o wanneer de goederen toebehoren aan de vrijwilligersorganisatie of een
  vrijwilliger.

Blijven van de waarborg uitgesloten tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden:
 o goederen die het voorwerp van het werk of van de dienstverlening
  uitmaken;
 o voor de aansprakelijkheid in geval van diefstal of verlies.

De waarborg is beperkt tot 12.500 €, tenzij anders bepaals in de bijzondere voorwaarden.
Per schadegeval is er een vrijstelling van 173,53 € ten laste van de verzekeringsnemer.

 II. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING

Art. 8 : Rechten van de benadeelden en het recht van verhaal van de maatschappij
De excepties, de nietigheid en het verval van recht, voortvloeiend uit de wet of de 
overeenkomst kunnen niet door ons aan de slachtoffers worden tegengeworpen maar
wij behouden ons een recht van verhaal voor, voorzover wij volgend de wet op de
verzekeringsovereenkomst de prestaties hadden kunnen weigeren of verminderen.
Het verhaal heeft betrekking op de vergoedingen in hoofdsom, alsook op de
gerechtskosten en intresten die wij dienen te betalen.

Art. 9 : Uitsluitingen
Onverminderd de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 betreffende de
landverzekeringsovereenkomst, zijn alleen de volgende gevallen van de dekking
uitgesloten :
 1. de schade veroorzaakt aan de organisatie;
 2. de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een
  wijziging van de atoomkern, van de radioactiviteit of van de
  voortbrenging van ioniserende stralingen;
 3. schade veroorzaakt door personen- of goederenliften;
 4. de stoffelijke schade veroorzaakt door vuurn door een brand, door een
  ontploffing of door rook ingevolge vuur of een brand die ontstaat of
  meegedeeld wordt door het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar
  of huurder is, met uitzondering evenwel van schade veroozaakt in hotels of
  gelijkaardige logementhuizen door de verzekerden betrokken tijdens
  of toevallig verblijf;
 5. schade veroorzaakt door gebouwen ter gelegenheid van de opbouw,
  wederopbouw of de aanpassingswerken eraan;
 6. stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen;
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 7. schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200kg of
  motorboten die aan de verzekerde toebehoren of door hem gehuurd worden;
 8. schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan de
  verzekerde toebehoren of door hem in huur genomen worden;
 9. schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsmede de
  wildschade;
 10. alle schade welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit asbest en/of
  zijn schadelijke eigenschappen, alsmede uit elk ander materiaal dat
  asbest bevat onder om het even welke vorm;
 11. de schade voortvloeiend uit het verlies, de verdwijning of de diefstal van
  informatiedragers van elektronische apparatuur, met inbegrip van de 
  opgeslagen informatie en de onstoffelijke schade die hieruit voortvloeien;
 12. de schade veroorzaakt aan derden door de verontreiniging van de bodem,
  het water of de atmosfeer. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien deze
  schade het rechtstreeks gevolg is van een ongeval;
 13. de gerechterlijke minnelijke, administratieve of economische boeten,
  dwangsommen en de schadevergoedingen als strafmaatregel of
  afschrikkingsmiddel in sommige buitenlandse rechtstelsels, evenals de
  gerechtskosten inzake strafvervolgingen;
 14. de schade als gevolg van de aansprakelijkheid van de bestuurders van
  rechtspersonen betreffende fouten begaan in hun hoedanigheid van
  bestuurder;
 15. de schade voorvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke
  aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekerde die de jaren
  van onderscheid heeft bereikt en die opzettelijk een schadegeval of
  een schadegeval voortvloeiend uit gevallen van grove schulde die op
  uitdrukkelijke en beperkende wijze in de algemene voorwaarden van de
  overeenkomst zijn bepaald veroorzaakt heeft.

De Gouw verzekert, ook in 2015 elke aangesloten kring. Rechtsbijstand inbegrepen.
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2.2. Gouwtijdschrift

Vier nummers van het Gouwtijdschrift. 200blz. heemkundige bijdragen.

2.3. Gouwtijdingen

Maandelijks gratis digitale Gouwtijdingen : mededelingen, kringactiviteiten, weetjes.

2.4. Lidgeld

Lidgeld : € 30,00 per kring

Heemkunde Gouw Antwerpen vzw

Ond.nr. : 0 408 661 097
Rek.nr. : BE 16 734 3412040 74

Voor de aangesloten verenigingen : LIDGELD 2015 = 30,00 Euro

Beste lezer,
Met het jaareinde in zicht graag uw medewerking om het jaarlijks lidgeld voor de 
vereniging te innen. Gelieve daarom dit document zo snel mogelijk te bezorgen aan de 
persoon die in uw vereniging belast is met de financiële zaken of aan een ander 
bestuurslid die op een efficiënte wijze hierin kan tussenkomen. 
Hartelijk dank!

1.5. Bijkomend abonnement Gouwtijdschrift

Bijkomend individueel abonnement op Gouwtijdschrift : €20,00 als documentatie
voor kringleden.

Als geschenk aan belangstellende kennissen.
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2.6. Webstek Heemkunde Gouw Antwerpen

Voorzitters, secretarissen, webmeesters : even uw (grote) aandacht.

De waarde van de webstek hangt af van de nauwkeurigheid en volledigheid 
der gegevens.

De Gouw kan hiervoor slechts zorgen wanneer elke kring zijn gegevens nauwkeurig 
bijhoudt en mededeelt aan de webmeester van de Gouw.
Daarom deze oproep.
Graag ontvingen we zo snel mogelijk de op dit ogenblik geldende adresgegevens van de 
kring, de volledige samenstelling van het kringbestuur, alle inlichtingen over
documentatiecentrum (adres, openingsuren, aan te spreken persoon, archivaris) en
museum (adres, openingsdagen- en uren, conservator).

Hierbij een modelsteekkaart die toelaat snel en volledig de webstekgegevens in te vullen 
en te verwerken.

Deze steekkaart kan digitaal ingevuld worden en verstuurd naar :
info@molenmuseum.be

(dit zit als aparte bijlage -”dringendegegevens.docx”  aansluitend bij de Gouwtijdingen)
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NAAM HEEMKRING :

Stichtingjaar :

Lidnummer :

Zetel :

Rekeningnummer  :

IBAN en BIC code :

Web-stek :

e-postadres :

Jaar vzw :

Periodiek :

Lidgeld :

Redactieadres :

Redactietelefoon :

Logo : (jpeg-file!!!)

(zie apart bijgevoegd document -”dringendegegevens.docx” om alles rechtstreeks in te vullen.)
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BESTUUR :

Voorzitter :

Ondervoorzitter :

Secretaris :

Penningmeester :

Conservator :

Archivaris :

Bestuursleden :

(zie apart bijgevoegd document  - “dringendegegevens.docx” om alles rechtstreeks in te vullen.)
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NAAM MUSEUM :

Lidnummer :

Zetel :

Web-stek :

e-postadres :

Periodiek :

Redactieadres :

Redactietelefoon :

Openingsuren :

Extra info :

(zie apart bijgevoegd document - “dringendegegevens.docx” om alles rechtstreeks in te vullen.)
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NAAM DOCUMENTATIECENTRUM :

Lidnummer :

Zetel : 

Web-stek :

e-postadres :

Periodiek :

Redactieadres :

Redactietelefoon :

Openingsuren :

Extra info :

(zie apart bijgevoegd document - “dringendegegevens.docx” om alles rechtstreeks in te vullen.)
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3.  Kenteken “Actief Heemmuseum” / 
  “Actief Documentatiecentrum”

3.1. HERNIEUWEN of AANVRAGEN Kentekens
 Actieve Heemmusea of  Actieve Documentatiecentra :

Alle actieve heemmusea of documentatiecentra die door de Gouw erkend zijn en 
waarvan die erkenning eindigt in december 2014, kunnen die erkenning verlengen door een 
nieuwe aanvraag te doen.
De aanvraag moet gericht worden - NOG VERLENGD TOT EN MET 10 JANUARI -
aan onze secretaris Jef Verckens - mail : jozef.verckens@ping.be

Dezelfde einddatum geldt ook voor die musea of documentatiecentra die nog geen erkenning 
hadden, maar er wel een aanvraag willen voor doen.

3.2. Criteria voor het bekomen van de erkenning :
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4.1. Themakring Molenmuseum Sint-Amands

4.2. HK Taxandria - Turnhout

4.3. HK Jan Vleminck - Wijnegem

4.4. HK Klein-Brabant

4.5. HK Rijkevorsel

4.6. HK De Vlierbes - Beerse
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4.8. HK Marcblas - Merksplas

4.9. HK Adriaen Ghys - Vosselaar
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4.11. HK Gitschotelbuurtschap - Borgerhout
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4.13. HK Vaertlinck - Willebroek

4.14. HK Aartselaar

4.15. HK Turninum - Deurne

4.16. HK Ten Berg-Berchem
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4. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
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4. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

4.1.  Themakring Centrum voor Molinologie -  
  Sint-Amands

VLAMINGEN AAN HET IJZERFRONT
DE MENS ACHTER DE FEITEN.

Tentoonstelling van 22 november 2014 tot 29 maart 2015
Open op :  • zondag van 14u30 tot 18u00
  • in de week op afspraak

MOLENMUSEUM
Vlaams Centrum voor Molinologie vzw
Documentatiecentrum
Vrienden van het Molenmuseum Kerkstraat  3 • 2890 Sint-Amands

www.molenmuseum.be • info@molenmuseum.be

M O L E N M U S E U M

T E N T O O N S T E L L I N G :

Inlichtingen : Dr. Karel Van den Bossche • 052/33 22 58
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4.2. HK Taxandria - Turnhout

Activiteiten: Jaarprogramma 2015

• Donderdag 5 februari: dhr. Sander Wassing over de Raad van Beroerten en Turnhout
• Dinsdag 3 maart: dhr. Harry de Kok en dr. Marcel Gielis, lezing rond het schilderij 
‘De Triomf van de Heilige Kerk’ (1620) (locatie nog onbekend) 
Deze activiteit past binnen het kader van de tentoonstelling “De andere verbeeld / 
Verbeeld gevaar”. Een samenwerking met de Vrienden van het Begijnhof, 
Kerkwerk Multicultureel Samenwerken vzw, Erfgoedcel Noorderkempen en TRAM 41.
• Voorjaarsuitstap (datum en bestemming nog onbekend)
• Zondag 26 april, Erfgoeddag met als thema Erf!
• Woensdag 29 april: Dr. Eline Van Onacker, elitevorming binnen Turnhoutse en Kempische 
boerengemeenschappen in de vijftiende en zestiende eeuw
• Vrijdag 5 juni: nocturne in de tuin van het Taxandriamuseum met geleid bezoek aan de 
vernieuwde opstelling (uitsluitend voor leden)
• Zondag 13 september, Cultuurmarkt aan de Warande van 10.00 tot 17.00 uur.  De Open 
Monumentendag vindt die dag ook plaats.
• Dinsdag 22 september, prof. dr. em. Els Witte, Het Verloren Koninkrijk, Het harde verzet 
van Belgische Orangisten tegen de revolutie 1828-1850, met focus op de Antwerpse 
Kempen
• Woensdag 9 december, Harry de Kok, Herinneringen aan een wereldberoemd 
Turnhoutenaar, Paul Janssen

De lezingen vinden plaats op de zolder van het Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28, 2300 
Turnhout in samenwerking met TRAM41.

Begin uur van de lezingen is 20.00 uur. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

De aankondiging van deze lezingen gebeurt ook via e-mail (wanneer u uw mailadres 
doorgaf aan taxandriavzw@gmail.com), affiches, Facebook, de lichtkrant die aan het 
station en op de Grote Markt staat, Uit in Turnhout, de Nieuwsbrieven van TRAM41 en 
Cultuurbeleid…
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4.3.  HK  Jan Vleminck - Wijnegem

Komende activiteiten

Fotowedstrijd

Maar dat is nog niet alles. De heemkring wil ook eens weten hoe de Wijnegemnaars hun 
dorp nú zien en nodigt hen uit om die visie in beeld te brengen. 
Toon dus een dorpsgezicht, een stukje natuur, een gebouw of iets anders dat u bijzonder 
vindt … of dat u misschien ergert. Of focus eens op een vertrouwde locatie vanuit een 
origineel standpunt … 

Zo wordt uw kijk op Wijnegem 2014 het onderwerp van 

onze paastentoonstelling in 2015. 
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4.4.  HK Klein-Brabant

Nog steeds verkrijgbaar



24

Heemkundige	  Kring	  van	  Rijkevorsel	  v.z.w.	  

	  

OPENINGSUREN	  2015	  

	  

Januari	  1915	  
Dinsdag	  6	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  13	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  20	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  25	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  27	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Februari	  1915	  
Dinsdag	  3	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  10	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  17	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  22	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  24	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Maart	  1915	  
Dinsdag	  3	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  10	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  17	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  24	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  29	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  31	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

April	  1915	  
Dinsdag	  7	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  14	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  21	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  26	   	   10:00	  –	  17:00	   	   Erfgoeddag	  +	  opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  28	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Mei	  1915	  
Dinsdag	  5	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  12	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  19	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  26	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  31	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
	  

Juni	  1915	  
Dinsdag	  2	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  9	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  16	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  23	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  28	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  30	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Juli	  1915	  
Zondag	  26	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  

4.5. HK Rijkevorsel
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Augustus	  1915	  
Zondag	  30	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  

September	  1915	  
Dinsdag	  1	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  8	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  15	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  22	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  27	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  29	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Oktober	  1915	  
Dinsdag	  6	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  13	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  20	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  25	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  27	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

November	  1915	  
Dinsdag	  3	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  10	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  17	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  24	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  29	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  

December	  1915	  
Dinsdag	  1	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  8	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  15	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  22	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  27	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  29	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

	  



Statutaire vergadering 26 januari 2015

Op maandag 26 januari 2015 hebben de statutaire vergaderingen plaats voor De Vlierbes en 
de vzw Heemkundig Museum Tempelhof. Alle leden worden hierop uitgenodigd. 
Voor De Vlierbes stellen Peter Braeken (ondervoorzitter) en Alfons Prinsen (penningmeester) 
hun mandaat ter beschikking. Kandidaten voor deze functie moeten zich melden bij voorzitter 
Leo Dignef, Berenlaan 16, 2340 Beerse (leo.dignef@telenet.be) ten laatste voor het begin van 
de vergadering om 19.30 uur in de raadzaal van Tempelhof. Voor de vzw Heemkundig Museum 
Tempelhof wordt geen nieuwe raad van bestuur verkozen. 
Dat gebeurde in januari 2011 en de mandaten gelden voor vier jaar.

De agenda voor de statutaire vergadering van beide verenigingen ziet eruit als volgt:

    goedkeuring jaarverslag 2013-2014 en financieel verslag 2014,
    verlenen van kwijting aan beheerders en commissarissen voor het werkjaar 2014,
    verkiezingen (alleen voor De Vlierbes),
    aanduiding van twee commissarissen voor het werkjaar 2015,
    voorstelling van jaarprogramma en begroting 2015,
    varia.

Ook nieuwe kandidaatbestuursleden voor De Vlierbes mogen zich op de statutaire verga-
dering aanmelden. Wie zich niet direct tot een bestuursfunctie geroepen voelt, maar wel 
belangstelling heeft voor de heemkunde van Beerse en Vlimmeren, nodigen wij uit om als 
medewerker een handje toe te steken in ons museum of in ons documentatiecentrum. Neem 
vrijblijvend contact op met een bestuurslid. Helpende handen kunnen wij altijd gebruiken. Van 
harte welkom.

Meer info :    www.devlierbes.be 26

4.6. HK De Vlierbes - Beerse

KALENDER
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4.7. HK Erf & Heem - Sint-Katelijne-Waver
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HKM-Activiteiten 2015

Di 13 januari 2015: 
Heemhuis 20u - 22u Open Archiefdag

Di 20 januari 2015:
Voordracht in GC de Mar(c)kt 19u30

Zo 25 januari 2015:
Heemhuis 10u - 12u Open Archiefdag

meer info : www.marcblas.be
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4.8. HK Marcblas - Merksplas

    HKM-ACTIVITEITEN
WERKJAAR 2013 - 2014

DATUM PLAATS UUR        ACTIVITEIT
2013 di 8-okt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +

wo 9-okt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-okt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-nov-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 13-nov-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-nov-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 10-dec-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 11-dec-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-dec-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

2014 wo 8-jan-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-jan-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
di 21-jan-14 GC DeMarckt 19u30 Voordracht & NwYrsDrink
zo 26-jan-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-feb-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 12-feb-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 15-feb-14 Lindehoeve 19u00 Algemene Vergadering
zo 23-feb-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-mrt-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 12-mrt-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-mrt-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 8-apr-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 9-apr-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-apr-14 Erfgoeddag ?? Fietslus WO1
zo 27-apr-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 13-mei-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 14-mei-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 17-mei-14 Daguitstap ?? Uden??
zo 25-mei-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 10-jun-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 11-jun-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 14-jun-14 Lok.&Prov. Heemdag ?? WO1??
zo 22-jun-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

juli
di 12-aug-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 13-aug-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-aug-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-sep-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 10-sep-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 7-sep-14 Carons Hofke ?? Inhuldigen Carons Hofke??
zo 14-sep-14 OMD ?? Inhuldigen Carons Hofke??
zo 28-sep-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 8-okt-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-okt-14 Heemhuis 20u-00 Open Archiefdag +
zo 26-okt-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-nov-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-nov-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
?? 21 of 28-09 "70j. WO2" ??
?? nov.?? Publicatie WO1-boek + tento ??
zo 23-nov-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-dec-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 10-dec-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 28-dec-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
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4.9.  HK Adriaen Ghys - Vosselaar
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4.10. HK ‘Norbert de Vrijter’ Lille vzw - Lille

Heemkundige kring ‘Norbert de Vrijter’ Lille vzw 
 
Adres: Rechtestraat 7, 2275 Lille 
 

 
 
 
 
OVERZICHT JAARPROGRAMMA 2014 
 
   
Zondag 9 november 
Lezing door prof. dr. Luc De Vos 
! Organisatie gemeente Lille in samenwerking met HK Lille 
 
Elke derde dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) – 18.30 – 21.30 uur 
Open archiefavond 
! Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille 
 
Elke tweede dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) – 18.30 – 21.30 uur 
Werkgroep ‘Oud schrift’ 
! Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille 
 
 
JAARBOEK 2014 
 
In maart 2015 brengen wij ons tweede oorlogsboek uit, dat volledig gewijd zal zijn aan 
de oud-strijders 1914-1918, die vanuit de vier Lilse deelgemeenten (Gierle, Lille, 
Poederlee, Wechelderzande) zijn vertrokken of hier na de oorlog kwamen wonen en 
echte dorpsgenoten werden. 

Het wordt een zeer lijvig werk, want we proberen elk van hen te situeren in hun gezin en 
een overzicht te geven van hun militaire activiteiten. We spreken hier over meer dan 
honderd(!) soldaten. 

Vermits we nu reeds de vraag krijgen om het boek te kopen, vragen wij aan niet-leden 
van onze kring vooraf in te tekenen voor het jaarboek 2014 aan de prijs van 20 euro. 
Inschrijven kan via e-mail: secretariaat@hklille.be. Voor onze leden is er uiteraard een 
exemplaar gereserveerd. 

 

Inlichtingen:  secretariaat@hklille.be 
www.hklille.be  
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4.11. HK Gitschotelbuurstschap - Borgerhout

 
1. Herdenkingboek: 
 Een Borgerhoutse familie op de Vlucht  tijdens “de Groote Oorlog”.

Naar aanleiding van de herdenkingen van de 1ste Wereldoorlog brachten we een 
herwerkte versie van een in 2000 verschenen vierdelig artikel in ons Heemkundig 
Handboekje.
Lieve Tireliren gaf haar toestemming tot de herwerking en samen met de werkgroep 
slaagden we erin om een mooi boek met nieuwe feiten en afbeeldingen voor te stellen.
U kan dit boek nog bestellen.
De kostprijs is 5 euro + 3 euro verzendingskosten.

Te bestellen bij : janssens.geert1@hotmail.com

Te betalen op bankrekeningnummer : BE56 4026 0965 4188 met vermelding 
“herdenkingsboek”
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2. Lezing:  De geschiedenis van de goochelkunst in de Antwerpse Regio 
 15 februari 2015

Wie stond er nooit met een mond vol verbazing te kijken naar een goochelaar?
Hoe doen ze het toch.... maar meestal verdwijnen deze entertainers even vlug van het 
podium.
Slechts weinige kennen we nog bij naam. 

We bieden we jullie een prachtige en zeer interessante voordracht aan met als titel 
“De geschiedenis van de goochelkunst in de Antwerpse regio”. 
Deze voordracht gegeven door Kobe en Christ Van Herwegen is de vrucht van een 
jarenlange zoektocht doorheen verschillende privé archieven. Illusie en magie zijn van alle 
tijden en is één van de best bewaarde geheimen. Er zal zeker aandacht worden gegeven 
aan Joshmah, de wereldbekende fakir die in Borgerhout heeft gewoond. 

Naderhand bieden we jullie een drankje aan.

Plaats en uur : districtshuis Borgerhout, 14.45 gaan de deuren open  voor de lezing. 
De lezing start om 15.00 uur tot 16.15.

Inschrijvingen: leden: GRATIS wel even aanmelden voor het aantal stoelen te voorzien

niet-leden: 5 euro bij voorinschrijving, 7 euro ter plekke

voorinschrijvingen voor niet leden kunnen gebeuren bij : 
 Geert Janssens 03/236.34.13 of janssens.geert1@hotmail.com
Niet-leden kunnen hun bedrag overmaken op de bankrekening BE56 4026 0965 4188 van 
Gitschotelbuurschap, met vermelding “voordracht”.
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4.12. HK Hobuechen 1135 - Hoboken

 
bankrekening nummer BE46 0682 0716 3836  E-mail: kpaenen@skynet.be 
  www.hobuechen.be 

 
HEEMKUNDIGE KRING “HOBUECHEN 1135” VZW 

Zetel en secretariaat: Rita Paenen-Spies 
Sint-Bernardsesteenweg 987 bus 10  

2660 HOBOKEN 
Tel. 03 827 33 26 

E-mail: kpaenen@skynet.be 
Website: www.hobuechen.be 

 
Hoboken, 20 september 2014 

 
Beste leden en sympathisanten, 
 
De vzw Heemkundige Kring “Hobuechen 1135” heeft het genoegen u uit te nodigen op de 
tentoonstelling in het kasteel Broydenborg, Broydenborglaan 2, Hoboken, naar aanleiding van 
het project “Brieven aan mijn lief”: 
 

“DE GROOTE OORLOG IN HET KLEINE BELGIE” 
 

Via foto’s, postkaarten, tekeningen, documenten en voorwerpen wordt de bezoeker 
ondergedompeld in de oorlogsjaren van 1914-1918. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van 5 oktober 2014 tot en met 11 januari 2015 enkel op zondag van 14 tot 16 uur 
maar niet op 16, 23 en 30 november wegens de filmische vertellingen van 
 'Brieven aan mijn lief',’14-'18 De moeder aller oorlogen kritisch bekeken. 

 
 

AT 
NAMENS DE HEEMKUNDIGE KRING “HOBUECHEN 1135” 

 De Voorzitter,       De Secretaris, 
 Patrick Pieters       Rita Paenen-Spies 



	  
	  

OPENINGSDAGEN	  EN	  UREN	  
DOCUMENTATIECENTRUM	  2015	  
	  
Centrum	  Jan	  Van	  Winghe,	  Capt.	  Trippstraat	  33	  te	  2830	  Willebroek,	  lokaal	  17	  (1ste	  verdieping).	  
	  
Het	  documentatiecentrum	  	  “Fonds	  Gust	  Van	  Auwenis”	  is	  geopend	  op	  volgende	  dagen	  en	  uren.	  
	  
	  
2015	  
	  
Januari	  2015	   	   	   zaterdag	  10	  en	  24	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Februari	  2015	   	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Maart	  2015	   	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
April	  2015	   	   	   zaterdag	  11	  en	  25	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Mei	  2015	   	   	   zaterdag	  9	  en	  23	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Juni	  2015	   	   	   zaterdag	  13	  en	  27	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Juli	  2015	   	   	   GESLOTEN	  (op	  aanvraag	  kan).	  
	  
Augustus	  2015	   	   	   GESLOTEN	  (op	  aanvraag	  kan).	  
	  
September	  2015	   	   zaterdag	  12	  en	  26	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Oktober	  2015	   	   	   zaterdag	  10	  en24	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
November	  2015	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
December	  2015	   	   zaterdag	  12	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
.	  
	  
Raadpleeg	  regelmatig	  onze	  website:	  www.vaertlinck.be	  
	  
	  
Inlichtingen:	  René	  Pattyn:	  e-‐mail:	  rene.pattyn@telenet.be	  
Bij	  problemen:	  GSM:	  0477	  266	  537	  
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4.13. HK Vaertlinck - Willebroek
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4.14. HK Aartselaar

 
               Aartselaar, 13 november 2014. 
 
 
 
 
Beste Leden en Sympathisanten, 
 
 
 
 
Graag willen wij u nog een december-activiteit presenteren, waarmee we dit drukke en al 
flink geslaagd jaar afsluiten.  
 
Elk jaar werken we samen met enkele Aartselaarse socio-culturele verenigingen, waaronder 
het Willemsfonds Aartselaar. Op dinsdag 2 december e.k. om 20 uur nodigen HKA en WF 
u uit in ons lokaal om te komen luisteren naar een voordracht door Dr. Inga Vanhandenhove 
onder de titel:  

“Was het model ziek of de kunstenaar?”. 
 
Samen trekken we op historische ontdekkingstocht doorheen de beeldende kunsten en dwalen 
– via een powerpointpresentatie – langs een reeks oude schilderijen met portretkunst op zoek 
naar ziekten of ziektebeelden. Zo kunnen we via de afbeeldingen te weten komen of mogelijk 
het model ziekteverschijnselen vertoont. Of leed de kunstenaar misschien zelf aan een of 
andere afwijking? 
 
De inkom bedraagt 3 euro en is vooraf te storten op onze rekening nr. BE18 2930-5123-6465 
(Bic: GEBABEBB). Reserveren bij rene.beyst@scarlet.be (tel.: 03 887 71 06) is altijd 
aangewezen, omdat het aantal plaatsen beperkt is tot maximum een vijftigtal personen.  
 
 
 
 

Het bestuur van de Heemkundige Kring 
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4.15.  HK Turninum - Deurne

Koraalplaats 2, 2100 Deurne 
Deuren 19.30 u 
Inkom: leden gratis, niet leden € 1 
www.turninum.ch.vu 

Turninum Volksmuseum Deurne  
organiseert een lezing op 

14 januari 2015 
door  Jan Pandelaers 

Schatten van Deurne 
- méér dan een website - 

0011 
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4.16. HK Ten Berg - Berchem
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4. Mededelingen

4.1. Uitwisselingsproject WCB

Zin in een heemkundige, grensoverschri jdende 
uitstap? 

 
Een nieuw voorstel gelanceerd door de Werkgroep Hertogdom Brabant 

 
 

 
Verrijk uw kennis… 

…en plan in 2015 een uitwisselingsproject met een Noord-Brabantse heemkring.  
De Werkgroep Hertogdom Brabant, die goede banden onderhoudt met Brabants Heem 
en Heemkunde Vlaams-Brabant, lanceert voor uw kring het idee om in 2015 eens een 
heemmuseum, een (heemkundig) erfgoeddepot of een documentatiecentrum te 
bezoeken in Noord-Brabant. Dit kan immers uw inzichten inzake goed beheer in een 
heemkundekontekst verrijken via tips, andere visies of onvermoede beheers- of 
presentatietechnieken, naast het nut van een gezellige uitstap met aangename 
kennismaking. Voor vele heemkringen is Noord-Brabant niet veraf en uitermate 
geschikt voor een daguitstap per autobus.  
Later op het jaar - of het jaar nadien – is een retourbezoek van jullie gekozen gastkring 
aan jullie eigen heemkring zeker wenselijk, maar daarom niet verplicht. Maar wie een 
open geest heeft en zijn ogen openhoudt, kan altijd wel wat opsteken (of bijbrengen).  
Wie interesse heeft om zo’n uitstap uit te bouwen, laat dit best snel weten - d.i. uiterlijk 
op zondag 11 januari 2015 – aan rene.beyst@scarlet.be via een e-bericht. Omdat wij in 
januari daaromtrent nog een dossier willen samenstellen, waardoor wij wellicht extra 
subsidies voor dit project kunnen bekomen zodat wij de helft van de kosten voor de 
autobus zouden kunnen terugbetalen. Verder zijn wij bereid - via ons grens-
overschrijdend netwerk in de werkgroep – om eventueel mee te werken aan de 
totstandkoming van zo’n uitwisseling door u in contact te brengen met een Noord-
Brabantse heemkring, aangesloten bij Brabants Heem.  
 
Een paar ideeën nodig als springplank?  

- Hebben jullie al een idee hoe een regionaal erfgoeddepot werkt en er zoal kan 
uitzien? In Riel bij Tilburg, op amper een uurtje rijden vanuit Antwerpen, kan u 
het gaan ontdekken. Wij kunnen makkelijk bemiddelen, als jullie dat wensen.  

- De studie van plaatsnamen blijft steeds interessant heemkundig terrein, 
bovendien goed vergelijkbaar van gemeente tot gemeente in gans dat oude 
Brabant. Willen jullie bepaalde (misschien nog onduidelijke) toponiemen, 
voorkomend in uw gemeente en vaak gebonden aan oude terreinvorming, 
vergelijken met die voorkomend in een andere Brabantse gemeente? Het kan 
mogelijk worden en meteen een interessante daguitstap vormen, waarbij eens 
een ‘buitenlandse’ heemkring bezocht wordt om er nieuwe dingen te ontdekken 
of wat bij te leren.  

- Waarvandaan kwamen of waarheen trokken jullie vroegere adellijke families uit 
jullie lokale kastelen of hoven van plaisantie? Misschien wel uit of naar Noord-
Brabant? Zeker een reden om met de betrokken migratiegemeente contact te 
zoeken en er eens naar toe te trekken.  

- Zin in een bezoek aan een gelijkaardend heemmuseum? Staan jullie heemkundig 
sterk als klompenmuseum, als kantwerkmuseum, als steenbakkerijmuseum, als 
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sigarenmakersstreek, als turfstekers of wat dan ook…? Ga eens op zoek 
(desnoods via onze werkgroep) naar een gelijkaardend museum in Noord-
Brabant. Wedden dat u er een interessante studiedag kan van maken, want naast 
overeenkomsten ontdekken jullie er beslist ook verschillen of nieuwe verhalen.  

 
Hoe zien wij dit praktisch.  
Meldt uw interesse aan ons uiterlijk op 11 januari 2015. 
In principe mag u zelf - naar eigen keuze - met een Noord-Brabantse heemkring contact 
nemen om zo’n uitwisseling aan te gaan. Best laat u deze gastheemkring (in onderling 
overleg) een daprogramma samenstellen (de gastkring is immers het best geplaatst om 
de interessantste bezienswaardigheden te laten zien). Ook voor een eventuele lunch zijn 
zij vermoedelijk het best geplaatst. De autobus regelt u beter zelf met een 
autocarmaatschappij uit uw buurt of van ‘ergens onderweg’.  
De Werkgroep Hertogdom Brabant is bereid om te bemiddelen bij het aanzwengelen 
van contact met een passende heemkring, indien u zelf niet goed weet waar naartoe, 
maar toch interesse hebt voor een Noord-Brabantse, heemkundige daguitstap, met de 
bedoeling extra kennis of deskundigheid op te doen.  
De Werkgroep Hertogdom Brabant maakt zich sterk dat zij de helft van de autobuskost 
zal kunnen vergoeden voor deelnemers aan dit project.  
Een wederbezoek door uw gastkring aan uw heemkring (eventueel ook in 2015 of in 
2016) wordt zeer wenselijk geacht, maar is niet verplicht.  
 
Nog vragen? 
U kan hiermee terecht bij René Beyst ! 03 887 71 06 - "  rene.beyst@scarlet.be  

Zin in een heemkundige, grensoverschri jdende 
uitstap? 

 
Een nieuw voorstel gelanceerd door de Werkgroep Hertogdom Brabant 

 
 

 
Verrijk uw kennis… 

…en plan in 2015 een uitwisselingsproject met een Noord-Brabantse heemkring.  
De Werkgroep Hertogdom Brabant, die goede banden onderhoudt met Brabants Heem 
en Heemkunde Vlaams-Brabant, lanceert voor uw kring het idee om in 2015 eens een 
heemmuseum, een (heemkundig) erfgoeddepot of een documentatiecentrum te 
bezoeken in Noord-Brabant. Dit kan immers uw inzichten inzake goed beheer in een 
heemkundekontekst verrijken via tips, andere visies of onvermoede beheers- of 
presentatietechnieken, naast het nut van een gezellige uitstap met aangename 
kennismaking. Voor vele heemkringen is Noord-Brabant niet veraf en uitermate 
geschikt voor een daguitstap per autobus.  
Later op het jaar - of het jaar nadien – is een retourbezoek van jullie gekozen gastkring 
aan jullie eigen heemkring zeker wenselijk, maar daarom niet verplicht. Maar wie een 
open geest heeft en zijn ogen openhoudt, kan altijd wel wat opsteken (of bijbrengen).  
Wie interesse heeft om zo’n uitstap uit te bouwen, laat dit best snel weten - d.i. uiterlijk 
op zondag 11 januari 2015 – aan rene.beyst@scarlet.be via een e-bericht. Omdat wij in 
januari daaromtrent nog een dossier willen samenstellen, waardoor wij wellicht extra 
subsidies voor dit project kunnen bekomen zodat wij de helft van de kosten voor de 
autobus zouden kunnen terugbetalen. Verder zijn wij bereid - via ons grens-
overschrijdend netwerk in de werkgroep – om eventueel mee te werken aan de 
totstandkoming van zo’n uitwisseling door u in contact te brengen met een Noord-
Brabantse heemkring, aangesloten bij Brabants Heem.  
 
Een paar ideeën nodig als springplank?  

- Hebben jullie al een idee hoe een regionaal erfgoeddepot werkt en er zoal kan 
uitzien? In Riel bij Tilburg, op amper een uurtje rijden vanuit Antwerpen, kan u 
het gaan ontdekken. Wij kunnen makkelijk bemiddelen, als jullie dat wensen.  

- De studie van plaatsnamen blijft steeds interessant heemkundig terrein, 
bovendien goed vergelijkbaar van gemeente tot gemeente in gans dat oude 
Brabant. Willen jullie bepaalde (misschien nog onduidelijke) toponiemen, 
voorkomend in uw gemeente en vaak gebonden aan oude terreinvorming, 
vergelijken met die voorkomend in een andere Brabantse gemeente? Het kan 
mogelijk worden en meteen een interessante daguitstap vormen, waarbij eens 
een ‘buitenlandse’ heemkring bezocht wordt om er nieuwe dingen te ontdekken 
of wat bij te leren.  

- Waarvandaan kwamen of waarheen trokken jullie vroegere adellijke families uit 
jullie lokale kastelen of hoven van plaisantie? Misschien wel uit of naar Noord-
Brabant? Zeker een reden om met de betrokken migratiegemeente contact te 
zoeken en er eens naar toe te trekken.  

- Zin in een bezoek aan een gelijkaardend heemmuseum? Staan jullie heemkundig 
sterk als klompenmuseum, als kantwerkmuseum, als steenbakkerijmuseum, als 
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Boek “Vesalius Incognitus, Incognito in Lippelo (1514-1594)”

In dit Jaar 2014 herdenken wij “500 jaar Vesalius” met het boek “Vesalius
Incognitus, Incognito in Lippelo (1514-1564)”. Ons erelid en onze
medewerker Jozef Verheyden geeft u een nieuwe kijk op het leven en de mens
Andreas Vesalius, o.a. in verband met zijn familie, zijn onderduiken, zijn
leven in dienst van Keizer en Koning, zijn werk als anatoom, zijn dood in
1564(??), enz... .

Wij brachten van de auteur reeds “Het Hof van Marselaer in de 17-e eeuw te
Malderen”, “Glasramen in de beeldenstormen” en “Glasramen van Steenhuffel”,
beiden in de 16-e eeuw.

Maak kennis met de folder in bijlage... en bestel eventueel het boek, wat
 wij ten zeerste waarderen.

Namens de uitgever,
Frans Vranckaert,
Erevoorzitter van GHK-Londerzeel.

PS. Verzendingen Nederland: 10€ verzendingskosten. 

4.2. Vesalius Incognitus



Geachte,
 
Mijn naam is Dirk Ooghe en ik ben sinds 2000 de voorzitter van de heemkundige kring “De 
Zonnebeekse Heemvrienden” te Zonnebeke (bij Ieper).
 
Wij zijn een bloeiende vereniging (met 550 leden) en het wemelt van de bedrijvigheid bij 
ons zoals, een kwaliteitsvol trimestrieel tijdschrift uitgeven, beheer en voortdurende 
uitbouw van ons archief en documentatiecentrum, activiteiten organiseren zoals een 
jaarlijkse dagreis, de jaarlijkse boekenbeurs gespecialiseerd rond de Eerste Wereldoorlog, 
lezingen, .... Een sterke vertegenwoordiging in en medewerking aan de Vrienden- en 
Studiekring rond het Memorial Passchendaele Museum 1917 behoort ook tot onze 
kerntaken.
 
Inderdaad de honderjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog zuigt nu bijna al onze 
energie en aandacht op, in die mate zelfs dat wij andere zaken zouden vergeten. Het is 
immers zo dat we volgend jaar al staan voor de 75ste verjaardag van het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog en die oorlog werd altijd al in nevel en stilzwijgen benaderd (in de 
litteraruur en de overlevering).
  Onlangs hebben wij beslist de nog schaarse getuigen (een aantal 85 plussers) te 
interviewen en deze mondelinge bron dan enerzijds te bewaren en anderzijds te gebruiken 
voor een DVD, een boek of brochure, artikels, lezingen, ... over het onderwerp. Het is drie 
voor twaalf hiervoor me dunkt.
  Onze eerste ervaringen terzake (want wij plannen al deze interviews in de drie 
wintermaanden) leren ons dat in onze regio veel ‘stadsmusje’ op logement waren meestal 
bij onze landbouwers. Deze knapen (meestal 14 - 18-jarigen) brachten al hun 
schoolvakantie en vaak ook weekends door op onze hoeves en in ruil voor hand- en 
spandiensten werden zij goed gevoed en gelogeerd bij onze boeren. Het fenomeen was 
heel opmerkelijk Antwerps getint op het einde van de oorlog. Blijkbaar was Antwerpen stad 
toen erg bedreigd door V1-bommen door de Duitsers. Uit veiligheidsredenen werden 
oplossingen gezocht voor de opgroeiende kinderen (meestal van eerder gegoede mensen) 
en de ‘verhuis’ naar het platteland en liefst zo ver mogelijk (De Westhoek) boden hiervoor 
een oplossing. Hieruit zijn naderhand heuse vrienschapsbanden, ja zelfs familiebanden 
gegroeid.
  Hebt uzelf (als redacteur van het gouwtijdschrift) weet van dit fenomeen? Zijn 
in de tijdschriften van de gouw of van de diverse Antwerpse heemkringen hierover ooit al 
artikels verschenen of bestaan er boeken hierover die wij ter confirmatie en aanvullend 
inzicht kunnen raadplegen? Bestaat er een databank van alle tijdschriftartikelen van de 
heemkundige tijdschriften (zoals dit in West Vlaanderen het geval is) die me hierover iets 
kunnen vertellen?    
 
Ik heb een tiental dagen terug deze vraag al gesteld maar ik kreeg spijtig genoeg geen 
reactie op mijn vraag. Mag ik rekenen op een reactie van uwentwege? Ik zou er u dankbaar 
om zijn. 
Trouwens binnen Heemkunde Vlaanderen zijn wij er ook om elkaar te helpen dacht ik. 
 
Met genegen heemkundige groeten,
Dirk Ooghe, Ieperstraat 62 - 8980 Zonnebeke 44

4.3. Stadsmusje
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4.4. Gouwtijdingen

De Gouwtijdingen worden rechtstreeks naar de individuele e-postadressen gestuurd.

De Gouwtijdingen kunnen ook geraadpleegd worden op de webstek van de Gouw.

Er werd ons meegedeeld dat de webstek raadplegen via ‘Google explorer’ niet altijd toelaat 
alle mededelingen te lezen,
daarom is het aangeraden ‘Mozilla Firefox’ aan te klikken.

4.5. Mededeling kringactiviteiten

Deze kunnen in de Gouwtijdingen worden aangekondigd als de gegevens worden 

meegedeeld aan : info@krisvdb.be ten laatste in de laatste week van de maand voor de 

activiteit plaatsvindt.

b.v. activiteiten in februari 2015: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van januari 2015. (of rond de 20ste)

Deze mededelingen maken het de redactie van Gouwtijdingen, allemaal vrijwilligers, 

mogelijk het tijdbenemende werk van de zowat 100 kring webstekken te moeten 

raadplegen om dan gegevens te gaan plukken.

Bij voorbaat dank voor de vrijwillige medewerking.

Met speciale dank aan de kringen die dit reeds doen!



‘Gedenkwaardige memorie van Lier’ door Richalt van Grasen uit 1614 is de oudste stadsbe-
schrijving van Lier. Liers Genootschap voor Geschiedenis stelt dit originele handschrift van 
Van Grasen (bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel) voor het eerst integraal ter 
beschikking via een verantwoorde tekstuitgave. 

        Van Grasen beschrijft de stad  
       Lier op het einde van de middel
       eeuwen en de 16de eeuw. Hij be
       spreekt het ontstaan van de 
       stad, de bouw van de vesten, de 
       belangrijkste gebouwen en de 
       verschillende instellingen en 
       kloosters. Naast oorlogen en 
       Blijde Inkomsten en het bezoek 
       van hertogen, keizers en 
       bisschoppen komen ook de 
       schuttersgilden, de rederijkers en 
       de ommegang aan bod. Hij rondt 
       zijn werk af met een verslag van 
       de gebeurtenissen en de ellende 
       in Lier tijdens de Opstand. 

        De uitgave omvat biografische 
       notities, een beschrijving van 
       het handschrift in de Koninklijke 
       Bibliotheek van België, een 
       inhoudelijke bespreking en 
       bronnen, de bekende afschriften, 
       Van Grasen en de geschied-
       schrijving van de stad Lier, de 
       tekstuitgave van het handschrift 
       en registers.
       240 pagina’s, geïllustreerd 
Formaat: 210 x 297 mm  - Verschijningsdatum: eind december 2014 

Prijs bij voorinschrijving (tot en met 31.12.2014): € 25  - Vanaf 01.01.2015: € 30 

Het boek kan besteld worden tijdens de voorintekeningperiode door storting van € 25 
(eventueel verhoogd met de verzendingskosten) op bankrekeningnummer BE24 1325 4453 
8338 (BIC BNAGBEBB) op naam van het Liers Genootschap voor Geschiedenis met de 
vermelding ‘vangrasen’. 
De boeken besteld bij voorintekening worden in Lier aan huis afgeleverd. 
Buiten Lier worden de boeken verzonden via Bpost: 
- portkosten in België: € 6    - portkosten naar het buitenland: € 17 

Mogen wij aan de verenigingen of instellingen vragen deze mededeling verder te 
verspreiden onder hun leden/collega’s. 46

6. Weetje

GedenkwaardiGe memorie

van Lier

De oudste stadsbeschrijving van Lier 
uit 1614 door Richalt van Grasen

Precies 400 jaar geleden schreef Leuvenaar jonkheer Richalt van Grasen (1573-1620) 

het eerste omvattende werk over de geschiedenis van Lier, de stad waar hij sinds zijn 

huwelijk met Joanna Monicx, afkomstig uit het noorden van Brabant, woonde. Hijzelf 

speelde een niet onbelangrijke rol in Lier als magistraat, schepen en burgemeester. 

Ook zijn inspanningen in verband met het Sint-Joachim- en Annagodshuis, de 

Kluizekerk, de Rozenkransbroederschap en de komst van de dominicanen naar Lier 

mogen niet onderschat worden.

Van Grasen beschrijft de stad Lier op het einde van de middeleeuwen en de 16de 

eeuw. Hij bespreekt het ontstaan van de stad, de bouw van de vesten, de belangrijkste 

gebouwen en de verschillende instellingen en kloosters. Naast oorlogen en Blijde 

Inkomsten en het bezoek van hertogen, keizers en bisschoppen komen ook de 

schuttersgilden, de rederijkers en de ommegang aan bod. Hij rondt zijn werk af met 

een verslag van de gebeurtenissen en de ellende in Lier tijdens de Opstand.

Liers Genootschap voor Geschiedenis

Bijdragen tot de Geschiedenis van de stad Lier, deel 8



Van Grasen is in menig opzicht een unieke en belangrijke bron voor de geschiedenis van de 
Netestad. Met deze publicatie wil het Liers Genootschap voor Geschiedenis het originele 
handschrift van Van Grasen (bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel) dan ook 
voor het eerste integraal ter beschikking stellen via een verantwoorde tekstuitgave.

Inhoud:
- Biografische notities
- Beschrijving van het handschrift in de Koninklijke Bibliotheek van België
- Inhoudelijke bespreking en bronnen
- De bekende afschriften
- Van Grasen en de geschiedschrijving van de stad Lier
- Tekstuitgave van het handschrift
- Registers

240 pagina’s, geïllustreerd
Formaat: 210 x 297 mm
Verschijningsdatum: eind december 2014

Prijs bij voorinschrijving (tot en met 31.12.2014): € 25
Vanaf 01.01.2015: € 30

Het boek kan besteld worden tijdens de voorintekeningperiode door storting van € 25 
(eventueel verhoogd met de verzendingskosten) op bankrekeningnummer BE24 1325  
4453 8338 (BIC BNAGBEBB) op naam van het Liers Genootschap voor Geschiedenis 
met de vermelding ‘vangrasen’.

De boeken besteld bij voorintekening worden in Lier aan huis afgeleverd.
Buiten Lier worden de boeken verzonden via Bpost:
- portkosten in België: € 8
- portkosten naar het buitenland: € 17

Op zondag 28.12.2014 van 13 tot 18u is het boek verkrijgbaar in het Spui.
Bestelde boeken kunnen daar ook afgehaald worden. 
Gelieve dan op de overschrijving te vermelden: ‘vangrasen spui’.

Bezoek onze website: liersgenootschap.weebly.com
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