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1.1 “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.
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1. Vriendelijke geheugensteuntjes

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

1.1. Verzekering B.A.
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“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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1.4. Gouwtijdschrift
Vier nummers van het Gouwtijdschrift. 200blz. heemkundige bijdragen.

1.2. Gouwtijdingen

Maandelijks gratis digitale Gouwtijdingen : mededelingen, kringactiviteiten, weetjes.

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 ‘GoogleExplorer’ niet altijd toelaat 
alle mededelingen te lezen,  daarom is het aangeraden ‘Mozilla Firefox’ aan te klikken.

1.5. 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!

1.3. 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 maart 2015: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van februari 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!
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1.7. 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

ZIE OP DE OPENINGSBLADZIJDE WEBSTEK HKGA : DRINGENDE GEGEVENS.

1.6. Bijkomend abonnement Gouwtijdschrift

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

Als geschenk aan belangstellende kennissen.



2.1. Themakring Molenmuseum Sint-Amands

2.2. HK Taxandria - Turnhout

2.3. HK Jan Vleminck - Wijnegem
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2.5. HK Rijkevorsel

4.6. Den Crans - Borgerhout
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2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
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2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

2.1.  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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2.2. 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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2.3.  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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2.4.  HK Klein-Brabant

Nog steeds verkrijgbaar
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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	  

2.5. HK RijkevorselHeemkundige	  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	  
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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	  
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2.6. Den Crans - Borgerhout
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2.7. HK Erf & Heem - Sint-Katelijne-Waver
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4.8. HK Kontich
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2.9.  HK Adriaen Ghys - Vosselaar
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2.10. HK Heymissen - Hemiksem
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2.11. 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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2.12. HK Kasterlee-Lichtaart - Tielen



	  
	  

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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2.13. HK Vaertlinck - Willebroek

	  
	  

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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2.14. 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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3. Mededelingen

3.1. Familiekunde Vlaanderen

Dag van de familiegeschiedenis

15 maart 2015
FelixArchief Antwerpen
Iedereen welkom!

Alles over genealogie, familienamen en  (jouw) familiegeschiedenis

Presentaties • workshops • demonstraties

Bekende Vlamingen over hun familiegeschiedenis

Meer info op www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar

V.U. Marc Van den Cloot

GRATIS!

Familiekunde
Vlaanderen

50 JAAR

Schud 
eens aan je 
stamboom!
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       Familiekunde Vlaanderen vzw 
 Van Heybeeckstraat 3 
 2170 Merksem 
 Ondernemingsnummer 0410941587 
 administratie@familiekunde-vlaanderen.be 
  

  

Merksem, 15 januari 2014 
Geachte Mevrouw, Mijnheer, 
 
In 2015 bestaat Familiekunde Vlaanderen 50 jaar. Dit vieren we in het FelixArchief te Antwerpen (Oude 
Leeuwenrui 29) met een tweedaags evenement: ’50 jaar Familiekunde (in) Vlaanderen’ op zaterdag 
14 en zondag 15 maart 2015. Tijdens deze twee dagen vindt ook een genealogische beurs plaats in 
de grote zuilenzaal. Deze beurs is zowel op zaterdag als op zondag doorlopend geopend voor de 
bezoekers van 10u tot 17u. Wij nodigen U van harte uit om als standhouder hieraan deel te nemen.  
 
Enkele praktische gegevens: 
- de zuilenzaal is voor standhouders op 14 en 15 maart 2015 toegankelijk vanaf 9u. 
- standaardlengte van een stand: 3 meter of 6 meter (max. 6 meter).  
- er is gratis WiFi (draadloos internet) in de zuilenzaal beschikbaar, evenals voldoende stopcontacten. 
- u dient zelf verlengkabels, panelen en tafellakens e.d. te voorzien indien dit wenselijk is. 
- elke stand ontvangt twee gratis drankbonnetjes per dag. 
- voor zondagmiddag kan er een broodjeslunch aan 10 euro/standhouder besteld worden, via 
voorafgaandelijke inschrijving en betaling via onderstaande invulstrook of via 
administratie@familiekunde-vlaanderen.be. 
- ook op zaterdagmiddag is een broodjeslunch voor standhouders mogelijk, via gewone 
congresinschrijving: www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar/zaterdag/inschrijven. 
- standhouders moeten zich omwille van organisatorische redenen voor zaterdag 14 maart ook 
inschrijven als congresdeelnemer, in ruil voor een gratis koffie. 
- voor elke stand wordt een waarborg van 50 euro gevraagd, die vooraf te betalen is, maar deze wordt 
integraal teruggestort bij effectieve aanwezigheid en bij het achterlaten van een reine plaats. U kan 
ervoor opteren om als sponsor in de congresmap vermeld te worden indien u deze waarborg schenkt 
aan onze organisatie. We zijn u erg erkentelijk als u ons met een kleine bijdrage wil steunen ! 
- op zaterdag kan u betalend parkeren in parking Q-Park Godefriduskaai; op zondag is het gratis 
parkeren in de omgeving van het FelixArchief. 
 
Gelieve uw inschrijving vóór 31 januari 2015 te bezorgen:  
- via e-mail aan: administratie@familiekunde-vlaanderen.be of schriftelijk: Familiekunde 
Vlaanderen, Van Heybeeckstraat 3 B-2170 Merksem 
- via onze website: www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar  
Verdere vragen: www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar of administratie@familiekunde-
vlaanderen.be. We hopen u te mogen verwelkomen op 14 en 15 maart 2015 ! 
Met vriendelijke groeten van het organisatiecomité en de vrijwilligers van Familiekunde Vlaanderen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCHRIJVING GENEALOGISCHE BEURS: 50 jaar Familiekunde (in) Vlaanderen (14-15/03/2015) 
 
Naam of organisatie: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel/GSM van de verantwoordelijke standhouder: ……………………………………………………………. ……………… 
E-mailadres van de verantwoordelijke standhouder: …………………………………………………............................... 
Gewenst aantal meters voor de stand: 3 meter/ 6 meter (omcirkel uw keuze) 
Aantal deelnemers aan de stand:……………… deelnemers 
Aantal broodjeslunches op zondagmiddag 15 maart :………………stuks (10 euro/standhouder) 
Ik stort vooraf 50 euro als waarborg voor mijn deelname (en eventueel bijkomend ook het bedrag voor 
de broodjeslunches op zondag 15 maart) op rekeningnummer: IBAN: BE47 7360 1119 5480  BIC: 
KREDBEBB van Familiekunde Vlaanderen vzw. 
□ Ik wens niet als sponsor vermeld te worden in de congresmap en vraag dat het waarborgbedrag voor 
de stand nadien op mijn rekening teruggestort wordt.     
  Handtekening, 
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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. 

3.2. Vesalius Incognitus
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O
m de lezers die nu inpikken
wegwijs te maken in het ver-
haal, geven we heel kort de

nieuwe inzichten van Jozef Verhey-
den weer. Aan de hand van brieven
gericht aan kardinaal Granvelle
toonde Verheyden aan dat de dood
van Vesalius, alias Andries van We-
sel, een opgezet spel was om zijn
vrouw met wie het niet boterde, toe
te laten te hertrouwen. Volgens Ver-
heyden zou Vesalius onder de naam
Jan van Wesel een nieuw leven be-
gonnen zijn en 30 jaar later, in 1594
in de kerk van Lippelo begraven zijn.
De groep Vesaliusspecialisten rea-
geerde onmiddellijk in een poging
om deze theorie te ontmijnen.

Getuige Morillon
“Sinds februari 2014 heb ik bij het

herdenkingscomité van Andreas
Vesalius en bij consul Theo Dirix
aangedrongen op enige voorzichtig-
heid”, zegt Jozef Verheyden. “Na de recente
publicaties op het internet, als reactie op
mijn interview in Artsenkrant (zie AK 2382,
nvdr), voel ik mij niet meer verplicht tot eni-
ge terughoudendheid. Het is mij een raad-
sel hoe academici achter die onzin over 
Zakynthos blijven staan. De interpretaties
wisselen daar voortdurend.”

“Ik verblijf momenteel aan de Middel-
landse zee en ik kan de visu vaststellen dat
een storm of windluwte hoogstens twee da-
gen duurt. Te kort dus voor scheurbuik,
hoogstens goed voor ‘une catthare’, zeg maar
een snotvalling, waaronder Vesalius volgens
de tweede getuige, prior Morillon, zo ver-
schrikkelijk moet geleden hebben. Zelfs ge-
tuige Morillon moest er mee lachen, en ik
citeer letterlijk: ‘Je tiens que vous avez entendu le
trespas de Vesalius en son voyage de Jeruzalem, ou il
s’est laissé mourir par vraie misère pour laisser sa
veuve et fille unique, avec 3000 florins de rente et
10mille contant, bien empechée a trouver mari et
apres m’estre recommandez (...).’ Hier lees ik dus
dat Vesalius zich heeft laten doodverklaren
uit pure miserie...”

“Ik las de Papiers d’état du Cardinal Granvelle
in de negen boekdelen van Weiss, ik las ook
genoeg werken van en over Granvelle om

zijn sarcasme te begrijpen en zijn groeiende
vijandschap tegenover Vesalius te door-
gronden”, vervolgt Verheyden. “Wie Granvel-
le niet goed kent, leest inderdaad alleen wat
er staat. Men mag niet verwachten dat in
een brief om iemand om te kopen, het woord
‘omkopen’ zal voorkomen, ten behoeve van
latere lezers.”

Jan van Wesel
In hun reactie meldde de groep Vesalius-

specialisten dat er vele Jan van Wesels heb-
ben bestaan en dat er geen enkel bewijs is
dat de Jan van Wesel die in Lippelo begra-
ven ligt, effectief Vesalius zou zijn. “Er zijn
natuurlijk wel Jan van Wesels geweest in die
tijd, vooral dan in Brussel. Daar trad bijvoor-
beeld een burger Jan van Wesel op, in 1579,
als lid van het driekoppig bestuur onder
aartshertog Matthias. Dat is niet noodzake-
lijk Vesalius. Om de Jan van Wesel die in
Lippelo begraven ligt, te koppelen aan de
ondergedoken Vesalius schuif ik in mijn
boek wel zeven degelijk onderbouwde argu-
menten naar voren. Wie na het lezen van
deze argumenten en na eigen archiefonder-
zoek, meent beter te weten, die mag het
zeggen.”

“In Antwerpen was de naam ‘Van Wesel’
eerder zeldzaam”, vervolgt Verheyden. “Er
komt geen enkele Jan van Wesel voor in
de archiefindexen van 1559 tot 1595. Er is
daar wel op 30 juni 1564 ene Andries de
Wesele, zoon van Hendrik, koopman te
Venetië, aangekomen om er onder eed, en
onder zijn echte naam, zijn poorterschap
aan te vragen. Ik beweer daarbij nog niet
dat dit Vesalius is. Mijn interpretaties zijn
altijd voorzichtig. Maar op 29 mei 1564
vertrok Andreas Vesalius vanuit Jeruzalem
richting Venetië. Als de militaire schepen
toen niet gehinderd waren door een wind-
stilte (het waren galeien met zeilen), 
kon Vesalius ongeveer drie weken later in
Venetië aankomen. De reis van Venetië
naar Antwerpen duurde toen ongeveer
tien dagen. Men kan dit narekenen: dat
komt bijna dag op dag overeen met de
aankomst van ene Andries de Wesele in
Antwerpen.”

“En dan is er nog een tweede argument”,
zo gaat Verheyden verder in zijn betoog.
“Vesalius had in Jeruzalem een bedankings-
brief voor Philips II meegekregen, en die
brief is daar in Venetië netjes aangekomen,
zoals blijkt uit Spaanse archieven.”

Het beleg van Tunis
Afgaande op het grafschrift van Jan

van Wesel in Lippelo, concludeert Jo-
zef Verheyden ook dat Andreas Vesa-
lius in 1535 met Karel V heeft deelge-
nomen aan het Beleg van Tunis. Zijn
vader was ten slotte hofapotheker bij
Karel V. Een totaal nieuwe theorie
die meteen in vraag werd gesteld
door de groep Vesaliuskenners.

“De kritiek is vooral ingegeven
door het feit dat Vesalius pas in 1543
hofarts is geworden, bijgevolg on-
mogelijk bij het beleg van Tunis aan-
wezig kon zijn. Maar wie niet veel
weet over de Turkse oorlog van 1535,
kent zijn geschiedenis niet goed”,
gaat Verheyden in de tegenaanval.
“Ik lees meer echte archieven dan
boeken of encyclopedieën, en ik weet
de betrouwbaarheid van de bronnen
en getuigenissen in te schatten, zo-
als het hoort. Er was in de Turkse oor-

log een vloot met 30.000 man aan boord,
ook uit onze streken, en niet alleen de 200
hovelingen van keizer Karel.”

Positieve dialoog
Tot slot hoopt Jozef Verheyden op een po-

sitieve dialoog met de groep Vesaliusspeci-
alisten.”Het leven is te mooi om anderen
hun onderzoek en hun plezier niet te gun-
nen, en om van het Vesaliusonderzoek een
exclusief onderonsje te willen maken”, zegt
hij. “Ik kan de academici, Vesaliuskenners,
alleen maar aanraden om mijn werk eerst
eens rustig te lezen. Met een van hen heb ik
intussen al enkele interessante gedachten
en informatie kunnen uitwisselen. De mens
Vesalius komt er door deze informatie-uit-
wisseling en het archiefonderzoek beter uit
dan door het zoeken naar een graf en het
plaatsen van een standbeeld”, zo besluit ir.
Jozef Verheyden.

Henk Van Nieuwenhove
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C U L T U U R W I J Z E R

• Jozef Verheyden, Vesalius Incognitus. Incognito in 
Lippelo (1514-1594) kan besteld worden door over-
schrijving van 25 euro (verzendingskosten inbegrepen)
op rekeningnummer BE16 7440 5125 3274 van de 
Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel, met 
vermelding ‘Vesalius incognitus’ + uw naam en adres.

Ligt Andreas Vesalius begraven in de kerk van Lippelo of op het Griekse eiland Zakynthos?

In Artsenkrant 2382 (31 oktober 2014) brachten we het relaas van ir. Jozef Verheyden die beweert in de archieven overtuigend 
materiaal te hebben gevonden dat het mysterieuze verhaal van het overlijden van Vesalius op het eiland Zakynthos ondermijnt. 
Vesalius zou nog 30 jaar in cognito in onze contreien hebben geleefd en begraven liggen in Lippelo. In een reactie veegden een aantal
Vesaliuskenners deze theorie van tafel (AK 2383). Verheyden laat zich niet van zijn stuk brengen en reageert op zijn beurt. 

“Vesalius heeft zich laten 
doodverklaren uit pure miserie”

©
 H
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EEN VOLLEDIG NIEUWE VESALIUS-BIOGRAFIE ! 

VESALIUS INCOGNITUS, INCOGNITO IN LIPPELO 

Vesalius wordt dit jaar herdacht met congressen, tentoonstellingen, etc. Hij is 500 jaar 
geleden geboren. Wat men nog altijd niet weet, is dat hij na zijn geheimzinnig “overlijden” 
op een Grieks eiland Zakynthos, nog 30 jaren incognito leefde te Lippelo en Antwerpen. 

Hij stierf in 1594 te Lippelo, waar hij begraven ligt. Erelid Jozef Verheyden had archieven 
over hem liggen en schreef dit jaar een boek. Vesalius is tot nog toe “incognitus”. Dat 
betekent zowel ‘onbekend’ als ‘onbegrepen”. Veel tijdgenoten begrepen hem niet en ook 
voor ons is hij nog grotendeels onbekend gebleven. 

Dit boek maakt komaf met de vele fouten van vorige biografieën en met de onzin over zijn 
dood in 1564 op het eiland Zakynthos. Voor elke levensfase wordt het verschil gemaakt 
tussen feiten en interpretaties. 

Deze volledig nieuwe gegevens steunen op getuigenissen van een vriend en tijdgenoot, 
jonker Adriaen van Marselaer, en van andere archieven .Een deel hiervan is door de 
Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel al jarenlang op het internet gezet. 

De Artsenkrant (AK) kon het manuscript inkijken en stelde vast “ dat een aantal bronnen, 
waarop Jozef Verheyden zich baseert, het mysterie rond de laatste jaren en het levenseinde 
van Vesalius alleen maar groter maken”. (AK 07-11-14) De aanhangers van Zakynthos 
reageerden direct furieus zonder eerst het boek te lezen. (AK 14-11-14) 

Lees het boek en oordeel zelf… Te Lippelo  wordt al naar het graf gezocht… 

 

Gegevens over het boek: formaat A4 - gelijmd - 
vierkleurenkaft van 300 gr - 30 illustraties, ook in kleur - 120 
blz. op wit papier van 120 gr. 
 
Bestellen door overschrijving van 20 € + 5 € verzendings-
kosten op rekening, met vermelding “Vesalius”. 
IBAN: BE16  7440  5125  3274 
BIC: KREDBEBB. 
 
Contactpunten: 
Auteur Jozef Verheyden, GSM: 0497/255175, e-mail: 
jozef.verheyden1@gmail.com 
Uitgever: Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel. 
Tel.: 052/300363, e-mail: fransvranckaert@gmail.com of 
fons.m@scarlet.be  

 

Afhalen of op  Maatschappelijke Zetel , Daalkouter 2, 1840 Londerzeel, of in Archief van de 
Heemkring, Bibliotheek Londerzeel – Centrum, Molenstraat 5, 1840 Londerzeel,  op de 1e en 
3e zaterdagvoormiddag van de maand tussen 9 en 11.30 u. 



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 32

3.3. Stadsmusje
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3.4. Europees Jaar van het Industrieel Erfgoed

Op de eerste plaats onze beste wensen voor een actief en 
succesvol 2015

Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed

Ja, het is er - een idee dat vanaf 2009 sluimerde en dat in 2013 de ondersteuning kreeg van 
de Raad van Europa.
Op 6 maart wordt in Brussel de officiële start gegeven van het Europees Jaar van het 
Industrieel enn Technisch Erfgoed <http://www.industrialheritage2015.eu/>  
en de coördinatoren van de European Heritage Days (bij ons de ‘Open Monumentendag’) 
bepaalden reeds dat het globaal thema voor 2015 het industrieel en technisch erfgoed 
wordt.

Er komt dus véél op ons af !
Waarvan we jullie op de hoogte zullen houden via onze website <http://www.vvia.be/> , 
via onze Facebook-groep <https://www.facebook.com/groups/234100949985196/> , 
via onze groep op LinkedIn <https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4616634>  
en nu ook via Twitter <https://twitter.com/Industr_erfg_VL> 

In bijlage vindt U de informatietekst die VVIA eind vorig jaar verspreidde tijdens de 
informatie-avonden over het Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed. 
Het woord is nu aan de lokale verenigingen en iedereen die zich op één of andere wijze wil 
inzetten voor het industrieel en technisch erfgoed om van 2015 een succes te maken.
Verspreid deze tekst gerust via Uw wegen - naar verenigingen, vrienden en kennissen, 
de erfgoedcel, de cultuurraad van uw gemeente, Uw schepen van cultuur,... 

Wij gaan ook erg actief het nieuwe jaar in !
VVIA start in januari ook opnieuw met zijn cursusmodule ‘Inleiding tot de 
Industriële Archeologie’  <http://www.vvia.be/activiteiten/CURSUSSEN/cursus-ia.htm> - 
een must in het kader van 2015 !! 
Men kan nog steeds inschrijven. 
De eerste les heeft reeds plaats gevonden op 17 januari plaats in het MIAT in Gent.  
Meer informatie eveneens op onze website 
<http://www.vvia.be/activiteiten/CURSUSSEN/cursus-ia.htm>  
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En, indien U VVIA wil steunen: lid worden <http://www.vvia.be/lidworden.htm>  ! 
Slechts 25 euro per jaar - maar meer mag natuurlijk ook ;-)
U ontvangt dan tevens gratis het Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en 
Techniek <http://www.erfgoed.org/> ‘ (inbegrepen in ons lidgeld)
---------------------------------------------------------------------------------------
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
administratie @ vvia.be
Postbus 30 Postkantoor Stationswijk
B-9000 Gent 12

----------------------------------------------------------------------------------------

De VVIA is het platform voor vrijwilligersorganisaties en privaatrechtelijke initiatieven 
inzake studie, behoud en valorisatie van industrieel, technisch en wetenschappelijk 
erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
Sedert 1978 als onafhankelijke vereniging op de bres voor het industrieel en technisch 
erfgoed - zonder steun of subsidie van de Vlaamse overheid...
VVIA steunen ? Dat kan ! WORD LID-ABONNEE <http://www.vvia.be/lidworden.htm> 
----------------------------------------------------------------------------------------
VVIA is stichtend lid van de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en 
Technisch Erfgoed / European Federation of Associations of Industrial and Technical 
Heritage - www.e-faith.org/ <http://www.e-faith.org/>  en van het Forum van 
Erfgoedverenigingen, thans ‘Herita’
----------------------------------------------------------------------------------------

Noteer nu reeds: 
2015 wordt  het Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed !!!!



35

EUROPEES JAAR VAN HET
INDUSTRIEEL EN TECHNISCH ERFGOED

1. De Industriële Revolutie startte in de 18de en begin 19de eeuw op het Europees continent
en verbreidde zich van hieruit over alle werelddelen. Het was het begin van een globale 
economie, waarbij technieken, materialen, machines, kapitalen, maatschappelijke 
opvattingen alle grenzen overschreden.
Het industrieel en het technisch erfgoed zijn een pan-Europees erfgoed.

2. Enkele jaren geleden lanceerden verenigingen uit verschillende Europese landen,
verenigd in E-FAITH (Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch
Erfgoed) de idee om samen in zoveel mogelijk landen in de loop van één jaar, tezelfdertijd,
initiatieven te nemen en acties te lanceren om de waarde van dit erfgoed in de schijnwerpers
te plaatsen. Op korte tijd zegden meer dan 150 verenigingen en instellingen uit 19 Europese
landen hun steun aan het initiatief toe, en op tal van plaatsen - van Finland tot Andalusië -
werden door vrijwilligers, verenigingen en instellingen de handen uit de mouwen gestoken
Deze campagne, die vanuit het werkveld ontstond, ontwikkelt zich van onderuit, bottom-up, 
in tegenstelling tot de meeste andere Europese campagnes die top-down tot stand kwamen. 
Het is aldus een voorbeeld van burgerinitiatief en van de kracht van de verenigingen. Het is 
ook een test die zal aantonen op welke wijze overheden en instellingen in de verschillende 
landen en regio’s de inzet van verenigingen en vrijwilligers aanmoedigen, ernstig nemen en 
ondersteunen.

3. In maart 2013 vond de idee haar weerslag in een rapport en een resolutie goedgekeurd
door de Parlementaire Assemblé van de Raad van Europa 1: “The Assembly calls for 
continuous encouragement of public involvement and volunteer work that generates 
awareness and appreciation of the value of the industrial heritage and contributes through 
grassroots initiatives to designating for protection, preserving and converting to new uses 
thousands of industrial heritage sites across Europe. In this respect, the Assembly supports 
the campaign of the European Federation of Associations of Industrial and Technical 
Heritage (E-FAITH) calling for a European Industrial Heritage Year in 2015.” 
Dit betekende een stroomversnelling in de beweging.

4. Sedert het ontstaan van de belangstelling voor het industrieel erfgoed, vanaf het midden
van de jaren 1960 in Groot-Brittannië, nadien in andere landen, waren het steeds 
verenigingen en vrijwilligers die het voortouw namen. Zonder hun inzet zou vandaag een 
groot deel van dat erfgoed reeds reddeloos verloren zijn - en zou veel industrieel erfgoed 
ook vandaag nog steeds verloren gaan.
2015, Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed  wordt daarom een eerbetoon 
aan de onbezoldigde en onbaatzuchtige inzet van zovelen, in verenigingsverband of 
individueel.

1 Committee on Culture, Science, Education and Media: Industrial heritage in Europe. Report (Doc. 
13134, 15 February 2013. Rapporteur: Ms Ismeta DERVOZ) - 8 March 2013. Dit rapport kan in het Engels en 

het Frans gedownload worden van de webpagina: http://www.e-faith.org/home/?q=content/council-europe
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5. De belangrijkste doelstelling van E-FAITH is om in 2015 de contacten en samenwerking
tussen verenigingen en vrijwilligers over de grenzen heen aan te moedigen. Samen kunnen 
deze inderdaad méér bereiken, mekaars werking in inzet ondersteunen, ideeën, ervaringen en 
expertise uitwisselen.
2015 moet daartoe een aanzet zijn, een eerste stap die verder loopt en een vervolg kent in de 
jaren nadien.

6. Wat/hoe kunt U bijdragen aan
2015 Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed

Elke gemeente bezit wel één of ander relict, gebouw of site die getuigt van het 
industrieel en technisch verleden van Vlaanderen, van de ‘wortels van Flanders 
Technology’ zoals het vroeger zo mooi heette.
► U kunt met uw vereniging, buurtcomité, of met enkele vrienden een actie
ondernemen om dat erfgoed in de aandacht te zetten, om er voor te zorgen dat het 
niet meer verloren gaat of dat het op één of andere wijze beschermd zou worden.

Een verjaardag is een mooi alibi om iets te vieren. Gebeurde er in jouw gemeente iets 
100, 75, 50, 25,... jaar geleden inzake nijverheid en techniek. Een voorbeeld: in 2015 is 
het 75 jaar geleden dat onze grote ingenieur en bruggenbouwer Arthur Vierendeel 
overleed, bekend van de Vierendeel-ligger waarmee zoveel bruggen in de wereld en 
zelfs het WTC in New York ontworpen werd. Een ander voorbeeld: volgend jaar is het 
40 jaar geleden dat in Vlaanderen het eerste industrieel monument wettelijk beschermd 
werd, de jeneverstokerij Stellingwerff-Theunissen in Hasselt
► Help ons het lijstje van verjaardagen, dat nu reeds op de website van E-FAITH
prijkt aan te vullen met voor Vlaanderen relevante data. En probeer die dan volgend 
jaar op één of andere wijze te vieren

Tijdens de recente bijeenkomst van de coördinatoren van de European Heritage Days 
(bij ons de ‘Open Monumentendag’) werd het industrieel en technisch erfgoed als 
gezamelijk themaen als Europese rode draad naar voor geschoven. Intussen zijn er 
reeds een twintigtal landen die het industrieel erfgoed als (één van de) thema(’s) in 
september 2015 programmeren
► Kijk na wat de mogelijkheden in jouw gemeente zijn, en zet het industrieel
erfgoed prominent op het programma van volgende Open Monumentendag.

E-FAITH stimuleert de verbroedering tussen verenigingen van dezelfde aard en die 
zich voor een gelijkaardig industrieel erfgoed inzetten. Het gaat dan over verenigingen 
uit twee verschillende landen die mekaar ontmoeten, mekaar leren kennen, en zich 
onderling tot samenwerking verbinden - en waarvan bestuursleden en leden op termijn 
ware vrienden worden
► Zoek in een ander Europees land een vereniging die ongeveer op dezelfde manier
als de jouwe werkt en die min of meer de zelfde doelstellingen heeft. Leg het contact 
en kijk of het ‘klikt’. Wie weet wat daar nog uit voortspruit
De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie is sedert 1989 verbroederd met 
haar Catalaanse tegenhanger, en we kunnen maar besluiten dat het in de loop der jaren 
uitgroeide tot een héél grote win-win situatie. VVIA en E-FAITH kunnen je helpen bij 
het zoeken naar partners !

*

*

*

*
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E-FAITH organiseert een aantal grensoverschrijdende thematische stuurgroepen. 
Via die weg wil men komen tot een gezamenlijke aanpak van een gemeenschappelijke 
problematiek, of tot samenwerking bij het oplijsten, behouden of ontsluiten van een 
specifiek type industrieel of technisch erfgoed. 
► Je kunt je aansluiten bij één van de bestaande stuurgroepen, maar je kunt ook het
initiatief nemen voor een nieuwe stuurgroep waarvan jouw organisatie de locomotief 
wordt
Op dit ogenblik zijn reeds volgende stuurgroepen actief:
• gevaarlijk industrieelerfgoed erfgoed’ (vervuild of waarvan de werking niet in

overeenstemming is met de wet- en regelgeving over arbeidsveiligheid en -
hygiëne) - van deze stuurgroep is VVIA coördinator

• fabrieksschoorstenen als symbolen en merktekens in het landschap - met acties
ten voordele van fabrieksschoorstenen in mei en tijdens de Open
Monumentendag 2015

• behoud en herbestemming van havenkranen
• een Europese campagne ten voordele van het behoud van wind-, water- en

rosmolens (M3 - Mei Molen Maand, Mai Mois des Moulins, May Month of the
Mills).

• binnenvaartuigen en binnenvaart
• “Enterprise Industrial Heritage”- hoe kan men op basis van traditie, traditionele

technieken en erfgoed niche-bedrijfjes opstarten of in leven houden?
• Public opinion - er worden partners gezocht om een onderzoek op Europese

schaal te organiseren naar de houding van het publiek t.o.v. industrieel en
technisch erfgoed

• RESTOR Hydro - het opnieuw inschakelen van watermolens en waterkracht in
de productie van ‘blauwe’ energie

• ...

In alle landen wordt door vrijwilligers nu reeds hard gewerkt aan “2015 Campagne Industrieel 
en Technisch Erfgoed”.
We roepen dan ook iedereen op medewerking te verlenen en bij te dragen tot het welslagen 
van hét jaar.
Verspreid de boodschap via uw wegen !!!

Indien U of uw vereniging ideeën heeft, in 2015 activiteiten plant, of samenwerking zoekt met
gelijkgestemden uit een ander Europees land,

neem dan contact op met het Europees campagnesecretariaat:
E-FAITH - European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage

2015@e-faith.org
of via de website  http://www.industrialheritage2015.eu (voorlopig enkel in het Engels, 
maar binnenkort worden vertalingen in andere talen, o.m. het Nederlands, toegevoegd)

of in Vlaanderen
de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie 
vvia@vvia.be , website www.vvia.be -  en ook op Facebook

* *
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UITNODIGING 
Doe mee aan Open Monumentendag 2015! 

Hét monumentenfeest is op zondag 13 september 2015 al aan zijn 27ste editie toe! 
Het recept van Open Monumentendag is bekend: op de 2de zondag van september stellen 
honderden monumenten in heel Vlaanderen gratis hun deuren open.  

Open Monumentendag, ook voor jou! 

Vanaf 2015 is iedereen die iets wenst te organiseren voor Open Monumentendag 
welkom. Is jouw statig herenhuis de moeite waard om te bezoeken, vertel je graag over 
jouw passie voor die oude schoenfabriek of wil je mensen dat unieke erfgoedlandschap 
laten ontdekken? Meld je per mail aan bij Herita als organisator voor Open 
Monumentendag en bouw samen met ons aan het grote monumentenfeest.  

Schrijf je monument of activiteit in vóór 17 mei en geniet van extra promotie voor jouw 
Open Monumentendag.  

Vind je die deadline te vroeg? Geen probleem. Via het open inschrijvingssysteem kan je 
tot net voor Open Monumentendag nog activiteiten en monumenten toevoegen 
aan het programma. 

Geen thema, wel 6 categorieën 

Vanaf 2015 werken we niet langer met een thema maar leggen we accenten aan de 
hand van enkele categorieën:

Verborgen parel: exclusief erfgoed, onbekend voor het grote publiek 
Klassieker: bekende monumenten die steevast kunnen rekenen op een grote 

belangstelling  
Vergeet-me-nietje: klein en onopvallend erfgoed, onbekend en soms ook onbemind 
Herbestemming/Restauratie: onroerend erfgoed en de zorg ervoor met oog voor 

de toekomst 
Voor families: kinderen zijn de erfgoedzorgers van morgen en ontdekken vandaag 

wat gebouwen van vroeger (kunnen) betekenen 
Het Europees thema in 2015: de rode draad doorheen het Europese programma in 

2015 is industrieel en technisch erfgoed

Als lokale organisator bepaal je helemaal zelf rond welke categorie(ën) je werkt. Stel een 
programma samen op maat van jouw aanbod. Past jouw activiteit of openstelling niet 
meteen in een van deze 6 categorieën? Geen probleem. Zolang jouw activiteit of 
openstelling voldoet aan de basisvoorwaarden (gratis onroerend erfgoed op Open 
Monumentendag) wordt het opgenomen in het programma.  
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Infosessies: schrijf je nu in! 

Om je helemaal klaar te stomen voor deze vernieuwde Open Monumentendag 
organiseert Herita in de loop van januari-februari per provincie 3 infosessies. Dus ook 
bij jou in de buurt! Je komt er alles te weten over hoe we samen Open Monumentendag 
2015 organiseren. De infosessies zijn gratis, maar inschrijven is verplicht.  

Meer info vind je op onze website www.openmonumentendag.be 

(website beschikbaar vanaf 25 november) 

Vragen? 

Herita vzw | Open Monumentendag Vlaanderen 

Oude Beurs 27 | 2000 Antwerpen 

T 03 212 29 55  

E openmonumentendag@herita.be

Open Monumentendag is een initiatief van Herita in samenwerking met het agentschap Onroerend Erfgoed en 
VVSG 
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3.5. Voordracht

Voordracht de Goochelgeschiedenis in de Antwerpse Regio

Zie bij HKGA Lééft

onder 2.11  HK Gitschotelbuurtschap - Borgerhout
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3.6. 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 



‘Hierna een omschrijving van een ‘onbekend voorwerp’. 

Dank bij voorbaat.
Met vriendelijke groeten,
René De Valck
03 827 58 83
Heemkundige Kring ‘Hobuechen 1135’ Hoboken

De Heemkundige Kring ‘Hobuechen 1135’ (Hoboken) bezit deze ‘houten constructie’ 
(hoogte 140 cm, lengte 190 cm). De bovenste balk steekt aan de beide kanten verder uit, 
aan de ene kant afgerond, aan de andere kant met een afgerond T-vormig stuk.

De bovenzijde is eveneens afgerond, om er een doek over te leggen voor verdere 
bewerking?
Waarvoor wordt (of werd) dit gebruikt? 

Hoe wordt deze constructie genoemd?

Heb je meer informatie over deze constructie of ben je geïnteresseerd om het aan de 
collectie van je heemkundige kring toe te voegen, contacteer dan renedevalck@skynet.be 
<mailto:renedevalck@hobuechen.be> 
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4. Onbekend voorwerp

Wie kent dit voorwerp?
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Heb je meer informatie over deze 
constructie of ben je 
geïnteresseerd om het aan de 
collectie van je heemkundige kring 
toe te voegen, 
contacteer dan 
renedevalck@skynet.be 
<mailto:
renedevalck@hobuechen.be> 


