
 

VERSLAG 
Museumraad  
 
 
••••  d a t u m  

18/12/2018 

••••  a a n w e z i g  

Jef Vissers, Johan Ooms, Piet Van Deun, Ilse Verachtert, Leslie Brosens en Cor Kieboom 
••••  v e r o n t s c h u l d i g d  

Jos Brosens, Marc Van Aperen, Charis Kamoen, Jan Fret en Mai Meeusen 

••••  a f w e z i g  

Aloïs Van den Bossche, José Verbreuken, Marleen De Bie, Julien Kerremans en Karel Soors 
 

 
1. Goedkeuring verslag 19 september 2018 
 
Bespreking 
Geen opmerkingen. 
 
Besluit 
Het verslag wordt goedgekeurd en gepubliceerd op www.hoogstraten.be. 
 
2.       Evaluatie ‘Herr Burgermeister’ en ‘Nacht van het Kempens Erfgoed’ 
 
Bespreking 
Er zijn geen opmerkingen bij de tentoonstelling. De ‘Nacht van het Kempens Erfgoed’ kende 
een beperkte opkomst. Bezoekers konden materiaal uit WOI en WOII binnenbrengen om te 
laten beoordelen door drie experts. ‘Nacht van het Kempens Erfgoed’ is een regionaal 
evenement dat elk jaar opnieuw georganiseerd wordt. 
 
Besluit 
We zullen volgend waarschijnlijk opnieuw meedoen aan de ‘Nacht van het Kempens 
Erfgoed’. 
 
3.       Definitieve programmatie 2019 
 
Bespreking 
 
De definitieve programmatie (titels en data) voor 2019 is bekend. 
 

• Ortense | Chris Verbist – Nancy Bastiaenssen 
van 13 januari 2019 tot 24 maart 2019 
De opening van de tentoonstelling is op zondagnamiddag 13 januari. De 
Museumraad is uitgenodigd. 

 

• Maurits Bilcke (1913-1993) 
van 30 maart 2019 tot 23 juni 2019 
Op Erfgoeddag zondag 28 april zullen twee cursisten van het IKO het linosnijden en 
drukken demonstreren. Het thema van Erfgoeddag is ‘Hoe maakt u het?’. 

 

• IKO-laureaten 2019 
van 27 juni 2019 tot 28 juli 2019 



 

• Gekregen > Gekoesterd > Getoond - Een selectie uit 20 jaar schenkingen 
van 3 augustus 2019 tot 22 december 2019 

 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de programmatie. 
  
4.       Instap in Erfgoedinzicht: nieuwe museuminventaris van de Vlaamse Overheid 
 
Bespreking 
In het doorlichtingsverslag m.b.t het kwaliteitslabel stond dat we onze museuminventaris 
moesten overzetten naar een professioneel museumsysteem. De Vlaamse overheid biedt 
sinds dit jaar ‘ErfgoedInzicht’ aan. In de loop van 2019 stappen we in dit systeem in. Het zal 
voor 2019 een grote werklast vragen omdat een aantal zaken manueel aangepast moeten 
worden in onze huidige inventaris, alvorens we die database kunnen migreren naar het 
nieuwe systeem. 
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van het nieuw systeem. 
 
5.       Projecten 2019: “Vlaamse Meesters in situ” – “Liberation route” 
 
Bespreking 
Leen Huet is bezig met het schrijven van de teksten voor de touchscreen en website 
(www.vlaamsemeestersinsitu.be). Het project start in juni 2019. 
 
‘Liberation route’ is een nieuw project dat uitgaat van een Nederlandse organisatie. Het 
verbindt verschillende punten m.b.t. de bevrijding in 1944/1945. Hoogstraten, meer specifiek 
de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten, wordt een nieuw infopunt. Zie 
https://liberationroute.nl/ voor een overzicht van het project. 
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de stand van zaken van de twee projecten. 
 
6.       Procedure nieuwe Museumraad 
 
Bespreking 
Dit is de laatste vergadering van de Museumraad in de huidige samenstelling. De 
Museumraad bestaat uit 15 mensen: de schepen van cultuur (dit wordt Arnold Wittenberg) 
als voorzitter, zeven afgevaardigden vanuit de politieke fracties en zeven geïnteresseerden 
uit het culturele-erfgoedveld. De afgevaardigden vanuit de politieke fracties worden gekozen 
binnen de fracties en goedgekeurd in de gemeenteraad. Voor de zeven geïnteresseerden uit 
het culturele-erfgoedveld wordt een oproep in het gemeentelijk infoblad en website 
gelanceerd. De huidige zeven afgevaardigden uit het culturele erfgoedveld kiezen hun zeven 
opvolgers. Piet zal hiervoor de leden contacteren. 
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de procedure. 
 
Tot slot bedankt voorzitter Jef Vissers de leden van de Museumraad voor hun bijdrage 
de afgelopen jaren. Conservator Piet Van Deun bedankt Jef op zijn beurt voor de fijne 
samenwerking en de steun die het museum steeds kreeg van Jef. 
 


