MEDISCH ERFGOED IN
VLAANDEREN

Inleiding
Er beweegt wat rond het erfgoed van geneeskunde, zorg
en welzijn. De laatste jaren zijn enkele initiatieven op
poten gezet die wijzen op een nieuwe (en vernieuwde)
interesse voor dit soort erfgoed. We zetten er enkele op
een rij.
In 2016 vond een internationale workshop plaats
over medisch-erfgoedcollecties aan de Universiteit
Antwerpen, op initiatief van Hospitium vzw en het
Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed.
Ervaringen en best practices uit Nederland, Duitsland
en het Verenigd Koninkrijk gunden ons een blik over de
muur. Die kunnen helpen, want het bleek dat het medisch
erfgoed in ons land meer en meer onder druk komt te
staan. Bovendien was er geen gemeenschappelijk collectiebeleid, ontbrak een specifieke thesaurus en stond de
samenwerking tussen de verschillende organisaties nog
in de kinderschoenen.
Die kinderschoenen, dat was Hospitium vzw. Hospitium
is de vereniging voor de geschiedenis van de hospitalen
en zorg. Ze beoogt de studie en valorisatie van de
geschiedenis en het (on)roerend erfgoed van medische
en zorgactiviteiten in België. De vereniging wil het
medisch en zorgerfgoed toegankelijker maken voor een
ruim publiek. Een aantal projecten zijn succesvol voltooid,
zoals de publicatie Architectuur van Belgische hospitalen1.
Een aantal jaren later, in 2014, verscheen op initiatief
van Hospitium vzw IJzeren longen, warme harten2. Deze
uitgave bood een overzicht van alle medisch-erfgoedcollecties in de Benelux die publiek toegankelijk waren.
Van HistarUZ in Leuven over Sint-Janshospitaal in Brugge
tot l’Hôpital Notre-Dame à la Rose in Lessines: er is een
rijk en divers gamma aan medisch en zorgerfgoed. Het
bleek echter niet gemakkelijk om de samenwerking
tussen verschillende partners op een duurzame manier
te bestendigen, wegens communautaire en financiële
moeilijkheden. Vandaag bestaat Hospitium vzw nog
steeds en wordt volop onderzocht hoe ze hun werking
een nieuwe boost kunnen geven.
In 2021 werden uit andere richtingen stappen gezet.
Vanuit Erfgoedlab Antwerpen werd een project opgestart
rond de wijk Antwerpen-Noord. Daar is het algemeen
ziekenhuis Stuivenberg gevestigd is, dat in 2022-2023 zal
verhuizen naar een nieuw gebouw. Echter, het Lambotte
Museum, onderbracht in het ziekenhuis, kan niet mee
verhuizen. De toekomst van het museum en de collectie
is dus bijzonder onzeker. Erfgoedlab heeft daarom een
waarderingstraject opgestart. In 2021-2022 doorlopen

vrijwilligers van het museum, samen met nog een heel
aantal spelers, een traject om de collectie te waarderen
aan de hand van verschillende parameters en criteria.
Wat is de samenhang van de objecten en collecties?
Welke topstukken zijn er? En wat kunnen al deze stukken
betekenen voor de buurtbewoners, stad Antwerpen,
Vlaanderen en België? Dit ene vraagstuk, kan dit museum
blijven bestaan, is niet het enige, maar wel het belangrijkste.
KADOC en Museum Dr. Guislain zetten sinds 2021
de schouders onder een driejarig project dat inzet
op identificatie, sensibilisering, kennisopbouw en
kennisdeling rond het erfgoed van zorginstellingen en
-organisaties in Vlaanderen. Bedoeling is om met dit
project de grondslag te leggen voor een duurzaam
samenwerkingsverband dat via een dienstverlenende rol
de diverse doelgroepen rond zorg- en welzijnserfgoed wil
ondersteunen.
Ook in academische kringen is er aandacht voor
medisch en zorgerfgoed. Het Leuven Centre for Health
Humanities is een interdisciplinair onderzoekscentrum
opgericht in 2021. Het wil onderzoekers en academici
vanuit verschillende hoeken samenbrengen: sociologen,
historici, filosofen, wetenschappers en dergelijke. Als
deel van de internationale Health Humanities-beweging
zet het aan tot nadenken over onze ervaringen met
en kennis over gezondheid en ziekte. In een jaar dat in
heel wat facetten van ons leven door COVID-19 bepaald
werd, is deze invalshoek alleen nog maar meer relevant
geworden.

Rol van ETWIE
Met de werking rond wetenschappelijk erfgoed en het
themanetwerk academisch erfgoed, besloot ETWIE in
2021 om in te zetten op medisch erfgoed. We bouwden
voort op de collecties die in IJzeren longen, warme harten
werden opgenomen. Uit een eerste korte zoektocht
bleek namelijk dat er sedert de publicatie in 2014 heel
wat veranderd is. Het werd duidelijk dat medisch erfgoed
bedreigd wordt. Een nieuwe veldtekening en verdere
acties dringen zich dus op.
Hoofddoel is om een nieuw overzicht te maken om tot
een stand van zaken omtrent medisch erfgoed vandaag
te komen: welke speler heeft wat in zijn collectie? Tegelijk
vullen we deze veldtekening aan met noden en behoeftes
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die de collectiebeheerders rond deze collecties en kennis
formuleerden. Op die manier leggen we de pijnpunten
bloot. We spitsen ons toe op het werkingsgebied
van ETWIE: de collecties specifiek in Vlaanderen en
Nederlandstalig Brussel, en lieten Wallonië, Luxemburg
en Nederland buiten beschouwing.
Wat interessant is aan medisch-erfgoedcollecties is
dat er heel wat verschillende soorten actoren actief
rond zijn. Er zijn universitaire collecties, collecties van
ziekenhuizen, museale collecties en collecties waar het
medisch erfgoed slechts een heel klein aandeel betreft.
Voor elk van hen, die ook in IJzeren longen, warme
harten staat, maakten we een fiche waarbij we zowel de
focus van de collectie meenemen als gegevens omtrent
collectievorming, inventarisering, contacten met andere
collecties etc. Belangrijk zijn de noden en behoeftes die
de collectiebeheerders formuleerden. We vroegen elke
collectiebeheerder immers welke problemen ze zien
omtrent hun medische collectie en waar ze nood aan
hebben. Op basis van de antwoorden zullen we bekijken
wat we kunnen doen en waarmee we kunnen helpen.
Door de veldtekening te maken en te verspreiden via
collectiefiches, zullen in de eerste plaats collectiebeheerders beter op de hoogte zijn van wat hun collega’s
in huis hebben. Op die manier beogen we een betere
samenwerking en afstemming. Tegelijk is er sprake van
dat Hospitium vzw een nieuwe doorstart zal kennen, en
ook in dit opzicht is de veldtekening bijzonder interessant.
Op die manier kan het netwerk opnieuw naar elkaar toe
groeien en kan Hospitium een breder platform bieden
voor de verschillende collecties. Samen met ETWIE
kunnen de contacten verder versterkt worden. In 2022 zal
de veldtekening uitgebreid worden met andere collecties
en musea in bezit van medische objecten, met privéverzamelaars en in de mate van het mogelijke archieven
en bibliotheken.

Een synthese
In IJzeren longen, warme harten werden 26 Belgische
collecties opgenomen. Wij beperkten ons in 2021 tot de
Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse collecties en zo
konden we 19 collecties filteren. We beginnen met twee
collecties die er vandaag niet meer zijn. De eerste is de
medische collectie van het Maagdenhuis in Antwerpen.
Het Maagdenhuis was van 1533 tot 1882 een weeshuis
voor Antwerpse meisjes. Ook daarna deed het nog steeds
dienst als zorginstelling en werden het gebouwen van
het OCMW en voorlopers. Zo werd in 1884 de kapel van

het Maagdenhuis voor het eerst ingericht als museum.
De kunstcollectie verhuisde naar het nieuwe Museum
voor Schone Kunsten in Antwerpen en het museum werd
gesloten. Tot in 1930: het jaar van de Wereldtentoonstelling in Antwerpen en een internationaal congres over
liefdadigheid. COO, voorloper van het OCMW, besliste
om de voormalige kapel opnieuw open te stellen voor
publiek en de deuren van het nieuwe Maagdenhuismuseum openden zich.
Sinds 1985 beschikt het gelijknamige museum over de
volledige benedenverdieping. Je kan er kunst, schilder- en
beeldhouwwerken zien, samen met gebruiksvoorwerpen
uit het dagelijks leven van wezen, vondelingen en
armenzorg door de eeuwen heen. Tot begin 21e eeuw
bezat het museum ook een kleine collectie medischtechnisch erfgoed. Door heel wat verhuisbewegingen,
verandering van depots en een herorganisatie van
het OCMW in de hele Antwerpse stad werd de
focus van het museum scherper gesteld en werd de
medisch-technische collectie herbestemd en afgestoten.
Het ging voornamelijk om verpleegkundig materiaal uit
de late 19e en vooral 20e eeuw. Vandaag, in 2021, heeft
het museum geen medisch erfgoed an sich meer.
Een andere collectie die er ondertussen niet meer
als geheel is, is die van Het Gasthuis - Museum voor
Verpleegkunde in Duffel. Sinds 2015 is dit museum
gesloten en kreeg het gebouw een andere invulling als
kunstacademie en exporuimte. De collectie is gedeeltelijk in Museum Dr. Guislain terechtgekomen, namelijk
de zorgcollectie die een bruikleen was van het Convent
van Bethlehem en het Sint-Norbertusinstituut voor
Verpleegkunde in Duffel. De medische collectie in
bruikleen van vzw Hygeia werd overgebracht naar het
Lambotte Museum in Antwerpen.
In het ZNA Stuivenberg beheert de vzw Museum van
de Geschiedenis van de Gezondheidzorg het Lambotte
Museum. In één van de ronde ziekenzalen stellen ze een
deel van hun collectie tentoon. Die collectie is afkomstig
van verschillende hoeken: een eigen vzw-collectie maar
ook schenkingen en langdurige bruiklenen van andere
zoals vzw Hygeia, Verantare, OCMW Antwerpen en
het voormalige Zilvermuseum. De objecten stellen de
evolutie van de gezondheidszorg voor, in verschillende
medische takken zoals gastro-enterologie, cardiologie,
pneumologie enzovoort. Zoals vermeld in de inleiding is
de collectie momenteel voorwerp van een waarderingstraject, wegens de onzekere toekomst van de huisvesting
van het museum. Voorzitter Robrecht Van Hee ziet de
toekomst van het medisch erfgoed jammer genoeg niet
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positief in: er is meer ondersteuning en erkenning nodig.
Er is ook meer samenwerking en afstemming nodig
tussen collecties en musea. Hij wil vzw Hospitium daarom
een nieuwe start geven.
Ook in het Antwerpse is de Museumapotheek Oscar
Van Schoor gevestigd in het verenigingsgebouw van de
Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen. KAVA
biedt al sinds 1835 ondersteuning en diensten aan op
maat van apothekers. Na de renovatie van het Congrescentrum in 2018, bleef de museumapotheek haar plekje
behouden, dit keer in een vergaderzaal. Ook de boekenen tijdschriftencollectie is aanwezig in het gebouw.
Ruimte voor aangroei is er echter niet voldoende. In het
licht de vele historische apotheken die de deuren sluiten,
zorgt dit af en toe voor spijtige situaties. Schipperen
tussen haalbaarheid en behoud van erfgoed is zoals
steeds een moeilijke combinatie.
Een andere historische apotheek wordt bewaard en
tentoongesteld in het Volkskundemuseum in Brugge.
Dit museum maakt deel uit van het overkoepelende
Musea Brugge en herbergt nog andere objecten van het
dagelijks leven.
Gelijkaardig is de apothekerscollectie van het Huis van
Alijn. Het museum bezit de apotheek van Colardin met
prachtige apotheekpotten in Delfts aardewerk. Farmacie
was tot ver in de 20e eeuw gebaseerd op kruiden,
planten en mineralen, waarmee apothekers zelf hun
bereidingen maakten. Dat zo’n collecties passen binnen
musea die de focus op het leven van alledag leggen heeft
te maken met het feit dat de apotheker een belangrijke
sociale rol vervulde. Mensen gingen met hun klachten
eerst en vooral naar de apotheek, vooraleer ze naar de
dokter gingen.
Een vierde collectie opgebouwd rond apothekerserfgoed
is die van het Apotheekmuseum Maaseik, één van de
drie musea van het samenwerkingsverband Musea
Maaseik. Hier vind je de oudst bewaarde privé-apotheek
van Vlaanderen, die van Thomas Botti uit de 18e eeuw.
Interessant is dat deze vier apothekerscollecties in het
verleden en vandaag contacten onderhouden met de
apothekersgemeenschap, voornamelijk in functie van
identificatie van de objecten in de collectie. In de toekomst
rijzen er verschillende vragen over deze collecties,
gaande van waarderingstrajecten tot herbestemmingsmogelijkheden. Er is duidelijk nood aan een beter
overzicht van apothekerscollecties in Vlaanderen en
Brussel, evenals onderling contact.

In het Brusselse Neder-Over-Heembeek is een collectie
gewijd aan één tak van de geneeskunde. Het Belgisch
Museum voor Radiologie heeft een plekje in het Militair
Hospitaal Koningin Astrid. Het is een unieke collectie
die gerust de vergelijking kan weerstaan naast enorme
spelers als het Deutsches Röntgen Museum in Remscheid
en Museo della Radiologia in Palermo. De thuisbasis, het
ziekenhuis, wordt echter de komende jaren verbouwd
en vernieuwd. Het contract tussen het ziekenhuis en de
beheerders van de collectie, vzw Asklepios, loopt af in
2025. De collectie en de vzw zullen dus over enkele jaren
een nieuw onderkomen moeten zoeken en dat is geen
sinecure voor 1200m².
Hoewel het Museum en Archief van OCMW Brussel
kilometers archief bezit, is er toch ook een aanzienlijke
collectie medische objecten. Er komen er elke dag nog
bij dankzij geëngageerde vrijwilligers, maar langzaamaan
zien ze een tekort in het recente erfgoed. De banden met
ziekenhuizen, van wie het erfgoed afkomstig is, vervagen
door privatisering en het wegvallen van de contacten.
Collectiebeheerder David Guilardian is, samen met
Robrecht Van Hee, één van de trekkers van Hospitium
vzw.
Een bijzondere collectie vinden we in Leopoldsburg, in
het Museum van het Kamp van Beverlo. De medische
collectie is sterk verbonden met de site: dit was het
militair hospitaal; de objecten vertellen dus een specifiek
verhaal. Ook zij kampen met het probleem van mogelijke
sluiting van het museum en hebben voorlopig nog geen
alternatief.
Eveneens sterk verbonden met de locatie is het Gasthuismuseum Geel. Het grootste gedeelte van de collectie
omvat de verzameling van het Oud Gasthuis en schetst
een overzicht van de verzorging van de arme zieken,
van een ziekenhuis in een dorpsgemeenschap en van
het dagelijks kloosterleven van de zusters. Een tweede
kerncollectie is die van het voormalige Sint-Dimpnamuseum en de gezinsverpleging van geesteszieken. In
dat verband zijn ze betrokken bij het levend houden van
de zorgtraditie van de gezinsverpleging en organiseren ze
regelmatig evenementen en tentoonstellingen errond.
De Geelse Gezinsverpleging zal in 2022 voorgedragen
worden bij UNESCO om een plekje te krijgen op het
internationale Register van Goede Borgingspraktijken,
waaraan het museum meewerkt. Bijzonder, want het
is het eerste medisch gerelateerde traditie die vanuit
Vlaanderen op de lijst kan komen.
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De collectiebeheerders in het Gasthuismuseum zien veel
graten in een betere afstemming tussen gelijksoortige
collecties door middel van een netwerk rond medisch
erfgoed. Vooral rond toekomstig verzamelbeleid zijn er
wel wat vragen, die perfect zijn voor een gemeenschappelijke aanpak.
In Geel is er nog een kleine collectie: die van het Openbaar
Psychiatrisch Zorgcentrum Geel. Deze collectie is vooral
gericht op archief en heeft in mindere mate objecten, die
verder niet worden aangevuld. Een gelijkaardige collectie
is die van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in
Rekem. Beide collecties spitsen zich toe op verzorging
van psychiatrische patiënten. Aansluitend op hetzelfde
onderwerp is er in Gent het Museum Dr. Guislain.
Bijzonder is dat dit museum een heel sterke link met
(outsider)kunst legt. Ze zijn vooral op zoek naar meer
kennisuitwisseling met collega’s van andere medisch-erfgoedcollecties in de vorm van een netwerk.
Weinig medische objecten, maar eerder als zorgerfgoed
en verbonden met de site is de collectie van het
Sint-Janshospitaal in Damme. In dit hospitaal werden
arme zieken en passanten door de zuster- en broedergemeenschap verzorgd, en de collectie is een weerslag
van deze activiteiten. Het gaat daarbij om devotionele
objecten, kunst en gebruiksvoorwerpen zoals servies en
meubilair, naast enkele specifiek medische voorwerpen.
Als afgesloten en kleine collectie hebben de collectiebeheerder nood aan het delen van ervaringen omtrent
waarderingstrajecten en identificatie van objecten.
Van hetzelfde laken een broek: ook het Sint-Janshospitaal
in Brugge heeft een medische collectie. Die wordt beperkt
tentoongesteld in de museumruimte. Deze collectiefiche
ontbreekt vooralsnog, en wordt begin 2022 toegevoegd.
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Daarnaast zijn er nog drie fiches die voorlopig ontbreken.
In Leuven vinden we de erfgoedcollectie van HistarUZ
achter gesloten deuren. HistarUZ vertelde 100 jaar
geschiedenis van de Leuvense universitaire ziekenhuizen aan de hand van oude pillenbokalen, de eerste
gynaecologische toestellen en heel wat andere boeiende
objecten, foto’s en verhalen. Het museum op het
Kankerinstituut op ziekenhuiscampus Sint-Rafaël sloot
in 2020 de deuren en sindsdien zit alles stevig ingepakt
in depots op andere sites. In 2025, ter gelegenheid van
600 jaar universiteit in Leuven, zal het nieuwe Vesalius
museum openen, waarbij de collectie van HistarUZ zeker
een plekje krijgt. De plannen zijn nog volop in ontwikkeling, maar het museum zal in het teken staan van
wetenschap, zorg en samenleving.
In IJzeren longen, warme harten zien we twee collecties
in het Gentse die samenhangen met de universiteit.
Het gaat om Museum voor de Geschiedenis van de
Geneeskunde en Museum voor de Geschiedenis van
de Farmacie. De eerste collectie moest recent verhuizen
uit Het Pand. De tweede collectie, die van geschiedenis
van de farmacie, staat nog steeds op dezelfde plek: op
de faculteit farmaceutische wetenschappen. Die laatste
fiches worden ook begin 2022 ingevoegd.
In 2022 maken we werk van een uitbreiding van deze
veldtekening. We gaan op zoek naar musea en collectie
die ook medisch erfgoed hebben, zoals het MAS dat een
historische apotheek heeft, of het Instituut voor Tropische
Geneeskunde. We willen bovendien graag privéverzamelingen in kaart brengen. Tegelijk met het onderzoek rond
het medisch bedrijf en het uitwerken van twee acties die
volgen op de geformuleerde noden komt er dus nog heel
wat aan!

Allegaert, P. e.a. Architectuur van Belgische hospitalen. Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Afdeling monumenten en landschappen, 2004, 256 p.
Allegaert, P. & Van Roy, V. IJzeren longen, warme harten: musea en collecties van geneeskunde en zorg in België, Nederland en Luxemburg.
Antwerpen, Garant, 2013, 125 p.
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Medisch erfgoed in vlaanderen
Veldtekening medisch erfgoed - fase 1 (2021)
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MEDISCH ERFGOED - COLLECTIEFICHE

LAMBOTTE MUSEUM

VAN DE GESCHIEDENIS
VAN DE GEZONDHEIDSZORG

Situering

Over het erfgoed

De collectie van het Lambotte Museum van de Geschiedenis
van de Gezondheidszorg illustreert de geschiedenis van de
verschillende aspecten van zorg: zowel geneeskunde als
verpleegkunde als andere zorgonderdelen.

De collectie bestaat uit instrumenten, toestellen, boeken,
foto’s en archivalia. De objecten zijn getuige van het geneeskundig, verpleegkundig en farmaceutisch beroep doorheen de
eeuwen. Het gaat dan bijvoorbeeld om anesthesietoestellen,
rectoscopen, aerosolgeneratoren, zuurstofflessen, stalen
longen etc. Alle medische specialiteiten zijn vertegenwoordigd, zo ook de verpleegzorg.

Belangrijke thema’s richten zich op de diverse geneeskundige specialiteiten en op actuele thema’s zoals
klimaatinvloeden op de gezondheid, militaire aspecten in
de zorg en dergelijke. Er wordt eveneens ruim aandacht
besteed aan de naamgever van het museum namelijk
chirurg Albin Lambotte, die in het Stuivenberg ziekenhuis
werkte.

De locatie van het museum is zeer passend bij het thema:
in een ronde patiëntenzaal van het Stuivenbergziekenhuis.
Toen het ziekenhuis gebouwd werd tussen 1877 en 1884,
gebeurde dat in een voor die tijd revolutionaire paviljoenstijl: met acht ronde torens en per verdieping één grote
ronde zaal voor patiënten. Uitgerust met vooruitstrevende
middelen voor verwarming en verluchting, streefde men op
die manier naar een betere hygiëne.
Er zitten ongeveer 10.000 objecten in de collectie.
De oudste objecten dateren van het Ancien Régime (16e 18e eeuw). Het merendeel van de objecten dateert van de
19e en 20e eeuw.
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Collectieplan

Inventarisering

Er is geen collectieplan, wel een inventaris.

Er is een inventaris in Excel en in Adlib. Ca. 50% van de
objecten hebben een volledige beschrijving, 30% heeft een
meer oppervlakkige beschrijving.

Collectievorming
Prof. dr. Robrecht Van Hee begon voorwerpen en toestellen
te bewaren, die afgedankt werden door ziekenhuizen of
gepensioneerde artsen. Zo heeft de vzw vandaag een eigen
collectie en kregen ze schenkingen uit verschillende hoeken.
De grootste collectie is die van het OCMW. Daarnaast is er
nog een groot aandeel van Verantare, de Vereniging van
Antwerpse Anesthesisten en Reanimatoren. En ten slotte
zijn er nog een aantal kleinere schenkers zoals Hygeia en
het voormalige Zilvermuseum.

Digitalisering
50% van de collectie werd gefotografeerd en is toegankelijk
via Adlib.

Collectievorming gebeurt via giften, zowel van instellingen
als van private personen. Voorwerpen kunnen worden
aanvaard of geweigerd, sommige objecten worden uit de
collectie verwijderd. Op dit ogenblik (2021-2022) is er een
waarderingstraject aan de gang onder begeleiding van
Erfgoedlab Antwerpen.

Doos met rectoscoop en proctoscoop. Collectie MGG

Anesthesie ventilator. Collectie MGG
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Tentoonstelling
Er is een permanente tentoonstelling in een van de voormalige ronde ziekenzalen van het Stuivenberg ziekenhuis.
Een deel van die ruimte is voorzien voor de tijdelijke (jaarlijkse) tentoonstelling. Ook de depotruimtes zijn in het ziekenhuis voorzien.

Contacten met soortgelijke
collecties en musea
Er zijn contacten met vrijwel alle medische musea in België,
en met enkele in Nederland en Frankrijk. Het museum is
betrokken bij vzw Hospitium, de Belgische Vereniging voor
de Geschiedenis van Hospitalen en Zorg.

De objecten van de eigen collectie zijn beschikbaar voor
bruiklenen en er wordt ook uit andere collecties ontleend
voor tentoonstellingen. Op donderdag en zondag is het museum toegankelijk, evenals op afspraak.

Noden en behoeftes
Volgens beheerder Robrecht Van Hee is steun van de overheid,
zowel federaal, regionaal als lokaal, onontbeerlijk voor het
bewaren, valoriseren en onderhouden van de collectie. Er
dient ook meer samenwerking te komen tussen verschillende
musea en collecties met gelijkaardige doelstellingen. Daarbij
wordt een heropstart van Hospitium vzw beoogd.

Kleine houten stethoscoop van Pinard. Collectie MGG

Onderwijs en onderzoek
Objecten en foto’s worden gebruikt in colleges voor
studenten geneeskunde en studenten geschiedenis.

Injectienaalden. Collectie MGG
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Praktisch
Contactpersoon

Aantal medewerkers

Robrecht Van Hee, bob.van.hee@gmail.com
www.museumgeneeskunde.be

Er zijn een 10 tot 20-tal bestuursleden van de vzw die afwisselend het museum open houden en rondleidingen geven.

Locatie museum of collectie

Subsidies

ZNA Stuivenberg
Lange Beeldekensstraat 267
2060 Antwerpen

Niet gesubsidieerd. Er is een vzw-werking sinds 2004 (vzw
Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg) en
er is tot op heden één private sponsor.
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MEDISCH ERFGOED - COLLECTIEFICHE

MUSEUMAPOTHEEK
OSCAR VAN SCHOOR

Situering

Over het erfgoed

De museumapotheek Oscar Van Schoor bestaat uit twee
grote delen. Enerzijds gaat het om het meubilair van
wijlen de Mechelse apotheker Prosper Van Melckebeke uit
midden 19e eeuw. De inhoud van de apotheek anderzijds
is voornamelijk afkomstig van apotheker Oscar Van Schoor
(vrnl. begin 20e eeuw). Deze museale apotheek is sinds
2001 in eigendom van KAVA, de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen, opgericht in 1835. Voordien was de
collectie eigendom van Provincie Antwerpen.

De collectie bestaat uit een volledige apotheek met
meubilair: kasten, toonkasten, een vergifkast en een
winkelbalie. Er zijn ook flessen, vijzels, balansen, kolven,
tinctuurpersen, snijplanken voor kruiden, pillenplanken,
een alambiek, grote koperen weegschalen, een wandtapijt,
beeld van Dodoens en andere objecten. In totaal zijn er zo’n
700 objecten, die o.a in de apotheekkasten opgeborgen
zijn.

Apotheker Oscar Van Schoor vestigde zich begin 20e eeuw
in Antwerpen en had een hart voor erfgoed, folklore en
musea. Hij was tevens een verwoed verzamelaar en zeer
bedrijvig in de beroepsvereniging van apothekers. Zijn
verzameling werd geschonken door zijn weduwe.

Bijzonder is de opgevulde zaagvis: de zaagtand, de snuit
van zo’n zaagvis, was het embleem van een toenmalige
apotheek. Dit exemplaar was eigendom van Frans Claes,
museumconservator van het Antwerpse Museum voor
Oudheden (Vleeshuis). Het oudste object is het meubilair,
dat ofwel van 1840 dateert (oprichting van een apotheek
in Mechelen door de vader van Van Melckebeke), ofwel van
1886 (na verhuis naar een nieuw pand in Antwerpen door
Prosper Van Melckebeke).
In de gebouwen van KAVA zit ook de CommV Bibliotheca
Pharmaceutica Antverpiensis met meer dan 3.000 volumes
(boeken en tijdschriften) over de farmaciegeschiedenis
vanaf de 16e eeuw tot heden. De kern is afkomstig van
professor en apotheker Leo Jules Vandewiele, die in 1999
overgenomen en aangevuld werd met de collectie van de
vereniging.
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Collectieplan

Inventarisering

Er is geen collectieplan aanwezig, wel een inventaris.

De bibliotheek is raadpleegbaar via de digitale catalogus
van UAntwerpen.

Collectievorming
Regelmatig krijgen ze nog boeken, toestellen of een
schilderij aangeboden, die ze al dan niet opnemen. Behalve
een heel sporadische toevoeging, is de collectie statisch.

Digitalisering
De collectie is niet gedigitaliseerd.

Museumapotheek Oscar Van Schoor, toonkasten. Collectie KAVA
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Tentoonstelling
De collectie wordt permanent tentoongesteld midden in
het KAVA Congrescentrum, als een blikvanger voor de bezoekers. Het Congrescentrum is het verenigingsgebouw van
de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen. De
ruimte waar de museumapotheek is opgesteld doet dienst
als kleine vergaderzaal.

Contacten met soortgelijke
collecties en musea
Er zijn contacten met het Centrum voor Pharmaceutisch
Erfgoed te Urk (Nederland) en KAVA is lid van Kring voor de
Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux.

Een aantal objecten zijn ook als decoratie tentoongesteld in
de inkomhal en in andere vergaderzalen. De bibliotheek en
de museumapotheek is toegankelijk na afspraak. De bibliotheek is raadpleegbaar via de online catalogus van Universiteit Antwerpen.
Er is een klein depot in het KCC zelf, waar ook de museumapotheek is tentoongesteld.

Noden en behoeftes
Er worden meer en meer historische apotheken gesloten,
waarbij het historisch interieur en het erfgoed bedreigd is.
KAVA zou een oplossing kunnen en willen bieden, maar kampt
met plaatsgebrek en interesse van het merendeel van het
bestuur van de vereniging.

Weegschaal en schilderij. Collectie KAVA

Onderwijs en onderzoek
Niet van toepassing

Zaagtanden. Collectie KAVA
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Praktisch
Contactpersoon

Aantal medewerkers

Guy De Munck, gdm@kava.be
https://www.kava.be/

1

Locatie museum of collectie

Subsidies
Niet gesubsidieerd

KCC (Congresgebouw van Koninklijke Apothekersvereniging
van Antwerpen)
Consciencestraat 41
2000 Antwerpen

Museumapotheek Oscar Van Schoor, toonbank. Collectie KAVA
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VOLKSKUNDEMUSEUM
- MUSEA BRUGGE

Situering

Over het erfgoed

Musea Brugge verenigt 13 stedelijke musea, met kunst en
erfgoed van de 15e tot en met de 21e eeuw. Eén van deze
is het Volkskundemuseum. Dit museum toont het dagelijks
leven in Brugge in de 19e en begin 20e eeuw. Er is onder
meer een klaslokaaltje, een kruidenier, een herberg, een
suikerbakkerij en een kleermakersatelier. Qua medisch
erfgoed is er ook een oude apotheek.

Het museum bezit het interieur van de apotheek van
Paul Vande Vyvere (1897-1973). De inrichting dateert
van ca. 1863, toen grootvader Richard Vande Vyvere zijn
apotheek herinrichtte in empirestijl. Het schrijnwerk werd
na aankoop door het museum gerestaureerd. Het interieur
is gereconstrueerd: zalfpotten, glazen potten, vijzels,
schepjes, weegschalen… Er is ook een destillatieopstelling
om geneeskrachtige elementen uit planten te scheiden van
niet-bruikbare delen. Het uithangbord van Apotheek Vande
Vyvere behoort ook tot de collectie. Daarop staat een slang
die uit een beker drinkt: attributen van de Griekse godin
Hygieia, dochter van Asklepios, god van de geneeskunde.
De collectie van Musea Brugge is samen goed voor meer
dan 70.000 objecten. Qua medische collectie in het
Volkskundemuseum gaat het om een 1000-tal objecten,
daterend van de 19e en 20e eeuw.
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Collectieplan

Inventarisering

Er is een overkoepelend collectieplan voor Musea Brugge.

Musea Brugge maakt gebruik van Axiell (Adlib) voor de
registratie van de collectie. De medische collectie van
het Volkskundemuseum is nog niet geregistreerd. In
functie van de verhuis naar een nieuwe erfgoeddepot, de
Erfgoedfabriek, loopt er momenteel (anno 2021-2022) een
inhaalbeweging op vlak van registratie.

Collectievorming
Er is geen actief verwervingsbeleid voor de medische
collectie. Zeer sporadisch worden voorwerpen aangeboden
die heel specifiek thuishoren in deze collectie; deze worden
dan ook opgenomen.

Digitalisering
De collectie van Musea Brugge is online raadpleegbaar via
Erfgoedbrugge.be en Erfgoedinzicht. Een beschrijving van de
apotheek en een kleine selectie objecten is te vinden op de
website van Musea Brugge.

De apotheek. Musea Brugge, collectie Volkskundemuseum © Stad Brugge
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Tentoonstelling
Het interieur van apotheek Vande Vyvere is in één van de
voormalige werkmanshuisjes in het Volkskundemuseum
opgesteld, samen met de apothekersbenodigheden en
-materiaal. Er worden tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd op de bovenverdieping van het museum.
Voorlopig wordt alle erfgoed in het museum zelf
bewaard, maar vanaf 2023 zal dit in het nieuwe depot, de
Erfgoedfabriek, te vinden zijn.

Contacten met soortgelijke
collecties en musea
Er zijn contacten met de Brugse medisch-historische
werkgroep ‘Montanus’. Montanus wijdt zich aan de studie
van de geschiedenis van de geneeskunde en de geneeskundige wetenschappen, van het hospitaalwezen, de
ziekenzorg en de farmacie.

Noden en behoeftes
Momenteel ligt het accent op de registratie in functie van de
verhuis naar de Erfgoedfabriek. Daarbij is vooral nood aan
kennis over de benaming en het gebruik van ongeïdentificeerde voorwerpen.
Na 2024 zullen verschillende waarderingstrajecten worden
opgestart voor specifieke deelcollecties van Musea Brugge.

Uithangbord Apotheek Vande Vyvere.
Musea Brugge, collectie Volkskundemuseum © Stad Brugge

Onderwijs en onderzoek
Er is momenteel geen actieve werking op vlak van onderzoek
en onderwijs voor deze deelcollectie.

De apotheek. Musea Brugge, collectie Volkskundemuseum © Stad Brugge
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Praktisch
Contactpersoon

Aantal medewerkers

Geert Souvereyns, geert.souvereyns@brugge.be

Musea Brugge heeft één conservator erfgoed van het
dagelijkse leven en één registrator. Zij leggen zich o.a. toe
op de collectie van het Volkskundemuseum

Locatie museum of collectie
Dijver 12
8000 Brugge

Subsidies
Musea Brugge vallen onder het gezag van het stadsbestuur
en worden structureel gesubsidieerd door de Vlaamse
Overheid.
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HUIS VAN ALIJN

Situering

Over het erfgoed

Het Huis van Alijn is ondergebracht in het enige bewaarde
middeleeuwse godshuis in Gent. Het werd gesticht als
boetedoening en zieken, armen en hulpbehoevenden
werden er verzorgd en onderdak gegeven. In 1883 werd
het godshuis een beluik voor arbeidersgezinnen en dat tot
het midden van de 20e eeuw. In 1941 werd het gebouw
gekocht door het Gentse stadsbestuur en twee jaar later
werd het als beschermd moment geklasseerd. Ondertussen
was de Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen
sinds de jaren 1920 het erfgoed van alledag aan het verzamelen in het Caermersklooster. In 1962 verhuisde de
collectie en opende het Museum voor Volksunde. In 2000
kreeg het museum een nieuwe naam die verwijst naar de
ontstaansgeschiedenis van het gebouw: het Huis van Alijn.

Er is een kleine deelcollectie medisch en zorgerfgoed. Er is wel
degelijk een link met het leven van alledag: vroeger trok met
niet direct naar de dokter bij kwaaltjes en ziektes. Apothekers
vervulden namelijk die rol. Er is het apotheekinterieur dat tot
1955 deel uitmaakte van de Gentse apotheek Colardin uit
de Lange Munt in Gent. Het interieur is in Louis XV-stijl. Er
zijn heel wat objecten die apothekers gebruikten voor het
bereiden van medicijnen: een collectie 17e- en 18e-eeuwse
potten in Delfts aardewerk (van apotheek Rabau in Gent),
mortieren, vijzels, waterfilters, bewaarflessen, medicijnboeken etc. Deze komen uit apotheek van Colardin en uit
andere Gentse apotheken. Er zijn ook drie leermodellen die
te maken hebben met het ongeboren leven.

De collectie bestaat uit objecten die het leven van alledag
en de levenscyclus vertegenwoordigen. Het gros van de
collectie gaat om objecten die deze scharniermomenten
in het leven vertegenwoordigen, bijvoorbeeld geboorte,
communie, huwelijk, overlijden. Daarnaast zijn er enkele
interieurs bewaard, o.a. de bakker, de tingieter etc.

Er zijn ongeveer 300 medische en farmaceutische objecten,
gaande van de 17e tot de 20e eeuw.
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Collectieplan

Inventarisering

Er is een collectieplan, dat in 2022 wordt geüpdatet.

De collectie is volledig geïnventariseerd in Adlib.

Collectievorming

Digitalisering

In 2005 gebeurde er een diepgaand onderzoek op de
apothekerspotten. Elke apothekerspot werd onderzocht
door een deskundige. Het resultaat is een uitgebreid
dossier met meer uitleg over welke substantie in welke pot
zat en waarvoor het bedoeld was. De medische collectie
wordt niet verder aangevuld, omdat dit niet meer behoort
tot de kerncollectie.

De collectie is volledig gedigitaliseerd en online toegankelijk
via Erfgoedinzicht.

Apothekerspot voor het bewaren van muntstroop.
Collectie Huis van Alijn

Hertsgewei als uithangteken van de apotheek.
Collectie Huis van Alijn
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Tentoonstelling
Het Huis van Alijn is een publiek toegankelijk museum,
maar de apotheek en het medisch erfgoed is niet in de tentoonstelling opgesteld. Her en der zijn er wel kleine medische zaken tentoon gesteld, zoals een reisapotheek of een
huisapotheeksetje. De apotheek en de potten zijn een bewaarcollectie.

Contacten met soortgelijke
collecties en musea
Er zijn in het verleden contacten geweest met andere
farmaceutische collecties, apothekers en privéverzamelaars.

Noden en behoeftes
Aangezien het Huis van Alijn zich concentreert op het erfgoed
rond het leven van alledag en het familiaal leven met ankerpunten zoals geboorte, huwelijk en sterfte, heeft het medisch
erfgoed geen hoofdrol in de collectie. Het is een bewaarcollectie: ze wordt niet tentoongesteld en er gebeurt geen
onderzoek meer op. In het nieuwe collectieplan zal moeten
bekeken worden of dit nog past in het collectieprofiel.

Tand van een zaagvis. Collectie Huis van Alijn

Onderwijs en onderzoek
Er wordt geen onderzoek meer gedaan op deze collectie.
Als het gaat om het bredere verhaal als het leven van
alledag met scharniermomenten, gebeurt dat wel nog. Dan
gaat het bijvoorbeeld om volksreligie, devotie en de link
tussen geboorte of overlijden met zorg en geneeskunde.

Interieur van de apotheek © Karel Cole
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Praktisch
Contactpersoon

Aantal medewerkers

Laurent De Maertelaer, laurent.demaertelaer@stad.gent

De museumploeg telt ongeveer 20 personen, die voor alle
deelcollecties werken.

Locatie museum of collectie
Kraanlei 65
9000 Gent

Subsidies
Het museum wordt gesubsidieerd door het Cultureelerfgoeddecreet als landelijk ingedeeld museum.
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APOTHEEKMUSEUM
MAASEIK

Situering

Over het erfgoed

Het Apotheekmuseum in Maaseik herbergt de oudste
bewaarde privé-apotheek van België. Het gaat om de
18e-eeuwse apotheek van Thomas Botti, die in totaal zes
generaties lang werd gebruikt. Ook de laatste apotheker,
Guillaume Van Venckenray stopte in 1959, wordt in
herinnering gebracht met enkele persoonlijke objecten
en mysterieuze apothekersbenodigdheden. Zo vertelt het
museum over de betekenis van deze apotheek in de regio
Maaseik en over de geschiedenis van de farmacie.

De collectie bestaat uit meubilair, farmaceutische potten
en instrumenten: toonbanken, laden met kruiden, een vergiftenkast, houten, porseleinen en tinnen potten, vijzels,
pillenplanken en spatels etc. Achter de apotheek is een
kruidentuin, gereconstrueerd op basis van archeologisch
onderzoek.
Er zijn meer dan 2.000 objecten, verdeeld over de
verschillende subcollecties. De oudste objecten zijn houten
potten met deksel van ca. 1550 en een vijzel met opschrift
uit 1634. Alle objecten dateren van de 16e-17e eeuw tot de
eerste helft van de 20e eeuw.
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Collectieplan

Inventarisering

Er is een collectieplan, dat in 2021 vernieuwd werd.

De collectie is volledig geïnventariseerd in Adlib.

Collectievorming

Digitalisering

Er is geen actief verwervingsbeleid. Zeer sporadisch worden
voorwerpen aangeboden die heel specifiek thuishoren in
deze collectie; deze worden dan ook opgenomen.

De collectie is volledig gedigitaliseerd en online raadpleegbaar
via Erfgoedplus. Het museum is toegankelijk via een virtuele
tour.

Balans. Collectie Musea Maaseik
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Tentoonstelling
Het Apotheekmuseum is gevestigd in het historisch pand
‘Den Blauwe Leeuwe’, dat meer dan 300 jaar dienst heeft
gedaan als apotheek. Er is een publieke museumruimte
waar het merendeel van de collectie is tentoongesteld.
Er worden ook tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd.

Contacten met soortgelijke
collecties en musea
Er zijn contacten met lokale apothekers en met de Stichting
Farmaceutisch Erfgoed in Nederland rond de benaming en
het gebruik van ongeïdentificeerde voorwerpen.

Noden en behoeftes
Musea Maaseik zou het nuttig vinden om een beter overzicht
te hebben van apothekers- en medische collecties en met
natuurhistorische collecties rond de kruidentuin. Meer contact
tussen deze collecties en beheerders zal van pas komen in
functie van determinatie en waardebepaling van objecten,
overleg rond bruiklenen en schenkingen en het aanleggen van
een gebruikscollectie zoals kruiden.

Toonkasten en vergiftenkastje. Collectie Musea Maaseik

Onderwijs en onderzoek
Specifieke deelcollecties worden gebruikt voor educatieve doeleinden (scholen en andere gegidste groepen)
en er wordt een educatieve gebruikscollectie momenteel
opgebouwd.
Flesje met poeder van de plant Atropa belladonna of wolfskers.
Collectie Musea Maaseik
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Praktisch
Contactpersoon

Aantal medewerkers

Inge Brungs, inge.brungs@maaseik.be
Stephanie Cousin, stephanie.cousin@maaseik.be

Musea Maaseik heeft 4 medewerkers, die werkzaam zijn
voor de drie musea: Apotheekmuseum, Regionaal Archeologisch Museum en de kerkschatten van Sint-Catharina.

Locatie museum of collectie
Pand ‘Den Blauwen Leeuw’
Markt 45
3680 Maaseik

Subsidies
Het museum is onderdeel van een groter gesubsidieerd
geheel als regionaal ingedeeld museum: Musea Maaseik

Toonkasten en vergiftenkastje. Collectie Musea Maaseik
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BELGISCH MUSEUM
VOOR RADIOLOGIE

Situering

Over het erfgoed

Het Belgisch Museum voor Radiologie bewaart, identificeert
en valoriseert erfgoed dat in verband staat met radiologie.
De collectie toont een overzicht en de evolutie van het
radiologisch verleden sinds het ontstaan in 1895. Er worden
reconstructies uitgebeeld van radiologische praktijken
vroeger, door verschillende objecten tentoon te stellen
en door posters met tekst en uitleg over verschillende
aspecten van medische beeldvorming.

De collectie bestaat uit allerlei soorten objecten: uitrusting,
kledij en uniformen, gereedschap, grote en kleine
toestellen en instrumenten, boeken en archiefmateriaal.
Het museum bewaart ook de verhalen en de kennis rond
de opkomst en toepassing van radiologie, samen met heel
wat archiefmateriaal en foto’s.
Er zijn ongeveer 5.000 objecten, daterend van 1895
(ontdekking röntgenstraling) tot heden.
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Collectieplan

Inventarisering

Er is geen collectieplan, wel een inventaris.

Er is 80% van de collectie geïnventariseerd.

Collectievorming

Digitalisering

Het museum wordt beheerd door de vzw Asklepios, die
instaan voor behoud, beheer, promotie en tentoonstellen
van de collectie. De collectie wordt actief aangevuld,
rekening houdend met het plaatsgebrek.

Wat geïnventariseerd is, is publiek toegankelijk via de website
van het museum.

Röntgentoestel met houten tafel, 1920. Collectie Belgisch Museum voor Radiologie
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Tentoonstelling
De collectie wordt grotendeels tentoongesteld in de gangen
en ruimtes van het Militair Hospitaal Koningin Astrid in
Neder-Over-Heembeek. Ook de depots zijn hier gevestigd.
Er is een vaste museumopstelling, die vrij en op afspraak
(rondleiding) toegankelijk is. Er worden ook tijdelijke
tentoonstellingen georganiseerd.

Contacten met soortgelijke
collecties en musea
Er zijn contacten met de International Society for the History
of Radiology (ISHRAD), het Deutsches Röntgen Museum in
Remscheid, de Nederlandse Vereniging Radiologie en de
Société Française de Radiologie.

Noden en behoeftes
Wellicht zal het museum en de collectie in 2025, met de
verbouwing van het Hospitaal, geen locatie meer hebben. Er is
dus nood aan een nieuwe vaste plek en aan nieuwe financiële
middelen om een goed behoud en beheer mogelijk te houden.

Röntgengenerator, 1920. Collectie Belgisch Museum voor Radiologie

Onderwijs en onderzoek
Er is een speciaal programma met animaties voor het lager
onderwijs.
Eerste Belgische röntgenfoto van een onbekend object.
Collectie Belgisch Museum voor Radiologie
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Praktisch
Contactpersoon

Aantal medewerkers

Renaat Van den Broek, info@radiology-museum.be

Er zijn een tiental vrijwilligers en een Raad van Bestuur.
Een vijftal medewerkers zijn uitermate actief en staan in
voor het dagelijks beheer.

Locatie museum of collectie
Militair Hospitaal Koningin Astrid
Bruinstraat 200
1120 Brussel - Neder-Over-Heembeek

Subsidies
Niet gesubsidieerd.

Loden schorten, 1990. Collectie Belgisch Museum voor Radiologie
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MUSEUM EN ARCHIEF

VAN HET OCMW BRUSSEL

Situering

Over het erfgoed

De collectie medisch erfgoed focust rond de zorgactiviteiten van het OCMW: de openbare ziekenhuizen, andere
instellingen zoals rust- en verzorgingstehuizen, weeshuizen
en dergelijke, en daarnaast ook de sociale diensten.

De collectie bestaat uit objecten en archief. De grootste
collectie is het archief: kaarten, plannen, affiches, foto’s
en documenten. Verder zijn er ook museale collecties
met medisch materiaal en kunstwerken, en bibliothecair
materiaal. Het medisch materiaal is heel divers: toestellen,
machines, verpleegmateriaal, gereedschappen, pillendoosjes…
Er is ongeveer 15 km archief, enkele kilometers boeken en
tussen 10.000 en 20.000 objecten. Een deel ervan is nog niet
geïnventariseerd: daar wordt gestaag werk van gemaakt. Het
oudste object is een archiefdocument uit 1204.
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Collectieplan

Inventarisering

Er is geen collectieplan, er zijn wel inventarissen.

Ongeveer 80% van de collectie is geïnventariseerd: archief
via Microsoft Excel, bibliotheek in Pallas en objecten via
Filemaker Pro.

Collectievorming
Er zijn regelmatig aanbiedingen om objecten toe te voegen
aan de collectie: via zorginstellingen, via giften en legaten.
Bij verwervingen moet er een link zijn met zorgactiviteiten,
liefst ook een link met Brussel. Verder wordt dit object
per object bekeken. Bij verwervingen worden de objecten
vrijwel meteen geïnventariseerd.

Digitalisering
De collectie is volledig gedigitaliseerd en online toegankelijk
via Erfgoedinzicht.

Afstoting is niet mogelijk omwille van het juridisch statuut
van giften, legaten en van openbare collectie.

Objecten in transitdepot van Museum en Archief van het OCMW Brussel

32

Tentoonstelling
Er is een kleine vaste tentoonstelling op de hoofdzetel (in
de gangen en vergaderzalen van het OCMW) en er worden
sporadisch tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd. De
collectie is na afspraak te bezoeken. Er zijn zowel depotruimtes in de hoofdzetel van het OCMW Brussel, als in de
aparte zorginstellingen als externe gehuurde ruimtes.

Contacten met soortgelijke
collecties en musea
Er zijn contacten in verband met bruiklenen van andere
collecties voor tentoonstellingen. Gezamenlijk is er
onderling contact via Hospitium vzw, en verder met alle
verwante instellingen en vorsers (Lessines, Antwerpen,
Leuven, Brugge, Geel...). Rond academisch onderzoek zijn
er contacten via de ULB en het netwerk Health in History
(KU Leuven).

Noden en behoeftes
Een coördinatie over de medisch-erfgoedcollecties heen zou
een meerwaarde zijn: beter overzicht van wie wat bewaart,
wat het verzamelbeleid is van elke beheerder en samenwerking rond valorisatie voor publiek.
Intern gezien wordt er minder verworven vanuit de ziekenhuizen zelf, omdat de contactpersonen ginds wegvallen. De
linken verdwijnen dus om aan nieuwe objecten te komen op
die manier. Tegelijk worden de ziekenhuizen autonoom in
plaats van gelinkt aan het OCMW, wat ook zorgt voor minder
toevoer van objecten.
Objecten in transitdepot van Museum en Archief
van het OCMW Brussel

Dat kan ervoor zorgen dat recent erfgoed in de vergeethoek
verdwijnt.

Onderwijs en onderzoek
Vooral het archief en de bibliotheek worden bestudeerd
(door universiteiten voor seminarieonderzoek, bachelorproeven of masterthesissen en doctoraal onderzoek).
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Praktisch
Contactpersoon

Aantal medewerkers

David Guilardian, david.guilardian@ocmwbxl.brussels

1-5 medewerkers

Locatie museum of collectie
Gebouw OCMW Brussel
Hoogstraat 298a
1000 Brussel

Subsidies
Niet gesubsidieerd

34

MEDISCH ERFGOED - COLLECTIEFICHE

MUSEUM VAN HET
KAMP VAN BEVERLO

Situering

Over het erfgoed

Het Kamp van Beverlo is een groot militair domein in
Leopoldsburg. Het museum bevindt zich in het voormalig
militair hospitaal van de site uit 1850. Het schetst het
ontstaan en de evolutie van het militaire kamp en de
gemeente Leopoldsburg. De medische deelcollectie is
dus verbonden met het hospitaal en vertelt dit specifiek
verhaal. Deze objecten zijn voornamelijk opgesteld in één
van de vier ziekenzalen.

De collectie bestaat uit medische apparatuur en
instrumenten die verbonden zijn met de werkzaamheden in dit militair hospitaal, zoals o.a. een ijzeren
long, röntgenapparaten, rolstoelen, tandartsinstallatie,
weegschalen, verdovingstoestellen, autoclaven (toestel om
te steriliseren), beademingstoestellen, email verpleegmateriaal en kleinere instrumenten. Er zijn ook uniformen van
verpleegkundigen en dokters.
Er zijn naar schatting 300 objecten, allen eigendom van de
vzw Museum van het Kamp van Beverlo. Het oudste object
is een autoclaaf (een steriliseertoestel op basis van stoom)
uit 1919.
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Collectieplan

Inventarisering

Er is geen collectieplan aanwezig.

Er is een lijst van de objecten met foto’s.

Collectievorming

Digitalisering

De objecten zijn afkomstig van de werking van het hospitaal
zelf, van de militaire apotheek in Nijvel, van de Medische
Dienst van het leger en van giften van plaatselijke artsen.

De collectie is niet gedigitaliseerd.

Af en toe worden er objecten aangeboden, dan wordt
telkens bekeken of het in het museum past.

Apothekersmateriaal. Collectie Museum van het Kamp van Beverlo
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Tentoonstelling
Het museum bevindt zich op het militair domein in Leopoldsburg, samen met enkele kleine depotruimtes. Het museum werd opgericht in 1972 en bevindt zich vanaf 1982 op
deze locatie. Er is een permanente tentoonstelling, die te
bezoeken is op vaste momenten en op afspraak.

Contacten met soortgelijke
collecties en musea
Niet van toepassing

Noden en behoeftes
Er is sprake van dat de site in 2025-2026 verkocht en herbestemd zal worden. In het nieuw geplande museum van
Leopoldsburg, Liberation Garden, is echter geen plek voorzien.
Men weet nog niet wat men met de collectie zal doen.

Uniformen, gereedschap en toestellen.
Collectie Museum van het Kamp van Beverlo

Onderwijs en onderzoek
Niet van toepassing

Radiografietoestel. Collectie Museum van het Kamp van Beverlo
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Praktisch
Contactpersoon

Aantal medewerkers

Thieu Kessels, museumkvb@skynet.be

Op vrijwillige basis zijn 13 mensen twee halve dagen actief
voor de hele collectie die meer omvat dan enkel de medische collectie.

Locatie museum of collectie
Museum van het Kamp van Beverlo
Hechtelse Steenweg 9
3970 Leopoldsburg

Subsidies
Er is een beperkte jaarlijkse subsidie van de gemeente
Leopoldsburg.

IJzeren long. Collectie Museum van het Kamp van Beverlo
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GASTHUISMUSEUM
GEEL

Situering

Over het erfgoed

De collectie van het Gasthuismuseum is in eerste instantie
gelinkt aan het oude Geelse Oud gasthuis en overige zorginstellingen van de Geelse Gasthuiszusters (bijvoorbeeld het
moederhuis en het ouderentehuis). Het museum herbergt
eveneens de collectie van het voormalige Sint-Dimpnamuseum, waaronder collectiestukken die gelinkt worden aan
de opvang van geesteszieken door de Sint-Dimpnakerk.

De collectie bestaat uit heel wat materiaal: meubilair van
het gasthuis en recenter meubilair van andere zorginstellingen van de Gasthuiszusters Augustinessen, cultusobjecten
zoals heiligenbeelden en het archief van het oud gasthuis
(o.a. rekeningboeken).

De medische collectie van het voormalige gasthuis schetst
een overzicht van de verzorging van zieken in een ziekenhuis in een dorpsgemeenschap van 1500 tot begin 1900.
In de jaren 1990 werd de collectie aangevuld met medisch
materiaal uit de 20e eeuw, enerzijds binnen de collectie
van de Gasthuiszusters Augustinessen via hun bestaande
zorginstellingen, anderzijds door particuliere schenkingen.
Een tweede focus betreft de eeuwenoude verzorging van
geesteszieken, met de legende van Sint-Dimpna als startpunt daarvan. Het gaat in dit geval eerder om hagiotherapie, een ritueel van zeven boeten, dan om een puur medische insteek.

Er zijn heel wat instrumenten en verpleegkundig materiaal.
Zo zijn er injectiespuiten, oorsondes, microscopen, bedpannen, aderklemmen, stethoscopen, bloeddrukmeters etc. Er
zijn ook heel wat apotheekpotten, samen met archiefmateriaal over apotheekwerking. Dit zijn grotendeels objecten
die in situ gebruikt en bewaard werden. In 2014 kreeg het
museum daarnaast nog een schenking van KAVA, de Koninklijke Apothekers Vereniging van Antwerpen.
Er zijn ongeveer 650 medische objecten, op een totaal van
ca. 10.000. Eén van de oudste stukken zijn de handgeschilderde apotheekpotten uit de 17e eeuw. Daarnaast is er een
stamper en mortier op naam van overste De la Cousture,
met datering 1700.
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Collectieplan

Inventarisering

Er is een collectieplan met de geschiedenis van de collectie
en herkomst van de objecten, beschrijving van de kernen deelcollecties, collectieregistratie, maatregelen rond
behoud en beheer en richtlijnen rond collectievorming
(verzamel- en afstootbeleid).

De collectie is volledig geregistreerd in Adlib: basisregistratie
met een uniek nummer voor elk object en van elk object
een foto. De medische collectie is niet geregistreerd als
specifieke deelcollectie noch benoemd als aparte categorie.
Er loopt anno 2021 een herpakkingstraject.

Collectievorming
Het verzamelbeleid van het Gasthuismuseum is bepaald
door zijn missie: het koesteren van de klooster- en ziekenzorgcollecties, de verhalen over de verzorging op de site en
over de wereldwijde gekende gezinsverpleging van geesteszieken in Geel. Aankopen kunnen sinds 2011 gebeuren
mits goedkeuring van het College van Burgemeester en
Schepenen en de Gemeenteraad, als er zich haalbare
opportuniteiten aandienen. Er wordt gestreefd om objecten
te verzamelen en immaterieel erfgoed te documenteren
dat in relatie staat tot het Gasthuismuseum, de verering van
de Heilige Dimpna, ziekenzorg of de deelcollecties.

Digitalisering
Er is van elk object een foto. Momenteel zijn de medewerkers
bezig met inkanteling in Erfgoedinzicht en daartoe worden
nieuwe foto’s gemaakt.

Het museum neemt soms ook objecten aan die belangrijk
zijn voor de Geelse gemeenschap en die door verwaarlozing
dreigen te verdwijnen. De Sint-Dimpnacollectie wordt actief
uitgebreid. Rond de medische collectie wordt niet actief
verzameld omdat er geen zicht op is waar er nood aan is.

Injectiespuit. Collectie Gasthuismuseum Geel

Lavementskan. Collectie Gasthuismuseum Geel
© Camille Droogmans
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Tentoonstelling
Het museum bevindt zich in het gebouwencomplex van het
oude gasthuis, dat in 1286 opgericht werd en vanaf 1552
overgenomen door de Gasthuiszusters Augustinessen. Het
was in gebruik tot 1914-1919 en werd bewoond tot 1969.
De collectie en de site vormen dus een historische entiteit.
Er is een vaste museumopstelling en er worden ook tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd. De objecten uit
de collectie zijn beschikbaar voor bruiklenen. De depots
bevinden zich ook op de site van het oude gasthuis.

Handboeien en dwangbuis. Collectie Gasthuismuseum Geel

© Eddy Huybrechts

Contacten met soortgelijke
collecties en musea
Er zijn contacten met volgende organisaties:
• OPZ Geel en Bezoekerscentrum Pas-Sage: afspraken
rond verzamelbeleid en rond ‘In het spoor van Dimpna’
(rondleiding);
• Vlaamse Tinvereniging: bruiklenen en kennis omtrent
tinnen voorwerpen;
• Stadsarchief Geel: gebruik fotocollectie en bewaring
van de papieren collectie. Het Stadsarchief en het
Gasthuismuseum vormen samen de Dienst Erfgoed van
Stad Geel;
• Duffelse Heemkring: tentoonstellen van het receptenboek
van de Gasthuiszusters Augustinessen van Geel (15521642);
• Voor bruiklenen en schenkingen in het algemeen, o.a.
Industriemuseum en Museum voor de Geschiedenis
van de Geneeskunde UGent.

Noden en behoeftes
Gasthuismuseum Geel zou veel baat hebben bij een betere
afstemming met andere medisch-erfgoedcollecties. In dat
opzicht zien ze een meerwaarde in een netwerk rond medisch
erfgoed, met een overzicht van wat er zich bevindt in andere
collecties, waar hiaten zijn en wat al ten overvloede wordt
bewaard.

Onderwijs en onderzoek
Tentoonstellingen vormen het startpunt voor eigen
onderzoek, waarbij er ook telkens een publicatie hoort. Er
werd en wordt heel wat onderzoek gevoerd door het Geels
Geschiedkundig Genootschap.
Er worden thesisonderwerpen aangeboden, vooral met de
focus op kunstgeschiedenis.

Intern gezien zou een waarderingstraject interessant zijn. Zo
kunnen ze meer inzichten in de collectie krijgen en het verzamelbeleid verder aanscherpen. Twee centrale vragen die ze
daarbij hebben zijn: ‘hoe gaan we om met nieuwe schenkingen’
en ‘wat doen we met de collectie die later werd aangevuld,
zonder een link met de gasthuiszusters, wel met ziekenzorg’.
Een derde nood ziet het Gasthuismuseum in advies en aanbevelingen rond herverpakken. Hoe kunnen ze omgaan met
specifieke materialen zoals kurk, rubber etc.? Hoe pakken ze
andere musea en collecties zo’n verpakkingstraject aan?
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Praktisch
Contactpersoon

Aantal medewerkers

Jolien Hoekx, jolien.hoekx@geel.be

1-5 medewerkers, niet specifiek alleen met medisch
erfgoed bezig

Locatie museum of collectie
Gasthuismuseum Geel
Gasthuisstraat 1
2440 Geel

Subsidies
Het museum is een stedelijke instelling en wordt dus
gefinancierd door Stad Geel.

Spalk. Collectie Gasthuismuseum Geel © Camille Droogmans
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BEZOEKERSCENTRUM
OPZ GEEL

Situering

Over het erfgoed

OPZ Geel is een openbaar psychiatrisch zorg- en kenniscentrum dat gespecialiseerde zorg aanbiedt aan mensen
met een psychiatrische zorgvraag. Meer dan 700 jaar
geleden namen de inwoners van de stad Geel al mensen
met psychische problemen op in hun huis. Het ging om
pelgrims die bij het graf van de Heilige Dimpna genezing
kwamen afsmeken voor hun ‘krankzinnigheid’, zoals hun
psychische kwetsbaarheid toen werd genoemd.

De collectie van OPZ Geel bevat archief, audiovisueel
materiaal en objecten rond psychiatrie en psychiatrische
gezinsverpleging. Het omvangrijkste deel van de collectie
bestaat uit archiefdocumenten. Zo zijn alle medische
dossiers van patiënten bewaard.

Begin jaren 1980 werd de Sanokliniek opgericht, en
samen met de gezinsverpleging vormden zij de twee grote
entiteiten van het OPZ Geel. In 2002 werd daar een kinderen jongerenpsychiatrie aan toegevoegd en stelselmatig
werd het zorgaanbod sterk verbreed.

Er zijn zo’n 200 objecten, uit de 19e en 20e eeuw: kunstobjecten, religieuze objecten en medische instrumenten
zoals tangen, anatomische scharen, pincetten, scalpels,
wondhaken, leermodellen etc.

OPZ Geel heeft een bezoekerscentrum ‘Pas-sage’. Scholen
of groepen kunnen onder begeleiding van ervaringsdeskundigen een rondleiding krijgen, waarbij de historiek van
de gebouwen, de instelling en het concept van gezinsverpleging uit de doeken gedaan wordt.
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Collectieplan

Inventarisering

Er is geen collectieplan.

90% van de collectie is geïnventariseerd via Microsoft Excel.

Collectievorming

Digitalisering

Er is een heel beperkte toevoeging van objecten aan de
collectie. Het archief wordt wel actief aangevuld.

De foto- en filmcollectie is voor 90% gedigitaliseerd en ontsluiting gebeurt via de projectwebsite van Tussen de mensen.
Archief en objecten zijn niet geïnventariseerd.

Tekening met eigen bloed door Herman Derive. Collectie OPZ Geel
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Tentoonstelling
Sinds 2015 is er een bezoekerscentrum op het terrein van
OPZ Geel, dat een permanente tentoonstelling herbergt.
Dit is op afspraak te bezoeken door scholen en groepen. Er
worden ook rondwandelingen over de historische campus
aangeboden met uitleg over psychiatrische zorg en gezinsverpleging in Geel.

Contacten met soortgelijke
collecties en musea
Er zijn contacten met Museum Dr. Guislain rond erfgoed
en outsiderkunst. Rond identificatie is er contact met het
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Rekem (Lanaken).

Deze rondleidingen kunnen door gidsen en ervaringsdeskundigen gebeuren en bezoekers maken daarbij kennis met
de psychiatrie vroeger en vandaag. Er worden tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd, zoals voor Open Monumentendag of Erfgoeddag, als er een link met het thema kan
gelegd worden.

Noden en behoeftes
Er zijn geen noden omtrent de objectencollectie, aangezien die
heel statisch is.

Model voor de studie van frenologie. Collectie OPZ Geel

Onderwijs en onderzoek
De objecten worden niet voor onderwijs of onderzoek
gebruikt. Het medisch archief zou in principe wel kunnen
gebruikt worden (er is veel vraag), maar dat kan niet
omwille van privacywetgeving en het medisch beroepsgeheim. Dit geldt ook voor niet-medische informatie uit
patiëntendossiers.

Kaart Colonies d’Aliénés à Gheel. Bezoekerscentrum OPZ Geel

45

Praktisch
Contactpersoon

Aantal medewerkers

Bert Boeckx, bert.boeckx@opzgeel.be

1 medewerker

Locatie museum of collectie

Subsidies

Dr. Sanodreef 4
2440 Geel

Niet gesubsidieerd
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OPZC
REKEM

Situering

Over het erfgoed

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum is een psychiatrische instelling in Rekem (Lanaken), opgericht in 1921.
Van 1921 tot 1974 functioneerden het kasteel van d’Aspremont-Lynden en het domein als psychiatrische instelling,
op initiatief van dr. Glorieux. In de jaren 1960 komen er
plannen voor een nieuw domein aan de Daalbroekstraat in
Rekem, waar nu nog steeds het zorgcentrum gevestigd is.
Een blik op de site kan je ook zien in het Canvasprogramma
Publiek Geheim: ‘Het krankzinnigenkerkhof van Rekem’.

De collectie bestaat uit plattegronden en plannen, foto’s,
ziekenhuisbedden,
elektroshocktoestellen,
tandartsinstrumenten, pincetten, spuiten, chirurgisch materiaal,
sondes, sterilisatiemateriaal, EKG-toestellen, verlostangen,
krukken. Vroeger had het ziekenhuis ook een eigen
brandweer, waardoor er nog steeds enkele brandweerwagens uit de 19e-20e eeuw in collectie staan.

Er is een erfgoedcollectie waar verschillende onderwerpen
aan bod komen: de oude site van OPZC Rekem, de werking
ervan, de therapieën, de medische collectie, de beddenzalen, de werkhuizen en de brandweer.

Ook tot de collectie behoort archiefmateriaal (o.a. archief
van de voormalige landbouwkolonie op dezelfde site) en
een aantal medische boeken. Er zijn ook interviews met
oud-personeelsleden die tot de collectie behoren.
Er zijn 789 objecten, waarvan het overgrote deel medische
objecten zijn. De rest gaat om landbouwwerktuigen en
religieuze objecten, die verbonden zijn met de site als
landbouwkolonie en als psychiatrisch ziekenhuis. Een klein
deel van de collectie zijn landbouwwerktuigen en religieuze
objecten. Het merendeel van de objecten dateert van na
1921. Sommige objecten en archiefdocumenten zijn ouder.
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Collectieplan

Inventarisering

Er is geen collectieplan, wel een inventaris.

Alle objecten zijn geïnventariseerd in Erfgoedplus.

Collectievorming

Digitalisering

Er worden af en toe objecten aangeboden. Deze moeten
met de instelling OPZC Rekem te maken hebben vooraleer
ze in collectie belanden.

De collectie is volledig gedigitaliseerd en toegankelijk via
Erfgoedplus. Ter gelegenheid van 100 jaar psychiatrie in
Rekem werd een virtuele tour (360°) doorheen het kasteel
d’Aspremont gemaakt, met een enscenering met hoe het er
vroeger aan toe ging.

Bezoekerscentrum van het OPZC Rekem
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Tentoonstelling
In het oude boerderijgebouw van het domein werd een
bezoekerscentrum ingericht. Op de bovenverdieping zijn er
zes ruimtes waar heel wat van de collectie tentoongesteld
is. Op het gelijkvloers staan de brandweerwagens. Dit is na
afspraak toegankelijk. Er worden tijdelijke tentoonstellingen
georganiseerd, zoals op Erfgoeddag en Open Monumentendag. Het depot is op dezelfde site gelokaliseerd.

Contacten met soortgelijke
collecties en musea
Er zijn contacten rond inventarisatie met OPZ Geel en met
de Dienst Cultureel Erfgoed van gemeente Lanaken.ie.

Noden en behoeftes
OPZC Rekem zou graag meer aansluiting vinden met de
erfgoedsector (netwerk) en meer openstaan voor het publiek.
Het zou nuttig zijn om na het wegvallen van de stedelijke
Erfgoedraad terug wat meer samenwerking met de gemeente
en Dienst Cultureel Erfgoed te krijgen.
Bezoekerscentrum van het OPZC Rekem

Studenten die interesse hebben om een eindwerk te maken
rond de landbouwkolonie of een ander onderwerp zouden een
goede aanvulling zijn.

Bezoekerscentrum van het OPZC Rekem

Onderwijs en onderzoek
Er komen regelmatig scholen en studenten op bezoek, die
een rondleiding krijgen met meer informatie over psychiatrie vroeger en nu, en over de tendensen binnen de
geestelijke gezondheidszorg.
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Praktisch
Contactpersoon

Aantal medewerkers

Anja Parthoens, anja.parthoens@opzcrekem.be

Eén + vier vrijwilligers

Locatie museum of collectie

Subsidies

Daalbroekstraat 106
3621 Rekem

Niet gesubsidieerd.
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MUSEUM
DR. GUISLAIN

Situering

Over het erfgoed

Museum Dr. Guislain beheert een collectie opgebouwd
rond de geschiedenis van de psychiatrie en zorg, kunst en
waanzin. Het museum bevindt zich op de site van het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain, genoemd naar psychiater
Jozef Guislain. Hij was de eerste arts die zich specialiseerde
in het behandelen van geestesziekten en ijverde voor een
humane behandeling van deze patiënten. Het hospitaal
werd in 1857 gebouwd en het is sinds 1986 een museum.

Het gaat vooral om medische en verpleegkundige
toestellen en instrumenten zoals urinalen, schedelmeters,
elektroshocktoestellen, didactische modellen, foto’s en
diverse kunstobjecten. Er is ook een bibliotheek en een
archief.
Er zijn tussen 10.000 en 20.000 objecten en de meeste
dateren van de 19e tot de 21e eeuw. De bibliotheek bevat
een 25.000-tal boeken.

De collectie van het Museum Dr. Guislain bevat objecten
rond de geschiedenis van de psychiatrie, bijzondere
jeugdzorg en (outsider)kunst. Er is ook een uitgebreide
bibliotheek en archief.
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Collectieplan

Inventarisering

Er is een collectieplan.

Nagenoeg 100% is geïnventariseerd, op stukniveau of op
deelcollectieniveau.

Collectievorming
Collectievorming gebeurt op basis van het collectieplan.

Digitalisering
De collectie wordt stelselmatig gedigitaliseerd en is raadpleegbaar via erfgoedinzicht.be (objecten) en cageweb.be
(bibliotheek).

Didactisch model van hoofd en hersenen. Collectie Museum Dr. Guislain
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Tentoonstelling
Er is een vaste museumopstelling die publiek toegankelijk
is. Er worden ook regelmatig tijdelijke tentoonstellingen
georganiseerd. De depots zijn op dezelfde locatie als het
museum.

Contacten met soortgelijke
collecties en musea
Er zijn contacten met heel wat andere collecties en
musea rond o.a. collectievorming en collectiemobiliteit,
voor registratie of waarderen en voor bruiklenen, zowel
nationaal als internationaal.

Noden en behoeftes
Een grotere kennisuitwisseling met collega’s van andere
medisch-erfgoedcollecties in de vorm van een netwerk zou
welkom zijn. Ze willen graag ook beter kunnen doorverwijzen
naar andere collecties als ze aanbiedingen krijgen die niet
passen in het eigen collectieplan.

Boeien. Collectie Museum Dr. Guislain

Onderwijs en onderzoek
Er gebeurt regelmatig onderzoek op de collectie, o.a.
onderzoek in medische archieven en registers van patiënten.
Dat kan zowel intern als door externen gebeuren.
KADOC en Museum Dr. Guislain zetten samen de schouders
onder een driejarig project rond zorgerfgoed. Op die
manier willen ze inzetten op sensibilisering, identificatie,
kennisopbouw en kennisdeling rond het erfgoed van zorginstellingen en zorgorganisaties in Vlaanderen. Het project
moet de grondslag leggen voor een duurzaam samenwerkingsverband dat via een dienstverlenende rol de diverse
op zorg- en welzijnserfgoed betrokken doelgroepen wil
ondersteunen.

Diagnostische figuren. Collectie Museum Dr. Guislain
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Praktisch
Contactpersoon

Aantal medewerkers

Alexander Couckhuyt,
alexander.couckhuyt@museumdrguislain.be

Tussen 1 en 5 medewerkers specifiek voor medisch erfgoed.

Locatie museum of collectie
Jozef Guislainstraat 43B
9000 Gent

Subsidies
Het museum wordt gesubsidieerd door het Cultureelerfgoeddecreet als landelijk ingedeeld museum.

Insulineshocktherapie, 20e eeuw. Collectie Museum Dr. Guislain
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SINT-JANSHOSPITAAL
DAMME

Situering

Over het erfgoed

De collectie bestaat uit objecten die verbonden zijn met
de site van het Sint-Janshospitaal in Damme. Dit hospitaal
werd opgericht in de 13e eeuw en er werden zieken,
ouderen, armen en passanten verzorgd door augustijnse
hospitaalbroeders en -zusters. Alle objecten in de collectie
hebben dus een band met de hospitaalbroeders of -zusters
of met de site.

Het gaat om heel diverse objecten, waaronder devotionele
objecten, schilderijen, kunstvoorwerpen en gebruiksvoorwerpen zoals servies, meubilair, grafstenen, gereedschap
en archiefmateriaal. Er zijn weinig medische objecten,
waaronder twee klisteerspuiten, enkele verpleegkannen en
twee boekjes rond medicinale kruiden.
Er zijn ongeveer 900 objecten, die dateren van de 13e tot
de 20e eeuw.
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Collectieplan

Inventarisering

Er is een collectieplan aanwezig.

De collectie is quasi volledig geïnventariseerd, waarvan
70% beschikbaar via Erfgoedinzicht.

Collectievorming
Er is geen collectievorming meer: de collectie is afgesloten
sinds de site geen werkend rusthuis en geen verblijfplaats
van de zusters meer is. Er loopt anno 2021-2022 een
waarderingstraject voor alle objecten. Er wordt gezocht
naar een manier om het brede publiek te betrekken bij
het lopende waarderingstraject. Tot enkele jaren geleden
werden een aantal objecten herbestemd, o.a. naar Brugge,
maar nu niet meer.

Digitalisering
70% van de collectie is gedigitaliseerd via Adlib en beschikbaar
in Erfgoedinzicht.

Klisteerspuiten in tin en hout, 19e - begin 20e eeuw. Collectie Sint-Janshospitaal Damme
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Tentoonstelling
De collectie wordt tentoongesteld aan de hand van tijdelijke tentoonstellingen (Erfgoedlab Damme). De objecten
zijn beschikbaar voor bruikleen door andere organisaties of
musea. Er zijn in de stad Damme verschillende depots waar
de objecten bewaard worden.

Contacten met soortgelijke
collecties en musea
Binnen het driejarige project Erfgoedlab (2020-2023) is
er een nauwe samenwerking met Musea Brugge. Musea
Brugge bezit gelijkaardige objecten en er zijn heel wat
raakvlakken met de collectie van het Sint-Janshospitaal.
Verder zijn er ook contacten met O.L.V. ter Potterie, een
hospitaal eveneens uit de 13e eeuw dat nauw verbonden
is met het Sint-Janshospitaal Damme, want sinds 1955 zijn
de zusters van het Sint-Janshospitaal Damme opgenomen
in de zusterorde van O.L.V ter Potterie. Sporadisch zijn er
contacten met de tinvereniging voor de bepaling en determinatie van metalen objecten.

Noden en behoeftes
Er wordt gezocht naar een manier om het bredere publiek te
betrekken en te laten participeren aan het lopende waarderingstraject. Hulp bij identificatie en datering van objecten uit
de collectie is voor sommige stukken welkom.

Voorpagina van Enchiridion medicum oft medicyn boexken,
Antwerpen, 1725. Collectie Sint-Janshospitaal Damme

Onderwijs en onderzoek
Heel sporadisch worden objecten voor onderzoek of
onderwijs gebruikt.

Versierde bronzen vijzel, 1519. Collectie Sint-Janshospitaal Damme
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Praktisch
Contactpersoon

Aantal medewerkers

Jan Hutsebaut, jan.hutsebaut@damme.be

1-2 medewerkers

Locatie museum of collectie

Subsidies

NEST Stadslab Damme
Kerkstraat 33
8340 Damme

De tijdelijke tentoonstellingen van Erfgoedlab en de
werking van het project wordt ondersteund door
Vlaanderen met een subsidie voor bovenlokale
cultuurprojecten en door Stad Brugge, de partner binnen
het project Erfgoedlab.
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Colofon
Coördinatie
Lieselot Cornelis

Met grote dank voor de input en medewerking:
Patrick Allegaert
Museum Dr. Guislain

Ria Moens
Gemeente Duffel

Bert Boeckx
OPZ Geel

Anja Parthoens
OPZC Rekem

Inge Brungs
Apotheekmuseum Maaseik

Ellen Ryckx
Huis van Alijn

Daniel Christiaens
Maagdenhuis Antwerpen

Geert Souvereyns
Volkskundemuseum Brugge

Alexander Couckhuyt
Museum Dr. Guislain

Guy Storme
Belgisch Museum voor Radiologie

Stephanie Cousin
Apotheekmuseum Maaseik

Kristel Van Audenaeren
Sint-Janshospitaal Brugge

Mariebelle Deceuninck
Sint-Janshospitaal Damme

Joris Vandendriessche
KU Leuven

Guy De Munck
Museumapotheek Oscar Van Schoor, KAVA

Greet Vanderhaegen
GUM - Gents Universiteitsmuseum

Sibylla Goegebuer
Sint-Janshospitaal Brugge

Robrecht Van Hee
Lambotte Museum

David Guilardian
Museum en Archief van het OCMW Brussel

Els Veraverbeke
Huis van Alijn

Jolien Hoekx
Gasthuismuseum Geel

Jan Verhaeghe
HistarUZ Leuven

Jan Hutsebaut
Sint-Janshospitaal Damme

Kristel Wautier
GUM - Gents Universiteitsmuseum

Thieu Kessels
Museum van het Kamp van Beverlo

Verantwoordelijk uitgever

Foto cover:

Sami Souguir - Stadhuis - Botermarkt 1 - 9000 Gent

Stethoscoop. Collectie Gasthuismuseum Geel

