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1. Vraagstelling
In oktober 2016 krijgen we de vraag om samen met de betrokkenen in Beerse een traject af te 
leggen dat zal leiden tot enerzijds een museaal concept en anderzijds een uitpuring én verbreding 
van de museale thema’s en de collecties. 

Het veranderings- en integratieproces van de lokale musea en bibliotheek loopt goed en de me-
dewerkers zijn enthousiast. Ze zijn in een goede sfeer aan het werk, er is een nieuwe dynamiek 
ontstaan en het verhaal van de mensen die betrokken zijn bij ‘De Plek’ zit goed. 
Voor het verhaal van ‘de stenen’ (gebouw en scenografie) en de collectie is interne input echter 
gewenst. 

De collecties van Museum Het Tempelhof en Museum Jan Vaerten zijn voldoende gedocumen-
teerd. De vraag betreft hier een selectie en verhaallijn, aangepast aan de nieuwe locatie. Een 
tweede vraag betreft onderzoek en collectievorming rond personen die Beerse hebben gevormd.
De beschikbare ruimte voor het nieuwe museum bedraagt ongeveer 136 m² (totaliteit voor vaste 
opstelling en tijdelijke tentoonstellingen). Daarnaast wil ‘De Plek’ in alle publiek toegankelijke 
ruimten aanwezig kunnen zijn: inkomhal, bibliotheek en buitenruimte.
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2. Aanpak
We bestuderen de bestaande collecties van Museum Tempelhof / Heemkundige Kring De Vlierbes 
en Museum Jan Vaerten en we maken samen met de collectieverantwoordelijken een selectie van 
essentiële thema’s en objecten.

Vervolgens gaan we op zoek naar ‘founding fathers’ of figuren die Beerse gevormd hebben, ook 
buiten de bestaande collecties. Hier treedt de figuur van dokter Paul Janssen onmiddellijk op de 
voorgrond. Naar aanleiding van de Erfgoeddag 2017 die in het teken staat van ‘Zorg’ maken we 
samen de tijdelijke tentoonstelling ‘Dr. Paul Janssen: dirigent van atomen’ in het Tempelhof. Het 
onderzoek voor deze tentoonstelling leidt ons naar interessant materiaal dat ook bruikbaar is in 
het nieuwe museum. 

Tenslotte voeren we via interviews met ‘levende informatiedragers’ een kwalitatief onderzoek 
naar beelden, objecten en verhalen die de ziel van Beerse vatten. Hierbij vertrekken we van een 
open vragenlijst die we naar erfgoedspecialisten sturen en een variant hierop waar ‘betrokken 
Beersenaars’ kunnen op antwoorden. 
De respondenten hebben de keuze tussen het schriftelijk invullen van de vragen en een persoon-
lijk interview (of een combinatie van beiden waarbij het interview een uitdieping vormt van het 
geschrevene). Deze vragen worden eveneens gepubliceerd op de Facebookpagina’s ‘ge zijt van 
Beerse als…’ en ‘ge zijt van Vlimmeren als…’

Op basis van het collectie- en archiefonderzoek en de interviews ontwikkelen we een verhaallijn 
en een inhoudelijk concept.
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3. Inhoudelijk concept 
& verhaallijn

1. Genius Loci

‘Onze Plek. Op weg naar een geïntegreerd diensten- en erfgoedcentrum voor de gemeente Beerse’ 
de nota van Handelsreizigers in Ideeën i.s.m. met het Nederlandse scenografenbureau Kinkorn 
(juni 2016) leidt ons naar het idee van de ‘Genius Loci’: “In de oudheid wordt met ‘genius loci’ 
de beschermende geest van een bepaald gebied bedoeld. Tegenwoordig gebruikt men het vooral 
in overdrachtelijke zin, om de ‘eigenheid’ van een locatie te benadrukken. De genius loci duidt 
in dat geval op de kenmerkende hoedanigheid van een plaats of op een unieke, plaatsgebonden 
atmosfeer. Wij willen een genius loci creëren voor Beerse, een eigenheid die we willen laten 
doorklinken doorheen het hele gebouw. Dit heeft als voordeel dat je minder oppervlakte nodig 
hebt om een stempel te drukken en een herkenning te creëren bij de inwoners van Beerse als ‘plek 
van ons’.”

De gehanteerde vragenlijsten voor deze opdracht sluiten hierop aan en peilen naar de eigenheid 
van Beerse voorbij de museale context. 

De natuur in en rond Beerse komt naar voor als hét element dat de baseline ‘Buitengewoon Beerse’ 
alle recht aandoet. Beerse is ‘buitengewoon’ door de natuurgebieden Blakheide, Eksterheide, De 
Schrieken, Epelaar en kleiputten met tot de verbeelding sprekende namen als de Heksenkuil en 
de Duivelskuil. 

Het verhaal van de steenbakkerijen is de tweede belangrijke factor waar Beerse zijn eigenheid 
aan ontleent. In de marge hiervan wordt ook de metaalindustrie genoemd (Campine en Metallo 
Chimique). 

Meer recent en even belangrijk is de figuur van dr. Paul Janssen en de vestiging en enorme groei 
van Janssen Pharmaceutica op het grondgebied van Beerse. 

Van een andere orde maar vaak genoemd is het rijke sociale en verenigingsleven in Beerse, van 
voetbalvereniging KFC Lentezon over Gemeenschapscentrum ’t Heilaer tot Amicitia. Ook evene-
menten als de Kapellekensmarkt en de Worstenfeesten in Vlimmeren geven kleur aan de gemeente. 
De optredens in de Beatnik komen vaak terug bij jongere ondervraagden.

Als belangrijke figuren uit het verleden treden naar voor: kunstenaar Jan Vaerten, steenbakkerij- 
directeur Edward Wouters, provinciegedeputeerde en verzamelaar Karel Van Nyen, stadssecretaris 
Jos Feyen en architect René Van Steenbergen. 

Recentere buitengewone Beersenaars zijn acteurs Stef Aerts en Stijn Van Opstal, mediafenomenen 
Truus Druyts en Mies Meulders, chef-kok Wout Bru, ontwerper Tim Van Steenbergen, zanger 
Peter Evrard, cabaretière Lies Lefever en voetballers René Verheyen en Patrick Vervoort. 

Typisch aan Vlimmeren zijn de ‘peggers’ of veekoopmannen, de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde, 
de diamantslijpers en de voormalige gastenverblijven.
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2. Driehoek hoofdpersonage, plaats & leven

Het inhoudelijk concept beschouwt de factoren die de geest van Beerse vatten en de daaraan 
gekoppelde beelden, objecten en verhalen als zaken die in elkaar overvloeien en niet los van 
elkaar te bekijken of te begrijpen vallen.

De eerste klei wordt toevallig opgegraven tijdens de aanleg van het kanaal Dessel-Schoten door-
heen het agrarische Beerse. De steenbakkerijen trekken met hun kleiputten sporen in het Kem-
pische heidelandschap. De groei van Janssen Pharmaceutica heeft niet enkel een ruimtelijke en 
economische impact maar beïnvloedt ook het sociale en verenigingsleven. 

We bekijken de verschillende collecties dan ook als communicerende vaten en vatten de genius 
loci op als een toonplaats waarin we op zoek gaan naar de ziel van Beerse. 

Om deze veelheid aan factoren te structureren hanteren we deze driehoek:
1. Hoofdpersonage: gemeenschapsvormende figuur of founding father
2. Plaats: landschappen en gebouwen die ons verbinden met de geschiedenis
3. Leven: verhalen en objecten uit het dagelijks leven 

We illustreren deze driehoek met enkele voorbeelden.
Edward Wouters plaatsen we op het kruispunt van een onontgonnen landschap en één van zijn 
steenbakkerijen. Artefacten uit het steenbakkerijmuseum verhalen het harde leven van de arbei-
ders.
Paul Janssen situeren we in zijn laboratorium met uitkijk op het landschap van de ‘Stille Kempen’ 
waar ruimte is voor experiment. De verbindende verhalen zoeken we bij mensen die met Paul 
Janssen gewerkt hebben of hem gekend hebben.
Karel Van Nyen tonen we tegen de achtergrond van zijn buitenverblijf het Tempelhof. Zijn col-
lectie menukaarten brengen we in verband met het receptenboek en het dagelijks leven van zijn 
meid.
De bekende peggersfamilie Smans laten we uitkijken op een weide met grazende vaarzen. De 
beestenmarkt vormt het verbindende sociale gebeuren.
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3. Een omgekeerde tijdslijn

Groep Van Roey en POLO Architects beschrijven in hun conceptnota het ‘Parkhuis’ als ‘een open 
huis voor alle Beersenaren in het nieuwe groene hart van hun gemeente’.
Het museaal gedeelte vullen ze als volgt in:
“Het deel van de centrale binnenstraat tussen de bibliotheek en het nieuwe huis van het kind telt 
slechts één bouwlaag: een gemoedelijke expo-verblijfs-ruimte in een lichte staalstructuur met 
daklichten. De in ere herstelde bakstenen wanden van het oude gemeentehuis en de nieuwe, lange 
wanden van het bibliotheekvolume vormen hier de evidente achtergrond voor de tentoonstelling 
van kunstwerken en andere voorwerpen. Vanuit de bewaarde en herstelde vensters van het oude 
landhuis (nu binnenramen) kijken volwassenen en kinderen uit op de binnenstraat. Verderop geeft 
een sas (die ook het huis van het Kind direct verbindt met het bibliotheekvolume cq. de kinder- 
bibliotheek) toegang tot de achterliggende tuin van het kind. Kunst en kinderspel komen hier dus, 
idealiter, samen.”

De langwerpige ruimte is langs vier ingangen bereikbaar: vanuit de inkomhal, langs de biblio-
theek, door de sas naar de tuin van het kind en via een ingang die dwars staat op de achterzijde 
van het Tempelhof. 
We beschouwen de ingang langs de inkomhal als de hoofdingang van waaruit we het museum 
concipiëren als een ‘omgekeerde tijdslijn’. Het begrip ‘tijdslijn’ vullen we niet in als een educa-
tieve opsomming van historische feiten en data maar wel als een flow van beelden en verhalen die 
ons van het heden naar het verleden van Beerse voert. 

Op de rechtermuur komt het luik ‘Plaats’ aan bod. We starten met hedendaagse beelden van 
landschappen en gebouwen die geschiedenis uitademenen en gaan terug naar het verleden met 
ouder beeldmateriaal: foto’s en video’s maar evengoed schilderijen, affiches e.d.m. Dit luik kan 
eventueel reeds starten in de inkomhal van het dienstencentrum met blow-ups van hedendaagse 
foto’s van Beerse.
De bakstenen linkermuur draagt de ‘Hoofdpersonages’: iconische beelden van de founding fathers 
van Beerse.
Op de centrale as tonen we 3D-objecten die een sokkel of vitrine nodig hebben. De verhalen bij 
deze objecten illustreren het dagelijks leven en verbinden hoofdpersonage en plaatsen. We laten 
deze centrale as eindigen met een selectie uit de archeologische vondsten in Beerse van ADAK. 
Om middels de scenografie het verband te leggen tussen hoofdpersonages, plaatsen en leven, kan 
bijvoorbeeld gekozen worden voor eenzelfde achtergrondkleur per tijdsperiode. De kleuren van 
de rechtermuur en de sokkels voor de objecten in het midden zouden bijvoorbeeld in een dégradé 
van kleigrijs-groen naar baksteenrood van heden naar verleden kunnen gaan. 

Als aanvulling op deze evocatieve omgekeerde tijdslijn stellen we een digitale tijdslijn voor waarin 
de bezoeker zelf kan navigeren, bijvoorbeeld door aan een wiel te draaien. Hierin integreren we 
belangrijke data en feiten zoals bijvoorbeeld de foto’s en legislaturen van de burgemeesters van 
Beerse.
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4. Jan Vaerten inviteert

Op het einde van de langwerpige ruimte, voorbij de ingang naar de bibliotheek en de sas naar de 
tuin, creëren we een atelieromgeving. Hier tonen we een wisselende selectie uit het oeuvre van 
Jan Vaerten. 
Maar even belangrijk als het werk zelf is het creatieproces. In deze ruimte (of in de cocreatie-
ruimte) kunnen workshops plaatsvinden zoals deze waarin kinderen vorm en kleur verkennen, 
vertrekkend vanuit de kunst van Jan Vaerten.
Deze gezellige ruimte kan ook het decor vormen voor het vertellen van verhalen of het tentoon-
stellen van werken van (plaatselijke) kunstenaars. ‘Jan Vaerten inviteert’ vormt een dynamisch en 
interactief gegegeven binnen de vaste tentoonstelling.
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5. Het museum zwermt uit

Tijdens de studiebezoeken aan geïntegreerde bibliotheken, diensten-
en erfgoedcentra in België en Nederland vonden we de openheid die op elk van deze
locaties gestimuleerd wordt heel inspirerend voor Beerse. Open in de zin van toegankelijk, inter-
actief en dynamisch, maar ook in de zin van een plek creëren die niet op zichzelf staat, maar deel 
wordt van een omgeving en daar de vruchten van plukt.
Hoewel de ‘harde kern’ van het museum zich bevindt in de daartoe voorziene ruimte, zien we de 
museale aanwezigheid en werking als iets dat uitzwermt en inplugt op andere functies en activi-
teiten in het dienstencentrum, in het bijzonder deze van bibliotheek en vrije tijd.

We stellen hier enkele verkennenswaardige pistes voor:
— de speeltuin bevat speeltuigen die geïnspireerd zijn door (mythologische) dieren zoals de stier 

en de eenhoorn uit het werk van Jan Vaerten
— het archief is zichtbaar aanwezig in de bibliotheek. Dit kan door middel van een archiefbalie 

waar bezoekers stukken uit het archief kunnen aanvragen en inkijken. Dit kan eveneens door 
een wandelende informatiemedewerker die wegwijs is in het archief. 

— de bibliotheek maakt bij elke tijdelijke tentoonstelling een bijhorende selectie boeken en dvd’s
— het tentoonstellen van artistiek werk van (lokale) kunstenaars zoals Jan Vaerten en Luc 

Vermeerbergen beperkt zich niet tot de museale ruimte maar kleurt het hele dienstencentrum
— het verhaal van het park brengen we middels infopanelen in het park waarbij we het vertrek-

punt van de wandeling situeren in de doorgang onder het koetshuis
— we verhuren fietsen voor bezoekers van buiten Beerse die de streek wil verkennen. Dit ini-

tiatief kan kleinschalig starten met een 10-tal fietsen in een fietsparking en op termijn zelfs 
inkomsten genereren.

— we herwaarderen de bestaande wandelingen (langsheen de architectuur van René Van 
Steenbergen) en fietsroutes (Jan Vaerten fietsroute, Kempense Zalighedenroute) met brochures 
binnen een nieuwe huisstijl en vullen deze aan met een steenbakkerijroute die voert langs de 
vaart, de directeurswoningen, de oude kolenschuur aan brug 8 en Wienerberger.

Tenslotte voegen we er enkele losse ideeën aan toe:
— Beerse en Vlimmeren kent een rijk sociaal en verenigingsleven dat bovendien gedocumen-

teerd is met foto’s. Het lijkt ons zeer passend om binnen een nieuw gemeenschapscentrum 
hiermee aan de slag te gaan en een plaats te geven aan een selectie van de sterkste beelden. 

— voor het thema ‘Plaats’ stellen we voor reeds in de algemene inkomhal te werken met heden-
daagse foto’s. Fotokring Beerse en de Dienst Toerisme beschikken over mooi materiaal. Een 
andere piste is echter om een hedendaags fotograaf een foto-opdracht te geven.

— de geest van de plek en de wortels van een gemeenschap zijn de centrale elementen in voor-
liggend concept. Dit vertrekpunt biedt interessante mogelijkheden tot het genereren van nieuw 
materiaal. In tijden waar thema’s als ‘identiteit’ en ‘gemeenschap’ zeer actueel zijn, lijkt het 
ons een mooi initiatief om aan jongeren de opdracht te geven met smartphone of tablet een 
korte video te maken over ‘de plaats waar ze zich thuis voelen’. De resultaten hiervan worden 
gemonteerd door een professionele videomaker en kunnen een plaats krijgen in het museum 
of zelfs de grondstof vormen voor een tijdelijke tentoonstelling. 

— de vaart als één van de belangrijkste en de mooiste toegangsweg tot Beerse zou verder kunnen 
gevaloriseerd worden in een artistiek project dat bijvoorbeeld kunst op het water tentoonstelt 
of de vele bruggen als thema neemt.
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6. Naamgeving

In ons vlekkenplan gaven we de nog nader te definiëren en benoemen plaats als werktitel ‘De 
Plek’. Vaak gaat een werktitel wennen en vertrouwd voelen door deze veel te gebruiken. Zo ook 
‘De Plek’ die zelfs de Top 3 haalde in de brainstormsessies rond de naamgeving. Uiteindelijk 
haalde ‘De Fabrick’ het van ‘De Plek’ en ‘De Stoker’. 
Helaas opende onlangs in de Lindenlaan een stoffenwinkel die ‘De Fabrik’ heet. Daarom zouden 
we het een zwaktebod vinden om de culturele werking binnen het dienstencentrum eveneens die 
naam te geven. 
‘De Plek’ of ‘Onze Plek’ vinden we als naam wat te vrijblijvend en te weinig dynamisch. Aange-
zien de naam niet enkel museum en bibliotheek als plaats moet duiden maar ook als werking en 
dynamiek willen we hier een pleidooi houden voor het ondeugende ‘De Stoker’. Uiteraard ver-
wijst deze naam naar het steenbakkerijverleden van Beerse en ruikt hij wat alcoholisch door zijn 
betekenis van een distilleerder zoals een jeneverstoker. Maar dit laatste vinden we een pluspunt 
omdat het toelaat de link te leggen met de horecafunctie en de bieren en andere dranken die in 
Beerse gebrouwen worden. 
De derde betekenis van ‘opruier’ geeft deze naam een pikant sausje waardoor hij zal blijven han-
gen. Bovendien is een stoker iemand die actief bezig is met vuur of jenever stoken of enige onrust 
veroorzaken. Naast schoonheid creëren mag cultuur ook wel enige onrust veroorzaken door de 
juiste vragen te stellen. En dat is precies wat De Stoker doet. 

7. Boodschap aan de opdrachtgever en de collectiebeheerders

Tijdens ons onderzoek ontdekten we bijzonder veel interessant en sprekend beeldmateriaal, zowel 
foto’s als video’s. Helaas is het grootste deel hiervan niet gedigitaliseerd in hoge resolutie of zijn 
de originele afdrukken of negatieven zoek. Om de scenografen toe te laten met dit onmisbaar 
materiaal aan de slag te gaan, zijn we zo vrij volgende actiepunten voor te stellen: 
— digitalisering van foto- en videomateriaal over de steenbakkerijen en op zoek gaan naar 

originelen van de nu tentoongestelde foto’s of de versies in de best mogelijke kwaliteit. 
— digitaliseren van foto- en videomateriaal uit de archieven van J & J Beerse i.s.m. met de 

nieuwe CEO Stef Heylen die wil inzetten op erfgoed.

8. Boodschap aan de scenografen

De scenografische ideeën in deze nota zijn op de eerste plaats bedoeld om het inhoudelijk concept 
zichtbaar en voelbaar te maken. In die zin zijn ze eerder illustratief en ter inspiratie bedoeld en 
vormen ze geen vaststaand gegeven. 

De selectie van de objecten is weloverwogen gebeurd in overleg met de collectieverantwoorde-
lijken. Uiteraard staat deze open voor een creatieve scenografische interpretatie én inhoudelijke 
aanvullingen. 
Het moodboard met werk van Jan Vaerten is geen selectie maar wil de lezer laten kennismaken 
met de veelzijdigheid van zijn oeuvre.
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9. Bronvermelding

Vragenlijsten ingevuld door
— Leo Dignef
— Staf Willemsen
— Guido Theunissen
— Jos Helsen
— Lydia Smets
— Maarten Meyers
— Elle Verwaest
— Gitte Scheyltjens

— Wim Ariens
— Werner Van Den Bogaert
— Jan Oostvogels (aangevuld met 
 een verdiepende mailwisseling)
— August Elst
— Eveline Van Bogaert
— Lotte Peeraer

Interviews met 
— Lydia Smets (27/06/2017)
— Leo Dignef en Guido Theunissen (27/06/2017)
— Gust Adriaensen (28/06/2017)
— Jan Naegels (28/06/2017)
— Harry Dekok en Elle Verwaest (29/06/2017)
— Frank Vaerten (29/06/2017)
— Simonne Woestenborghs (23/08/2017)
— Mady Van Merode (23/08/2017
— Elza Doemen (23/08/2017)
— Igor Dekok en Philip Vandegehuchte (12/10/2017)

Artikels & brochures
— J. Geerts, Edward Wouters (1865-1952), steenbakker en burgemeester, in Jaarboek 1983 

Heemkundige Kring De Vlierbes, pp. 111-120
— Camiel Van Houten en Leo Dignef, Kleidabbers en duivelsjagers in de kleiputten van Beerse, 

in Jaarboek 1986 Heemkundige Kring De Vlierbes, pp. 11-20
— Leo Dignef (samenstelling), Aan tafel met Karel Van Nyen, 184 menu’s van 1850 tot 1950 uit 

de verzameling Karel Van Nyen, Brochure naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling 
in Heemkundig Museum Tempelhof, 1997

— René Braekmans, Leo Dignef, Elza Doemen, Stan Geysen, Hortense Mostmans en Stan Ooms, 
Den Hout-Noord, in Jaarboek 2003 Heemkundige Kring De Vlierbes, pp. 13-147

— Jan Boeckx, Paul Cuynen, Leo Dignef, Stan Geysen, Fer Keustermans, Bert Poels en Jan Van 
Nyen, Van bengel tot stoker in de steenfabrieken van Beerse, in Jaarboek 2004 Heemkundige 
Kring De Vlierbes, pp. 13-94

— Jan Boeckx, Paul Cuynen, Leo Dignef, Stan Geysen, Fer Keustermans, Bert Poels en Jan Van 
Nyen, De scheepstrekkers, schippers en pontlossers van de steenfabrieken van Beerse, in Jaar-
boek 2005 Heemkundige Kring De Vlierbes, pp. 13-73

— Architect René Van Steenbergen (1911-1995), brochure uitgegeven door vzw Heemkundig 
Museum Tempelhof in Beerse naar aanleiding van de ‘Retrospectieve architect René Van 
Steenbergen (1911-1995)’, 2011

— Leo Dignef, Architect René Van Steenbergen (1911-1995), in Jaarboek 2012 Heemkundige 
Kring De Vlierbes, pp. 143-178
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— Interview met Elza Doemen door Heemkundige Kring De Vlierbes (12/02/2013)
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— DAKT 1988
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BEERSE. DE PLEK
VRAGEN AAN ERFGOEDSPECIALISTEN

1. Wat vindt u buitengewoon aan Beerse en/of Vlimmeren? 

2.1. Welke personen hebben Beerse / Vlimmeren gemaakt tot wat het is? 
2.2. Welke organisaties hebben Beerse / Vlimmeren gemaakt tot wat het is? 
2.3. Welke activiteiten hebben Beerse / Vlimmeren gemaakt tot wat het is? 

3.1. Waar moeten we geweest zijn in Beerse / Vlimmeren om de ziel van de plek te vatten?
3.2. Wat moeten we doen in Beerse / Vlimmeren om de ziel van de plek te vatten?

4. Welke verhalen over Beerse / Vlimmeren moeten verteld worden in het museum / gemeenschaps- 
centrum? 

5. Wie moeten we in Beerse / Vlimmeren spreken om verhalen te horen waaraan Beerse /
Vlimmeren zijn identiteit ontleent? Waarom draagt u deze persoon of personen voor? Kan u 
de contactgegevens van deze persoon of personen meteen vermelden?

6.1. Welke werken uit het Museum Jan Vaerten moeten een plaats krijgen in het nieuwe museum? 
6.2. Welke stukken of werken uit het Heemkundig Museum Tempelhof en het archief van 

Heemkundige Kring De Vlierbes moeten een plaats krijgen in het nieuwe museum? 
6.3. Welke stukken of werken rond Dr. Paul Janssen moeten een plaats krijgen in het nieuwe 

museum? 

7. Welke objecten of (privé)verzamelingen (naast de bestaande collecties) moeten een plaats 
krijgen in het nieuwe museum? 

8. Welke manieren ziet u om van het nieuwe gemeenschapscentrum met museum en bibliotheek 
enerzijds een levendige ontmoetingsplaats te maken en anderzijds een uitnodigende poort 
naar Beerse/Vlimmeren?

9.1. Wat is het voornaamste verschil tussen Beerse en Turnhout?
9.2. Wat is de grootste overeenkomst tussen Beerse en Turnhout?
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BEERSE. DE PLEK
VRAGEN AAN BETROKKEN BEERSENAARS

1. Wat vindt u buitengewoon aan Beerse / Vlimmeren? 

2.1. Welke personen hebben Beerse / Vlimmeren gemaakt tot wat het is? 
2.2. Welke organisaties hebben Beerse / Vlimmeren gemaakt tot wat het is? 
2.3. Welke activiteiten hebben Beerse / Vlimmeren gemaakt tot wat het is? 

3.1. Waar moeten we geweest zijn in Beerse / Vlimmeren om de ziel van de plek te vatten?
3.2. Wat moeten we doen in Beerse / Vlimmeren om de ziel van de plek te vatten?
 

4. Welke verhalen over Beerse / Vlimmeren moeten verteld worden in het museum / gemeen-
schapscentrum? 

5. Wie moeten we in Beerse / Vlimmeren spreken om verhalen te horen waaraan Beerse zijn 
identiteit ontleent? Waarom draagt u deze persoon of personen voor? Kan u de contactgege-
vens van deze persoon of personen meteen vermelden?

6. Welke thema’s, objecten en verzamelingen moeten een plaats krijgen in het nieuwe museum? 

7. Welke manieren ziet u om van het nieuwe gemeenschapscentrum met museum en bibliotheek 
enerzijds een levendige ontmoetingsplaats te maken en anderzijds een uitnodigende poort 
naar Beerse / Vlimmeren?

8.1. Wat is het voornaamste verschil tussen Beerse en Turnhout?
8.2. Wat is de grootste overeenkomst tussen Beerse en Turnhout?
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THEMA OMSCHRIJVING COLLECTIE AFMETINGEN OPMERKINGEN

Openingsbeeld

Foto Dr. Paul met petrischaal die als 
inspiratie diende voor het standbeeld in 
Beerse Archief J.&J. Beerse 81cm x 81cm met ophangsysteem

Levensloop / 
woonkamer

Videofragment Eddy Merckx
Dvd 'Ten huize van Dr. Paul Janssen' Archief J.&J. Beerse
Televisie
Televisiekastje

Werk van Jan Vaerten Museum Jan Vaerten
Muziek Debussy
Speler & speakers om muziek Debussy af 
te spelen
Boek Graham Greene op salontafel
Salontafel
Zetels
Tapijt
Staande lamp
Geschiedenisboek 'Delta der Lage Landen'
Schaakbord
Piano
Liedboeken Dr. Paul (Europees liedboek: 
andante Cantabile + Vlaams liedboek, 
beiden uitgegeven bij Lannoo)

Privécollectie Frank 
Vaerten

Foto's van bezoekers ten huize van Dr. 
Paul: Willy Claes, Boudewijn en Fabiola, 
Mark Eyskens, Toots Thielemans

Levensloop / 
carrière

Foto Dr. Paul die structuur molecules op 
bord schrijft Archief J.&J. Beerse

Tijdslijn Janssen Pharmaceutica Archief J.&J. Beerse

6 stuks van 92cm 
hoog x 140cm 
breed

boven en onder de tijdslijn is er een leeg 
wit vlak dat mag weg gesneden worden. 
Foto's te kleven op forex of op mdf van 
12mm

Boom van voornaamste stoffen Archief J.&J. Beerse
24cm hoog x 18cm 
breed in te kaderen

Aflevering 'Grootste Belg' Archief J.&J. Beerse

Dr. Paul in Beerse
Foto Dr. Paul met onbekende man van 
eerste bezoek op terrein in Beerse waar 
het bedrijf zal komen, 1957 Archief J.&J. Beerse 80cm x 80cm
Plannen stedenbouw Gemeente Beerse
Verkoopcontracten grond Gemeente Beerse

Overzicht loopbaan Dr. Paul Archief J.&J. Beerse
110cm hoog x 
96cm breed stevig, kan op een tafel geplaatst worden

Agenda's 1957 tot 2014 Archief J.&J. Beerse
24cm hoog x 18cm 
breed (gesloten)

hele reeks tonen in kast waarbij we de 
mooiste open leggen

Andere ontwerpen van Pol Mara Museum Jan Vaerten
Medicijndoosjes ontworpen door Pol Mara Meduceum moeilijk te ontlenen

Van Richter tot Janssen Pharmaceutica Archief J.&J. Beerse
45cm hoog x 32cm 
breed

karton, maar moet verstevigd worden om 
rechtop te kunnen staan of ingekaderd 
worden

Luchtfoto's Janssen Pharmaceutica 
Beerse, 1969 (wazig in z/w), 1976 
(kleur), 1991 (kleur), 2000 (kleur), 2007 
(kleur) Archief J.&J. Beerse

6 stuks van 81cm 
hoog op 109cm 
breed 

Plaat die Kultuurkontakt Beerse bij het 
begin van dit seizoen gebruikt heeft en 
waarop Dr. Paul te zien is/vermeld wordt 
als één van de eerste gastsprekers Archief J.&J. Beerse
Boek tentoonstelling 'Open Mind Gesloten 
Circuit' Archief J.&J. Beerse
Boek Janssen Pharmaceutica Archief J.&J. Beerse
Boek The Prepared Mind Archief J.&J. Beerse
Boek Dr. Paul Janssen. Een portret in 
woorden Archief J.&J. Beerse
Video Dr. Paul Janssen. Een portret in 
beelden Archief J.&J. Beerse

Dik boek '25 jaar geneesmiddelenresearch 
met Dr. Paul Janssen' Archief J.&J. Beerse

Eerbetoon
Schilderij Dr. Paul door Engelse 
kunstenaar Archief J.&J. Beerse

110cm hoog x 
84cm breed

Helaas geen bijkomende gegevens over 
schilder voorhanden, wel foto van 
onthulling

Video 'making of' van het standbeeld Archief J.&J. Beerse
Straatnamen genoemd naar Dr. Paul, 
o.m. in Turnhout en Beerse 

Foto's hiervan moeten nog gemaakt 
worden

Replica's eredoctoraten 1 Archief J.&J. Beerse
109cm hoog x 
115cm breed Ingekaderd

Replica's eredoctoraten 2 Archief J.&J. Beerse
109cm hoog x 
115cm breed Ingekaderd

Originele eredoctoraten Archief J.&J. Beerse A4-formaat

Straffe verhalen 
en citaten Dr. 
Paul

Terracottakrijger, buste Archief J.&J. Beerse
Video over terracottakrijger Archief J.&J. Beerse
Expansie China via lijfarts Mao a.d.h.v. 2 
boeken 'Dr. Paul Janssen's Dream of 
China', 1 in het Engels en 1 in het Chinees 
en 2 brochures 'Dr. Paul', 1 in het 
Nederlands en 1 in het Chinees Archief J.&J. Beerse
Boek over 40 jaar Janssen in China Archief J.&J. Beerse
Boek van Geert Magiels 'Dr. Paul in Farma 
en in China' Archief J.&J. Beerse
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INVENTARIS OBJECTEN ILLUSTRATIEF VOOR DE 
GESCHIEDENIS VAN DE STEENBAKKERIJEN

1. Kleispade of “kleisteek”

2. Handsteenvorm 

3. Afstrijkboog

4. Dakpan (Beerse pan)
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5. Vorm of “ingooikader’ voor dakpan

6. Snijtafel

7. Kleistreng

8. Mondstuk voor strengpers
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9. Ongebakken steen (“gam”)

10. Maquette van een ringoven

11. Piot

12. Meetlat of “maat”
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13. Pot

14. Steenkruiwagen of “steenkreugel”

15. Telsteen

16. Handbeschermer of “steenlap”


