
Gemeente Koekelare maakt kans op prestigieuze prijs 

Vernieuwd Fransmansmuseum genomineerd voor West-Vlaamse Erfgoedprijs 

De gemeente Koekelare is met het vernieuwde Fransmansmuseum genomineerd voor de 

prestigieuze West-Vlaamse Erfgoedprijs in de categorie ‘publiekswerking’. De prijs is een initiatief 

van de Provincie West-Vlaanderen en wordt uitgereikt op zaterdag 25 november. 

Het ruime publiek kon tot en met vrijdag 7 april 2017 projecten doorsturen die volgens hen in 

aanmerking kwamen voor de Erfgoedprijs. Meer dan 400 personen nomineerden in totaal zo’n 120 

verschillende projecten of initiatieven voor de categorieën ‘onderzoek’ en ‘publiekswerking’. Het 

provinciebestuur nomineerde in totaal 22 initiatieven, waaronder dus ook het vernieuwde 

Fransmansmuseum. “Uiteraard zijn we heel tevreden met deze nominatie. We bevinden ons in mooi 

gezelschap met onder meer het Abdij Museum in Koksijde, het Yper Museum of het Wielermuseum 

in Roeselare”, opent schepen voor toerisme Jessy Salenbien. 

Eerbetoon 

“Het Fransmansmuseum, een eerbetoon aan seizoenarbeiders uit heel Vlaanderen, was na bijna 25 

jaar toe aan een nieuwe invulling en onderging daarom tijdens het najaar van 2016 en het voorjaar 

van 2017 een volledige make-over, zowel inhoudelijk als infrastructureel”, vervolgt ze. 

“De gemeente Koekelare wil immers niet enkel een blijvend & actueel eerbetoon brengen aan de 

vele bietenmannen en -vrouwen die vroeger hard labeur verrichtten op de velden bij onze 

zuiderburen, maar aan alle seizoenarbeiders tout court. Dit maakt immers deel uit van ons cultureel 

erfgoed en mag absoluut niet verloren gaan. De bedoeling van het vernieuwde museum is om het 

historische verhaal van de seizoenarbeiders uit Koekelare en omgeving in een breder kader te 

plaatsen en aan te tonen dat dit verhaal ook vandaag nog boeiend en relevant is”, luidt het. 

Crowdsourcing 

Als inhoudelijke start ging de gemeente Koekelare samen met de lokale heemkundige kring De 

Spaenhiers en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis uit Gent op zoek naar nieuw materiaal 

tijdens een crowdsourcingsdag op zaterdag 7 mei 2016. “Omdat de geschiedenis van de 

seizoenarbeid in Koekelare en omgeving alleen verteld kon worden aan de hand van verhalen, foto’s 

en objecten die bewaard gebleven zijn bij mensen die zelf nog aan seizoenarbeid gedaan hebben, 

werd er een beroep gedaan op het publiek. Alles –van schilderijen, over kunstwerken tot oude 

prentkaarten of nostalgische liederen- werd nauwkeurig verzameld en digitaal ontsloten. De basis 

was gelegd…”, aldus Salenbien.. 

Uiteindelijk goot ontwerpbureau Bailleul uit Gent alle inhoudelijke informatie op een eigentijdse, 

interactieve en educatieve manier in woord en beeld. Sinds begin maart van dit jaar heropende het 

museum opnieuw de deuren. “De lovende reacties uit het gastenboek tonen aan dat het nieuwe 

concept echt wel in de smaak valt, dus wie weet worden we daarvoor ook nog eens beloond met een 

mooie prijs”, besluit ze. 

Binnen elke categorie worden drie winnende projecten geselecteerd. In beide categorieën ontvangt 

één van de drie op zaterdag 25 november de West-Vlaamse Erfgoedprijs ter waarde van 5.000 euro, 

de andere winnende projecten ontvangen een premie van 2.500 euro. 

Meer info: 

Dienst toerisme Koekelare - 051 61 04 94 - cultuurdienstkoekelare@outlook.com     
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