
 

Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen 

 

Redactieverklaring 
 

 

Inhoudelijke omschrijving 

 

Tijd-Schrift is het standaard tijdschrift voor heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in 

Vlaanderen. Tijd-Schrift versterkt de specifieke meerwaarde van heemkunde als inhoudelijke 

discipline en sociale praktijk in het hedendaagse erfgoedveld.  

 

Het tijdschrift werkt met themanummers. Deze thema’s garanderen: een homogene inhoud 

per nummer, aparte uitgaven die nog langere tijd relevant blijven en het gericht zoeken van 

relevante auteurs.  

Elke aparte uitgave heeft een duidelijk communiceerbaar kernthema. Alle artikelen in een 

uitgave gebruiken dit kernthema op een relevante manier als uitgangspunt.  De auteurs en de 

artikelen worden zorgvuldig geselecteerd en gecontacteerd op basis van het specifieke thema.  

 

Het tijdschrift verschijnt 3x per jaar. 

 

Selectie van de thema’s: de thema’s worden voorgesteld en gekozen door de hoofdredacteur 

en de redactieraad. Deze thema’s kunnen overeenkomen met landelijke (Vlaamse) 

evenementen of initiatieven (zoals erfgoeddag of open monumentendag) maar dit moet niet. 

Er worden minstens vijf thema’s op voorhand vastgelegd. De thema’s kunnen historisch of 

inhoudelijk zijn, methodologisch, of algemeen-abstract:  het belangrijkste basiscriterium is dat 

een thema voldoende aanknopingspunten moet geven om bijdragen te produceren die relevant 

zijn voor heemkunde vandaag.  

 

 

Selectie van de auteurs:  

De hoofdredacteur zoekt en selecteert de auteurs in nauwe samenspraak met de vaste 

redactieraad. De auteurs moeten een relevante en vernieuwende bijdrage kunnen leveren over 

het thema. Relevant betekent dat de bijdrage duidelijk en evident een verband houdt met het 

kernthema en dat de bijdrage een duidelijke meerwaarde (informatief, methodologisch,…) 

heeft voor de heemkundige sector. Vernieuwend betekent dat de bijdrage het resultaat is van 

origineel onderzoek of dat de bijdrage inzichten/informatie naar voorbrengt die op dat 

moment nergens anders in gepubliceerde vorm te vinden is. Auteurs worden enkel 

geselecteerd op basis van hun bijdrage, niet op basis van hun profiel (lid van een kring, 

professioneel, academische opleiding,…).  

 

 

Algemene inhoudelijke parameters: 

 

1° Het tijdschrift heeft een landelijk bereik  en -invalshoek. Dit betekent dat zuiver lokale 

bijdragen in principe niet worden opgenomen; dit overigens ook om uit het vaarwater te 

blijven van lokale tijdschriften en geen onnodige concurrentie aan te gaan. Ook hier zijn de 

thema’s belangrijk: lokale casussen of praktijkvoorbeelden vormen telkens de basis van een 

artikel, maar door deze lokale artikelen samen te binden met andere bijdragen onder één 

thema wordt de overstijgende, Vlaams-landelijke relevantie verzekerd. 



 

2° Het tijdschrift wil academische kwaliteit brengen. Dit betekent dat de redactieraad 

kwaliteitseisen controleert inzake de inhoud, de bronnenvermelding en de interne opbouw van 

het artikel. Het tijdschrift wil deze academische kwaliteit echter koppelen aan een heldere en 

begrijpelijke schrijfstijl (gericht naar het doelpubliek: geen onnodige moeilijkdoenerij). Het 

tijdschrift wil deze academische kwaliteit ook koppelen aan een uitgesproken praktische en 

concrete invalshoek. Dit betekent niet dat bepaalde bijdragen geen zekere theoretische basis 

mogen hebben, maar de concrete relevantie moet altijd duidelijk zijn. Hiervoor moet ook de 

eindredactie garant staan. 

 

3° Het aspect ‘praktijk’ is essentieel. Thema’s mogen ‘algemeen’ zijn of ‘abstract’, maar de 

bijdragen onder dat thema moeten altijd gebaseerd zijn op een lokale casus, een concrete 

praktijk,… Mogelijk moet telkens met een eindconclusie worden afgesloten, die de concrete 

relevantie/meerwaarde voor lokale kringen samenvat met eventueel verdere 

doorverwijzingen. Daarom ook het opnemen van de term ‘heemkunde en lokaal-

erfgoedpraktijk’ in de ondertitel.  

 

4° Idealiter wordt gekozen voor een evenwichtige geografische vertegenwoordiging met alle 

provincies, doorheen een jaargang of doorheen een themanummer. Bijdragen uit verschillende 

provincies zouden met elkaar verbonden moeten worden om te komen tot een echt Vlaams 

tijdschrift.  

 

 

Redactionele bemerkingen: 

 

De artikelen moeten kort, leesbaar en helder (concreet) geschreven zijn.  

 

De redactionele richtlijnen (lengte, structuur, illustraties etc.) zijn zeer duidelijk en worden 

overgemaakt aan de auteurs. Er zal nog een eindredactie gebeuren door Heemkunde 

Vlaanderen en de vaste redactieraad.  

 

Indien de redactieraad van oordeel is dat een ingezonden artikel nog fundamentele 

inhoudelijke verbeteringen of aanvullingen nodig heeft, wordt het artikel teruggezonden aan 

de auteur met de vragen/opmerkingen vanuit de redactieraad. Indien de redactieraad van 

oordeel is dat het artikel inhoudelijk volstaat, wordt er een eindredactie doorgevoerd door 

Heemkunde Vlaanderen. De auteur krijgt altijd de finale versie van zijn artikel te zien ter 

goedkeuring voor de druk. 

 

 

Doelgroepen: 

 

De doelgroep is iedereen met een interesse voor heemkunde en lokaal erfgoed.  

 

 


