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Ik word voor de eerste keer in mijn loopbaan als voorzitter verplicht om tegen mijn principe dat alle bestuursleden en medewerkers evenwaardig zijn, te zondigen.
Georges Orwell wist het al, en nu weet ik het ook: “all
animals are equal but some animals are more equal
than others”.
We waren in het bestuur al onder de indruk van het
magnum opus van onze penningmeester Frans De
Bondt, waarbij hij haarfijn de straatnamen van Lokeren,
Eksaarde en Daknam ontleedt, en hun hele geschiedenis
uit de doeken doet. Een waar voorbeeld voor vele heemkundige kringen. Als basis van zijn werk gebruikt hij
de weg van de toponymie: iets waar we als kring altijd
sterk in zijn geweest. Toen hij brandweercommandant
was, voelde hij de (logische) noodzaak om het grondgebied waarvoor hij verantwoordelijk was door en door te
kennen. Een cruciaal gegeven bij hulpverlening. En de
massa informatie die hij de afgelopen jaren verzamelde,
werd nu gebundeld in een indrukwekkend werk: een
absolute aanrader!

Frans De Bondt

OPROEP
Ontvangt u nog een papieren versie
van deze nieuwsbrief?
Graag hadden wij uw e-mail- adres
ontvangen op info@kokw.be, zodat u
voortaan deze nieuwsbrief digitaal kan
ontvangen. Bedankt hiervoor.

De leidende culturele kringen in Lokeren waren eveneens onder de indruk van zijn enorme inspanning, en
riepen Frans De Bondt dan ook uit tot meest verdienstelijke inwoner. Iets waar wij ons graag bij aansluiten. En
als voorzitter heb ik dan ook de aangename plicht om
me nu op korte tijd voor de tweede maal naar Lokeren
te begeven, om daar te toosten op deze geschiedkundige hoogtepunten.
En binnenkort, op het colloquium Willem I, worden we
ook weer gelokt door twee Lokeraars die hun licht laten
schijnen op deze periode, en dan zwijg ik nog over de
woonplaats van onze hoofdredacteur, en een andere
eminent lid van de redactieraad.
Als onze Kring goed draait, dan zit de stad aan de
Durme daar voor iets tussen. Bedankt Frans, bedankt
Lokeren! En tot binnenkort!
Chris de Beer – voorzitter
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Kringnieuws
Ledenuitstap – KOKW bezoekt NoordBrabant (NL): Heeswijk en ’s-Hertogenbosch op 18 april 2015

Kasteel Heeswijk (foto stichting Heeswijk)

St Jans ‘s-Hertogenbosch

BONDIG PROGRAMMA
• Stipt 8u.: vertrek Sint-Niklaas Waasland Shopping
Center (bereikbaar met openbaar vervoer)
• 9.30 - 10u.: ontvangst met koffie door Jacqueline
Kerkhoff, sinds 1 april 2015 voormalig directeur van
Kasteel Heeswijk
• 10 - 11u.:
(1) Presentatie door Jacqueline Kerkhoff, over
Van den Bogaerde en het Kasteel Heeswijk (zie
ook Annalen 2012 pag. 53-66)
(2) Presentatie door Axel Buyse, vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Den Haag, over
Wilhelm I, naar aanleiding van 200 jaar Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) VNK
200
• 11 - 11.45u.: rondleiding door het kasteel Heeswijk
• 11.45 - 12.30u.: verplaatsing naar ‘s-Hertogenbosch
• 12.30 - 13.55u.: middagmaal
• 14.15 - 16.45u.: vaartocht van de historische route
en daarna rondleiding naar de Sint-Janskathedraal
en de Bouwloods
• 16.45 - 17.45u.: ontvangst in het Kringhuis, vieruurtje met een echte Bossche bol en film over ‘s-Hertogenbosch
• 18.15 - 19.45u.: terugreis naar Sint-Niklaas
Kostprijs: 55 euro per persoon (dranken tijdens het
middagmaal niet inbegrepen). Overschrijven op rekening nummer IBAN BE 50 8508 3519 1418 van K.O.K.W,
Postbus 144, 9100 Sint-Niklaas. Inschrijven voor deelname via Denbosch@kokw.be of via het elektronisch
inschrijvingsformulier op de website www.kokw.be.
Maximum 50 deelnemers zijn voorzien. Ook de leden
van het ANV uit de provincie Oost-Vlaanderen worden
uitgenodigd om deel te nemen aan onze ledenreis.
Herbert Smitz, bestuurslid KOKW

Colloquium – ‘Il maintiendrait: Willem
I en het Koninkrijk der Nederlanden’ –
Zaterdag 21 maart 2015 – Gemeentehuis
Temse
In 2015 is het precies 200 jaar geleden dat het Koninkrijk der Nederlanden werd opgericht: de vereniging van
het huidige België en Nederland onder vorst Willem I
van Oranje. In de nasleep van de Napoleontische oorlogen moest dit Koninkrijk een sterke buffer vormen tegen
Frankrijk. Maar de natie was slechts een kort leven
beschoren. Na amper 16 jaar riep België in 1831 haar
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onafhankelijkheid uit, een feit dat de Nederlandse vorst
pas in 1840 zou erkennen.
Toch drukte de Nederlandse periode een sterke stempel
op het latere België. Onder het motto “De oude tyden
zullen weldra herleeven” investeerde Willem I als verlicht despoot in talloze nationale projecten op het gebied
van handel, waterwegen en industrie. Hierdoor bleef
een deel van de Belgen – vooral nijveraars, handelaars,
vrije beroepen en ambtenaren – hem ook na 1831
trouw. In de geschiedenis worden zij “orangisten” geheten.
Tijdens het colloquium “Il maintiendrait: Willem I en het
Koninkrijk der Nederlanden” schijnen vijf experts hun
licht over deze bewogen, maar vaak vergeten periode
en over de impact ervan op het jonge België. Zowel het
brede historische kader als de specifieke Wase context
komen daarbij aan bod. Het colloquium vormt meteen
ook het Wase startschot voor talloze herdenkingsactiviteiten rond 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.
DATUM EN LOCATIE
Zaterdag 21 maart 2015
Feestzaal Gemeentehuis Temse (1ste verdieping)
Markt 1, 9140 Temse
DAGINDELING EN SPREKERS
9 - 9.30u.: onthaal
9.30 - 9.40u.: inleiding
9.40 - 10.20u.: Els Witte (Prof. em. VUB) – De Hollandse periode, de revolutie en de gevolgen ervan
10.20 - 11u.: Jeroen Koch (Universiteit Utrecht) – Willem I en de Zuidelijk Nederlanden
11 - 11.25u.: pauze
11.25 - 12.05u.: Hilaire Liebaut (Bibliotheca Wasiana) –
Het orangisme in het Waasland
12.05 - 12.45u.: Piet Veldeman (Koninklijk Museum van
het Leger en de Krijgsgeschiedenis) – De Belgische revolutie in het Waasland
12.45 - 13.15u.: plenair gesprek o.l.v. Tom Verschaffel
(KULeuven)
13.15 - 14u.: afronding + receptie
ORGANISATIE EN DEELNAME
De organisatie van het colloquium is in handen van de
Erfgoedcel Waasland (bart.ooghe@interwaas.be) en verloopt in nauwe samenwerking met de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (www.kokw.
be), het Algemeen Nederlands Verbond (www.anv.nl) en
de gemeente Temse.
Deelname aan het colloquium kost 15 euro p.p. (incl.
pauzes en receptie).
Inschrijven kan binnenkort via het inschrijvingsformulier
op www.erfgoedcelwaasland.be. Je kan ook een mail
sturen naar erfgoedcel@interwaas.be, met vermelding
van je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en
organisatie (indien van toepassing).

LET OP: je deelname is pas definitief na
overschrijving van het bedrag op het rekeningnummer van Erfgoedcel Waasland
(BE42 09100070 0954, BIC GKCCBEBB)
met vermelding van je naam en “colloquium Willem I”. Ontvangen inschrijvingsgeld kan niet worden terugbetaald.
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Aanwinsten cartografische collectie
KOKW
Atlassen:
• Twee wereldatlassen Bos/Meyers 1908 en 1912
• Drie Duitse wereldatlassen en Dictionnaire Encyclo
de Géographie, 2 delen, 1880
• Schenking Miet Deckers: drie atlassen
Boeken:
• Logboek van de Kogge met opdracht van Tinne Jacobs
• Abraham Ortelius and the first Atlas ISBN 90 6194
388 4
• Vergeten Linies, 2 delen
DVD:
• Mein Lieber Freund und Kupferstecher
Kaarten:
• Russische cartografie Brits Guyana, Frans Guyana en
Amazonemonding
• 3 kaarten Artois, Luik, Namen éx Petrus Kaerius en
1x Johannes a Deutechum
• Sluys, Philipinen,Birvlit,Cassandria, Hulst en de
Moerschans Hulst en Namen door P.Schenk 1706
• 2 gravures Sas van Gent 1649 Joan Blaeu
• Bergen op zoom L.Guicciardini 1609
• Northumbria Hadrian’s wall H.Hondius 1635 en
Mappa Orbis 1700
• Steenbergen-Lillo J.Blaeu 1649 uit Toonneel der Steden
• Vl.Artois-Henegouwen I.Tirion/Th.Salmon 1740
• 2 F.Delamarche Duitsland, Germaniae Magnae
M.Alting, Comitatus Artesia Blaeu 1634,
• Gr.Brittannien I.Tirion 1755
• Vloot op de Schelde voor A’pen J.Orlers 1615
• Neisse G.C. Killian 1760
• France et Italie sept. C.Malte-Brun 1789-1812
• Titelpagina Wales, John Speed/George Humble 1631

Een uitzonderlijke aanwinst:
Nieuwe cronyk van Zeeland….met vele koperen platen
verciert - 1696 door M. Smallegange.
Het tweede deel is nooit verschenen.
Wie was M. Smallegange?
Mattheus, gedoopt op 29 december 1624 in Goes en
er gestorven op 5 januari 1710, was een historicus,
genealoog en vertaler. Hij studeert rechten in Utrecht
(1638-1647).
In 1651 reist hij door Frankrijk en Italië om er zich te
bekwamen in het Frans en het Italiaans.
Rond 1660 woont hij in Amsterdam en begint er te pu-
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bliceren. In 1665 wordt hij er voor een jaar verbannen
naar aanleiding van zijn publicatie “Sinnebeeld ter eeren
van Wilhem de IIIe”.
Hij keert terug naar Goes en moet toen begonnen zijn
aan zijn bekendste werk “Nieuwe Cronyk van Zeeland”,
een uitgebreide, fraai geillustreerde beschrijving van
Zeeland.
Het werk was een vervolg en samenvatting van de kronieken van Jacobus Eyndius (Chronici Zelandiae) en Johan Reygersberg (Dye Chronijck van Zeelandt). Ook uit
het werk van Boxhorn en Vredius nam hij delen over.
Enkele illustraties uit het boek:
1. Zeeland in 1274

2. 17de-eeuwse Zeeland

Nieuwsbrief voor de leden van de KOKW
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3. Plattegrond van Zerikzee

In zijn boek voorziet M.Smallegange een afbeeldingenindex.

Eddy Maes, bestuurslid KOKW

Inventarisering archief Drukkerij
Strybol-Vercruyssen
Via een aantal schenkingen beschikt de KOKW over
een bijzonder interessant fonds met grafisch werk
van de voormalige drukkerij Strybol-Vercruyssen
uit de periode 1927-1965. Het bestand bestaat
hoofdzakelijk uit duizenden affiches en klein drukwerk. De affiches werden in het verleden al afgezonderd, geconditioneerd en geïnventariseerd.
Bovendien werden de tere WOI-affiches gedigitaliseerd.
In navolging hiervan startte de KOKW in november
2014 de inventarisering en conditionering van het
klein drukwerk op. In de vorm van voor klanten ge-
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drukte facturen, briefomslagen, strooibiljetten, reclame,
omzendbrieven, toegangskaarten voor film- en toneelvoorstellingen, enzovoort, geeft dit drukwerk immers
een onverwachte inkijk op de Wase industrie, de handel,
de plaatselijke instellingen en het geloofs- en cultureel
leven. Daarnaast komt onder meer met communie- en
doodsprentjes, tal van visitekaartjes van particulieren
en huwelijksaankondigingen, ook het persoonlijke leven
van de Waaslanders aan bod.
Momenteel is het bestand (8 strekkende meter) reeds
zuurvrij verpakt en ontsloten via een 350-tal inventarisnummers. Voorts zijn er voor de periode 1927-1951 al
meer dan 1500 detailbeschrijvingen opgesteld. Rest ons
nog de jaren 1952-1965… Wij houden u op de hoogte!
Erik Janssen, bestuurslid KOKW

Sluiting bibliotheek en documentatiecentrum
De bibliotheek en het documentatiecentrum van de
KOKW zijn gesloten op:
• Zaterdag 21 maart 2015 (colloquium erfgoedcel)
• Zaterdag 4 april 2015 (Paaszaterdag)
• Zaterdag 18 april 2015 (ledenuitstap KOKW)

Frans De Bondt – Meest verdienstelijke
inwoner van Lokeren
Frans De Bondt, penningmeester van de KOKW, werd
door het stadsbestuur van Lokeren uitgeroepen tot de
meest verdienstelijke Lokeraar van 2014. De 71-jarige
Frans De Bondt kreeg de eretitel toegekend op basis
van zijn pas gepubliceerde boek ‘Lokeren, Straten en
co’, waarin hij de lezer verrast met zijn encyclopedische
kennis over zijn thuisstad. De turf telt maar liefst 528
bladzijden en weegt 3,25 kilogram. De voormalige commandant van het Lokerse brandweerkorps verzamelde
in de loop der jaren dan ook ontelbare wetenswaardigheden over straten, gebouwen, evenement en bedrijven
in groot-Lokeren. De Bondt haalde het van onder meer
acteur Bart Van Avermaet en ontmoetingshuis De Moazoart.
Het boek ‘Lokeren, Straten en co’ kost 45 euro en is te
verkrijgen via het Infopunt Toerisme, Stadsmuseum,
Zakenkantoor De Bondt en Standaard Boekhandel Lokeren. Meer info: www.lokersestraten.be, 0475 47 59 12
of 0478 80 06 66.

Lidkaart KOKW-leden: diverse voordelen
Bij ontvangst van de Annalen deel 117 ontving u ook uw
KOKW-lidkaart voor 2015. Deze kaart geeft u als lid de
volgende voordelen:
• Gratis publicaties ontlenen uit de bibliotheek
• Kortingen op uitgaven en publicaties van de Kring
• Gratis toegang tot het Mercatormuseum
• Gratis toegang tot het SteM

Nieuwsbrief voor de leden van de KOKW
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•
•
•
•

Gratis toegang tot de Salons voor Schone Kunsten
Gratis toegang tot tentoonstellingen, georganiseerd
door de Kring in de Stedelijke Musea Sint-Niklaas
Gratis toegang tot lezingen in de Stedelijke Musea
Sint-Niklaas
Eventueel andere gelegenheidskortingen en -voordelen.

Houd uw lidkaart dus goed bij! Het bestuur waardeert
ten zeerste de geste van het stadsbestuur.

Activiteiten SteM
Mercatorlezing ‘Belgium dat is Nederlandt: Identiteiten en identiteitenbesef in de Lage Landen, 1200-1800’ door
prof. Hugo de Schepper – Dinsdag 10
februari 2015 om 20u, Mercatormuseum
De Nederlandse identiteit is een complex verhaal. Het is
ook een Belgische identiteit of een Hollandse, een OostNederlandse, een Waalse en zeker een Vlaamse. Het
is een Bourgondische, een Brabantse, een katholieke
en calvinistische identiteit. Zij bestaat uit vele facetten wortelend in een gemeenschappelijke geschiedenis van ongeveer zeventien provinciën. Hoe dat precies
in elkaar zit, verduidelijkt Prof. Dr. Hugo de Schepper
(° Aalst, 1934), voormalig gewoon hoogleraar aan de
Universiteiten van Amsterdam en Nijmegen, in zijn boek
‘Belgium dat is Nederlandt’. In het licht van het aanstaande eeuwfeest in 2015 besluit de auteur het beeld
dat in het collectieve geheugen over “het Koninkrijk der
Nederlanden/le Royaume des Belgiques” en over de
scheiding van 1830 is blijven hangen, toch enigszins te
relativeren.

Mercatorlezing ‘Lafreri: Italiaanse
cartografie in de renaissance’ door
Dr. Karen De Coene – Dinsdag 10 maart
2015 om 20u., Mercatormuseum
In september 1862 schenkt Willem d’Hanens-De Wolf,
schepen van de stad Sint-Niklaas, een atlas de vieilles
cartes aan de KOKW. Achter de weinig zeggende omschrijving gaat een cartografische parel schuil. Het boek
dat door een perkamenten kaft omsloten was en waarvan de jongste kaarten dateren uit 1567, is een van de
vroegste Italiaanse samengestelde atlassen (ook wel
IATO) uit de zestiende eeuw. Op dat ogenblik werden in
Rome en Venetië losse kaarten op vraag van de koper
in één volume gebundeld, met als gevolg dat geen twee
IATO’s gelijk zijn. Wel werden de kaarten in eenzelfde
volgorde ingevoegd. Na enkele wereldkaarten, waaronder die van Ptolemaeus, kwamen kaarten uit Europa,
Afrika, Azië en de Nieuwe Wereld aan bod. Achteraan de
atlas bevonden zich een aantal stadsplannen en zogenaamde nieuwsprenten. Over wie de atlas samenstelde
en wie hem kocht, hebben we geen informatie. Wat we
wel konden achterhalen, is het drukkersnetwerk verantwoordelijk voor de samenstelling van de bundel. De
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Mercatorlezing brengt het verhaal van de zoektocht
naar dit uitzonderlijke werk. Dr. Karen De Coene is
wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Universiteit Gent Vakgroep Geografie. Zij werkt er aan
diverse projecten over historische cartografie.

Mercatorlezing ‘Andreas Vesalius,
tijdgenoot van Mercator’ door Prof.
Dr. Bob Van Hee – Dinsdag 31 maart
2015 om 20u. Mercatormuseum
Andreas van Wesel wordt op 31 december 1514 te
Brussel geboren en wordt later geneesheer. Reeds
tijdens zijn studies krijgt hij toestemming om lijkdissecties door te voeren en zo de anatomie van
het menselijk lichaam te bestuderen. In 1543 verschijnt zijn meesterwerk: de “Fabrica”, een zevendelig tekstboek met natuurgetrouwe illustraties over
het menselijk lichaam. Gelijktijdig publiceert hij de
“Epitome”: een verkorte versie voor studenten. Een
Spaanse navolger is Juan Valverde, wiens werk in
de 16de en 17de eeuw zeer populair is en die vanaf
1566 onder meer ook gedrukt wordt bij Christoffel
Plantijn. Andreas van Wesel kennen we beter onder
zijn Latijnse naam Andreas Vesalius. In 2014 werd
zijn 500ste geboorteverjaardag gevierd met talrijke
manifestaties. Prof. Dr. Bob Van Hee zal in de voordracht dan ook de figuur van Vesalius, zijn werken
en zijn belang voor de hedendaagse geneeskunde
uiteenzetten.

Mercatorlezing ‘De conservatie van
16de en 17de eeuwse kaarten en atlassen: een kijkje achter de schermen’ door conservator-restaurator
Guy De Witte – Dinsdag 14 april 2015,
20u., Mercatormuseum
Wie heeft er nooit in bewondering gestaan voor een
mooie land of zeekaart en gedroomd van verre horizonten? De 16de en 17de eeuw waren hoogdagen
voor de kwalitatieve productie van deze kaarten. Reden hiervoor was de ontdekking van nieuwe werelden
en de honger naar kennis, geld en macht. Kaarten
werden getekend en gedrukt op lompenpapier (soms
ook op perkament). De mooiste zijn manueel ingekleurd met een ruim palet aan kleuren.
Hoewel de meeste kaarten met zorg werden omringd, ontsnapten ze niet aan de tand des tijds:
slechte bewaring, vochtigheid, luchtvervuiling, schimmels en insecten gaven aanleiding tot blijvende
schade. Ook de mens deed zijn duit in het zakje door
onwetendheid, onverschilligheid of soms opzettelijke
vernietiging. Conservator-restaurators proberen nu
de voortschrijdende schade te beperken of stop te
zetten door wat men noemt preventieve en curatieve
conservatie. Wat dit is en hoe het gebeurt, verneemt
u in deze lezing. Guy De Witte levert diensten aan
erfgoedinstellingen. Begonnen als conservatorrestaurator gespecialiseerd in papier en boek, is hij
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doorgegroeid naar wat nu zijn kernactiviteit is: preventieve conservatie. Hij restaureerde de Lafreri-atlas in
bezit van de KOKW.
De Mercatorlezingen vinden plaats in het Mercatormuseum, Zamanstraat 49 D (ingang via park), 9100
Sint-Niklaas. Deelnemers genieten gratis toegang. De
lezingen zijn een organisatie van de Stedelijke Musea
Sint-Niklaas in samenwerking met de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas.

Varia
Boek ‘In boerenhanden’ van Paul De
Schepper
De Landelijke Gilde Stekene, de Erfgoedcel Waasland,
het Centrum Agrarische Geschiedenis, de gemeente
Stekene en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen sloegen de handen in elkaar en gaven het prachtige boek
‘In boerenhanden’ van Paul De Schepper uit. Auteur
Paul De Schepper plaatst de landbouwcollectie van de
Landelijke Gilde Stekene in historisch en Vlaams perspectief.

Het rijkelijk geïllustreerd boek telt 372
pagina’s. De kostprijs is 19,95 euro.
U kan het boek bestellen door 19,95
euro te storten op rekeningnummer
BE48 7376 2300 0327 van Landelijke
Gilde Stekene met duidelijke vermelding van ‘In boerenhanden’ en uw
naam, adres en telefoonnummer. Voor
toezending bedragen de verzendingskosten 6 euro en dient het bedrag van
25,95 euro te worden gestort.

Met veel zin voor detail worden de fysieke en functionele eigenschapen van diverse landbouwwerktuigen en
machines beschreven. Daarbij gaat ook de nodige aandacht naar het algemene historische landbouwverhaal
en wordt van verschillende producenten de ontwikkeling
van hun bedrijf geschetst.
U kan het boek ook kopen in verschillende verkooppunten: Landelijke Gilde Stekene, Erfgoedcel Waasland,
Provinciaal ErfgoedCentrum Ename, Huysmanhoeve
Eeklo, Toeristisch kantoor Stekene.

Het woordenboek van de Vlaamse Dialecten gaat digitaal, en zoekt daarvoor hulp
Het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD) is
een woordenboekproject dat in 1972 aan de Universiteit
van Gent werd opgestart en tot op de dag van vandaag
nog steeds actief is. Het doel van het project is om de
Vlaamse dialectwoordenschat te verzamelen, te bewaren en te documenteren. Daarvoor werden jarenlang
vragenlijsten rondgestuurd, gegevens verwerkt en opnames gemaakt.
De grootste collectie van die opnames is de Verzameling dialectbanden van de Universiteit Gent uit de jaren
60 en 70 van de vorige eeuw. Enkele Gentse dialectologen namen toen het initiatief om bandopnemingen
(met spontane gesprekken) te maken voor elke plaats
in Vlaanderen en verzamelden zo een collectie van 783
banden voor 550 plaatsen. Die getuigen niet alleen van
honderden authentieke Vlaamse dialecten, maar hebben
ook een belangrijke historische waarde door de thema’s
die in de gesprekken aan bod komen. De banden be-
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vatten namelijk de levensverhalen van honderden sprekers geboren omstreeks de eeuwwisseling van
de 19de en de 20ste eeuw met unieke getuigenissen van Vlaamse IJslandvaarders, verhalen over de
opkomst van fietsen, auto’s, elektriciteit en noem maar op.
Om al dat prachtige materiaal voorgoed te bewaren, werd de collectie het voorbije jaar gedigitaliseerd.
Het is de bedoeling om ze binnenkort onder de naam ‘Stemmen uit het verleden’ voor iedereen toegankelijk te maken op een website. Om de fragmenten echter doorzoekbaar te maken (voor historici,
heemkundigen, geïnteresseerden, enz.) wordt er van elk fragment ook een korte inhoud getypt.
De korte inhouden van de geluidsopnames worden vooral gemaakt door vrijwilligers met kennis van
een dialect uit een bepaalde streek, wat uiteraard nodig is om de gesprekken op de banden voldoende
te begrijpen. Vrijwilligers beluisteren de banden en typen een kleine samenvatting in een document
dat wij hen opsturen. Voor enkele dorpen/steden uit de provincie Oost-Vlaanderen zijn we nog op zoek
naar vrijwilligers die aan dit project willen meewerken. Meewerken kan van thuis uit (als u over een pc
beschikt) of bij ons op de redactie en geheel op vrijwillige basis.
Verenigingen of personen die interesse hebben om hieraan mee te werken, of meer info willen over het
project, kunnen vrijblijvend contact opnemen met Pauline Van Daele (Pauline.vandaele@ugent.be), de
coördinator van ‘Stemmen uit het verleden’.
Na een extra woordje uitleg kan u dan nog steeds beslissen of u al dan niet aan de slag wil gaan met
een dialectopname.

Kalender
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dinsdag 10 februari 2014 om 20u.: Mercatorlezing ‘Belgium dat is Nederlandt: Identiteiten en identiteitenbesef in de Lage Landen, 1200-1800’ door Prof. Dr. Hugo de Schepper
Dinsdag 10 maart 2015 om 20u.: Mercatorlezing ‘Lafreri: Italiaanse cartografie in de renaissance’
door Dr. Karen De Coene
Zaterdag 21 maart 2014: colloquium ‘Il maintiendrait: Willem I en het Koninkrijk der Nederlanden’–
Gemeentehuis Temse
Zaterdag 21 maart 2014: leeszaal en documentatiecentrum KOKW gesloten
Dinsdag 31 maart 2015 om 20u.: Mercatorlezing ‘Andreas Vesalius, tijdgenoot van Mercator’ door
Prof. Dr. Bob Van Hee
Zaterdag 4 april 2015: leeszaal en documentatiecentrum KOKW gesloten
Dinsdag 14 april 2015, 20u.: Mercatorlezing ‘De conservatie van 16de en 17de eeuwse kaarten en
atlassen: een kijkje achter de schermen’ door conservator-restaurator Guy De Witte
Zaterdag 18 april 2014: ledenuitstap KOKW naar Noord-Brabant (NL): Heeswijk en ’s-Hertogenbosch
Zaterdag 18 april 2014: leeszaal en documentatiecentrum KOKW gesloten

Met dank aan:

Verantwoordelijke uitgever nieuwsbrief KOKW: Chris De Beer, voorzitter, postbus 144, 9100 SintNiklaas, 2015, e-mail: info@kokw.be, www.kokw.be

