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Voorwoord
Beste en lieve leden,
2020 is het jaar van de waarheid voor onze maatschappelijke zetel: Het Huis Janssens, waar wij al sinds 1911
de ziel van uitmaken, nadert zijn tweede ontknoping (de
eerste was de buitenrestauratie). Zal het stadsbestuur
de haver gunnen die het hardwerkende KOKW-paard
verdient? We mogen het hopen. Want we hebben plannen, stoutmoedige, ambitieuze, kwaliteitsvolle maar
haalbare plannen.
Op korte termijn gaan we voor een zinvolle invulling van
het gehele Huis Janssens. Dit zal een meerjarenplan en
een buitengewone begroting vergen. Maar we hebben
er zin in. Onze gemotiveerde bestuursploeg, samen met
de vele vrijwilligers, staan klaar – met goesting – om dit
stukje erfgoed een zinvolle invulling te geven.
Vermoedelijk hebben we uw extra steuntje nodig: een
bemoedigend woordje, een helpend handje, een centje
in het zakje, … alle beetjes helpen; en alle beertjes ook
natuurlijk. Ik heb er in ieder geval zin in.
Ook dit voorjaar is weer goed gevuld met KOKW-activiteiten, nl. een tentoonstelling over oude kaarten van het
Land van Waas, een colloquium over oorlogsdagboeken
uit WOI, Mercatorlezingen en een ledenreis. Lees hierover meer in deze nieuwsbrief. Alvast tot binnenkort!
Chris de Beer
Voorzitter KOKW

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.
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Kringnieuws
TENTOONSTELLING ‘HET LAND VAN WAAS
IN OUDE KAARTEN II’ – TOT 6 SEPTEMBER
2020 TE BEZOEKEN IN HET MERCATORMUSEUM
Het land van Waas
in oude kaarten II
UITNODIGING - 2 februari 2020

De KOKW diept uit haar archief enkele unieke oude
kaarten van haar werkingsgebied op. Het Land van Waas
is een land van polders, onderwaterzettingen, forten en
linies, grenzen en een eeuwenoud wegennet. De getoonde kaarten brengen inpolderingen, grenzen en hun
evolutie, bewoning, het wegennet, rivieren en kanalen,
spoorwegen, forten, linies en veldslagen in beeld.
Aanwinsten uit het voorbije decennium in de verzameling van de Kring worden in de kijker gezet. We tonen
gedrukte kaarten, unieke handschriftelijke kaarten en
kaartboeken van bekende en minder bekende cartografen en landmeters. Ook de kaartentafel met een aantal
basiskaarten zal weer ter beschikking zijn. Hier kan je
inzoomen tot diep in de kaarten. Het resultaat zal ongetwijfeld in de smaak vallen van liefhebbers van cartografie en van de Wase geschiedenis. We hopen dan ook
onze leden te mogen verwelkomen op een rondleiding
tijdens de duur van de tentoonstelling.
De opening van de tentoonstelling “Het Land van Waas
in oude kaarten II” vond plaats op zondag 2 februari. De
tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 6 september
2020 in het Mercatormuseum, Zamanstraat 49D (ingang
via park) te Sint-Niklaas.

het Land van Waas en present op
ten in de expo vinden wij
rug, een deelgemeente van
s.
uwers De Cock bedachten er in 1996
het Sinpalsken. Samen ontwikkelden
wee verschillende versies die momenkt zijn: een blonde en een donkere.
en smaakvol bier van hoge gisting
lgehalte van 8,5 volumeprocent.
natuurbier, gegarandeerd zonder
oegings- of bewaarmiddelen.
graag proeven in het museumcafé.

Tentoonstelling

Het Land
van Waas
in oude
kaarten II

Waas in oude kaarten II”

eptember 2019
m
9D (ingang via park), Sint-Niklaas

2 feb - 6 sept
2020
Mercatormuseum
Zamanstraat 49 D
Sint-Niklaas

vens

a@sint-niklaas.be
a@sint-niklaas.be
t-niklaas.be

V.U.: Filip Baeyens, schepen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

ag van 13.30 tot 17 uur
3 tot 17 uur
tot 17 uur

met korting
sumptie in het museumcafé)
n tot en met 12 jaar, houders
MuseumPASS, lerarenkaart
voor iedereen op zondag
ur.

In 2011 vierden we het 150 jarig bestaan van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas
en deden dit met een eerste tentoonstelling ‘Het Land
Van Waas in oude kaarten’. Het succes van deze tentoonstelling komt op rekening van onze erevoorzitter
Alfred Van der Gucht. Met deze semipermanente tentoonstelling komt nu een vervolg op deze succesvolle,
eerste editie.

Open:
Dinsdag-vrijdag van 13.30 tot 17 uur
Zaterdag van 13 tot 17 uur
Zondag van 11 tot 17 uur
Toegang:
6 EUR / 3 EUR met korting (inclusief 1 consumptie in het
museumcafé)
Gratis: kinderen tot en met 12 jaar, houders museumkaart, MuseumPASS, lerarenkaart
Gratis toegang voor iedereen op zondag van 11 tot 13
uur.
Meer info: tel. 03 778 34 50, stedelijkemusea@sintniklaas.be of info@kokw.be.
Eddy Maes – Collectiebeheerder cartografie
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COLLOQUIUM ‘DAGBOEKEN UIT DE EERSTE
WERELDOORLOG ALS HISTORISCHE BRON’
– ZATERDAG 15 FEBRUARI 2020 OM 14U. IN
DE SALONS, STATIONSSTRAAT 85 TE SINTNIKLAAS
Op zaterdag 15 februari 2020 om 14u. organiseert de
Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van
Waas (KOKW), in samenwerking met het SteM en Erfgoedcel Waasland, het colloquium ‘Dagboeken uit de
Eerste Wereldoorlog als historische bron’ in De Salons,
Stationsstraat 85 te Sint-Niklaas. Op dit colloquium belichten verschillende sprekers/auteurs hun eigen dagboekbewerkingen en gaan ze in gesprek met elkaar.
Programma:
14u00: Verwelkoming door Chris De Beer, voorzitter
KOKW
14u15: Lezingen door:
• Ludo Simons, emeritus hoogleraar KU Leuven en
Universiteit Antwerpen: “Van het kasteel naar het
front, het oorlogsdagboek van mijn vader Jozef Simons”
• Piet Veldeman, directeur bij het War Heritage Institute Brussel: “De dagboeknotities van de Lokerse
Clarissenzuster Louise de Bethune uit 1914 en 1917”
• Marcel De Smedt, emeritus hoogleraar KU Leuven:
“Het dagboek uit de Eerste Wereldoorlog van schrijver Stijn Streuvels”
• Piet Van Bouchaute, erearchivaris van de Stad SintNiklaas: “Het dagboek-in-briefvorm van de SintNiklase onderwijzer en brancardier Hilaire Verschelden”
15u45: Panelgesprek met de sprekers o.l.v. Luc Devoldere, afgevaardigd bestuurder en hoofdredacteur Ons
Erfdeel/De Lage Landen
16u45: Uitnodiging tot de receptie door Lieven Dehandschutter, burgemeester van de stad Sint-Niklaas en
voorzitter Erfgoedcel Waasland
17u00: Receptie

UITNODIGING

Colloquium
“dagboeken uit WO I”

K.O.K.W. vzw
K.O.K.W. vzw
Zamanstraat 49 B
Zamanstraat 49 B
9100 Sint-Niklaas
9100 Sint-Niklaas

Info@kokw.be
- www.kokw.be
Info@kokw.be
- www.kokw.be
Info@kokw.be
- www.kokw.be

We nodigen u graag uit op dit colloquium. De toegang
is gratis. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via
info@kokw.be of via het digitaal inschrijvingsformulier
op de website www.kokw.be.

LEDENUITSTAP – KOKW BEZOEKT AFRIKAMUSEUM EN LOUVAIN-LA-NEUVE OP ZATERDAG 25 APRIL 2020
Naar jaarlijkse traditie – we zijn ondertussen aan de negende – is er dit voorjaar de ledenreis van de Koninklijke
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Op 25
april 2020 bezoeken we het Afrikamuseum in Tervuren
en Louvain-la-Neuve, de Franstalige Universiteitsstad in
Waals-Brabant. Louvain-la-Neuve heeft twee musea, u
Afrikamuseum TERVUREN
krijgt de kans om één van beide te bezoeken. Een groot
gedeelte van Louvain-la-Neuve is verkeersvrij en het
verkeer geschiedt er onder de stad via tunnels. Louvainla-Neuve, bijna 50 jaar, een wirwar van straatjes die we
samen en met een Nederlandstalige gids ontdekken.
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Hergé museum (2009) in Louvain-laNeuve

De voormalige Bibliotheek van Louvainla-Neuve, thans L-museum
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Bondig programma:
• Stipt 8.00 u.: vertrek Sint-Niklaas Waasland Shopping Center (bereikbaar met openbaar vervoer).
• 9.30-10.00/10.30 u.: aankomst met koffie, thee,
vers fruitsap en croissant in de Bistro TEMBO van het
Afrikamuseum, vlak bij de ingang van het museum
waar we ook later in het restaurantgedeelte de lunch
zullen nemen.
• 10.00/10.30-11.30/12.00 u.: Geleid bezoek aan het
Afrikamuseum, met keuze tussen twee thema’s. Ofwel in twee kleine groepen van 15 personen, groep 1
en 2 een algemene “rondleiding Geschiedenis”, ofwel
groep 3 en 4 in twee kleine groepen een rondleiding
“A blend of Central Afrika”. Dit geschiedt om hinder
onder de groepen te vermijden met een tijdsverschil
van 30 minuten tussen de groepen 1 en 2 en de
groepen 3 en 4.
• 12.00 - 13.30 u: Lunch, soep en menu van de dag in
het Restaurant TEMBO, inclusief drankenpakket (glas
wijn of bier, glas water en na de lunch thee of koffie).
• 13.45-14.15 u.: Verplaatsing met de bus naar Louvain-la-Neuve
• 14.30-17.30 u.: Alleen al beide musea gebouwen
zijn architecturaal interessant.
• Groep A: Bezoek aan Hergé museum (Kuifje) met
audio (ca 1.30 u) en daarna (16.00) rondleiding
doorheen Louvain-la-Neuve met Nederlandstalige
gids, ca 25 personen.
• Groep B: Verplaatsing te voet 900 m naar LMuseum en bezoek met audio en daarna (16.00)
rondleiding doorheen Louvain-la-Neuve met Nederlandstalige gids, ca 25 personen.
• 17.30-18.15 u.: Verzameling van de 2 groepen in “Le
Grand Place”, waar zij die wensen nog iets kunnen
drinken.
• 18.15-18.30 u.: Verplaatsing gezamenlijk van de
Grand Place naar de bus ter hoogte van Hergé-museum (ca. 400m).
• 18.30-20.00 u.: Terugreis naar Sint-Niklaas.
Kostprijs ledenreis: 70 euro per persoon (drank tijdens
het middagmaal inbegrepen, niet inbegrepen drankje in
Le Grand Place). Maximum 50 deelnemers zijn voorzien
(= buscapaciteit).
Vanaf nu kan u inschrijven voor deelname via ledenreis2020@kokw.be of via het inschrijvingsformulier op
de website. De inschrijving dient onmiddellijk gevolgd
door overschrijving van het bedrag van 70 euro per
deelnemer op rekeningnummer IBAN BE 50 8508 3519
1418 van K.O.K.W, Postbus 144, 9100 Sint-Niklaas. Niet
de datum van inschrijving, maar deze van betaling is
bepalend voor een eventuele voorkeurgroep of bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers.
Herbert Smitz – Reisleider
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IN MEMORIAM
Wij vernamen het overlijden van dhr. Jean-Janssens de
Varebeke (° Sint-Niklaas, 03/06/1932 – † Sint-Niklaas,
11/12/2019), echtgenote mevr. Maria Heynderickx.
Jean was tussen 2004 en 2012 bestuurslid van de KOKW
en bleef nadien medewerker in de leeszaal.
Langs deze weg betuigt het bestuur van de Kring zijn
oprechte deelneming aan de getroffen familie.

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIECENTRUM
GESLOTEN OP ZATERDAGVOORMIDDAG
VOOR ONBEPAALDE DUUR
Als gevolg van de restauratiewerken aan het Huis Janssens wordt de leeszaal van de KOKW tijdelijk gebruik als
opslagruimte. De leeszaal is hierdoor voor onbepaalde
duur gesloten. Tot onze spijt kunnen we gedurende deze
periode geen bezoekers in de leeszaal ontvangen.
Gelieve voor dringende opzoekingen/vragen een afspraak te maken via info@kokw.be. Dan wordt bekeken
of wij u alsnog kunnen verder helpen. Alvast bedankt
voor uw begrip.

SCHENKINGEN AAN DE K.O.K.W.
Heb je documenten, foto’s, filmmateriaal of voorwerpen,
waarvan je denkt dat die voor onze Oudheidkundige
Kring of voor de inwoners van het Waasland interessant
zijn of zelfs van onschatbare historische waarde? Heb je
zelf niet de ruimte of heb je zelf geen mogelijkheid om
het bij te houden en wil je toch dat het bewaard blijft
voor het nageslacht? Dan zijn wij steeds zeer dankbaar
voor het vertrouwen dat in onze Kring gesteld wordt om
dit in jouw plaats te doen.
Indien je een schenking wil doen, kan je ons contacteren
via een bestuurslid of via info@kokw.be. We contacteren
je dan zo snel mogelijk om concreet af te spreken.

Activiteiten stedelijke musea
MERCATORLEZING ‘500 JAAR DE STRAAT
VAN MAGELLAAN’ DOOR EDDY MAES –
DINSDAG 10 MAART 2020, 20U. IN MERCATORMUSEUM
In 1519 vertrok de Portugees Fernao de Magalhaes met
een Spaanse vloot voor een uitzonderlijke expeditie. Met
vijf schepen zeilde hij uit om westwaarts een doorvaart
te vinden naar de Stille Oceaan. Na het doorkruisen van
de Atlantische Oceaan ontdekte hij de later naar hem
genoemde Straat Van Magellaan. De doorvaart naar
Azië via het westen was gevonden! Waarom ondernam
Ferdinand Magellaan deze expeditie? Hoe ging het eraan
toe op deze ontdekkingsreis? Wat was het belang van
deze reis rond de wereld? Is er een link te leggen naar
de kaartencollecties van de Koninklijke Oudheidkundige
Kring van het Land van Waas? Eddy Maes, collectiebeheerder cartografie KOKW, zocht en vond antwoorden

NIEUWSBRIEF VOOR DE LEDEN VAN DE KOKW
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in de boeiende Mercatorcollectie van de KOKW. In een
mini-tentoonstelling, speciaal voor deze lezing gemaakt,
kan je een aantal minder bekende stukken uit de verzameling zien.

MERCATORLEZING ‘DE ATLAS TAALKUNDIG
BEKEKEN’ DOOR CARINE CALJON – DINSDAG 17 MAART 2020, 20U. IN MERCATORMUSEUM
Landstreken, steden, dorpen, eilanden, rivieren,….
ze hebben allemaal hun eigen naam. Maar weet jij de
oorsprong van al die plaatsnamen? Nederland kan je
makkelijk uitleggen en Ijsland ook. Een landsnaam zoals
Japan, dat is moeilijker te verklaren. En wat heeft bikini,
denim, krent, rugby of sinaasappel hiermee te maken?
Reis mee de wereld rond met toponiemen en geoniemen!

MERCATORLEZING ‘DOOI VAN PERMAFORST: EEN TIKKENDE TIJDBOM?’ DOOR
HANNE HENDRICKX – DINSDAG 24 MAART
2020, 20U. IN MERCATORMUSEUM
Wat gebeurt er als we de opwarming niet onder 1,5 graden Celsius houden en de permafrost verder ontdooit?
Ongeveer één vierde van het landoppervlak op onze
aarde bevat permafrost, permanent bevroren grond.
Heel wat van deze permafrost gebieden verdwijnen door
de stijgende temperatuur. De dooi van het permafrost
heeft nare gevolgen voor al wat leeft op deze wereld.
De bevroren grond bewaart namelijk planten- en dierenresten als belangrijke opslag voor koolstof. Naar
schatting is er dubbel zoveel koolstof (potentiële broeikasgassen CO2 en methaan) aanwezig in de permafrost dan in de atmosfeer. Tegen 2100 zou permafrost
voor een kwart verantwoordelijk kunnen zijn voor alle
emissies. Permafrost zal dus een sleutelrol spelen in de
opwarming van de aarde. Lezing met Hanne Hendrickx,
fysisch-geografe en permafrostonderzoeker UGent.

MERCATORLEZING ‘DE INVLOED VAN KAARTEN OP ONS WERELDBEELD’ DOOR LIESELOT LAPON (UGENT) – DINSDAG 31 MAART
2020, 20U. IN MERCATORMUSEUM
Kaarten waren vroeger voorbehouden voor cartografen,
zeevaarders, experten, of rijkelui. Vandaag zijn kaarten
dagelijkse kost voor iedereen. Door technologische ontwikkelingen vind je kaarten overal. Terwijl je navigeert
met je smartphone, nieuwssites opzoekt of je sociale
media checkt… is de kans groot dat je een kaart ziet.
Ben je er van bewust dat kaarten een vervormde weergave van de werkelijkheid zijn? Besef je dat kaarten
een invloed hebben op jouw wereldbeeld? Verrassende
antwoorden krijg je van Lieselot Lapon.
Waar: SteM Sint-Niklaas - afdeling Mercatormuseum,
Zamanstraat 49D, 9100 Sint-Niklaas
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Contact: stedelijkemusea@sint-niklaas.be, tel: 03 778
34 50.
Gratis toegang.

Varia

In het boek Johanna en Margaretha dringt auteur Thera
Coppens door tot de 13de eeuw, waar een ontzagwekkende vrouw strijd moet voeren tegen de hebzucht van
de haar omringende vorsten. Margaretha lag nog in de
wieg toen haar ouders stierven en de machtige erflanden Vlaanderen en Henegouwen nalieten aan haar en
haar zus Johanna. In de door mannen gedomineerde
wereld vormden de schatrijke prinsessen een begeerde
prooi in de genadeloze huwelijkspolitiek. Na de dood
van Johanna bestreed Margaretha vijandige vorsten en
pausen en stuurde haar oorlogsvloot af op haar aartsvijand: rooms-koning Willem II, graaf van Holland. Twee
eeuwen later gingen haar graafschappen op in het grote
Bourgondische Rijk. Maar als stammoeder van de nieuwe dynastie werkt haar wezen door in de middeleeuwse
geschiedenis van de Lage Landen.
Thera Coppens (1947) is auteur van historische boeken
als Antonius Mor, hofschilder van Karel V en Sophie in
Weimar (nominatie biografieprijs 2012). In 2014 verscheen haar zeer goed ontvangen boek Suzanne en
Edouard Manet, de liefde van een Hollandse pianiste en
een Parijse schilder.
I.s.m. Cultuur Sint-Niklaas en Kunst in de Stad vzw
Datum: zondag 16 februari 2020 om 10.30 uur
Plaats: Bib Sint-Niklaas, Heymanplen 3
Inschrijven: bibpubliekswerking@sint-niklaas.be of 03
De Lokerse heemkundige kring De Souvereinen, de plaatselijke
778 34 00. Toegang gratis.
afdelingen van het Masereelfonds en Curieus en de Stedelijke
Erfgoedcommissie van Lokeren sloegen de handen in elkaar

voor een causerie van Harry Van Velthoven over zijn jongste
LEZING ‘EEN EEUW
VLAAMS-WAALSE SPANboek, “Bevriende vijanden”.
lezing gaat
door op woensdag 19 februari
2020 om 20 uur
NINGEN BINNENDeHET
BELGISCHE
SOCIin de Torenzaal (Torenstraat 1, Lokeren).
ALISME’ DOOR HARRY
VAN
VELTHOVEN
Gratis inkom, gelieve te reserveren.
– WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020, 20U. TONa afloop is er gelegenheid tot vraagstelling en discussie
RENZAAL, TORENSTRAAT
1 TE LOKEREN
met de spreker. Het boek “Bevriende vijanden”, dat werd
uitgebracht door uitgeverij Polis, wordt na afloop te koop

v.u.: Koen de Visscher, Voermanstraat 12 Lokeren

aangeboden aan de prijs
van 25 euro enerehoogleraar
wordt, indien gewenst,
Historicus Harry Van Velthoven
(°1944),
gesigneerd door de auteur.
geschiedenis van de Hogeschool Gent, verwierf in vakkringen en daarbuiten naam en faam met boeken en
tijdschriftartikelen over het socialisme, de christendemocratie en het flamingantisme tijdens de kwarteeuw
voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog (de “Belle
Epoque”), het vrijzinnig-liberale en Vlaamsgezinde Willemsfonds en de geschiedenis van de Vlaamse beweging
in het algemeen tijdens de 19de en de 20ste eeuw. In
september 2019 publiceerde hij een historische monografie, als het ware zijn magnum opus, waarin hij zowat
Reservatie:
al zijn kennis omtrent een
en ander bij elkaar
bracht:
bevriendevijanden@gmail.com
of 0477/230498.
“Bevriende vijanden. Hoe de Belgische socialisten uit
elkaar groeiden”. De communautaire spanningen binnen

V.U.: Filip Baeyens, Grote Markt 1, Sint-Niklaas

LEZING ‘JOHANNA EN MARGARETHA’ DOOR
THERA COPPENS – ZONDAG 16 FEBRUARI
2020 OM 10.30U. IN BIB SINT-NIKLAAS

Lezing | Thera Coppens brengt de Middeleeuwen sprankelend tot leven
Zondag 16 februari 2020 om 10.30 uur
de Bib, H. Heymanplein 3, Sint-Niklaas
03 778 34 00 | bibliotheek@sint-niklaas.be
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de in 1885 opgerichte Belgische Werkliedenpartij (BWP),
vanaf 1945 de Belgische Socialistische Partij (BSP),
worden in dit boek treffend in kaart gebracht en geanalyseerd.
“Bevriende vijanden” is zelfs meer dan dat, want het
biedt eigenlijk een synthese van de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in België tussen het einde
van de 19de eeuw en 1978, toen de BSP ophield te
bestaan en er twee socialistische partijen werden opgericht, een Vlaamse en een Waalse. Twee socialistische
Lokeraars, vooral Henri Van de Voorde (1910-1976) en
tot op zekere hoogte ook Aimé Van Lent (1927-2003),
behoorden na de Tweede Wereldoorlog tot de Vlaams
voelende vleugel binnen het Belgische socialisme. Herman Balthazar, voormalig gouverneur van de Provincie
Oost-Vlaanderen en emeritus hoogleraar geschiedenis
van de Gentse universiteit, bestempelde “Bevriende vijanden” als een product van “groot meesterschap”. Wie
vragen heeft bij de maatschappelijke relevantie van
geschiedschrijving, wordt door Harry Van Velthoven met
dit boek op superieure wijze van antwoord gediend.
De Lokerse heemkundige kring De Souvereinen, de
plaatselijke afdelingen van het Masereelfonds en Curieus
en de Stedelijke Erfgoedcommissie van Lokeren sloegen
de handen in elkaar voor een causerie van Harry Van
Velthoven over zijn jongste boek, “Bevriende vijanden”.
De lezing gaat door op woensdag 19 februari 2020 om
20 uur in de Torenzaal (Torenstraat 1, Lokeren). Gratis
inkom, gelieve te reserveren. Na afloop is er gelegenheid tot vraagstelling en discussie met de spreker. Het
boek “Bevriende vijanden”, dat werd uitgebracht door
uitgeverij Polis, wordt na afloop te koop aangeboden
aan de prijs van 25 euro en wordt, indien gewenst,
gesigneerd door de auteur. Reservatie: bevriendevijanden@gmail.com of 0477 23 04 98.

LEZING ‘HENDRICK DE SOMER. EEN LOKERS
KUNSTSCHILDER MAAKT CARRIÈRE IN
NAPELS’ DOOR DR. MARIJE OSNABRUGGE
– ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020, 20U., CULTUREEL CENTRUM LOKEREN
Lezing door Dr. Marije Osnabrugge (Universiteit van
Genève) over leven en werk van Hendrick De Somer /
Enrico Fiammingo (Lokeren 1602-Napoli 1656).

Enrico Fiammingo
Hendrick De Somer
LOKEREN 1602 - NAPOLI 1656?

De lezing gaat door op zaterdag 29 februari 2020 om
20u. in het Cultureel Centrum Lokeren, Kerkplein 5.
Gratis toegang. Reservatie verplicht via Cultureel Centrum Lokeren, tel. 09 340 50 56, e-mail: ticketbalie.
ccl@lokeren.be.
Organisatie: College van burgemeester en schepenen,
Stedelijke Erfgoedcommissie en Koninklijke Heemkring
De Souvereinen, Lokeren.
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Kalender
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaterdag: Bibliotheek en documentatiecentrum gesloten op zaterdagvoormiddag voor onbepaalde
duur als gevolg van restauratiewerken aan het Huis Janssens
Tot 6 september 2020: Tentoonstelling ‘Het Land van Waas in oude kaarten II’ in Mercatormuseum
Zaterdag 15 februari 2020, 14u.: Colloquium ‘Dagboeken uit de Eerste Wereldoorlog als historische
bron’ in De Salons, Stationsstraat 85, Sint-Niklaas
Dinsdag 10 maart 2020, 20u.: Mercatorlezing ‘500 jaar de Straat van Magellaan’ door Eddy Maes in
Mercatormuseum
Dinsdag 17 maart 2020, 20u.: Mercatorlezing ‘De atlas taalkundig bekeken’ door Carine Caljon in
Mercatormuseum
Dinsdag 24 maart 2020, 20u.: Mercatorlezing ‘Dooi van permaforst: een tikkende tijdbom?’ door
Hanne Hendrickx in Mercatormuseum
Dinsdag 31 maart 2020, 20u.: Mercatorlezing ‘De invloed van kaarten op ons wereldbeeld’ door
Lieselot Lapon (UGent) in Mercatormuseum
Zaterdag 25 april 2020: Ledenuitstap – KOKW bezoekt Afrikamuseum en Louvain-la-Neuve
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