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

Voorwoord
Beste leden
In onze geschiedenislessen leerden we over de
builenpest (1347-1352) of Spaanse griep vlak na
WO I (met meer doden, dan dat er gesneuvelden
en burgerslachtoffers waren). En nu ervaren we zelf
zo’n immense gezondheidscrisis. Journalisten en
wetenschappers proberen duiding te geven bij de
actualiteit; en politici proberen de juiste beslissingen
te nemen, die ze dan enkele maanden nadien moeten
herroepen. Eigenlijk kijk ik nu al uit naar de Annalen
van 2050, waarbij een historicus (professioneel, student
of liefhebber) zijn of haar licht laat schijnen over deze
periode. Maar dan met het nodige perspectief, en
gebaseerd op wetenschappelijke cijfers. Ongetwijfeld zal
de jaarboekauteur van dienst, in 2050 dus, ook gebruik
maken van kranten, jaarverslagen en interviews van
zij die het hebben meegemaakt ( wij dus, als we 2050
halen). Op dat moment zal, voor zij die het hebben
meegemaakt (wij dus) geschiedschrijving samenvallen
met herinnering. Ik hou daar wel van. Een beetje
gecorrigeerde nostalgie; een snuifje demythologisering
relativeert onze huidige kijk op de actualiteit.
Als voorzitter echter moet ik er natuurlijk ook voor
zorgen dat in 2021, 2022 en de volgende jaren de
vereniging blijft groeien en bloeien. Corona mag
geen reden zijn om stil te staan. Over het Huis
Janssens ga ik niet te veel schrijven deze keer. Het
dossier loopt, en dat is goed. Op 11 juli opende in
het Mercatormuseum de tentoonstelling ‘Sparen en
vergaren’ n.a.v. de 160ste verjaardag van de Kring.
Ik kijk ook uit naar onze ledenreis (die ieder jaar een
succes is), naar Mercator- en dokter Van Raemdoncklezingen; en naar de tentoonstelling over 50 jaar
linkerscheldeoeverontwikkeling in het voorjaar van
2022.

Eddy Maes, collectiebeheerder
cartografie, geeft toelichting bij de
tentoonstelling ‘160 jaar sparen en
vergaren’

U komt toch ook?
Groet
Chris de Beer – voorzitter
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Kringnieuws
TENTOONSTELLING ‘160 JAAR SPAREN
EN VERGAREN. EEN UNIEKE BLIK OP
KAARTEN EN ATLASSEN UIT HET DEPOT’
– TOT ZONDAG 3 OKTOBER 2021 IN
MERCATORMUSEUM
De Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van
Waas werd opgericht in 1861 en is daarmee één van
de eerste oudheidkundige kringen van Vlaanderen.
Door schenking, ruil en aankoop groeien de bibliotheek
en de bijzondere collecties van de K.O.K.W. tot op
vandaag voortdurend aan. In 2021 viert de Kring zijn
160ste verjaardag. Deze feestelijke gelegenheid biedt
de mogelijkheid om enkele ‘verborgen’ schatten uit het
depot op te diepen.
Met Sparen en Vergaren brengen de K.O.K.W en het
Mercatormuseum een selectie aan kaarten, atlassen
en publicaties die tot nog toe zelden aan het publiek
werden getoond. De tentoonstelling illustreert de
vooruitziende blik van de oprichters van de Kring, die
al vroeg besloten een deel van de collectie te centreren
rond de figuur van Mercator. Hun opvolgers breidden de
collectie later verder uit met atlassen en losse kaarten
van zijn tijdgenoten. De meeste werden aangekocht
vóór de Eerste Wereldoorlog, toen deze werken nog
betaalbaar waren. Toch wordt de cartografische collectie
nog af en toe verrijkt met nieuwe aanwinsten.
Tot 3 oktober worden een aantal topstukken die het
depot zelden hebben verlaten nu voor het eerst aan
het publiek gepresenteerd. In de Schatkamer van het
Mercatormuseum kan u enkele pareltjes vinden uit de
16de en 17de eeuw van de hand van Gerard Mercator,
Petrus Kaerius, Abraham Ortelius, Henricus Hondius,
Antonio Lafreri, Petrus Bertius, Sebastian Münster,
Johann Baptist Homann en Michel Coignet. Sparen en
Vergaren vormt bovendien een uitloper van en antwoord
op de tentoonstelling ‘De Atlas Maior van Blaeu’ door
enkele kaarten uit de vaste collectie in dialoog te
brengen met kaarten uit de Atlas Maior. Dit gedeelte van
de tentoonstelling loopt verder in de afdeling Moderne
Cartografie onder de naam ‘Mapping Evolutions’, waarbij
wordt ingegaan op historische, vormelijke en esthetische
evoluties in het kaartbeeld.
De tentoonstelling werd geopend op zondag 11
juli en is te bezichtigen tot zondag 3 oktober
2021 in het Mercatormuseum. Ontdek waarom de
Mercatorverzameling de roem van de Kring tot buiten de
landsgrenzen draagt!
Vergeet zeker niet te reserveren. Dat kan via https://
www.museasintniklaas.be.
Meer info: Mercatormuseum, Zamanstraat 49D, 9100
Sint-Niklaas, tel. +32 3 778 34 50, stedelijkemusea@
sint-niklaas.be.
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VOORSTELLING INVENTARIS
PAROCHIEARCHIEVEN TEMSE – VRIJDAG
17 SEPTEMBER 2021 OM 20U. IN DE ONZELIEVE-VROUWEKERK VAN TEMSE, MARKT,
TEMSE
Het bestuur van de Koninklijke Oudheidkundige Kring
van het Land van Waas, de kerkraden van Temse en
de gemeente Temse nodigen u vriendelijk uit op de
voorstelling van de Inventaris van de Parochiearchieven
Temse op vrijdag 17 september om 20u. in de OnzeLieve-Vrouwekerk (Markt) te Temse.
Programma:
• Verwelkoming door Chris De Beer, voorzitter KOKW
• Toespraak “Parochiearchieven in Oost-Vlaanderen”
door zeereerwaarde heer kanunnik Ludo Collin,
kanselier en bisschoppelijk archivaris bisdom Gent
• Voorstelling van de inventaris Parochiearchieven
van Temse en overhandiging door de auteur van het
eerste exemplaar aan pastoor EH Lambert Lwamba
Musinde en de voorzitters van de kerkraden
• Slotwoord door de heer Luc De Ryck, burgemeester
Temse
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via info@kokw.
be.

LEDENREIS KOKW OP ZATERDAG 25
SEPTEMBER 2021 – BELANGRIJK BERICHT
De ledenreis KOKW 2020 oorspronkelijk in april 2020
voorzien, werd verplaatst naar 25 september 2021.
De reis omvat een bezoek aan het Afrikamuseum in
Tervuren in de voormiddag. In de namiddag bezoeken
we Louvain-La-Neuve. Corona-maatregelen tijdens de
busreis zijn voorzien.
Naast de leden die zich destijds inschreven voor deze
ledenreis, zijn er thans nog enkele plaatsen vrij. Het
juiste aantal vrije plaatsen is actueel terug te vinden
op de eerste pagina van onze website www.kokw.be.
Schrijf daarom snel in via het google forms-formulier
ledenreis KOKW waarvan u de link op deze website
kunt downloaden. U vindt er tevens een uitgebreide en
aangepaste (2021) toelichting over de ledenreis.
Inschrijven dient onmiddellijk gevolgd door
overschrijving van het bedrag van €70 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 als
het maximaal aantal deelnemers bereikt is.
In 2022 zal er uitzonderlijk geen ledenreis zijn.

UITNODIGING
Voorstelling inventaris Parochiearchieven Temse
Vrijdag 17 september 2021 om 20u.
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Temse
Markt 9140 Temse

K.O.K.W. vzw
K.O.K.W.
vzw49 B
Zamanstraat
Zamanstraat
49 B
9100 Sint-Niklaas
9100 Sint-Niklaas

Gelieve uw aanwezigheid
te bevestigen via info@kokw.be
Info@kokw.be
Info@kokw.be- www.kokw.be
- www.kokw.be
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VOORSTELLING ANNALEN 2021 (DEEL 124)
– ZONDAG 17 OKTOBER 2021 OM 10.30U. IN
DE PATERSKERK, TRUWEELSTRAAT 138 TE
SINT-NIKLAAS
Het bestuur van de Koninklijke Oudheidkundige
Kring van het Land van Waas nodigt u uit op de
voorstelling van de Annalen (deel 124 – 2021), die
doorgaat op zondag 17 oktober 2021 om 10.30u. in
de Paterskerk, Truweelstraat 138 te Sint-Niklaas. De
gelegenheidstoespraak wordt gehouden door historicus
Björn Rzoska. Inschrijving is verplicht via info@kokw.be.
INHOUD ANNALEN DEEL 124 (2021)

annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas deel 124/1- 2021

VOLUME 1
Verslag over de werking van de Koninklijke
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas tijden het
jaar 2020
Koninklijke Oudheidkundige Kring
van het Land van Waas
het verleden draait altijd mee

ANNALEN
DEEL 124/1
2021

huisstijl:
www.Fabworks.be

CHRIS DE BEER
Laudatio magna: Alfred Van der Gucht, erevoorzitter van
de KOKW. Hij leerde zijn Wase volk hun geschiedenis
SOFIE MOORS
De speellocaties van de rederijkerskamer De
Goudbloem uit Sint-Niklaas. Op basis van ‘De
heylighe Genoveva’ uit het zeventiende-eeuwse
verzamelhandschrift van de KOKW  
THEO VEREECKEN
De laat-middeleeuwse grof-keramische proto-industriële
nijverheid van Stekene. Deel I: Het vervoer tussen Gent,
Hulst en Stekene in de 14de tot de 17de eeuw
GUY DE BRANT
De 17de-eeuwse Wichmankaarten van Lokeren, SintGillis-Waas en Stekene: een aanvulling op de brieven
van Constantijn Huygens
MARIO HOSTE (met medewerking van NICO VAN
CAMPENHOUT)
Het Staatse leger in Lokeren in 1646 en hoe de
Tachtigjarige Oorlog in een schemeroorlog eindigde
CHRIS DE BEER
Geschiedenis van de broederschap van het Heilig
Sacrament, verbonden aan de Sint-Nicolaaskerk te SintNiklaas
ALAIN DEBBAUT
Invitation au voyage - Reizigers in het Land van Waas
tussen 1780 en 1870
WOUTER RONSIJN
Voedselrellen op de weg naar de globale voedselmarkt
MARC DE ROEP
Herman Teirlinck en Lokeren  
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NICO VAN CAMPENHOUT
Uit de voorgeschiedenis van de Bibliotheca Wasiana:
Het Waassche volkskarakter in 1944 volgens pastoor
Jozef De Wilde

Nico Van Campenhout
Pas als je hebt geselecteerd en vernietigd, kun je bewaren.
Een historische en biografische kroniek
over het Stadsarchief van Lokeren.

VOLUME 2
NICO VAN CAMPENHOUT
‘Pas als je hebt geselecteerd en vernietigd, kun je
bewaren’. Een historische en autobiografische kroniek
over het Stadsarchief van Lokeren

ANNALEN
DEEL 124/2

annalen

JAN VAN RAEMDONCKLEZING ‘DE
WOUMANKLOK’ DOOR ELKE OP DE BEECK
– DINSDAG 12 OKTOBER 2021, 20U. STEM
ZWIJGERSHOEK

2021

uitgever:
Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas
Zamanstraat 49, B-9100 Sint-Niklaas
druk:
Drukkerij Room
Passtraat 289, B-9100 Sint-Niklaas

huisstijl:
www.Fabworks.be

Onlangs verwierf de K.O.K.W. een vrij zeldzame 18deeeuwse klok uit de ateliers van de familie Wouman, een
bekend klokkenmakersgeslacht uit Temse.
Dit mooie stuk heeft vreemd genoeg een wijzerplaat
met maar 1 uurwijzer. Zo’n klok heeft voor Elke Op
de Beeck, experte horlogerie, geen geheimen. Elke,
opgegroeid tussen de klokken van haar vader, is
conservator van het Horlogeriemuseum in Mechelen. Ze
restaureert, doet expertises en geeft les in horlogerie.
Het VTM programma ‘Rijker dan je denkt’ kan rekenen
op haar uitgebreide vakmanschap. Wil je meer weten
over hoe tijd werd gemeten doorheen de eeuwen en de
klokkenmakers van het Waasland? Elke Op de Beeck
hangt het graag voor jou aan de grote klok!
Reservatie is verplicht via stedelijkemusea@sint-niklaas.
be, +32 3 778 34 50.

JAN VAN RAEMDONCKLEZING ‘BACK TO THE
MAP. NAVIGEREN MET KAART, KOMPAS EN
DIGITAAL’ DOOR CHRISTOPHE DEBLAERE
– DINSDAG 26 OKTOBER 2021, 20U. STEM
ZWIJGERSHOEK
In deze lezing leer je navigeren met kaart en kompas.
Je leert welke kaarten de beste wandelkaarten zijn en
hoe je een kompas kiest. Je leert hoe je een kaart
leest (schaal, noordpijl, legende), welke coördinaten er
bestaan en hoe je het reliëf kan zien. Hoe je een kaart
oriënteert, hoe je navigeert en hoe je koers kan lopen.
We hebben het ook over digitale kaarten en waarom een
autonavigatiesysteem totaal onbruikbaar is op terrein.
En waarom een goede wandel app op je gsm en een
papieren kaart perfect samengaan. Met deze degelijke
basisopleiding kan je op weg om de praktijk op het
terrein zelf te leren navigeren.
Toegangsprijs: 10 EUR. Reservatie is verplicht via
stedelijkemusea@sint-niklaas.be, +32 3 778 34 50.
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BINNENRESTAURATIE HUIS JANSSENS
De interieurrestauratie van het Huis Janssens vordert,
maar wat thans de meest imposante gebeurtenis is,
betreft een ingreep buiten.
Zowat vijftig jaar geleden bevond er zich ter hoogte
van de Annex en toegang tot de lokalen van de KOKW
in deze Annex, een plantsoentje afgesloten via een
gietijzeren hekken. Aan weerszijden van dit plantsoen
bevonden er zich twee sasgebouwtjes, waarvan één
toegang gaf tot het Huis Janssens. In de plaats hiervan
kwam een glazen gaanderij, meestal voorzien op
de ramen van affiches over het museum en andere
culturele activiteiten. Aan die periode komt nu een
einde. De gaanderij wordt weer afgebroken, de twee
sasgebouwtjes van destijds worden heropgericht,
doch wie er terug wat groen verwacht moeten we
teleurstellen.
De ruimte zal ingenomen wordt door hellingen welke
enerzijds personen met een fysieke handicap de
mogelijkheid zullen geven om het hoogteverschil
tussen het straatniveau en het gelijkvloers van het
huis Janssens te overbruggen. Anderzijds zal een
soortgelijke helling hen brengen naar een lift om ook
het museale gedeelte van de eerste verdieping van
het Huis Janssens te kunnen bereiken. Evenwel zal dit
niet zomaar kunnen maar onder begeleiding van een
museumverantwoordelijke.
Binnen zelf in het huis Janssen geschieden op dit
ogenblik, soms met onverwachte gebeurtenissen,
de HVAC werken (Verwarming, Ventilatie en Air
Conditioning), die zullen gevolgd worden door de
elektriciteit, communicatie en domotica. Uiteraard
geschiedt gelijktijdig het herstellen en opfleuren van de
platfonds en muren.
Er is nog veel werk aan de winkel, maar min of meer is
men halfweg, zeker wat de geplande uitvoeringstermijn
betreft.
Als KOKW kijken we dan ook nu al naar uit hoe de
inrichting van de lokalen kan geschieden, eens de
interieurwerken zijn afgewerkt. Dit betreft voor ons
de tweede en derde verdieping van het Huis Janssens,
waar op de tweede verdieping een ruime polyvalente
vergader- en ontmoetingsruimte ter beschikking komt,
evenals een ruimte voor het secretariaat, een ruimte
waar vorsers onderzoek zullen kunnen uitoefenen, een
kitchenette en bergruimte.
In het museumgedeelte op de eerste verdieping zal de
Oude Bibliotheek met historische boeken en documenten
van de KOKW opnieuw herrijzen. Maar zoals duidelijk
blijkt op de foto’s, krijgen we nog zeker de kans voor
een volgende stand van zaken tijdens een latere
nieuwsbrief.
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NIEUWE AANWINSTEN
Sinds de laatste nieuwsbrief konden we onze
cartografische collectie uitbreiden met een aantal
merkwaardige items:
1. “Groot en volledig woordenboek der wiskunde,
sterrekunde, meetkunde, rekenkunde,
tuigwerkkunde, vuur…” Joan Levinus Stammetz,
Willen la Bordus, 1772.
2. “Elementale cosmographicum + Cosmographicae
introductio” Gulielmum Cavellat-Martin BorrhausPeter Apian. Paris, 1551.
3. Globe bakeliet/papier: staatkundig, 1978.
4. Drie Duitse topografische kaarten, 1941. Grens
Knokke tot Antwerpen.
5. The Practical Navigator, and Seaman’s New Daily
Assistant. Being a complete System of Navigation,
1784, Van John Hamilton Moore
6. Algemene Wereldbeschyving bevattende Asia,
Africa en America. Gedrukt by François Halma
Boekverkoper, 1705.
Andere, interessante aanwinsten:
1. Schenking van René De Gendt uit NieuwkerkenWaas:
• De Vlaamsche patriot, nieuwsblad, Brussel,
1888-1892
• Het huisgezin, geïllustreerd weekblad, jaargang
1911, Brussel
• Het ideaal der geïllustreerde bladen, weekblad,
jaargang 1911, Utrecht
• L’exposition universelle de 1878 illustrée.
Quatre-vingt-sept belles gravures sur bois /
texte descriptif par S. de Vandières. Paris, 1879.
2. Heady schrijfmachine, ca. 1920, geschonken door
Godelieve Herwege-Cole (Tielrode).

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIECENTRUM
GESLOTEN OP ZATERDAGVOORMIDDAG
VOOR ONBEPAALDE DUUR
Als gevolg van het coronavirus en de restauratiewerken
aan het Huis Janssens is de leeszaal 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 – digitaal of na de coronacrisis –
alsnog kunnen verder helpen. Alvast bedankt voor uw
begrip.

NIEUWSBRIEF VOOR DE LEDEN VAN DE KOKW
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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.

VARIA
150 JAAR MECHELEN-TERNEUZEN
Op 27 augustus 1871 werd de lijn Mechelen-Terneuzen
voor het eerst ingereden. In 2021 is dat 150 jaar
geleden en dat vieren we met meerdere activiteiten.
Bekijk hier wat er te doen is rond 150 jaar MechelenTerneuzen:
http://www.deklompdeklingevzw.be/150jaarMechelenTerneuzen
https://www.facebook.com/search/
top?q=150jaarmechelenterneuzen
https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/binnenkort/150jaar-mechelen-terneuzen

OPEN MONUMENTENDAG – ZONDAG 12
SEPTEMBER 2021 – PROGRAMMA SINTNIKLAAS
Bezoek aan de gerenoveerde Paterskerk
Verspreid over de kerk geven filmpjes een inkijk in de
geschiedenis en renovatie van de kerk. In de tuin is er
kinderanimatie. De toegang is vrij.
Wandeling Sint-Niklaas in beweging
De wandeling met gids loopt langs steigers en
bouwwerven in de stadskern. Vooraf reserveren is
verplicht. Je kan de wandeling ook op eigen houtje doen
met behulp van QR-codes.
Wandeling 150 jaar M(echaniek)-T(echniek)
De rondleiding met gids gaat over 150 jaar spoorlijn
Mechelen-Terneuzen. Vooraf reserveren is verplicht.
Wandeling de twee barelen van Driekoningen
De gids vertelt over het kruispunt Driekoningenstraat
waar je zes straten zag samenkomen, elk met een eigen
verhaal, n.a.v. de aanleg van diverse spoorlijnen. Vooraf
reserveren is verplicht.
Menapiërs in Nieuwkerken
Kom luisteren naar de verhalen van medewerkers
van Erfpunt over hun archeologische vondsten, proef
van een stukje Menapisch varken, wandel rond in het
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ijzertijdhuis dat de scouts van Nieuwkerken in elkaar
sjorren, ga op de foto met Romeinse legionairs en ga
langs bij de demonstratie schaapdrijven. Je kan ook
stemmen voor de definitieve naam voor dit nieuwe park.
De toegang is vrij.
Bezoek aan de Witte Molen
Onze enthousiaste molenaars geven gratis uitleg en
demonstraties. Vooraf reserveren is verplicht.
Familiezoektocht
Doe mee met de speur-, denk- en doe-tocht. Haal het
doe-boekje af bij de dienst toerisme en maak kans op
een prijs.
Alle info vind je op www.ontdeksintniklaas.be.

BOEK ‘FRANTZ VAN DORPE EN HET
VERDINASO’ DOOR JAN CREVE
Frantz Van Dorpe (1906-1990) was een succesvol
ondernemer en van 1965 tot 1976 voor de CVP
burgemeester van de stad Sint-Niklaas. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog stond hij in het gewapend verzet.
Minder bekend is dat Van Dorpe voor de Tweede
Wereldoorlog een actieve en bepalende rol speelde in
het antidemocratische en Grootnederlandse Verdinaso
van Joris van Severen. Frantz Van Dorpe was betrokken
bij tal van gewelddadige incidenten, werd meerdere
keren gekwetst en zelfs neergeschoten. Vanaf de tweede
helft van de jaren ’30 werd hij de belangrijkste figuur in
de verschillende verruimingsoperaties die het Verdinaso
ondernam om invloed te verwerven bij het Belgische
establishment. Bij het begin van de Duitse bezetting
probeerde Van Dorpe nog om met het Verdinaso een
rol van betekenis te spelen, maar begin 1941 keerde
hij zich af van elke vorm van collaboratie. Kort daarna
werd hij actief in het verzet tegen de Duitse bezetter. De
uitgave viel samen met de overdracht van het archief
van Van Dorpe aan het stadsarchief van Sint-Niklaas en
een colloquium over de man dat doorging op zaterdag
12 juni 2021 in de Collegekerk te Sint-Niklaas.
Het boek ‘Frantz Van Dorpe en het Verdinaso’ van Jan
Creve telt 104 bladzijden en bevat tal van niet eerder
gepubliceerde foto’s en documenten. Het is te verkrijgen
tegen 21 euro (verzendingskosten inbegrepen) door
storting op rekeningnummer BE 36 7330 2527 3681.
Maar ook in de Wase Boekhandel in Sint-Niklaas,
de Standaard-boekhandels en de onafhankelijke
boekhandels aangesloten bij Confituur.

BOEK ‘BLIJVEN HANGEN. OP ZOEK NAAR
HET CAFÉLEVEN IN LOKEREN’ DOOR PAUL
DE SCHEPPER EN GERRY DE MOL
Het gonst al een paar jaar, dat boek over het Lokerse
caféleven dat er gaat komen. Ook hier ramde covid de
planning. Maar in december is het er: Blijven Hangen.
Op zoek naar het caféleven in Lokeren.

NIEUWSBRIEF VOOR DE LEDEN VAN DE KOKW
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Je kan er in blijven hangen tussen pot en pint, foto en
schilderij, kaartenboek en gaaibol, tussen vandaag,
gisteren en morgen. Een stevig gebonden boek waarin
we uitpluizen hoe het caféleven vandaag en gisteren
floreerde in de Durmestad, Eksaarde en Daknam.

Op zoek naar het caféleven

in Lokeren

Paul De Schepper en Gerry De Mol (de makers van
Lokerse Liekskes) zijn de cafés ingedoken. In het
boek zal je kunnen uitpluizen of er al cafés waren
in de zestiende eeuw in Lokeren. Je vindt er het
ware verhaal van café Den Bescheten Durpel en
hoeveel cafés er in Lokeren waren in 1902. Hoe zit
dat overigens met de criminelen, de sportmannen
en de politiek op café? Ontdek en snuister mee door
honderden foto’s, de één al ouder dan de ander, de
ander al mooier dan de één.
De kern van het boek is een kaart met meer dan 900
locaties waar ooit cafés waren en wie ze allemaal heeft
gekend geeft een rondje.

Gerry De Mol & Paul De Schepper

Cultuurraad Lokeren

Tegelijk met de publicatie van het boek is er vanaf
begin december ook een tentoonstelling in het
Stedelijk Museum in Lokeren met dezelfde titel. Het
wordt een tentoonstelling die een sociaal medium op
zich zal zijn. En een zigzagtrip door veel (niet altijd
duidelijke) herinneringen.
Het boek is een uitgave van de Cultuurraad Lokeren.
We verwachten een stormloop, dus bestel alvast je
eigen exemplaar op www.blijvenhangen.be. Het boek
kost €35 in voorverkoop tot en met 05/12/2021,
daarna €42.
Je kan ook nog sponsoren. Ga ook daarvoor naar de
website.
Of via rekeningnummer: BE42 8601 0449 5654
Volg ons ondertussen op facebook https://www.
facebook.com/BlijvenHangen

PAGINA 11

NIEUWSBRIEF VOOR DE LEDEN VAN DE KOKW

KALENDER
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaterdag: Bibliotheek en documentatiecentrum gesloten op zaterdagvoormiddag voor onbepaalde
duur als gevolg van het coronavirus en restauratiewerken aan het Huis Janssens.
Tot zondag 3 oktober 2021: Tentoonstelling ‘160 jaar sparen en vergaren. Een unieke blik op kaarten en atlassen uit het depot’ in Mercatormuseum.
Zondag 12 september 2021: Open Monumentendag.
Vrijdag 17 september 2021 om 20u.: Voorstelling inventaris. Parochiearchieven Temse in de OnzeLieve-Vrouwekerk van Temse, Markt, Temse.
Zaterdag 25 september 2021: Ledenreis naar Afrikamuseum en Louvain-la-Neuve.
Dinsdag 12 oktober 2021, 20u.: Jan Van Raemdoncklezing ‘De Woumanklok’ door Elke Op de
Beeck, SteM Zwijgershoek
Zondag 17 oktober 2021, 10.30u.: Voorstelling Annalen (deel 124) in de Paterskerk, Truweelstraat
138 te Sint-Niklaas
Dinsdag 26 oktober 2021, 20u.: Jan Van Raemdoncklezing ‘Back to the map. Navigeren met kaart,
kompas en digitaal’ door Christophe Deblaere, SteM Zwijgershoek.

MET DANK AAN:

Verantwoordelijke uitgever nieuwsbrief KOKW: Chris De Beer, voorzitter, postbus 144, 9100 SintNiklaas, 2021, e-mail: info@kokw.be, www.kokw.be

