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Het gaat goed met de vereniging. Het ledenaantal blijft
stabiel; we hebben weer enkele kwalitatief sterke medewerkers bij (redactieraad en 3D-voorwerpen); bij de
mooie en zeer diverse WO I-tentoonstelling hadden we
een inhoudelijke en cartografische inbreng; we starten een vlaggenconserveringsproject op (waarbij twee
gewaardeerde medewerkers onze 60 vlaggen ordentelijk
gaan inventariseren); de Annalen zijn – weeral – van
een hoog niveau; de opkuis Huis Janssens vlot eigenlijk
vrij goed; we planten onze aanwezigheid in de gemeenten De Klinge en Stekene, waarvoor onze dank; de
inventarissen van onze kaarten dikken lekker aan; we
hebben begin december een boekvoorstelling over Tony
Herbert (industrieel, van geboorte Lokeraar); we trekken
de kar voor een mooie tentoonstelling in het kader van
800 jaar stad Sint-Niklaas; en onze plandag naar volgend jaar toe verliep in een vrij aangename sfeer.
Lees daarom steeds mijn favoriet artikel van de Annalen
2015: het jaaroverzicht. Mijn tevredenheid scheert dan
hoge toppen.
En onze minpuntjes …. In alle bescheidenheid: die vallen best mee. We blijven zoeken naar een bibliothecaris
die het overzicht bewaard van onze bibliotheek, en medewerkershanden komen we natuurlijk altijd te kort. Een
Oudheidkundige Kring zoals de onze krijgt steeds meer
binnen, dan we eigenlijk kunnen verwerken.

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.

Deze keer hou ik mijn voorwoordje bescheiden. Zo is dit
berichtje een spiegelbeeld van onze werking: vele medewerkers die zich 110 % inzetten voor een eerbiedwaardige dame. En een voorzitter die even in het begin wat
mag zeggen.
Groeten
Chris De Beer – voorzitter KOKW

PAGINA 2

Nieuwsbrief voor de leden van de KOKW

Kringnieuws
Voorstelling Annalen 2015 (deel 118)
op zondag 15 november 2015 om 10.30u
in gemeentehuis Sint-Gillis-Waas
Het bestuur van de Koninklijke Oudheidkundige Kring
van het Land van Waas nodigt u vriendelijk uit op de
voorstelling van de ANNALEN (deel 118) op zondag 15
november om 10.30u in het gemeentehuis van SintGillis-Waas, Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170
Sint-Gillis-Waas.

Gemeentehuis Sint-Gillis-Waas

Programma:
• Ontvangst en demonstratie door de Folkloregroep De
Klomp
• Verwelkoming door de schepen van Cultuur Wilbert
Dhondt
• Verwelkoming door de voorzitter van de KOKW Chris
De Beer
• Lezing ‘Een geschiedenis van de Wase klompenmakerij’ door Eric De Keyzer
• Voorstelling Annalen door Alain Debbaut, bestuurder
K.O.K.W. en voorzitter redactiecomité Annalen
• Slotwoord door burgemeester Chris Lippens
• Receptie aangeboden door het gemeentebestuur van
Sint-Gillis-Waas.

INHOUD ANNALEN DEEL 118 (2015)
Eric DE KEYZER
Een geschiedenis van de Wase klompenmakerij
Carlos MARTENS
Norbert Van Schoor, een Temsenaar die de Freinetpedagogie in Vlaanderen introduceerde
Sophie GYSELINCK
Voor Moeder en Kind, een werk van barmhartigheid?
Erik JANSSEN
Wie het kleine niet eert – Het klein drukwerk van drukkerij Strybol-Vercryssen
André VERSTRAETEN
Wase en Vlaamse mezenvangers in het veld en de folklore, in Europees perspectief

Klompenmaker Jules Smet uit Beveren was de laatste Wase klompenmaker (foto Eric De Keyzer)

Herbert SMITZ
Van Antwerpen over het Waasland en Gent naar zee:
plannen en ontstaan van het Vlaamse kanalenstelsel
tussen Antwerpen en de historische Vlaamse kust
Bart LAUWERS, Thierry VAN NESTE, Annebeth PLYSON
Register van terreinwerkzaamheden en werfcontroles
van de cel Onderzoek, uit: Jaarverslag 2014 Archeologische Dienst Waasland (ADW), 2015
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We vragen de leden om mee te helpen bij de verdeling
van de Annalen bij eventuele kennissen of leden uit hun
gemeente, die niet aanwezig kunnen zijn. Op die manier
kunnen we de kostprijs van de verzending per post tot
een minimum beperken.
Tot 5 december 2015 kunnen de leden de Annalen op
zaterdagvoormiddag ophalen in de leeszaal van de
Kring, Zamanstraat 49 te Sint-Niklaas.

Boekvoorstelling ‘Tony Herbert (19021959), een veelzijdig leven’ – Zaterdag
5 december 2015 om 11u, zolder Stedelijke Openbare Bibliotheek van Lokeren
Op zaterdag 5 december 2015 om 11u wordt op de zolder van de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Lokeren
(Kerkplein 3) het boek ‘Tony Herbert (1902-1959), een
veelzijdig leven’ gepresenteerd.
De verwelkoming gebeurt door de Lokerse schepen van
Cultuur Marina Van Hoorick en de Lokerse burgemeester
Filip Anthuenis verzorgt het slotwoord. Prof. dr. Emmanuel Gerard, hoogleraar hedendaagse geschiedenis
aan de KULeuven, houdt de gelegenheidstoespraak. Na
afloop is er een receptie.
Iedereen is van harte welkom. Gelieve uw aanwezigheid
te bevestigen via het Stadsarchief van Lokeren
(stadsarchief@lokeren.be of 09 340 50 61).
Tony Herbert (Lokeren, 1902 - Kortrijk, 1959) was een
Vlaamsgezinde politicus, bedrijfsleider, kunstverzamelaar en krantenuitgever. Het boek bevat de teksten van
de toespraken van het aan hem gewijde colloquium
(Kortrijk, 22 november 2013) en enkele aanvullende
teksten. De bijdragen in deze publicatie zijn van de
hand van drs. Tanguy Eeckhout, prof. dr. Dirk Luyten, dr.
Fabrice Maerten, prof. dr. Bruno De Wever, prof. dr. Karel
Van Nieuwenhuyse en dr. Frank Seberechts.
‘Tony Herbert (1902-1959), een veelzijdig leven’ is
een uitgave van de historische kring De Leiegouw van
Kortrijk met (financiële) medewerking van de KOKW, de
stadsbesturen van Lokeren en Kortrijk en diverse andere
instanties.
Deze verzamelbundel kost 15 euro en is te koop bij de
voorstelling op 5 december in Lokeren en bij de KOKW.
Indien u het boek per post wenst te ontvangen, betaalt
u 20 EUR (15 EUR + 5 EUR verzendingskosten) via het
rekeningnummer van de KOKW, Zamanstraat 49 te
9100 Sint-Niklaas IBAN: BE 50 8508 3519 1418 en BIC
SPAABE22. Met vermelding in de mededeling van ‘Boek
Tony Herbert’, uw naam en adres.
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Tentoonstelling ‘Waar zit de vijand’
– De Groote Oorlog in kaart – Te bezoeken tot en met 13 december 2015 in het
Mercatormuseum
Met de grote doorbraak van de luchtfotografie in de
Eerste Wereldoorlog konden de posities van de vijandelijke legers veel beter geobserveerd en in kaart gebracht worden dan bij de klassieke verkenningsmethoden het geval was. Op alle niveaus – van generale staf
tot compagnie – bestond er behoefte aan voortdurend
bijgewerkt kaartmateriaal voor diverse doeleinden, van
strategische planning tot concrete aanvals- en verdedigingsacties.
In de tentoonstelling kan de bezoeker kennis maken met
divers materiaal: luchtfoto’s, militaire kaarten en plannen, toeristische en commerciële kaarten en ook enkele
objecten.
Met deze tentoonstelling sluit het stedelijk museum zich
aan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Het
getoonde materiaal werd geselecteerd uit de collecties
van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis Brussel, het In Flanders Fields Museum
Ieper, de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land
van Waas en enkele privépersonen.
Deze tentoonstelling die opende op zondag 18 oktober,
is te bezoeken tot en met zondag 13 december 2015 in
het Mercatormuseum, Zamanstraat 49 D, Sint-Niklaas
(ingang via park).
Openingsuren:
• Dinsdag – zaterdag 14-17u
• Zondag 11-17u
Toegangsprijzen:
5 EUR / 2,50 EUR met korting / gratis: kinderen tot en
met 12 jaar, houders museumkaart, lerarenkaart.

Museumrondleiding ‘Waar zit de vijand’ – De Groote Oorlog in kaart –
Zondag 22 november 2015 om 14.30 uur
Curator Greet Polfliet leidt bezoekers rond in de tentoonstelling.
Deelnemers betalen het toegangstarief en genieten achteraf van koffie met gebak aangeboden door museumsponsors Patisserie Jan Reed en Delicatessen Van Poeck.
Reserveer vooraf uw plaats via stedelijke.musea@sintniklaas.be of 03 778 34 50.
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Tentoonstelling ‘Met vlag en gilde.
Banistiek van de landelijke beweging
in het Waasland’ – Van 7 t/m 29 november 2015 in het SteM
In het kader van het 125-jarig bestaan van Boerenbond
en Landelijke Gilden komen we met een prachtig stukje
erfgoed naar buiten: de monumentale geborduurde
gildevlag. Na een intensieve zoektocht vonden we een
30-tal originele vlaggen van de Landelijke Gilden in het
Waasland. Een selectie van deze vlaggen, aangevuld
met enkele exemplaren van KVLV, BJB/KLJ en LRV stellen we tentoon vanaf 7 tot en met 29 november in het
SteM. Ook geleide bezoeken zijn mogelijk op aanvraag.
Daarnaast werd een prachtige catalogus opgemaakt die
ter plekke aan te kopen is aan 3 euro per exemplaar.
Dit initiatief van Landelijke Gilden gewest Sint-Niklaas
is tot stand gekomen door een samenwerking tussen
Landelijke Gilden en zijn drie Wase gewesten, het Centrum Agrarische Geschiedenis, Erfgoedcel Waasland, de
Koninklijke Oudheidkundige Kring Land van Waas en
Carl Claes.
Waar? SteM, Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas
Wanneer? 7 november – 29 november 2015
Openingsuren:
• Elke dag tussen 14u en 17u
• Zondag van 11u tot 17u
• Maandag gesloten
• Avondopeningen van 20u tot 22u op volgende dagen: 12, 13, 19, 20, 26 en 27 november (enkel
geleid bezoek voor groepen op aanvraag)
Gratis inkom!
Informatie algemeen: Willem Mesuere: 09 243 88 26 of
willem.mesuere@landelijkegilden.be
Aanvragen gidsen: Albert Van Goethem: 0498 16 96 56
of albert-simonne@skynet.be

DVD “Een Oranje eedaflegging te Brussel” – Te koop
Willem I van Oranje, de Souvereine Vorst van Nederland, wordt “in Brussel” Koning van de verenigde noordelijke en zuidelijke provinciën van de Lage Landen van
Keizer Karel V.
In het stadhuis van Sint Niklaas hangt een historieschilderij van de eedaflegging van Willem I op 21 september
1815. Het imposante monorama van de Bruggeling,
Joseph Denis Odevaere, toont een fascinerend beeld van
de gebeurtenis, waarbij België en Nederland voor een
korte periode van 15 jaar een verenigd koninkrijk werden.
In opdracht van de Waas-Zeeuwse Werkgroep Willem
I en met de logistieke en/of financiële steun van het
Algemeen-Nederlands Verbond, de Koninklijke Oudheid-
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kundige Kring van het Land van Waas en de Stad
Sint-Niklaas (Stadsarchief en werkgroep Erfgoed)
heeft het productiehuis Stuiter een documentaire
film van 30 min. gerealiseerd over dit merkwaardige doek en de historische gebeurtenis die erin
verbeeld is.
Exact 200 jaar na deze markante dag uit de geschiedenis van de Lage Landen stelden de initiatiefnemers dit filmproject officieel voor op maandag 21
september 2015 in het stadhuis van Sint-Niklaas
tijdens een feestelijke academische zitting.
Productie: ANV - Algemeen-Nederlands Verbond
Met de steun van K.O.K.W. - Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Stad SintNiklaas en Werkgroep Erfgoed
Leden die interesse hebben in de DVD, kunnen
deze aankopen in de leeszaal (Zamanstraat 49,
Sint-Niklaas) aan 10 EUR.
Indien u de DVD per post wenst te ontvangen,
betaalt u 15 EUR (10 EUR + 5 EUR verzendingskosten) via het rekeningnummer van de KOKW,
Zamanstraat 49 te 9100 Sint-Niklaas IBAN: BE 50
8508 3519 1418 en BIC SPAABE22. Met vermelding
in de mededeling van ‘DVD Oranje eedaflegging’,
uw naam en adres.

Sluiting bibliotheek en documentatiecentrum
De bibliotheek en het documentatiecentrum van de
KOKW zullen gesloten zijn op:
• Zaterdag 26 december 2015
• Zaterdag 2 januari 2016
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Zo 18/10 t/m 13/12: tentoonstelling ‘Waar zit de vijand’ – De Groote Oorlog in kaart in Mercatormuseum
Zo 7/11 t/m 29/11: tentoonstelling ‘Met vlag en gilde. Banistiek van de landelijke beweging in het
Waasland’ in SteM
Zo 15/11 om 10.30u: voorstelling Annalen (deel 118) in gemeentehuis Sint-Gillis-Waas
Zo 22/11 om 14.30u: museumrondleiding ‘Waar zit de vijand’ – De Groote Oorlog in kaart in Mercatormuseum
Za 26/12: bibliotheek en documentatiecentrum gesloten
Za 2/1/2016: bibliotheek en documentatiecentrum 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

