VOORW OORD
Beste leden
Ik geef het graag toe. Ik kan er nog altijd niet over zwijgen. Want waar
het hart van vol is, loopt de mond van over. We hebben ons feestjaar in
gezet met een geweldige voltreffer.
2300 Wazenaren die het prachtige Huis Janssens kwamen bewonderen!
Uit nostalgie, uit erfgoedinteresse, uit nieuwsgierigheid, uit Waas chauvi
nisme? Wie zal het zeggen? Het leert ons gewoon dat dit juweeltje een
troef voor de werking is, en dat de Kring en het Huis Janssens eigenlijk
als een siamese tweeling zijn.
Als KOKW laten wij dit Huis leven. Met de KOKW heeft dit Huis een doel.
Maar dankzij het Huis leeft ook de Kring. De fierheid en verantwoordelijk
heid die onze vereniging door dit Huis mag ervaren is eindeloos. De
opendeurdag was dan ook een enorme stimulans voor het bestuur.
Dankzij Nico Van Campenhout, stadsarchivaris te Lokeren, konden wij
een schitterende buitengewone uitgave aan u voorstellen. De katholieke
intellectueel Thuysbaert verdiende zonder twijfel een prachtig boekwerk,
en dat heeft hij dan ook gekregen.
En binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de academische zitting op
zondag 22 mei 2011. Nadien hopen wij elkaar te ontmoeten op het feest
maal.
U komt toch ook ?
Chris De Beer
Voorzitter

Aan de leden die nog een papieren versie van deze nieuw sbrief
ontvangen, w ordt gevraagd om hun emailadres door te geven
via info@kokw .be, zodat ook zij in de toekomst de nieuw sbrief
elektronisch kunnen ontvangen.

OP EN DEUR HUI S J AN SSEN S: 2300 BEZOEKERS!
Was ons dat even schrikken die zondag 20 februari zo rond 10u30. Ter
wijl de notabelen van stad en Waas in de museumtuin lindebomen aan
het planten waren, gedenkplaten onthulden, met vlaggen aan de slag
waren en speechten dat de sterren er af vlogen, begon het volk toe te
stromen voor de deur van Janssens. Hadden ze het verkeerd begre
pen? Had iemand rond gebazuind dat het er grote uitverkoop was – “alles
moetweg!” ? Werkte het gerucht dat het wel eens de allerlaatste keer
zou kunnen zijn dat iemand daar nog een voet in huis mocht zet
ten? Was de voorzitter werkelijk huisaanhuis gaan bellen met wie weet
welke boodschap of lokker? Of waren het die wat mysterieuze affiches en
postkaarten die ’t SteM had laten maken, met de zware aankondiging
“RESTAURATIE” die dit alles hadden veroorzaakt. In elk geval een
volkstoeloop als nooit te voren dreigde op ons af te komen. Security, ex
tra bodes, suppoosten en gidsen werden in aller heil opgeroepen om de
massa enigszins in goede banen te helpen leiden.

Prominenten èn gewone bezoekers verdrongen zich om als eerste de
prenten van Guy Van Assche te aanschouwen en zo stapvoets verder de
vertrekken van het huis door te komen. Gidsen schreeuwden hun stem
men schor… over Daens en Woeste, en waar Guido Gezelle nog had ge
zeten…. En dat Alfons Janssens ooit – heel lang geleden – ervoor had ge
zorgd dat de gemeenteraadsverslagen van de stad SintNiklaas in het
Vlaams  of was het Nederlands ?  werden geschreven. De bezoekers
hingen aan hun lippen… onder hen schepenen, burgemeesters, parle
mentsleden… In alle hoeken en spleten. Bestuursleden van de Kring met
de camera’s in de hand, en wijzend en zwaaiend rond de schilderijen en
museumstukken waar het huis van uitpuilt. En filmen, fotograferen dat
het een lieve lust was. Het heiligdom  de oude bibliotheek  werd geen
seconde onbewaakt gelaten, maar ook in de werkruimte, de documenta
tieruimte hadden bestuursleden de handen vol met het hoe en waarom
van onze werking. En dat je “LID MOET WORDEN !” om hier echt te kun
nen rond snuisteren. Etsen vlogen de deur uit, namen en adressen van
nieuwe leden werden gretig genoteerd.

“Niet aankomen !”, “Doorschuiven aub”… En ondertussen tikte de bode
beneden elke bezoeker aan met zijn machientje… “De eerste honderd!”….
“Ja, we zitten boven de 500 !”…. “Hoeveel al: 935?”… De stoutste ver
wachtingen werden overtroffen (en de namiddag moest nog beginnen).

Ondertussen enkele verdiepingen lager  als het ware in de kelders van
Het Huis  vergaapten honderden bezoekers zich tegelijk aan de wereld
beroemde globes en atlassen van Mercator…. Onze illustere voorganger
Dr. Van Raemdonck mogen we hiervoor eeuwig dankbaar zijn. En dan te
weten dat die boeken, kaarten en ‘bollen’ hier ooit boven zomaar voor
het aanraken (en grijpen) lagen. Dat mogen we althans afleiden uit de
oude postkaarten die er nog over bewaard bleven… èn uit de verhalen
van de oudste bezoekers die hier “nog met ‘t school zijn gepasseerd, heel
lang geleden…”

Maar waar zijn ondertussen toch Christel Geerts, Freddy Willockx, Lieve
Van Daele, Marc Heynderickx, Peter Deckers, Jos De Meyer, Nelly Maes
en al die andere notabelen ? ’t Is niet waar hé, die zitten daar achter ’t
hoekje bij de mannen en vrouwen van Tussen Pot en Pint… met een pot
en een pint.
En de voorzitter? Die telde en telde…. En kon op ’t einde van de middag
moe, of toch alvast voldaan melden: “Het waren er 2.273 ! , maar laat
ons afronden op 2.300”. De sleutel zit ondertussen terug veilig achter
slot, de stolp werd weer over Het Huis gezet…
Tot een volgende laatste keer.
Verslag: Ronny De Mulder
Foto’s: Herbert Schmitz

BUI TEN GEW ON E U I TGAVE KOKW : DE ZOEKTOCHT VAN EEN

KATHOLI EKE I NTELLECTUEEL: P ROSP ER THUY SBAERT (1889
1965) EN DE VRAGEN VAN ZI JN TI JD
“De zoektocht van een katholieke intellectueel:
Prosper Thuysbaert (18891965) en de vragen van
zijn tijd” telt 170 bladzijden op A4formaat, inclu
sief 40 illustraties. Het boek is een buitengewone
uitgave van de Koninklijke Oudheidkundige Kring
van het Land van Waas, met financiële steun van
de Lions Club Lokeren en de Erfgoedcel Waasland.
Het boek werd op donderdag 17 maart jl. voorge
steld aan genodigden en voorintekenaars in het
Huis Thuysbaert te Lokeren.
Het boek is nog steeds te verkrijgen in het Stadsarchief van Lokeren
(Torenstraat 1A, Lokeren; tel. 09/340 50 61; email: stadsar
chief@lokeren.be) en op zaterdag (van 14 tot 17 uur) in de Bibliotheek
van de KOKW (Zamanstraat 49/1ste verdieping, Sint–Niklaas, email: in
fo@kokw.be). De kostprijs voor leden bedraagt 15 EUR (bij afhalen) of
18 EUR (bij opsturen). Voor nietleden kost het boek 20 EUR bij afhaling
en 23 EUR als het wordt toegestuurd.

KRI N GN I EUW S
Academische zitting en feestmaal
Op 22 mei a.s. vindt een volgend hoogtepunt van de viering van 150 jaar
KOKW plaats, m.n. de academische zitting en aansluitend het feestmaal.
In de hal van het stadhuis van SintNiklaas zal ook een mini
tentoonstelling over 150 jaar KOKWwerking worden geopend. De leden
zullen hiervoor rond eind april nog een aparte uitnodiging ontvangen.
Vakantiesluiting tijdens de maand juli
De bibliotheek en het documentatiecentrum van de KOKW zullen gesloten
zijn tijdens de maand juli.
Wij vragen de leden om de ontleende boeken en/of tijdschriften ten laat
ste terug te brengen tegen zaterdag 25 juni 2011, zodat wij tijdens de
sluitingsperiode kunnen overgaan tot de jaarlijkse algemene controle van
de bibliotheek. Wij staan terug tot uw dienst vanaf zaterdag 6 augustus
2011.
Voorstelling Annalen
De voorstelling van deel 114 van de Annalen zal doorgaan op zaterdag
26 november in het stadhuis van SintNiklaas (en dus niet op 19 novem
ber zoals eerder meegedeeld).

OP ROEP EN VAN UI T DE W ERKGR OEP DI GI TA LI SER I N G
Beheer pc
De werkgroep Digitalisering zoekt een medewerker die het beheer op zich
wil nemen van de huidige pc van de KOKW en de nieuwe pc die nog aan
gekocht moet worden, en het beheer van de printers, zoals aankopen
printcartridges. Vereiste kennis is enig inzicht in systeemsoftware XP en
Windows 7, opvolging van antivirus software, organisatie van de harde
schijven en backuptoepassing. Normaal tweemaal per maand naar eigen
inzicht deze pc’s nakijken.
Kennis Photoshop/Publisher
De werkgroep Digitalisering zoekt een medewerker die kennis heeft van
Photoshop of een ander fotobewerkingsprogramma en eventueel Publis
her of een variant onder de knie heeft. De bedoeling is dat hij/zij enkele
malen per maand dringende oproepen van de voorzitter, van het secreta
riaat of van de redactie kan beantwoorden om een ontwerp of fotobewer
king uit te voeren.
Contacteer:
Ludo Hemelaer, gsm 0486.469.370, ludo.hemelaer1@telenet.be.

LEDEN BI J DRAGE HERI N N ER I N G
Wij danken de leden, die de afgelopen maanden reeds hun lidmaatschap
hebben vernieuwd.
Mocht u toevallig het overschrijvingsformulier niet gezien hebben of uw
betaling nog niet hebben uitgevoerd, aarzel dan niet om de daad bij het
woord te voegen.
In ruil voor uw ledenbijdrage ontvangt u de Annalen (deel 114, 2011) en
op regelmatige tijdstippen de (elektronische) nieuwsbrief van de KOKW.
Bovendien kunt u steeds een beroep doen op ons, staat de bibliotheek
gratis voor u open en mag u de bijzondere collecties raadplegen.
Binnenlandse leden:
 Gewone leden: 20 EUR
 Steunende leden: vanaf 30 EUR
Door overschrijving op bankrekeningnummer BE 50 850835191418 van
K.O.K.W, Postbus 144, 9100 SintNiklaas.
Buitenlandse leden:
 Gewone leden: 25 EUR
 Steunende leden: vanaf 35 EUR
Door overschrijving op bankrekening BIC SPAABE 22 IBAN BE 50 8508
3519 1418 van K.O.K.W, Postbus 144, 9100 SintNiklaas.

BOEKEN M ARKT 5 J UN I 2011  VOORVERKOOP 28 M EI 2011
Op 5 juni 2011 transformeert de esplanade voor de Bib tot een pittoreske
boekenmarkt. Ze vormt een jaarlijkse traditie die wordt georganiseerd in
samenwerking met Boekhandel ’t Oneindige Verhaal.
Van 8.30u tot 12.30u kan je koopjes doen tussen de vele uitgeversres
tanten en tweedehandsboeken van particuliere verkopers. Daarnaast kan
je in de Bib afgeschreven bibliotheekmaterialen voor een spotprijs op de
kop te tikken. Geniet na een voldane shopping van een glaasje op het
Bibterras. Iedereen is van harte welkom!
Ook de KOKW zal die dag van de partij zijn, maar organiseert op
zaterdag 28 mei 2011 alvast een voorverkoop voor haar leden in
de leeszaal (Zam anstraat 49, SintNiklaas) tussen 14 en 17u.
P raktisch:
Zondag 5 juni 2011 | 8.30u – 12.30u
Stedelijke Openbare Bibliotheek (In en voor de Bib)
Hendrik Heymanplein 3
9100 SintNiklaas

M ERCATOR 2012 OP ZOEK N AA R EEN LOGO
Op 5 maart 2012 is het precies 500 jaar geleden dat de beroemde carto
graaf Gerard Mercator in Rupelmonde werd geboren. In SintNiklaas,
Kruibeke en het Waasland worden in het feestjaar 2012 allerlei activitei
ten georganiseerd. De vzw Mercator 2012, die het geheel coördineert en
waarin de KOKW participeert, is op zoek naar een sterk logo en organi
seert een ontwerpwedstrijd. Deelnemers kunnen 250 EUR winnen. Meer
info: zie flyer en wedstrijdreglement op www.kokw.be.
Doe mee aan de ontwerpwedstrijd voor het logo van het feestjaar
‘Mercator 2012’ en win 250 EUR. De ontwerpen dienen ten laatste op
w oensdag 27 april 2011 ingediend te worden op volgend adres: Mer
cator 2012 vzw, p/a Interwaas, ‘Logowedstrijd Mercator 2012’, Lamstraat
113, 9100 SintNiklaas.

VOORDRACHT RON D GESCHI EDEN I S TEXTI ELBEDR I J F
DACCA TE TEM SE EN VOORSTELLI N G ARCHI EFI N VEN TA RI S –
DI N SDAG 26 AP RI L 2011 OM 19.30 U.
Op dinsdag 26 april om 19.30 u. vindt op het gemeentehuis (Markt) van
Temse een voordracht plaats omtrent de geschiedenis van het textielbe
drijf Dacca. Spreker is dr. Johan Dambruyne, conservator van het Rijks
archief van Beveren. Hij inventariseerde het bedrijfsarchief en reconstru
eerde aan de hand daarvan de geschiedenis. Een paar jaar geleden in
ventariseerde Johan Dambruyne ook het archief van de Boelwerf dat zich
in Beveren bevindt. De inventaris werd in boekvorm uitgegeven en offici
eel voorgesteld in AC De Zaat.
De Daccavoordracht (aan de hand van een powerpointpresentatie) vindt
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt). Iedereen is welkom.
De toegang is gratis.
Organisatie en info: gemeentelijke Archiefdienst, 03/710 12 19, email:
archief@temse.be.

ACTI VI TEI TEN SteM
Stad in beeld. Stadsplattegronden en stedenatlassen van de 16 de
tot de 18 de eeuw . Mercatorlezing door Dr. P eter van der Krogt.
Dinsdag 26 april 20 u., SteM, Zwijgershoek 14, SintNiklaas. Gratis deel
name.
In de 16de eeuw waren de steden de belangrijkste machtsfactor. Steden
werden daarom voorzien van uitgebreide fortificaties. Koning Filips II gaf
opdracht om plattegronden van alle steden van de Nederlanden te ma
ken. Via afbeeldingen  een stadsgezicht, een vogelvluchtgezicht of een
plattegrond  kon de stad laten zien hoe sterk en hoe machtig ze was. De
Keulse kanunnik Georg Braun en de graveur Frans Hogenberg gaven een
verzameling plattegronden, stadsgezichten en beschrijvingen in atlas
vorm uit. In de 17de eeuw werden ook stadsatlassen gemaakt door Joan
Blaeu en Janssonius. Voer voor een nagelnieuwe lezing van Dr. Peter Van
der Krogt van de Universiteit van Utrecht.

Erfgoeddag ‘Armoe troef’ – Zondag 1 mei 2011.
Erfgoeddag 2011 komt eraan. Dit keer is het thema “Armoe troef”. De
Erfgoeddag is de jaarlijkse feestdag van het cultureel erfgoed. Op zondag
1 mei kan je tussen 10 en 18 u. een heleboel musea, archieven en
heemkundige kringen gratis bezoeken en gratis deelnemen aan de activi
teiten die ze aanbieden. Meer info over het programma in het Waasland
via: www.erfgoedcelwaasland.be of www.erfgoeddag.be.

Erfgoeddag in SteM, Zwijgershoek 14, SintNiklaas. Gratis deelname. Re
servatie rondleidingen en workshops verplicht. Tel. 03 760 37 50 of ste
delijke.musea@sintniklaas.be.
Tentoonstelling ‘De laatste vrije arbeiders’ met 35 prangende zwartwit
foto’s die de erbarmelijke leefomstandigheden van thuisarbeiders bij ons
in vroegere tijden tonen. (te bezoeken vanaf 23 april: open dinsdag  za
terdag 14 u.17 u. / zondag 11 u.17 u.; toegang 4€, 3€ met korting;
gratis met museumkaart en op zondag 1 mei).
Rondleidingen ‘Onder stoom’ in de verhaallijn ‘Mens en machine’. Hoe
evolueerde het landelijke Waasland naar een geïndustrialiseerde maat
schappij? Hoe leefden arbeiders toen in het Land van Waes? Gidsbeurten
om 10.15; 11.15; 14.30; 15.30 en 16.30 u.
Kinderworkshops ‘Kinderen aan het werk’. Maak mee hoe Louis, Jef en
Anna honderd jaar geleden werkten op de boerderij, thuis of de fabriek.
Actieve inleefworkshop met een enthousiaste gids voor kinderen van 10
tot en met 12 jaar. Workshops om 11 en 14.30 u.
W illem die Madocke maecte. Aperitieflezing door Rudi Malfliet.
Zondag 15 mei 11.15 u. SteM, Zwijgershoek 14, SintNiklaas. Deelname:
4€, 3€ met korting; gratis met museumkaart. (incl. toegang cultuurhisto
risch museum SteM Zwijgershoek).
Wie verbergt zich achter Willem die op een meesterlijke wijze de satiri
sche brandnetels van de vos Reynaert rondstrooit tussen de hoofse pink

sterbloemen van koning Nobel? Welke zijn de politieke, sociaal
maatschappelijke en culturele reflecties uit de eerste helft van de der
tiende eeuw die in het verhaal terug te vinden zijn? Een historische ver
kenning van het wereldberoemde verhaal gebaseerd op gegevens uit au
thentieke bronnen en oorkonden over de middeleeuwen. Voor allen diet

verstaen met goeden sinne.
Rudi Malfliet, studeerde geschiedenis aan de universiteit van Gent. Hij
schreef recentelijk een boek over de historische achtergronden van ‘Van
den vos Reynaerde’.
Museumrondleiding. One tw o tea. 18 de eeuw e saloncultuur met
theeproeverij.
Zondag 19 juni 14.30 u. SteM, Zwijgershoek 14, SintNiklaas. Toegang:
4€, 3€ met korting; gratis met museumkaart.Museumrondleiding gratis.
Reservatie verplicht: tel. 03 760 37 50 of stedelijke.musea@sint
niklaas.be.
Hoe kwam het theeservies in de beerput van het kasteel ‘Het Blauwhof’
terecht? Een uit de hand gelopen theekransje bij de barones? Dit servies
en andere fraaie objecten in de museumvitrines illustreren het best hoe
het keuken en tafelgebeuren, het sociale leven en de mode uit de prui
kentijd eruit zagen. Laat je helemaal onderdompelen in de saloncultuur
van een ‘hof van plaisantie’.

Ver antwoor delijke uitgever Nieuwsbr ief KOKW: Chr is De Beer, voor zit
ter, postbus 144, 9100 SintNiklaas;
email: info@kokw.be; website: www.kokw.be
Met dank aan:

