Historische lezingen van Luc Devoldere en Maarten Van Ginderachter
De Lokerse afdeling van het Masereelfonds organiseert op woensdag 5 oktober en woensdag
7 december twee historische lezingen, telkens om 20 uur in Lokaal D van het Cultureel
Centrum van Lokeren (Kerkplein). Toegangsprijs per causerie: 5 euro (4 euro voor leden van
het Masereelfonds). Inschrijven voor de eerste lezing kan tot en met zondag 2 oktober en voor
de tweede tot en met zondag 4 december bij: Koen De Visscher (Voermanstraat 12 - 9160
Lokeren; lokeren@masereelfonds.be; 0477/230498).
Op woensdag 5 oktober spreekt classicus en essayist Luc Devoldere over “Roman Wall Blues.
Een reis langs de grenzen van het Romeinse imperium”.
De spreker wandelt al een tijdje langs de grenzen van wat ooit het Romeinse rijk was en bekijkt
wat ervan overgebleven is, materieel maar vooral cultureel. Volgend jaar publiceert hij een
boek over de ervaringen en indrukken die hij daarbij opdeed.
Een voorproefje: “Ik zou de grenzen van het Rijk afreizen en noteren wat ik zag. Van de muur
van Hadrianus in Schotland, langs de Rijn en de Donau naar de Zwarte Zee. Door Turkije, Syrië,
Irak, Jordanië, Egypte, Libië, Tunesië, Algerije naar Marokko. (…) Het zou dus een boek worden
over grenzen die bepalen en beperken, die identiteit geven en uitsluiten, beschermen en
hypothekeren. In het beste geval wordt het ook een alternatief boek over Europa: geschreven
vanuit één van de oudste mallen die ooit aan het continent vorm heeft gegeven, vanuit een
droom die, sinds het trage uiteenvallen van de Rijk, Europa blijft beheksen. (…) In dat Europa,
dat intussen meer en meer zichzelf overleeft, als een safaripark voor cultuurtoeristen, bestaan
wij. (…) Het lijdt aan zijn grenzen. Maar we moeten het er blijvende over hebben. Nu, meer
dan ooit”.
Op woensdag 7 december spreekt Maarten Van Ginderachter, hoogleraar geschiedenis aan
de Universiteit Antwerpen, over “’Een Vlaamse terrorist in Turkije’. Edward Joris en de
bomaanslag op de Ottomaanse sultan in 1905”.
Op 21 juli 1905, vlak na het vrijdaggebed, ontplofte er een bom in Istanbul die 26 doden en 58
gewonden maakte. Sultan Andüllhamid II, het doelwit van de aanslag, bleef ongedeerd. De
Ottomaanse politie arresteerde al gauw de Belg Edward Joris als hoofdverdachte. Joris, een
Antwerpse anarchist van bescheiden komaf, was naar Istanbul geïmmigreerd op zoek naar
werk en avontuur. Hij had er vrienden gemaakt in kringen van Armeense anarchisten en was
zo betrokken geraakt bij een moordcomplot op de Ottomaanse sultan. Joris werd in Istanbul
ter dood veroordeeld, maar onder internationale druk kwam hij al na enkele jaren vrij en kon
hij terugkeren naar België. In deze lezing gaat de uit Lokeren afkomstige historicus dieper in
op de intrigerende figuur van Edward Joris en op de toenmalige letterlijk en figuurlijk
explosieve toestand in het Ottomaanse rijk. In de verzamelbundel uit 2017 “To kill a Sultan. A
transnational history of the attempt on Abdüllhamid II (1905)” publiceerde Van Ginderachter
een bijdrage over Edward Joris en zijn aandeel in deze moordaanslag.

