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De Souvereinen
Nieuwsbrief
Aantal bijlagen: 2
Lokeren, 30 maart 2021
Beste lezer,
Voor u ligt, vers van de pers, ons eerste tijdschrift van dit jaar. Dank zij al onze
medewerkers zijn we er in geslaagd een heel gevarieerd nummer samen te stellen.
Naar jaarlijkse gewoonte kiezen we voor een nieuwe kaft. Dit jaar viel ons oog op een
foto van de Brugstraat, genomen in de jaren 1920. We starten dan ook met een artikel
“bij de omslagprent”, gebracht door Jacqueline Baetens.
Rudi Henderickx belicht “het leven en sociaal engagement” van de vermoorde Serafien
Spitaels. Aansluitend in onze volgende nummers, brengt Rudi De Clercq een unieke
kijk op “het proces” rond de moord op Spitaels.
Het was reeds lang aangekondigd, maar eindelijk wordt het geduld van de
Eksaardenaars dan toch beloond: Jean Marie Seynaeve schrijft de geschiedenis neer
van hun station op de lijn Lokeren-Moerbeke. In een eerste deel kadert hij de aanleg
van de spoorlijn in het groter plaatje, het ontstaan en de evolutie van het Belgisch
spoorwegennet.
Jeanine Bellens verzamelt “vergeten oorlogsverhalen”, over “kinderen van den
vreemde” die door de wereldoorlogen in Lokeren terecht kwamen. Op haar zoektocht
merkte ze op dat zeker tot eind jaren 1950 heel wat kinderen in Lokeren een warm
onderkomen vonden. Misschien ook bij u thuis?
Vervolgens komt Rudi Henderickx terug aan het woord naar aanleiding van de
mogelijke ruiming van het graf van burgemeester Beuckel in Waasmunster.
Het bestuur sluit af met een korte bijdrage rond de “kaalslag op het Oud Kerkhof” op
de Oude Bruglaan.
We wijden trouwens een extra Nieuwsbrief aan de oprichting van de werkgroep rond
“funerair erfgoed”, een samenwerking die midden januari tot stand kwam.
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Naast ons tijdschrift voorzien we dit jaar terug een “Buitengewone Uitgave”, in
samenwerking met de Lokerse afdelingen van het Davidsfonds en de Marnixkring.
Auteur is Hilaire Liebaut. Onder de titel “De Vlaamse beweging in Lokeren en de
bekendste Lokerse flaminganten van het einde van de 18de eeuw tot 1970” brengt hij
een totaalbeeld, uniek in zijn soort. Wanneer en waar het boek zal voorgesteld worden
hangt volledig af van de evolutie van “corona”. Zelf hopen we dit ergens in de loop van
juli volledig “corona proof” te kunnen organiseren.
En zo belanden we naadloos bij het probleem dat nu al sinds 13 maart 2020 ons aller
leven beheerst. We moeten realistisch en voorzichtig blijven. Ook dit jaar kan de
jaarlijkse uitstap niet georganiseerd worden. De kleinere initiatieven, zoals het bezoek
in beperkte groep aan een of ander museum of een tentoonstelling, zullen hopelijk in
het najaar van start kunnen doorgaan.
Gelukkig beschikken we over een telefoon en een computer.
Zo slagen we erin ons tijdschrift op tijd in orde te krijgen en kunnen we veel mensen
helpen in hun zoektocht naar de geschiedenis van hun familie of andere historische
informatie. Ook studenten kloppen regelmatig aan onze deur. Mevrouw Crombez, die
een doctoraat voorbereidt rond de emigratie van Vlamingen naar Noord-Amerika,
vroeg ons om onze leden die haar materiaal hebben bezorgd extra te bedanken. Een
oproep via de heemkringen werpt duidelijk zijn vruchten af.
Kunnen we voorlopig nog niets samen organiseren, dan willen we hier toch twee
tentoonstellingen voorstellen, twee aanraders voor wie met zijn “bubbel” eens op stap
wil gaan.

Kadoc-KU Leuven
Boek en tentoonstelling
“Zusters in oorlog”. Leven en lijden in het klooster tijdens de bezetting.
15 februari 2021-27juni 2021

Mercatormuseum te Sint-Niklaas
“De mooiste atlas van de wereld – de atlas Maior van Blaeu”
07 februari 2021-25 april 2021

Hou het gezond!
Het bestuur
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