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Aantal bijlagen: 2
Beste lezer

In ons laatste nummer van dit jaar komen zes auteurs aan bod.
We gaan van start met het artikel van Anthony Demey, “Driemaal Geo Verbanck in
Lokeren”. Hierin tracht Demey te ontrafelen welke contacten en verbanden er waren
tussen de kunstenaar Verbanck en verschillende kunstminnende Lokeraars. Dit is
geen eenvoudige opgave want niet altijd zijn de nodige archieven ter beschikking.
Mario Hoste, in samenwerking met Nico Van Campenhout, brengt ons terug naar de
17de en 18de eeuw op zoek naar Lokeraars die aanmonsterden bij de Verenigde OostIndische Compagnie. Wie waren zij? Welke functie oefenden zij uit? Op welke schepen
monsterden ze aan? En wat kwam er eigenlijk van hen terecht? Veel vragen, die niet
altijd even gemakkelijk te beantwoorden zijn.
Gabriël Van Damme beschikt voor zijn artikel over de mémoires en heel wat
fotomateriaal van zijn nonkel Cyriel, een oorlogsinvalide uit WOI, een man met een
houten been die schoenmaker werd.
André Verstraeten brengt ons het tweede deel over de boeiende geschiedenis van het
kasteel en het park Verloren Bos.
Rudi De Clercq sluit dit jaar af met de eindbespreking van het proces van de moord op
Serafien Spitaels. Voor deze artikelenreeks doorploeterde hij, op zoek naar
antwoorden, een dossier van meer dan 2000 bladzijden.
In januari van dit jaar gingen we binnen onze heemkring van start met een werkgroep
“Funerair Erfgoed”. De grootste uitdaging vormde het Oud Kerkhof op de Oude
Bruglaan, maar ook de andere kerkhoven werden onder de loep genomen. De
dossiers zijn rond voor wat 2021 betreft. Op zaterdag 4 december hebben we dan met
een kleine groep – het oprukkende virus liet niet toe dat we allemaal samen rond de
tafel zouden gaan zitten – het advies aan het stadsbestuur uitgeschreven. De tekst
werd digitaal meegedeeld aan de volledige groep.
Vervolgens hebben we een exemplaar van dit lijvig dossier overhandigd aan
burgemeester Filip Anthuenis, schepen Claudine De Waele, schepen Marina Van
Hoorick, stadarchivaris Nathalie Ferket en museumverantwoordelijke Leen Heyvaert.
Ons eigen exemplaar ligt in het lokaal in Daknam en kan door iedereen die dat wil
geconsulteerd worden. Schepen Claudine De Waele liet reeds weten, dat ze met ons
hierover in het voorjaar rond de tafel wil zitten.
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Dit willen we u wel al meegeven: we gaan volledig voor het promoten van het
“peterschap”. Het bestuur van de Souvereinen heeft dan ook al beslist, gespreid over
de komende jaren en startend op het Oud Kerkhof, het “peterschap” van een
waardevol graf op elk kerkhof op zich te willen nemen.
Vóór corona maakten we jaarlijks een daguitstap, waaraan steeds meer dan 70 leden
deelnamen. Sinds enkele jaren brachten we ook enkele kleinschalige projecten naar
voor. Daar kwam 13 maart 2020 bruusk een einde aan.
In 2022 willen we met dit soort activiteiten toch terug van start gaan. We weten dat het
virus nog lang niet weg is. We zullen ermee moeten leren leven/omgaan. Zal een
daguitstap met een grote groep in 2022 mogelijk zijn of gaat corona ons dwingen
volledig om te schakelen naar kleinschalige activiteiten? We zien het wel.
Voor 2020 stond Mechelen op de agenda als daguitstap. We nemen hier de draad
weer op: we gaan naar Mechelen halfweg augustus.
Voor de kleinschalige activiteiten staan al twee bezoeken op de agenda: in
september/oktober bezoeken we het Volkskundig museum in Brugge. Daar zal Johan
Terryn onze gids zijn.
De eerste uitstap ligt al vast:
zaterdag 26 maart: bezoek aan de begraafplaats van Laken
Gids: Raoul Verstraeten
Vertrek: 9h30 in het station van Lokeren
Inschrijven vóór 24 maart via inschrijvingen@desouvereinen.be of telefonisch
bij Lutgarde De Bruyker: 0499 17 52 78.
Het is december, zoals gewoonlijk tijd om het lidmaatschap te hernieuwen.
De prijs voor ons tijdschrift blijft onveranderd: een gewoon lid betaalt €15, een
steunend lid €20 en een beschermlid €25 of meer. Onze buitenlandse leden vragen
we €35 over te schrijven wegens de hoge verzendingskosten. Enkel het lidmaatschap
vanuit Groot-Brittannië wordt duurder en kost ten gevolge van de Brexit voortaan €50.
U kunt hiervoor gebruik maken van bijgaand overschrijvingsformulier of elektronisch
overschrijven naar het nr. BE69 8600 0031 0378 met de vermelding “lidgeld 2022”
Voor een goede gang van zaken zouden we willen vragen het lidmaatschap te
hernieuwen vóór 31 januari 2022. Gelieve eveneens uw naam en volledig adres
duidelijk te vermelden aub.
Rest ons nog u allemaal aangename feesten te wensen. We kijken er naar uit u weer
eens te ontmoeten in normale omstandigheden. Wie niet?
Hou het gezond!

Het bestuur
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