Klant is Koning
Handel en marktwezen in het verleden
Op zaterdag 7 oktober blazen de Vlaamse heemkundigen verzamelen in Sint-Niklaas. Handel lijkt
ingebakken in onszelf. Het gebruik van geld of krediet maakten handel tot een dagdagelijkse praktijk.
Door de globalisering staan ons vandaag goederen uit heel de wereld ter beschikking. Dat was niet
altijd zo. Je verneemt tijdens de Heemdag meer over hoe tussenpersonen in de vroegmoderne tijd
tussen de producerende landbouwer en de consument hun graantje meepikten. Vandaag plaatst
men vraagtekens bij winkels in een stedelijke context. Het verhaal van winkels in de negentiende
eeuw toont dat ook toen heel wat evolueerde. De stad Sint-Niklaas viert dit jaar haar 800-jarig
bestaan. In dit handelscentrum met eeuwenoude traditie kan je tijdens de namiddag nog meer
vernemen over handel. Tussen een waaier van mogelijkheden kies je voor één bezoek.
Voormiddagprogramma:
9.15 Onthaal met koffie/thee
10.00 Welkomstwoord
10.15 Lezing ‘Tussenpersonen in de handel. Relaties tussen
stad & platteland in het vroegmoderne Vlaanderen (17de-18de
eeuw)’ door Reinoud Vermoesen, Universiteit Antwerpen
10.50 Muzikaal intermezzo
11.05 Lezing ‘Shoppen & de stad. Winkelen als stedelijke
levensstijl, 19de-20ste eeuw’ door Ilja Van Damme,
Universiteit Antwerpen.
12:15 Middagmaal
Preisoep
Varkensgebraad met mosterdsaus, seizoensgroenten en kroketten
Koffie / thee met chocomousse
Aperitief en twee glazen wijn of water inbegrepen.
Namiddagprogramma
14:30 Keuze uit vijf verschillende mogelijkheden
16.30 Slotzitting met uitreiking van
Reinaertprijs (Heemkunde Oost-Vlaanderen)
Jozef Weyns-eremerk (Heemkunde Vlaanderen)
Uitleiding en receptie
Inschrijven kan tot uiterlijk 27 september 2017 via de website van Heemkunde Vlaanderen:
http://www.heemkunde-vlaanderen.be/heemdag-2017. De deelnameprijs bedraagt 40 euro per
persoon. Voor deelname aan voor- of namiddagprogramma zonder lunch betaal je telkens 15 euro.
Deelnemers kunnen het juiste bedrag overmaken op het rekeningnummer BE79 0682 2185 9033 (BIC
GKCC BEBB) op naam van Heemkunde Vlaanderen, met vermelding ‘Heemdag 2016 Houtland’, en de
naam van minstens één deelnemer.
Omdat we vanuit de kring graag helpen met vervoer, vragen we alle leden een seintje te geven aan
secretaris Gilberte. De contactgegevens bevinden zich onderaan. Wij hopen u talrijk te verwelkomen!
Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of per post, gelieve uw adres door te geven via
desender.decramer@scarlet.be of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkundetorhout.be

