
   

 

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 

 
 
 
 
 

Straffe madammen 
Vrouwen op het podium van de geschiedenis 

 

Gelijkheid tussen man en vrouw is er niet. Naast biologische zijn er sociale en culturele verschillen die 
we vaak samenvatten onder de noemer ‘gender’. Zeker in het verleden werden op basis van geslacht 
muren opgetrokken. Meestal werden zo vrouwen uitgesloten. Langzaam zijn de beperkingen in onze 
maatschappij aan het verdwijnen. Maar het is bekend dat vrouwen in onze geschiedschrijving vaak 
minder aanwezig zijn. 
Tijdens de jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag op zaterdag 6 oktober 2018 in Kontich 
focussen we op de vrouwelijke kant van de geschiedschrijving. De eerste lezing vertelt hoe ook 
vrouwenorganisaties de emancipatie van vrouwen mogelijk maakten. Het verhaal van een moedige 
vrouw tijdens de tweede lezing illustreert dat we ook met beperkt bronnenmateriaal de 
geschiedschrijving van straffe madammen kunnen schetsen. 
In de namiddag kan je naar keuze meer vernemen over de plaats van vrouwen in de maatschappij, de 
lokale geschiedenis van Kontich of spionage tijdens de Eerste Wereldoorlog. Aan jou de keuze! 
 

 

 

Voormiddagprogramma: 
9.15 Onthaal met koffie/thee 
10.00 Welkomstwoord 
10.15 Lezing ‘Vrouwenorganisaties & maatschappelijke 
verandering’ door Els Flour, Archief- en Onderzoekscentrum 
voor Vrouwengeschiedenis 
10.50 Muzikaal intermezzo door Myrte Trioen, gitaar 
11.05 Lezing ‘Margriet Ballegeer, spionne in de Eerste 
Wereldoorlog’ door haar kleindochter Janet Dean 

Middagmaal Carpaccio van ossenhaas met basilicumvinaigrette en Parmezaanse kaas 
 Gebakken zeebaars met bloemkool, champignons en witte wijnsaus 
 Koffie/thee met frambozengebak met een coulis van rode vruchten 
 Aperitief en twee glazen wijn of water inbegrepen. 
 

Namiddagprogramma  
14:30 Keuze uit vijf verschillende mogelijkheden 
16.30 Slotzitting met uitreiking van eremerken 

Aansluitend receptie 

 
Inschrijven kan tot uiterlijk 26 september 2018 via de website van Heemkunde Vlaanderen: 
https://www.heemkunde-vlaanderen.be/heemdag-2018/. 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 2018 Houtland’, 
en de naam van minstens één deelnemer. 
 

Omdat we vanuit de kring graag kijken om samen naar de heemdag te gaan, vragen we alle leden 
een seintje te geven aan secretaris Gilberte. De contactgegevens bevinden zich onderaan. Wij hopen 
u talrijk te verwelkomen! 
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