
 
Scheepsbouw in Temse, een terugblik  

Programma: 28 april, 4-5 mei 2019, AC De Zaat, Temse 

➡  Frans Boelplein 
✴ Spandoeken Exmar schepen: LPG-tankers Eupen en Coral Temse (fotodienst Boelwerf 

o.l.v. Alex Suanet, 1983).

✴ Installatie vlaggen ceremonie: met vlaggenmast en scheepsattributen (Paul Bertolo). 

 

➡  AC De Zaat, inkomhal:

✴ Optreden dameskwartet Cor@Cor: op regelmatige tijdstippen (10u30, 12u, 13:30, 

15u, 16u30) brengt dit vocaal dames- kwartet een muzikale noot. Zij werkten speciaal 
voor deze gelegenheid een ‘watergebonden’ repertoire uit (enkel tijdens Erfgoeddag op 
28/4). 


✴ Scheepsmaquettes: Yatsy, Belgica, Maeterlinck, Ortelius (zie aparte brochure maquettes 
Hugo Van Britsom).


✴ Pop Boelharmonie: Boelman in harmoniekostuum, vlag Boelwerf, I-pad fotomontage 
met originele muziek harmonie.


✴ Pop scheepsbouwer: Boelman in werktenue, typische overal, helm….(archief Op 
Stoapel vzw


✴ Grote fotodoeken: stellingmakers (foto Karel Heirbaut) + Methania (LNG tanker) en 
Ortelius (containerschip) in droogdok, 1978 (foto: Alex Suanet).


✴ Maquette gebouwen en plattegrond Boelwerf: maquette met kranen (realisatie van 
Arthur Mettepenningen, Eddy Van Grevelinge, Marc Buysse), evolutie van de werf door 
de jaren heen, beknopte historiek Boelwerf in tekst, luchtfoto’ s. (Op Stoapel vzw)


✴ Gebouwen van de Boelwerf: beeldmontage Alex Tassant/Eddy Hauman/Hugo Van 
Britsom.


✴ Een schip wordt gebouwd: beeldmontage Alex Suanet, de verschillende stadia van hoe 
een schip wordt gebouwd en waar op de werf de verschillende handelingen plaats 
vonden werden in beeld gebracht.


✴ Luikje Maurice Hemelaer:  architect, scheepsbouwkundige, tekenaar: documenten, 
tekeningen, foto’s, persoonlijke voorwerpen, tekentafel via schenking Rita Hemelaer. Ets 
‘Pomona op dwarshelling’ van kunstenaar Romain Malfliet geschonken aan Maurice 
Hemelaer.


✴ Luikje Frank Van Dycke: burgerlijk bouwkundig ingenieur specialisatie scheepsbouw: 
documenten, notitieschriftjes, foto’s, tekenmateriaal via schenking Piet Van Dycke. Video 
dwarstewaterlating (uit trilogie  Zolang scheepsbouwers zingen van Jan Vromman).


✴ Brochures, catalogi Boelwerf: een greep uit de rijk geïllustreerde promotiedrukwerken 
die de werf realiseerde vanaf de jaren 20 (archief Op Stoapel vzw).


✴ Fotoboeken tewaterlatingen: een tewaterlating en doop van een schip was telkens een 
feestelijke gebeurtenis die uitgebreid werd vastgelegd op de gevoelige plaat, met als 
resultaat een mooi fotoboek voor de rederij (archief Op Stoapel vzw).


✴ Tekeningen aan de wand: om een algemeen idee te krijgen van een schip werd er aan 
de klant soms een ingekleurde tekening bezorgd bij de offerte (archief Op Stoapel vzw).


✴ Gereedschap van de scheepsbouwer: dankzij giften heeft Op Stoapel intussen ook 
heel wat klein gereedschap verzameld.




➡Zaal De Arcke, vijfde verdieping:


✴ Boelcafé: even verpozen, iets drinken en gezellig samen zijn kan in het voor de 
gelegenheid omgedoopte Boelcafé.


✴ Diverse scheepsmaquettes: zie brochure maquettes Hugo Van Britsom

✴ Stand Op Stoapel vzw: alle info over onze vereniging + voorinteken mogelijkheid voor 

het boek ‘Made in Belgium by Boelwerf’ dat in het najaar zal klaar zijn.

✴ Standjes van samenwerkende verenigingen: Tolerant vzw, Binnenvaartmuseum 

Dordrecht, Rijn- en Binnenvaartmuseum Antwerpen (enkel op Erfgoeddag).

✴ Optreden Shantygroep Gaffeltuig: mannen met baarden zingen uit volle borst wanneer 

de dorstigen worden gelaafd (enkel op Erfgoeddag).

✴ Kinderhoek:  inkleuren tekeningen, maak je eigen button met button maker!

✴ Projectie ‘Scheepsbouwers’: fotomontage met beelden van beroepen, feestelijkheden 

en verenigingsleven op Boelwerf. Foto’s van Karel Heirbaut, Alex Suanet, Jimmy 
Hemelaer, Kamiel D’Hanis e.a.


✴ Methania tussen de blokken: tekening van Paul Bertolo. Hoe groot waren de schepen 
die hier gebouwd werden vergeleken met de huidige torenflats op De Zaat? Video: de 
laatste beelden van de LNG-tanker Methania opgenomen door Peter Van de Graaf.


✴ Simulatie dwarstewaterlating. op het terras van het Boelcafé kan je zien hoe dat in zijn 
werk ging. Een installatie van Eddy Van Grevelinge.


✴ Gedichten Boelwerf: Bart Plouvier, José De Staelen, Gaston Der Kinderen en  
Tadorna schreven gedichten met als inspiratie de machtige werf en haar vele kranen. 
 

➡ Zitruimte liften, zesde verdieping

Naast de Boelwerf was er nog andere scheepsbouwactiviteit in groot Temse. In Steendorp 
was er de werf van de gebroeders Maes en in Tielrode had men  ‘De Durme’ van Achiel 
Heyman  

✴ De Durme in Tielrode: Kamiel D’ Hanis, voormalige meestergast op Boelwerf, houd zich 
al jaren bezig met de geschiedenis van deze werf, die in 1976 op hield te bestaan. Hij 
bracht een aantal zaken bij elkaar en geeft ons een beeld van deze werf. Een video met 
unieke beelden van de werf uit 1961, gedigitaliseerd en van commentaar voorzien door 
de Waaslandse videoclub Temse wordt ook getoond.


✴ Gebroeders Maes in Steendorp: hier werden houten rivierboten gemaakt tot in de jaren 
50. Heemkundige kring Wissekerke uit Kruibeke schreef hier enkele uitvoerige artikelen 
over in 2003. Er zijn ook unieke postkaarten van de werf. Eddy Van Grevelinge bracht dit 
alles samen in een presentatie.


 

➡ Raadzaal, zesde verdieping

✴ Diverse scheepsmaquettes vaste collectie AC De Zaat aangevuld met maquettes ter 

beschikking gesteld door Marc Van Der Weehe en Jan Eeckelaart. Ook 2 maquettes uit 
het archief van Op Stoapel zullen hier voor de gelegenheid te zien zijn. Meer info in de 
aparte brochure over de maquettes.


✴ Soundscape ‘Bouwen-feesten-varen-verlaten’. geluidscollage met originele geluiden 
van de werf van voor en na het faillissement, typische geluiden rond en in schepen, 
muzikale improvisatie en fragmenten uit de woelige jaren. Een montage van Ward Weys 
en Lieven Muësen. 

Dank aan alle vrijwilligers, medewerkers, schenkers, sympathisanten en bevriende verenigingen die Op Stoapel vzw en 
het erfgoed van Boelwerf en de scheepsbouw een warm hart toedragen.  
Speciale dank aan de gemeente Temse voor de logistieke en promotionele ondersteuning. 
Dank ook aan volgende instanties voor het duwtje in de rug.


