
Dubbeltentoonstelling op de Wilfordkaai
21 februari - 10 april

FAMILIE WILFORD en AWAKENER,
project van Koen Vanmechelen 

De Wilfordkaai vormt van 21 februari tot 10 april het decor voor 2 opmerkelijke 
tentoonstellingen: een hedendaags kunstproject van Koen Vanmechelen in herenhuis 
Wilfordkaai 10 (= ex-kantoren van de legendarische Wilfordboten) en de expo rond de 
familie Wilford in Het Molenhuis (De Watermolen). 

Familie Wilford
De familie Wilford heeft 140 jaar lang een stempel gedrukt op Temse. Stamvader William 
Wilford (1803-1868), Brits immigrant, Temsenaar vanaf 1828, begon als vlaskoopman. In 
1835 startte hij een zeildoekfabriek, die pas in 1976 de deuren sloot. Hij startte ook met 
de Wilfordboten (1857-1938), die goederen, passagiers en toeristen vervoerden tussen 
Temse en Antwerpen. Beide bedrijven werden nadien geleid door zijn zoon John en diens 
zoon Ernest. Politiek trad Albert Wilford op de voorgrond (burgemeester, voorzitter COO 
= voorloper OCMW). Pianist-componist-uitgever-muziekschooldirecteur Arthur Wilford 
genoot faam in de muziekwereld. Paul Wilford bouwde vanaf 1897 als één der eersten in 
ons land auto’s. Hij had z’n eigen vliegtuig en lag mee aan de basis dat de Internationale 
Vliegweek in 1912 in Temse plaatsvond. Andere familieleden speelden op meerdere 
domeinen een rol van betekenis, vooral ook in het verenigingsleven. De familie werd 
uitgeroepen tot Temsenaar van de 20ste eeuw op het vlak van toerisme. Mary Wilford, 
achterachterkleinkind van William, publiceerde de genealogie van de familie, Walter 
Jansegers schreef er een boek over. 
De expo geeft een beeld van de Wilfords veelzijdige werkzaamheden aan de hand van 
foto’s, documenten, kunstwerken, curiosa… Het expomateriaal komt hoofdzakelijk 
uit het gemeentelijk archief. Samenstelling: Digna Coppieters, vormgeving: Sophie 
Vermeire. Info: Digna Coppieters, 03/710 12 19, archief@temse.be

Project AWAKENER van Koen Vanmechelen 
Begin januari werd in Temse onder de naam Wilford X een kunstplatform opgericht 
(voorzitter: Dirk Blommaert), een privé-initiatief, dat kunstminnaars bundelt, die artistieke 
activiteiten organiseert: kwalitatief, eigenzinnig en los van commerciële doeleinden. 
Op het adres Wilfordkaai 10 stelt het platform onder de titel AWAKENER een 
multimediale installatie voor van de Belgische conceptuele kunstenaar Koen 
Vanmechelen. Het project werd voor het eerst voorgesteld op de voorbije Biënnale van 
Venetië. AWAKENER presenteert baanbrekend onderzoek naar een mogelijk heilzaam 
verband tussen 3 heel verschillende levende organismen: de paddenstoel, de kip en de 
kameelachtigen. Het project is gebaseerd op Vanmechelens jarenlange samenwerking 
met wetenschappers en de unieke databank aan kippenDNA van zijn vorig kippenproject. 
De kunstenaar creëert een ecologische cirkel waarin de mest van de kameelachtigen 
wordt gepasteuriseerd en dient als basismateriaal voor een champignonkwekerij. Die 
paddenstoelen worden gevoederd aan de meest recente (= 19de) generatie in zijn 
kippenproject: de Mechelse Cemani.
In Venetië bracht Vanmechelen een dromedaris in een gondel naar een palazzo. In 
Temse komen 2 alpaca’s (berglama’s) per veerboot over de Schelde. Zij krijgen onderdak 
in Wilfordkaai 10, de thuishaven van Wilford X. Ook de champignonkwekerij wordt er 
opgebouwd. Iedereen kan er - gratis - de installatie bezoeken. 

Info: www.wilfordx.be + Facebookpagina
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Albert Wilford, die later burgemeester 
werd, in een Wilford rond 1905.


