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Jaarboek 2019 Gemeentemuseum 
Geschiedenis postkaarten Temse en herinneringen 

aan Gaston Feremans, fotograaf-cineast
Het Jaarboek van het Gemeentemuseum is een vaste waarde op het vlak van 
de geschiedschrijving van Temse. Enerzijds worden er historische studies m.b.t. 
Temse(naars) in opgenomen, anderzijds een overzicht van de voornaamste ge-
beurtenissen van het voorbije jaar. Gestart in 1973 - op initiatief van Frans De 
Gendt - is het Jaarboek aan zijn 47ste uitgave toe. In de regel wordt het publie-
kelijk voorgesteld, maar ingevolge corona was dat dit jaar niet mogelijk. 

De hoofdbijdrage in het Jaarboek betreft de studie van Frank De Cuyper over 
de postkaarten van Temse. De Scheldegemeente kan bogen op een bijzonder 
rijke postkaartengeschiedenis, naar kwantiteit én (bovenal) kwaliteit. De au-
teur is dé specialist ter zake. Hij verdiept zich al decennialang in het onderwerp 
en is de bezitter van een zeldzame, omvangrijke collectie. Al eerder publiceerde 
hij hierover in het gemeentelijk infoblad en het Jaarboek van het Gemeente-
museum, en gaf hij ook 2 postkaartenboeken uit (Temse graag gezien I en II). 
Speciaal voor het Jaarboek 2019 vervolledigde en actualiseerde hij zijn eerdere 
publicaties, zodat zijn studie in het Jaarboek 2019 geldt als de ultieme publica-
tie. In het Jaarboek worden meer dan 200 postkaarten gepubliceerd, waaron-
der heel wat zeldzame, prachtige, nauwelijks gekende. 
Frank De Cuyper, al jaren gepassioneerd door Temse en zijn geschiedenis, re-
construeerde ook - met Didier Van Riel - het grootste evenement in Temse ooit: 
de Internationale Vliegweek voor Watervliegtuigen in 1912. Hij was ook de her-
ontdekker van de draak Fretalop, de vertelling van Maurice Pauwaert (uit 1933) 
over het monster dat Temse teisterde in de 14de eeuw. Die herontdekking heeft 
geleid tot een strip (zowel gewone uitgave als redactioneel aangevulde luxe-
editie), een bier en een straatnaam. Voor de luxe-uitgave van Fretalop creëerde 
Franks echtgenote, de kunstenares Eliane Van Bergen, een tekening, die zij aan 
het Gemeentebestuur heeft geschonken. 

Het Jaarboek bevat ook de bijdrage Gaston Feremans, een vergeten fotograaf 
en cineast, de herinneringen van kunstfotografe Lucille Feremans aan haar va-
der. Gaston Feremans (Edegem, 1921 - Temse, 1964) was de eerste naoorlogse 
fotograaf op de Boelwerf, grondlegger van de fotografie-afdeling. Hij leidde er 
zijn opvolger Alex Suanet op. Gaston Feremans, die in 1950 zelfstandige werd, 
was een getalenteerd fotograaf-filmmaker. In Temse was hij vooral ook bekend 
voor zijn winkel in de Akkerstraat: Ferry Foto Ciné Son, alles voor klank en 
beeld - in de volksmond: Ferry Foto - alom bekend voor zijn platen, fotografie, 
muziekinstrumenten, microscopen en ruime opnamestudio.

Traditioneel biedt het Jaarboek een overzicht van de voornaamste feiten en 
gebeurtenissen m.b.t. Temse in het voorbije jaar, met name 2019. Samenstel-
ling: Elke Koppen.

Het Jaarboek (25 euro) is verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme, gemeentehuis, 
Markt, 03 710 12 00, toerisme@temse.be en via overschrijving op rekeningnum-
mer BE98 0000 4139 9293 Gemeentemuseum Temse. Naderhand wordt een 
exemplaar opgestuurd. Info: Elke Koppen, 03 710 12 52, museum@temse.be

Deze postkaart siert de frontpagina 
van het Jaarboek. De kaart werd in 
1909 vanuit Temse verstuurd naar 
Alexandrië (Egypte) en belandde 
terug in Temse.
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