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Voorwoord
Beste leden
De laatste paasklokken (die te laat zijn) vliegen over het
land wanneer ik deze tekst aan mijn PC toevertrouw. De
bestuursleden en medewerkers doen getrouw hun ding:
Erfgoeddag voorbereiden, inventariseren, redigeren van
teksten voor het jaarboek, of vergaderen en de belangen van de KOKW op meerdere fora verdedigen. Een
vereniging blijft een amalgaan van personen, capaciteiten, technische middelen die optimaal moeten worden
ingezet. De middelen zijn schaars, en het engagement
moet duurzaam en effectief zijn.
Ik val inderdaad een beetje in herhaling (het is nu de
tiende jaargang van onze nieuwsbrief die we aansnijden). Mijn sympathie en respect voor de vrijwilligers is
immens hoog. Ooit wil ik wel eens een oefening maken
wat wij eigenlijk betekenen aan ‘beroepskrachtonkosten’. Ieder jaar valt er wel iemand weg, en moet die vervangen worden. Een gerichte zoektocht (en een beetje
geluk helpt natuurlijk ook) kan wonderen verrichten. Het
blijft natuurlijk ook nog steeds een hele eer om mee de
hedendaagse werking van de KOKW gestalte te geven.
En dan vermeld ik onze vele voorgangers nog niet.
Maar het belangrijkste voor dit jaar wil ik u niet onthouden: de buitenrestauratie van het Huis Janssens, onze
maatschappelijke zetel, is klaar. We zoeken een moment
om daar toch een glaasje op te drinken. U komt dan
toch ook?

OPROEP
Ontvangt u nog een papieren versie
van deze nieuwsbrief?
Graag hadden wij uw e-mail- adres
ontvangen op info@kokw.be, zodat u
voortaan deze nieuwsbrief digitaal kan
ontvangen. Bedankt hiervoor.

Met vriendelijke groeten
Chris De Beer – voorzitter KOKW
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Kringnieuws
ERFGOEDDAG – TENTOONSTELLING ‘HET
VREDEGERECHT, ZENUWCENTRUM VAN
VELE VERKIEZINGEN’ – ZONDAG 22 APRIL
2018, 10-17U. IN VREDEGERECHT, KAZERNESTRAAT 4, SINT-NIKLAAS
Met de lokale verkiezingen in het vooruitzicht zette
FARO, de landelijke organisator van Erfgoeddag, er ons
toe aan om op zondag 22 april materiaal te tonen over
verkiezingen. De KOKW, de Bibliotheca Wasiana en Warp
slaan de handen in elkaar voor een tentoonstelling in het
Vredegerecht van Sint-Niklaas.
In de lokalen en rechtszalen van het Vredegerecht
(Kazernestraat 4), het zenuwcentrum van menig verkiezingen, ontdek je merkwaardige 19e en 20e-eeuwse
verkiezingspropaganda. De Bibliotheca Wasiana legt de
focus op de lokale gemeenteraadsverkiezingen in de 2de
helft van de 20ste eeuw, terwijl de KOKW vooral materiaal uit eind 19de en begin 20ste eeuw brengt (o.a.
oude plannen van de kazerne, kieslijsten, affiches en
andere documentatie rond verkiezingen). Ook de figuur
van oud-CVP-minister Paul Maurice Orban (Virton 1889
- Sint-Niklaas 1977) wordt daar belicht. De kunstliefhebbers zullen en passant versteld staan van de kunstcollectie die daar hangt. WARP lanceert er tevens zijn
project ‘Signaal’.
Sandra Vancauwenberghe zal gedurende de hele dag
gidsbeurten verzorgen in de gebouwen en de tentoonstelling.
Waar: Vredegerecht, Kazernestraat 4, 9100 Sint-Niklaas,
10-17u.
Andere activiteiten in Sint-Niklaas:

VERKIEZINGEN IN HET MUSEUM: HISTORISCHE
FIGUREN HENGELEN NAAR JOUW STEM!
Stedelijke Musea Sint-Niklaas i.s.m. Erfpunt
SteM Zwijgershoek, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas
(10u - 18u)
T: 03 778 34 50 - E: stedelijkemusea@sint-niklaas.be https://musea.sint-niklaas.be
Op Erfgoeddag hengelen tien boeiende personages naar
jouw stem. Elk van hen vertegenwoordigt een mooi
stukje erfgoed uit onze streek. Ontmoet Doran, landbouwer uit de bronstijd en abt Wymeersch van de Boudeloabdij. Of wat dacht je van Sequah, de kwakzalver en
Jean Sax, de man van de ballonnen. Elk voert campagne
met affiches en pancartes. Allemaal zijn ze gebrand om
jouw stem te krijgen!
Dit is een kindvriendelijke activiteit.
Toegankelijkheid: geheel
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TENTOONSTELLING: GENEALOGIE EN VERKOZENEN

Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas
Mercatormuseum, Zamanstraat 49D, 9100 Sint-Niklaas
(10u - 17u)
T: 0475 41 64 32 - E: luc.chalmet@telenet.be - www.
familiekunde-landvanwaas.be,
www.publicatie-landvanwaas.be

Opzet: vrijwilligers van de genealogie vereniging maken kwartierstaten op van verkozen burgemeesters van
gemeenten van het land van Waas. Deze kwartierstaten worden tentoongesteld en kunnen ingekeken worden. Onze online genealogie publicatiewebsite, uniek
in Vlaanderen, kan worden geraadpleegd. Er zullen ook
kiezerslijsten ter inzage liggen waarbij hun waarde als
genealogische bron zal worden getoond.
Toegankelijkheid: geheel

LEZING: HET TWEEGEVECHT: YSEGRIM OF
REYNAERT? PIKANTE REYNAERTREIZEN VOOR
VROEGE VOGELS

Reynaertgenootschap vzw i.s.m. Bib Sint-Niklaas, Archipel
Bib Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein 3, 9100 SintNiklaas (9u30 – 10u15)
E: info@reynaertgenootschap.be www.reynaertgenootschap.be
Het 15e-eeuwse dierenverhaal ‘Reynaerts historie’ eindigt met een tweegevecht tussen wolf en vos. De apin
prepareert de vos door hem kaal te scheren en met olie
in te smeren. Wie wint het smerigste tweegevecht uit de
middeleeuwse literaire geschiedenis? Isegrim of Reynaert? Voorlezers brengen de scène zoals diverse bewerkers ze hertaalden. Heb jij je keuze al gemaakt?
Toegankelijkheid: geheel

LEZING: VERRASSENDE KEUZES, GEÏLLUSTREERDE APERITIEFLEZING DOOR DANIËLLE
VAN GAEL

Anfiteatro, amici della cultura italiana
Castrohof, de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas (11u –
12u30)
Reserveren tot 20/04/2018 via 03 777 96 43, 0479 40
04 56 of secretariaat@anfiteatro.be
www.anfiteatro.be
Verrassende keuzes: soms moet men een beslissing
nemen, soms mag men een keuze maken. Bekende en
minder bekende Italianen maakten ooit een keuze die,
over de eeuwen heen, ook ons nog verrast. Een reis
door de tijd langs gekende Italiaanse figuren en de keuzes die ze maakten, die gevolgen hebben of hadden voor
ons. Niet over hun uitvindingen, ontdekkingen, talenten
maar over hun keuze.
Toegankelijkheid: geheel
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TENTOONSTELLING: 800 JAAR SINT-NIKLAAS EN
SINAAI, EEN FEESTJAAR IN BEELD

Cultuurraad Sint-Niklaas i.s.m. CC Sint-Niklaas en SteM
Salons, Stationsstraat 85, 9100 Sint-Niklaas (11u - 17u)
T: 03 778 34 60 - E: ronny.demulder@sint-niklaas.be www.sint-niklaas.be
Tot 29/04/2018
Kiezen is niet perse verliezen, dat bewijst de cultuurraad van Sint-Niklaas. Uit de duizenden foto’s die de
verenigde fotoclubs, een jubileumjaar lang bij elkaar
‘schoten’, maakten ze, in overleg, een strenge keuze en
selectie van 45 topfoto’s die professioneel gedrukt en
geëxposeerd worden in de Salons en aan de ramen van
‘t Bau-huis. Te zien tot en met 29 april.
Toegankelijkheid: geheel

zie ook: http://www.erfgoedcelwaasland.be/erfgoeddag/

LEDENUITSTAP – KOKW BEZOEKT LUIK OP
ZATERDAG 28 APRIL 2018 – NOG 5 PLAATSEN VRIJ
Naar jaarlijkse traditie is er dit voorjaar de ledenreis van
de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van
Waas. Op 28 april 2018 brengen we een bezoek aan de
stad Luik.
Bondig programma:

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Stipt 8 u.: vertrek Sint-Niklaas Waasland Shopping
Center (bereikbaar met openbaar vervoer)
10.00-10.30: aankomst en koffie in de Brasserie A
Pilori (oudste taverne van Luik)
10.30-12.30: keuzemogelijkheid bij inschrijving morgenbezoek groep 1 of 2
• Groep nr. 1: ½ deelnemers aan de kathedraal
Sint-Paulus in de Quartier Carré en de Sint-Jacqueskerk, maximaal 25 personen.
• Groep nr. 2: ½ deelnemers aan het oude Stadscentrum en de Sint-Bartholomeuskerk (met
doopvont), maximaal 25 personen.
12.30-14.15: middagmaal (drie gangen: keuze bij
inschrijving: vis- of vleesmenu)
14.15-14.30: verplaatsing te voet naar Grand Curtius
14.30-16.30: bezoek aan de Grand Curtius (2009)
• Groep A: ½ deelnemers Wapenindustrie max 25
personen
• Groep B: ½ deelnemers Glasnijverheid max 25
personen
16.30-16.45: verplaatsing te voet ca. 800m naar de
aanlegsteiger Passerelle Saucy
16.45-17.45: privé rondvaart op de Maas
18.00-20.00: terugreis naar Sint-Niklaas

Kostprijs: 65 euro per persoon (dranken tijdens het middagmaal en op boottocht niet inbegrepen).
Overschrijven op rekeningnummer IBAN BE 50 8508
3519 1418 van K.O.K.W, Postbus 144, 9100 Sint-

PAGINA 5

Niklaas.
Inschrijven voor deelname via Luik@kokw.be of via het
elektronisch inschrijvingsformulier (en meer info) op de
website www.kokw.be
Maximum 50 deelnemers zijn voorzien. Snel inschrijven
is dus de boodschap!
Herbert Smitz, reisbegeleider & webmaster

BOEKVOORSTELLING ‘SPIONEREN VOOR
HET SECRET SERVICE BUREAU TIJDENS
WO1. NOTARIS CLEMENT HEIRMAN, EEN
WAAS SPION’ VAN RUDI DE CLERCQ – VRIJDAG 18 MEI 2018, 19.30U., HEILIG HARTKERK, KRUISSTRAAT TE MOERBEKE-WAAS
Op vrijdag 18 mei om 19.30u wordt het boek ‘Spioneren voor het Secret Service Bureau tijdens WO1. Notaris
Clement Heirman, een Waas spion’ voorgesteld in de
Heilig Hartkerk in de Kruisstraat in Moerbeke. Het boek
betreft een publicatie van de KOKW en werd geschreven
door KOKW-bestuurslid Rudi De Clercq.
In 2014 kreeg Rudi De Clercq inzage in het archief van
de familie Gybels. Dit archief omvat voornamelijk informatie over hun grootvader notaris Clement Heirman. Hij
groeide op in Sint-Niklaas, maar werd in 1914 notaris in
Lokeren.
Tijdens WO1 leidde Heirman het inlichtingennetwerk
‘M41’ dat informatie verzamelde voor de Britse inlichtingendienst ‘Secret Service Bureau’. Het netwerk M41
bestond uit leden die in Lokeren, Zele, St.-Gillis-Dendermonde, Hamme, Waasmunster en Gent woonden
en opereerden. Heirman stierf in 1918 in Luik aan de
gevolgen van ontbering. In de jaren ’30 werd er in SintNiklaas een straat naar hem vernoemd. Drie leden van
het netwerk werden geëxecuteerd.
De nabestaanden van Clement Heirman stelden zich de
vraag of zijn spionageactiviteiten het offer van zijn dood
waard waren. In het boek gaat de auteur op zoek naar
het antwoord op deze vraag. Hij deed hiervoor opzoekingen in diverse archieven in België, Nederland en Duitsland.
Om het belang van de spionageactiviteiten te kunnen
inschatten, dienen vooraf enkele regionale contextgegevens te worden meegegeven: inname van het Waasland
door de Duitsers; Duitse indeling van bezet België met
de Etappen-Kommandanturen Lokeren en Sint-Niklaas;
de streng bewaakte grensregio met Nederland met de
controle van het personenverkeer en de uitbouw van de
Hollandstellung uit angst voor een geallieerde aanval.
Bovendien worden ook de diverse geallieerde en Duitse
inlichtingendiensten kort geduid. Eén van de Britse
inlichtingendiensten had een belangrijk bijkantoor in
Rotterdam. Met medewerking van de Belgische familie
Moreau bouwde dit bijkantoor het belangrijkste netwerk
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uit dat in onze regio actief was, namelijk het netwerk Oram. Eén radertje van dit complex netwerk
was de dienst M41. De Clercq beschrijft het ontstaan, de ontwikkeling en het opdoeken van M41.
Na de oorlog begon de strijd om de symbolische en
materiële erkenning. Bij welke instanties konden de
voormalige spionnen of hun nabestaanden terecht?
Hoe verging het de andere netwerkleden?
Clement Heirman bleek ook verraden te zijn door
een man die inmiddels was weggevlucht naar Nederland. Wie was deze man?
Praktische info
Het boek heeft een harde kaft en telt 150 blz. De
kostprijs bedraagt 20 euro. De publicatie is te koop
bij de voorstelling op 18 mei in Moerbeke en in de
leeszaal van de KOKW (op zaterdagvoormiddag en
maandagnamiddag).
Indien u het boek per post wenst te ontvangen,
betaalt u 25 euro (20 euro + 5 euro verzendingskosten) via het rekeningnummer van de KOKW,
Zamanstraat 49 te 9100 Sint-Niklaas IBAN: BE 50
8508 3519 1418 en BIC: NICABEBB. Met vermelding in de mededeling van “Boek Clement Heirman”, uw naam en adres.
Rudi De Clercq, bestuurslid en bibliothecaris

DANIËLLE CALUWÉ, ALS COLLECTIE- EN
ERFGOEDMEDEWERKER AAN DE SLAG
BIJ DE KOKW
De nog niet-geregistreerde 3D-collectie overgebracht uit het Huis Janssens, omvat een grote
verscheidenheid aan voorwerpen. Van folkloristisch textiel, lampen en lantaarns, vlaggenstokken,
voorwerpen uit ambachtelijke en agrarische sfeer,
kaders, mineralen, archaeologica en botmateriaal,
fragmenten steen, militaria, tot een belangrijke
collectie vlaggen en een omvangrijke collectie Afrikaanse voorwerpen. Een eerste schatting levert ongeveer 1.500 voorwerpen. Kortom, een schat aan
voorwerpen die dringend zorg en aandacht vragen.
Sinds half februari werk ik als collectie- en erfgoedmedewerker deeltijds aan de inventarisatie
en evaluatie van deze collectie. De voornaamste
doelstelling is om de voorwerpen te registreren,
hun toestand te evalueren, ze te fotograferen, te
verpakken en een definitieve bestemming te geven.
Voor een kwaliteitsvol erfgoedbeheer worden
voor de inventarisatie de internationale richtlijnen
gevolgd, opgesteld door het CIDOC (International
Committee for Documentation), als onderdeel van
ICOM (International Council of Museums). Omdat
een effectief stappenplan een doelgerichte aanpak
garandeert voor zulk een grote hoeveelheid voor-
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werpen. Erfgoedbeheer is er op gericht om collecties in kaart te brengen, via objectregistratie, met
een individuele beschrijving op een projectfiche en
een digitale foto. Ondertussen wordt meteen ook de
toestand van bewaring gecontroleerd, om advies over
al dan niet dringende restauratie of conservatie te
kunnen geven. Daarna wordt aan het voorwerp een
vaste standplaats toegekend. Hierbij is een geschikte
verpakking voor transport en langdurige opslag noodzakelijk.
Het is strategisch belangrijk om de registratie op te
starten met de meest omvangrijkste deelcollecties, de
vlaggen en de Afrikaanse voorwerpen, temeer omdat door een aantal vrijwilligers al een aanvang werd
gemaakt tot inventarisatie. Via de ervaring en netwerking van leden en vrijwilligers werd na archiefonderzoek snel duidelijk dat een aantal voorwerpen een
bijzondere erfgoedwaarde hebben. Ze zijn authentiek,
hun herkomst is bekend en goed gedocumenteerd en
ze werden verworven in een relatief korte periode.
Voor vele is de functie en het gebruik welomlijnd en
eenduidig.
Om de Afrikaanse voorwerpen beter in hun culturele
context te plaatsen, worden – in samenwerking met
enkele vrijwilligers – gelijkende voorwerpen gezocht
in andere musea en verzamelingen. Tevens wordt de
expertise gevraagd van een Afrika collectiecurator om
de etnische herkomst en kunsthistorische betekenis
te duiden.
De vlaggen en vlaggenstokkencollectie omvat ongeveer zeventig stuks. Een aantal hiervan zijn in zeer
fragiele toestand, die een langdurige opslag problematisch maakt. Er werd een offerte gevraagd aan een
professionele textielconservator om oplossingen voor
bewaring en opslag op lange termijn voor te stellen.
Ondertussen vordert de objectregistratie en wordt
gestart met het maken van digitale beelden.
Hierbij wil ik de leden van het bestuur en de vrijwilligers van maandag en zaterdag bedanken, in het bijzonder Chris, Koen, Sandra, Sofie, Erik, Ronny, Eddy
en Frans, voor alle inzet en opvang (administratie,
netwerking, ervaring en lokale kennis) die een vlotte
opstart van het project mogelijk maakten.
Oproep aan de leden
Meteen wil ik ook een oproep doen aan lezers en
leden om hun ervaring/kennis en netwerken te delen
over Congo tijdens de koloniale periode en over de
families en/of nakomelingen van belangrijke schenkers Norbert Verbreyt en Albert Hanssens. Kunt u ons
helpen of heeft u meer informatie, neem dan contact
op via info@kokw.be.
Daniëlle Caluwé - collectie- en erfgoedmedewerker
KOKW
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BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIECENTRUM GESLOTEN OP ZATERDAGVOORMIDDAG VOOR ONBEPAALDE DUUR
Als gevolg van de restauratiewerken aan het Huis Janssens wordt de leeszaal van de KOKW tijdelijk gebruik
als opslagruimte. De leeszaal is hierdoor voor onbepaalde duur gesloten.
Tot onze spijt kunnen we gedurende deze periode geen
bezoekers in de leeszaal ontvangen.
Gelieve voor dringende opzoekingen/vragen een afspraak te maken via info@kokw.be. Dan wordt bekeken of wij u alsnog kunnen verder helpen. Alvast
bedankt voor uw begrip.

IN MEMORIAM
Wij vernamen het overlijden van:

•

•

•

Dhr. André Beeckman (°19/12/1952
†30/01/2018), levensgezel van mevr. Rosalia Segers (†2002). André was jarenlang een trouw lid
van onze vereniging.
Dhr. Jean-Pierre Vaneygen (°03/06/1952
†14/02/2018), echtgenoot van mevr. Georgette Van
Duyse. Jean-Pierre was secretaris van Familiekunde
- Land van Waas en ook lid van onze algemene
vergadering. Hij was nog niet lang met pensioen en
is plots overleden.
Dhr. Willy Van Croonenburg (°17/09/1928
†20/02/2018), echtgenoot van mevr. Maria Verhelst. Hij was gewezen directeur (standplaats stadhuis) en had toen verschillende diensten onder zijn
bevoegdheden. Hij was met pensioen sedert 1-101991. Hij had een warm hart voor de KOKW en
bedacht onze vereniging met diverse schenkingen.

Langs deze weg betuigt het bestuur van de Kring zijn
oprechte deelneming aan de getroffen families.

Activiteiten SteM
MERCATORLEZING ‘EIGENDOMSVERHOUDINGEN EN HET WASE LANDSCHAP’ DOOR
LIES VERVAET – DINSDAG 17 APRIL 2018
OM 20U., MERCATORMUSEUM
Eigendomsverhoudingen hebben een impact op het
landschap. Welke maatschappelijke groepen welke
rechten op het land claimen, laat sporen na in de inrichting en het gebruik van het land. Ook op de sociale
structuur en de economische ontwikkeling hebben de
verdeling van de rechten op land een grote impact.
Vandaar dat talrijke wetenschappers, zoals ook dr.
Lies Vervaet, de eigendomsverhoudingen in de periode
waarin een regio in cultuur werd gebracht als cruciale
determinant in de ontwikkeling beschouwen.
Voor het Land van Waas benadrukken historici de rol
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van enkele grote kerkelijke instellingen bij de ontginning van het middeleeuwse Koningsforeest. Het was
dankzij onder meer de abdij van Boudelo uit Sinaai
en de abdij van Roosenberg uit Waasmunster dat het
van nature minder vruchtbare Waasland omgevormd
werd tot een welvarende agrarische regio. Recent
onderzoek toont echter aan dat de lokale boerenbevolking een grotere rol speelde in de ontginning van
het Waasland dan tot nu toe verondersteld.
Lies Vervaet studeerde in 2007 af als master in de
geschiedenis aan de Universiteit Gent, met een
verhandeling over het landschap en de rurale samenleving in het vroegmoderne Waasland. Ze werkte
nadien als assistent aan de vakgroep Geschiedenis.
Haar doctoraatsonderzoek behandelde het goederenbeheer van het Sint-Janshospitaal van Brugge. Vervolgens werkte ze als postdoctoraal onderzoeker over
vrouwen op het laatmiddeleeuwse platteland.
U hoeft niet te reserveren. Hartelijk welkom die
avond in het Mercatormuseum, Zamanstraat 49 D,
Sint-Niklaas. Toegang gratis.

MERCATORLEZING ‘WEDERVAREN VAN
EEN VROUWELIJKE KAPITEIN TER LANGER OMVAART’ DOOR EVELYNE ROGGE –
DINSDAG 22 MEI 2018, 20U., MERCATORMUSEUM
Al meerdere jaren leidt kapitein ter langer omvaart,
Evelyne Rogge, de meest hoogtechnologische gastankers van om en bij 280 meter en met dertig man
crew over de 7 wereldzeeën naar veilige havens. In
deze wereld van ruwe zeebonken en - jawel! - piraten
staat zij echt haar mannetje.
Wonen en werken op hoogtechnologische schepen
waar ook het zeemanschap nog hoog in het vaandel
gedragen wordt. Waar management en HR worden
beoefend, maar waar tezelfdertijd ook een strikte
hiërarchie heerst. Waar de wereldproblemen geen
ver-van-mijn-bedshow zijn maar piraterij, bombardementen en natuurrampen zeer reëel aanwezig zijn.
Waar persoonlijke vetes ondergeschikt blijven aan
echte problemen.
Een leven onder hoogspanning, maar vooral een
leven zonder de waan van de dag - met reële hoogtes en laagtes. Met de schoonheid van de natuur, de
puurheid van echte menselijke verbondenheid van
het één doel hebben en bovenal: het onevenaarbaar
gevoel van voldoening na moeilijk operaties.

NOOT:
De Mercatorlezing ‘Stijn en de Sterren’
door Stijn Meuris – Dinsdag 24 april 2018,
20u., SteM, Zwijgershoek 14 is VOLZET
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Varia
TENTOONSTELLING ‘DE OVERSTROMING VAN DE GESPOELDE PUT’ VAN HUGO DE
LOOZE – ZATERDAG 4 EN ZONDAG 5 MEI 2018, JEUGDHUIS ’T KLOKHUIS VZW,
KAAIPLEIN 36, HAMME
De tentoonstelling ‘De overstroming van de Gespoelde Put’ van Hugo De Looze in Jeugdhuis ’t Klokhuis
vzw (Kaaiplein 36) op de Meulenbroeksite in Hamme, is
toegankelijk op zaterdag 4 mei van 14 tot 18 u. en zondag
5 mei 2018 van 10 tot 18u.
De Gespoelde put in Moerzeke is bijna 90 jaar oud. Hij
ontstond nadat in de nacht van zondag 25 op maandag 26
november 1928, enkele uren na middernacht, de Scheldedijken op meerdere plaatsen braken, onder meer in Moerzeke en Grembergen. De bres aan de Gespoelde Put was
130 meter breed. Het duurde tot donderdag 7 februari 1929
vooraleer de bres gedicht was en de overstroming het anderhalve hectare grote wiel “Gespoelde Put” als aandenken
achterliet.
Het volledige verhaal van de overstroming 1928-1929 moet, in tegenstelling tot 1906, nog geschreven
worden. De tentoonstelling in het kader van de Week van de Amateurkunsten 2018 in Hamme bevat
foto’s uit private archieven van Luc De Brant, Irma De Bruyne, Martin Mys, Domien Peelman en Hugo
De Looze alsook voorwerpen en documenten van Hugo De Looze.
Meer info: Hugo De Looze, tel. 052/47.22.42, e-mail: hugo.delooze@skynet.be.

Kalender
•
•
•
•
•
•
•

Zaterdag: Bibliotheek en documentatiecentrum gesloten op zaterdagvoormiddag voor onbepaalde
duur als gevolg van restauratiewerken aan het Huis Janssens.
Dinsdag 17 april 2018, 20u.: Mercatorlezing ‘Eigendomsverhoudingen en het Wase landschap’ door
Lies Vervaet in Mercatormuseum
Zondag 22 april 2018, 10-17u.: Erfgoeddag – Tentoonstelling ‘Het Vredegerecht, zenuwcentrum
van vele verkiezingen’ in Vredegerecht, Kazernestraat 4 te Sint-Niklaas
Dinsdag 24 april 2018, 20u.: Mercatorlezing ‘Stijn en de Sterren’ door Stijn Meuris in SteM – VOLZET
Zaterdag 28 april 2018 – Ledenuitstap naar Luik
Vrijdag 18 mei 2018, 19.30u.: Boekvoorstelling ‘Spioneren voor het Secret Service Bureau tijdens
WO1. Notaris Clement Heirman, een Waas spion’ van Rudi De Clercq in Heilig Hartkerk, Kruisstraat
te Moerbeke-Waas
Dinsdag 22 mei 2018, 20u.: Mercatorlezing ‘Wedervaren van een vrouwelijke kapitein ter langer
omvaart’ door Evelyne Rogge in Mercatormuseum
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