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Bart De Block
De wonDere werelD van De kunstveiling
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De Beverse klok

W i l f r i e d  A n d r i e s

Vervolg op blz. 2

BetreUrde WiLg, Lees p. 6

Mondiale milieuproblemen zijn ontstaan als gevolg van de ingreep van de 
mens op zijn omgeving en kunnen een impact hebben op het welzijn van de 
mens. Het onderzoek naar de effecten beperkt zich niet tot het al of niet voor-
komen van een ziektebeeld als gevolg van milieupolluenten zoals fijn stof of 
PAK’s of pesticiden of verzuring van het milieu of verhoogde UV-belasting ten 
gevolge van het ozongat in de stratosfeer (15 tot 50 km hoogte). Mentaal en 
sociaal welzijn zijn even belangrijk als we het hebben over de leefbaarheid van 
steden, stress, files… Een almaar stijgende wereldbevolking verhoogt de druk 
op het milieu en we kunnen ons afvragen wanneer de maximale capaciteit van 
de aarde bereikt is. 

Geen zinnig mens twijfelt er nog aan. Het klimaat verandert. Jaar op jaar wor-
den records gebroken: extreme temperaturen, smeltende gletsjers, stormen, bos-
branden, uitzonderlijke periodes van droogte of regen… Het jaar 2017 was in ons 
land 0,8 graden warmer dan normaal met een gemiddelde temperatuur van 11,3 
graden. Wetenschappers vrezen dat de opwarming de deur openzet voor tropi-
sche muggen die virussen overbrengen. Bovendien maken we reizen naar exo-
tische streken en brengen we tropische ziekten mee naar huis. Een voorbeeld is 
het chikungunya-virus, verspreid door de tijgermug die voorlopig bij ons niet kan 
overwinteren.  Mensen vertonen hoge koorts en gewrichtspijnen.

De populatie honingbijen gaat erop achteruit. Alsof de honingbij nog niet ge-
noeg last heeft van pesticiden, rukt nu ook de Aziatische hoornaar op, een uit-
heemse wespensoort die de bijen opvreet. De hoornaar is een insect dat hier 
niet thuishoort en geen natuurlijke vijanden heeft. Hoe die hier is geraakt, is 
een klassiek verhaal van wereldwijd transport van goederen. In 2004 kwam een 
bevruchte koningin via een bonsaiboompje Europa binnen. Hetzelfde scenario 
bracht de buxusmot mee, een uitheemse Aziatische soort die een ravage aan-
richtte aan onze geliefde plantjes. 
Moeten we ons binnen de kortste keren verwachten aan een grootschalige uit-
braak van een tropisch virus? Naast een hele reeks biologische factoren (over-
levingskansen van de muggen, de grootte van de populatie), spelen kwaliteit 
en efficiëntie van de gezondheidszorg. Op vlak van preventie, sensibilisering en 
onderzoek is ons land voldoende weerbaar. Enkele decennia geleden meenden 
sommige bronnen dat er in Europa meer gevallen van malaria zouden voorko-
men. Die voorspelling is achterhaald. 

Paniek is dus een slechte raadgever, ook al is de toekomst onmogelijk te voor-
spellen. Onze maatschappij is voldoende gewapend om snel komaf te maken 
met een opstoot van een tropisch virus. Waakzaamheid is wel geboden, vooral 
als je ver reist. Symptomen van hoge koorts kort na je thuiskomst, kunnen wij-
zen op een tropische ziekte.

Een goede raad voor vele problemen: zoek het niet te ver. 

Voor de meeste mensen is de veiling iets dat ze enkel kennen van televisie: in een zaal 
staat vooraan een gehandschoend iemand die de voorwerpen toont, de geïnteres-
seerden geven een teken aan de veilingmeester, die met een klop van de hamer het 
object toewijst aan de hoogste bieder. Dat bieden kan ook per telefoon en recenter, 
online. Een van die mensen achter de computer in veilinghuis Campo & Campo is 
kunstwetenschapper Bart De Block uit Beveren. 

Dat hij na zijn middelbaar aan het college in Sint-Niklaas die richting uitging, kwam 
niet onverwacht. Zijn vader Ludo is een dierenarts maar verliefd op Italië en zijn musea, 
moeder Bea Geerts had kunstminnende ouders. Na zijn afstuderen stond Bart een tijd 
voor de klas als leraar Frans, Latijn of geschiedenis maar greep de kans om een jaar in 
Brussel bij Xavier Hufkens en zijn galerij voor hedendaagse kunst te gaan werken. In 
2008 kon hij beginnen als specialist moderne en hedendaagse kunst, design en kera-
miek bij het oudste Belgische veilinghuis. Campo begon in 1897 en zat ooit op de Meir. 

tUrfstekersgerief komt AAn de opperVLAkte in sAeftinghe. 
Lees ’t kLokzeeL p. 12

Beste lezer, dit is het laatste nummer voor de zomervakantie. Juli is zoals 
gebruikelijk krantvrij. We verschijnen terug op 2 augustus. Tot dan.
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ALBAsten ChristUs en CorteWALLe
Een tijd terug stond in onze krant een artikeltje over 
een beeld dat ooit in kasteel Cortewalle stond en dat 
geveild werd bij Campo & Campo. Albasten beelden 
uit die periode zijn tegenwoordig minder geliefd en 
de maker bleef onbekend, daarom hoopte onze 
gemeente dat 5000 euro volstond om het te kunnen 
kopen. Tijdens de kijkdagen kwam aan het licht dat 
het een echte Jacques Du Broeucq was, een beeld-

houwer die wordt 
beschouwd als de 
Michelangelo van het 
noorden. Op dat 
moment werd het dui-
delijk dat het beeld niet 
terug naar Beveren zou 
komen. Dat is spijtig, ook 
al omdat bekend werd 
dat het uit de collectie 
kwam van Helena Four-
ment, de tweede vrouw 
van Rubens. Na zijn over-
lijden hertrouwde ze 
met Jan Baptist de Brou-
choven de Bergeyck, de 
eigenaar van Cortewalle. 
De albasten Christus werd 
in december 2018 afge-
klopt op 244.000 euro. 

AAnBod en VrAAg
Campo & Campo haalt zijn collectie op de privémarkt. 
Dat betekent dat iedereen die denkt iets interessants 
te hebben, het veilinghuis een foto kan opsturen. Als 
er interesse is, wordt het object geschat en daarna 
kan alles in orde worden gebracht om het op te 
nemen in een volgende veiling. Af en toe zit daar iets 
verrassends tussen.

Een veilinghuis heeft er alle belang bij om een ‘eerlij-
ke’ prijs af te spreken. Daarvoor kan de schatter 
beroep doen op zijn eigen ervaring, catalogussen 
van andere veilingen en Artprice of Artvalue, die de 
veilingresultaten van 1990 tot nu online tonen. Maar 
het blijft natuurlijk een subjectief gegeven. Naar 
gelang het object al dan niet een zekere x-factor 
bezit, kan een werk van dezelfde kunstenaar, met 
dezelfde afmetingen en min of meer hetzelfde beeld 
heel uiteenlopende prijzen halen. Een koper biedt 
niet altijd rationeel.
Wie zijn die kopers? Er zijn natuurlijk de echte verza-
melaars maar voor velen is een veiling een tijdverdrijf. 
In tegenstelling tot een (museum)tentoonstelling 
mag de bezoeker het kunstwerk aanraken of de ach-
terkant van een schilderij bekijken. Hij kan het verge-
lijken met wat hij zelf heeft en krijgt informatie zodat 
hij er wat van op steekt. Steeds meer mensen kopen 
en verkopen op kleine schaal en hopen op een mooi 
extraatje. Wie koopt, betaalt 22 % aan veilingkosten. 
In een galerij kan tot meer dan de helft commissie in 
de prijs vervat zitten. 

CoLLeCtie BrUsseLs Airport
Misschien denk je bij het aanbod in eerste instantie 
aan schilderijen en sculpturen maar het aanbod is 
veel ruimer en verrassender.
Zo kreeg Campo & Campo de opdracht om de kunst-
collectie van de luchthaven van Zaventem te veilen. 
Tijdens de kijkdagen kwamen enkele duizenden 
mensen langs. Zo’n zeshonderd geïnteresseerden, 
waaronder ook slachtoffers van de aanslagen, volg-
den de veiling. Ongeveer honderd stuks gingen op 
25 maart 2018 onder de hamer, waaronder een echt 
vliegtuig van 12 m van Panamarenko. 
Veel minder groot waren de twee aardenwerken 
bordjes die iemand onder een bed op de zolder van 
zijn grootmoeder had gevonden. Ze toonden figuren 
in 17de eeuwse klederdracht. Tijdens de veiling zaten 
twee Parijse antiquairs in de zaal. Bij andere veilingen 
is er interesse vanuit de hele wereld. 
Wat veel mannen doet dromen is de veiling van een 
Porsche uit de jaren zestig of, misschien nog meer, 
van een Minerva. 
Werk van Beverse kunstenaars zag Bart al meermaals 
passeren. Opvallend daar-
bij is dat de ‘landelijke’ Pau-
wels in Polen zeer gegeerd 
is. Op een Jan Miel is het bij 
Campo & Campo nog 
wachten, maar zeker is dat, 
als het ooit zover komt, Bart 
die met extra aandacht zal 
bekijken. Vorige week nog 
werd van deze Beverse 
kunstenaar uit de eerste 
helft van de 17de eeuw een 
werk op een Italiaanse vei-
ling aangeboden. 

De volgende veiling op 22 en 23 oktober verhandelt 
moderne en hedendaagse kunst. In het aanbod zit 
een doek met raven, een werk van Alfons Van Meir-
venne uit Haasdonk.
Voor veel mensen is het een grote stap om een vei-
linghuis binnen te gaan, maar misschien is dit een 
gelegenheid. Alleen al voor de zaal (1700 m²)  is het 
de moeite om een kijkje te nemen. Campo & Campo 
huist in de vroegere art deco bioscoopzaal van Ber-
chem Palace uit 1929. Naast veilinghuis is het ook een 
kunstgalerie. 
Goed om weten is dat tram 15 net voor de deur op de 
Grote Steenweg 19-21 in Berchem stopt.

GD

Guy Campo en zijn team. 

Het beeld keerde niet terug 
naar Beveren en verliet België.

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Een amateurschilder uit Hamme had van een oom 
een doek gekregen om het te overschilderen. Op 
een of andere manier intrigeerde dit schilderij 
hem zodanig dat hij, na lang  aarzelen, toch een 
foto opstuurde naar het veilinghuis. Bart kreeg de 
opdracht om het nader te bekijken en was in eer-
ste instantie niet overtuigd. Dat veranderde toen 
hij voor het schilderij stond en naarmate ze meer 
informatie over het werk vonden, wakkerde dat 
goede gevoel aan. De eigenaar ontdekte dat het 
doek, gedateerd 1891, mogelijk van de impressio-
nistische schilder Emile Bernard (1868-1941) was. 
In de periode dat hij het doek schilderde, was Ber-
nard bevriend met Paul Gauguin en had hij er een 
grote artistieke invloed op. Bart kon in contact 
komen met de kleindochter van Bernard en uit de 
correspondentie van haar grootvader kon ze 
opmaken dat zowel onderwerp als periode klopte. 
Uiteindelijk is het geveild als een echte Bernard en 
verkocht voor ongeveer 40.000 euro.

In 2000 was er op de kijkdagen een 
groot schilderij met een Italiaans 
zicht. Pas op dat moment zag Guy 
Campo de handtekening, die nie-
mand eerder had opgemerkt. Van 
een anoniem werk veranderde het 
op slag in een echte Pietro Fabris 
(act 1756-1792). Experts van Sot-
heby en Christie kwamen langs en 
het werd afgeslagen op 362.915 
euro.
Het schilderij kwam uit een kasteel 
en was een onderdeel van een 
‘pendant’ (twee bij elkaar horende 
kunstwerken die samen worden 
getoond). Het tweede schilderij 
was enkele jaren eerder gestolen 
en Campo kon dit niet loslaten. 
Drie jaar lang volgde hij alle veilin-
gen, tot het plots opdook in Neder-
land. De kasteelheer, zijn advocaat 
en een expert oude meesters gin-
gen ter plaatse. Het werd uit de 
veiling gehaald maar de nieuwe 
eigenaar had het te goeder trouw 
gekocht en de oorspronkelijke 
bezitter kocht het terug. In 2017 
liet de kasteelheer het gevonden 
schilderij bij Campo & Campo vei-
len en heel toevallig was het Bart 
die de buitenlandse koper aan de 
lijn had. 
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foto’s kUnnen gemAiLd Worden nAAr  gerdA.drieghe@teLenet.Be of Bezorgd in sChoofLAnd 38, BeVeren. teLefonisCh ContACt: 03 775 26 75. 
de foto’s Worden zo sneL mogeLijk ingesCAnd en terUgBezorgd.

vijfstraten

Uitvaartzorg  Van Raemdonck - Alb. Panisstraat 79 - 9120 Beveren Tel. 03 755 12 92
In een eigentijds kader kunt U sereen afscheid nemen van een dierbaar familielid. Uw wensen zijn onze zorg !

         Beveren

Vr
oe

ger en Later

Aflevering 87

Na de afbraak van café Sportkring en de herinrichting is het kruispunt aan Vijfstra-
ten een pak veiliger geworden maar tegelijk ook een stuk van zijn charme verloren.
In aflevering 72 hadden we het over het tweelingbroertje De Veehandel aan de 
overkant langs de Bijlstraat. 
Cafébazin van Sportkring was Margriet Van Nauw. 

Later opende Veronique er café Bruegel. Ze bracht de naam mee van de overkant, 
want ook daar stond ze achter de toog. Toen er sprake van was dat het pand zou 
worden afgebroken, verhuisde ze naar de hoek met de Pastoor Steenssensstraat. 
De ironie wil dat niet de vroegere De Veehandel maar wel de oude Sportkring werd 
opgeofferd aan het moderniseren van het kruispunt. 

GD

jacQues 
geeft raaD
Op zaterdag 29 juni heeft de benefiet Domini-
que Lefevre Cup plaats op de pleinen van KSK 
Kallo.  Dominque is een jonge voetballer met 
veel talent die door een jammerlijk ongeluk in 
Barcelona in coma is geraakt.  Ondertussen is de 
repatriëring gebeurd en verblijft hij in België.  
Het zaalvoetbaltornooi op het veld is georgani-
seerd door Jonathan Bosman en Jean Marie 
Pfaff.  Er hebben zich al meer dan 40 ploegen 
ingeschreven en ook een aantal special guests 
hebben hun medewerking toegezegd.  Info op 
dominiquelefevrecup@gmail.com

Op vrijdag 5 juli heeft in Hof Ter Saksen vanaf 
12 uur een muzikale Picknick plaats.  Het park 
wordt artistiek ingekleurd door docenten van 
de beeldhouwafdeling van de Antwerpse aca-
demie.  Ter Vesten zorgt voor livemuziek en 
Oxfam voor de wereldkeuken (voor diegenen 
die zelf hun picknick niet meebrengen)  Info en 
reservatie: tickets.tervesten@beveren.be

ons elske
Ze noemen het Deurganckdok in 
Doel het cocaïnedok en zopas 
werd in Nieuwkerken de zoveel-

ste cannabisplantage in onze 
streek ontdekt. Met zoveel aan-

voer én productie van drugs 
moet volgens de wet van 
vraag en aanbod de prijs 
van het spul nu wel gaan 
dalen.



DE BEVERSE KLOK - 4 

afscheiD
De GBS Lindenlaanschool in 
Beveren nam op vrijdag 14 
juni afscheid van directeur 
Annelies Daniëls. Ze gaat een 
nieuwe uitdaging aan. Leer-
lingen en ouders waren pre-
sent om haar uit te wuiven 
met passende toespraken en 
vanzelfsprekend een recep-
tie.

WA

panic in saksen park
26 mei – 29 septemBer

Aflevering 2

Nicolaes BaeyeNs (1980) – Please Bark 
Kunstenaar Nicolaes Baeyens maakt werk uit diverse materialen maar schrikt er 
niet voor terug om ze ook te vernietigen.
Please Bark is een interactief kunstwerk. De grote kniptang mag door de bezoeker 
worden gebruikt om een stukje van het werk af te halen. Als beloning mag hij het 
meenemen. Tegelijk wordt deze actie gefilmd door een camera in het struikge-
was en via een QR-code komt de bezoeker op een video die de verdwijning weer-
geeft. 
https://nicolasbaeyens.com/video-2/

Nicolaes BaeyeNs - DamageD

www.nicolasbaeyens.com
GD

Onze schepenen van kunstenbeleid en van cultuur ondervonden dat het kunstwerk zich niet 
zo maar laat ontmantelen. (© G. Drieghe)

Nicolaes Baeyens bij Damaged, staal en lak. 
Het bloemperk maakt deel uit van de installatie. De plantjes vormen (met wat goede wil) de 

zin: I am damaged. (© G. Drieghe)

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com
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In de TuIn
Zomer!

 
De regen van de laatste weken heeft de tuin 
deugd gedaan. Alle planten staan er fris en 
gezond bij. Enkel de vroege rozen en de 
pioenen hebben onder de neerslag geleden en 
waren snel uitgebloeid of verregend. Wie dacht 
dat we elk jaar een lang heet voorjaar en een lan-
ge hete zomer zoals verleden jaar zouden krijgen is er aan voor de moeite. Wél 
worden de weerfenomenen extremer. Zeer grote hoeveelheden regen op korte 
termijn gevolgd door zeer hete hittegolven. De tropen komen dichterbij!
Ondertussen profiteren de waterliefhebbers onder de planten van de regenval. 
Kijk maar naar de hortensia’s. Zelden zo mooi gezien. Onder andere de eikenblad-

hortensia’s  staan al weken 
met massa’s bloemen te pron-
ken. Doordat ze een groot 
bladoppervlak hebben en 
daardoor veel water verdam-
pen, houdt bijna elke plant 
met grote bladeren van een 
vochtige bodem. Zie onder 
andere maar naar het schild-
blad, hosta’s, schout-bij-nacht, 
het Kaukasisch vergeet-mij-
nietje en zeker het mammoet-
blad. Allemaal bladplanten die 
met wat meer water heel 
gelukkig zijn.

Lijnrecht daartegenover en op 
dit ogenblik een echte blikvan-
ger in de tuin is de kardoen. 
Deze plant die afkomstig is uit 
het Middellandse zeegebied 
houdt van een droge bodem en 
veel zon. Op dit ogenblik is ze 
ongeveer 2,5 meter hoog en 
staan er talrijke bloemhoofden 
klaar om binnenkort te bloeien. 
De stengels kunnen gebleekt 
gegeten worden, maar bij mij is 
het vooral een schitterende en 

architecturale sierplant die de zachte winter heeft overleefd.
Ook een blikvanger op dit ogenblik, 
en een echte bijen- en insectenplant 
is de kruisdistel (Eryngium bourgatii). 
Die staat ook liefst in de volle zon en 
is dan met zijn onwerkelijke, staal-
blauwe kleur een buitenbeentje en 
een aandachtstrekker onder de 
bloemplanten. In mijn tuin is er alvast 
geen sprake van de door imkers 
gevreesde “june gap”. Deze uitdruk-
king slaat op het feit dat in deze peri-
ode van het jaar de voorjaarsbloeiers 
uitgebloeid zijn en de zomerbloeiers 

nog niet helemaal beginnen bloemen zijn. Daardoor is er de laatste weken van 
juni minder nectar beschikbaar voor veel bijenvolken en is er voor hen juist veel 
nodig om de proppensvolle kasten te voeden.
 
In de vijver is nu ook de mooie zwanebloem beginnen bloeien. Deze sierlijke, wil-
de plant met zijn roze bloempjes schiet na de winter als een pijl uit het water op, 
om binnen de kortste keren op een hoogte van meer dan een meter tot bloei te 
komen. Mooi!
Tel bij al dit fraais nog tal van bloeiende clematissen, rozen en heel wat geraniums-
oorten en we zijn vertrokken voor alweer een schitterend zomerseizoen. 
Vergeet niet ervan te genieten, want het is vlugger voorbij dan gedacht! 

FrAnçois

in memoriam 
Sylvaine van Goethem werd geboren in 
1928 en overleed op 14 juni. Ze is de 
weduwe van ere-burgemeester Marcel 
Van der Aa en dus ‘de eerste dame’ (first 
lady) van onze gemeente in de periode 
1970-1992. In die periode was ze zijn 
steun en toeverlaat, ook al bleef ze graag 
discreet op de achtergrond. Een politieker 
moet steeds beschikbaar zijn voor de 
burger en Sylvaine kon zich daar perfect 
in vinden en begrip opbrengen voor zijn 
sociale bewogenheid. 

Ze is mama van Cecile en Lili, oma van Gert, Leen, Lies, Els en Johan, en oma 
Vain van  zeven achterkleinkinderen. 
Ze was jarenlang bestuurslid van de turnvereniging ‘Door Eendracht Sterk’. 
Sport was haar uitlaatklep en wielerwedstrijden, Europese en Wereldkampi-
oenschappen, Olympische Spelen kluisterden haar enthousiast aan de televi-
sie. Ze was een hevige supporter van SK Beveren in een tijd dat die nog hoge 
ogen gooide in het voetbalwereldje. Jean Janssens, Jean-Marie Pfaff, Robert 
Rogiers, Wilfried Van Moer, Hanz Schönberger… Ze was er onvoorwaardelijke 
fan van. 
De laatste jaren kreeg ze van haar kinderen terug wat ze hen heeft gegeven 
toen ze nog klein waren, liefde en zorg.

De familie vatte haar leven als volgt samen.

Lang en intens leven voor velen
Vrouw voor pa, zijn rustpunt en toeverlaat
Royaal voor haar kinderen, een warm huis
Oog voor detail
Altijd aanwezig voor haar kleinkinderen
Een luisterend oor
Af en toe ondeugend zacht en zoet
Zoals de rijstpap voor haar achterkleinkinderen
Een blije glimlach bij elk bezoekje
Genietend van hun zotte kuren
Oma Vain met de lekkere chocolaatjes.

(met dank aan Cecile)
WA 

Kaukasisch vergeet-mij-nietje.

Kardoen.

Kruisdistel.

Nog een tip:  in het weekend van 29 en 30 juni vindt het open tuinenweek-
end van de Landelijke Gilden plaats. Onder andere mijn eigen tuin en de tuin 
van Leo Laureys in de Grote Kouterstraat 161 in Vrasene en de Munkhaven 
Cottage Gardens in Verrebroek staan dan open voor het publiek. 
Meer info op www.landelijkegilden.be 

spreuk van ’t  jaargetij
Wie in juni zijn vel niet brandt,

loopt straks als een bleekscheet op het strand.
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horizontAAL: 
(1) bergplaats in een 
kledingstuk (4) mannetje 
vh paard (8) geschreven en 
gedrukte letters begrijpen 
(10) Oud Testament (11) 
bankstel (12) op dat ogen-
blik (13) deel ve boom (14) 
imperatief v gaan (16) 
trademark (17) Reichsmark 
(18) mengsel van kleurstof-
fen waarmee men voorwer-
pen bedekt om ze tegen 
bederf te beschermen, te 
kleuren (21) vrouwennaam 
(22) slang uit Jungle Book 
(23) struik met gele bloe-
men die op heide- en zand-
grond voorkomen (24) 
incorporated (27) onder-
pand (28) rivier (Portugees) (29) eerste man (31) beeldscherm 

VertiCAAL: 
(2) verzameling werktuigen (3) deel ve bloem (4) vistuig (5) voegwoord (6) afvoerka-
naal voor water (7) vermogen om geluid voort te brengen (9) op die manier (11) iem. 
die alle middelen wil gebruiken om in de wereld vooruit te komen (15) skelet v voor-
ouder dat in 1994 gevonden werd in de buurt van de Awashrivier (18) poetsproduct 
(19) feest voor fans (20) speldje met naamkaartje (21) bevel ve hogere autoriteit (25) 
volkomen bewusteloosheid (26) waterpas (30) Democratische Partij 

Wat Blijft
aan De sonnetten
 
Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten,
Gij, kindren van de rustige gedachte!
De ware vrijheid luistert naar de wetten:
Hij stelt de wet, die úwe wetten achtte:
 
Naar eigen hand de vrije taal te zetten,
Is eedle kunst, geen grens, die haar ontkrachtte;
Beperking moet vernuft en vinding wetten;
Tot heerschen is, wie zich beheerscht, bij machte: -
 
De geest, in enge grenzen ingetogen,
Schijnt krachtig als de popel op te schieten,
En de aard’ te boren en den blauwen hoogen:
  
Een zee van liefde in droppen uit te gieten,
Zacht, éen voor éen - ziedaar mijn heerlijk pogen....
Sonnetten, klinkt! U dichten was genieten. –

Jacques Perk (1859-1881)
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Centrale Beveren
(03) 750.99.20

Fax (03) 755.05.24
Vesten 57-59 - 9120 Beveren

Centrale Kallo
(03) 570.90.50

Fax (03) 575 08 55
St Stevensweg 3 - 9120 Kallo

De Rycke
Gebroeders nv

Burgerlijke stanD
Gegevens kunnen ons door de dienst Burgerzaken 

nog niet worden verstrekt.

CrYpto 39: zoek het Woord zeLfde nUmmers zijn zeLfde Letters

Oplossing Crypto 38:  JASJE   TSJEEF   CONTROL   KOUDVUUR   VOUWFIETS   
VLIJMSCHERP  LESBIENNES   ZURENBARM   HANDDRUK  GISWERK   STRAAL   FIKS  
en dus …   SERVICEBREAK

WAAR IS PLOTS DIE TREURWILG NAARTOE?
Gespreksonderwerp 
nummer één in Pros-
perpolder is de ver-
dwenen treurwilg aan 
de ingang van het 
plaatselijke kerkhof. 
Wie is de dader? Wie 
legde een houtvoor-
raad voor de komende 
winter aan?
Een telefoontje van 
Marc Van Walle bracht 
me op de hoogte. Marc 
is de gewezen en wel-
licht ook de laatste 
klokkenluider van Sint-
Engelbertus, de kerk 
van Prosperpolder. 

Klokken luiden in zijn parochiekerk zit er voor Marc niet meer in want de klok 
is stuk. Voor foto’s van de verdwenen boom verwees hij naar Theo Weemaes.
Volgens Theo zou de boom een dikke eeuw oud geweest zijn en zou hij kun-
nen dateren uit 1911 of ’12 toen kerk en kerkhof in gebruik genomen werden. 
En volgens zijn schatting zou de boom een diameter van ruim een meter 
gehad hebben.
Eerlijk gezegd, daar zit wel een leuk voorraadje brandhout in. Maar van wilg 
heb je heel wat nodig om in putteke winter je huis te verwarmen. Ik hoorde 
ooit discussiëren over de houtsoorten die best bruikbaar zijn voor verwar-
ming en een van de mannen die de discussie zinloos vond, sloot spottend af 
met ‘Ik hou ook van wilg, maar dat komt omdat je er fluitjes van kan snijden...’

rP

De eeuwenoude treurwilg op het kerkhof van Prosperpolder. 
Foto Theo Weemaes.
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KUNSTMO(NU)MENTEN

De stichtingsvergadering van deze vereniging ging 
door op 12 oktober 1991 in een lokaal van het St.-
Jozef-Klein-Seminarie te Sint-Niklaas. De statuten 
verschenen in het Belgische Staatsblad op 11 juli 
1992. Het idee kwam van Line (Angelina) De Belder-
Lambert, echtgenote van literator-dichter Jozef  De 
Belder. Tijdens een theekransje werd de doelstelling 
vastgelegd: het verwerven van een ruimte die als 
museum kan ingericht worden zodat het publiek 
permanent de verzameling kan bewonderen. Dro-
men mag. In elk geval is de bekendmaking en waar-
dering van artistiek talent van eigen bodem een 
essentieel uitgangspunt. Line nam Ward De Dobbe-
laer onder de arm om in zijn brede vriendenkring de 
juiste personen op te zoeken. Daniël De Smet, supe-
rior van het college te Sint-Niklaas, werd bezield 
voorzitter. Richard Bosman werd schatbewaarder. 
Helaas overleed Ward De Dobbelaer enkele maan-
den later op 28 september.

In maart 1993 werd een retrospectieve tentoonstel-
ling Eduard De Dobbelaer georganiseerd in kasteel 
Cortewalle. Er volgden nog meerdere tentoonstellin-
gen van de verworven verzameling zoals van 10 tot 
27 februari in 1994 met exposanten Luc Cappaert, 
Denijs De Backer, Romain De Coninck, Georges Staes, 
Jos Hendrickx, Ward De Dobbbelaaer, Aimé Van Aver-
maet, Stefan Van Biesen, Emiel van de Velde en Alfons 
Van Meirvenne. Van 7 tot 16 oktober 1994 werd kas-
teel Cortewalle opgefleurd met werken van Ward De 
Dobbelaer en Ludo Giels. De tentoonstellingen volg-
den elkaar op: retrospectieve Omer Van Vosselen (28 
februari tot 9 maart 1997), artistiek verleden (18 tot 
27 september 1998), landschappen (28 oktober tot 5 
november 2000), René Hulstaert (30 januari tot 8 
februari 2004), Louis Van Overloop (20 tot 29 mei 
2005).

De leden van het eerste uur, naast de reeds vernoem-
de mensen, waren Irene Vander Cruyssen, Suzanne 
De Keukelaere, Lodewijk Deurinck, Guido Franssens, 
Roger Geerts, Armand Ruthgeerts en Michel Van Ber-
lo. Zij vonden dat er dringend iets gedaan moest wor-
den aan de bekendmaking en opwaardering van het 

Beverse artistieke talent. De vzw 
werkte zonder enige subsidie, spon-
soring of andere vorm van geldelijke 
steun. Ze verwierf de kunstwerken 
via de milde medewerking van plaat-
selijke kunstenaars.

In 2005 besliste het bestuur, met als 
voorzitter Daniël De Smet, om de vol-
ledige museumcollectie over te 
maken aan de gemeente Beveren. 
Het schepencollege van 30 decem-
ber 2005 aanvaardde deze schenking 
en werd de trotse bezitter van een 
ruime verzameling (124 kunstwer-
ken) van 18 kunstenaars met Beverse 
roots, met als zwaartepunt 44 werken 
van Ward De Dobbelaer en 48 van Jos 
Hendrickx. De werken van De Dobbe-
laer zijn voornamelijk olieverfschilde-
rijen, pastels en potloodtekeningen. 
Stillevens, figuren, reisimpressies en 
nogal wat Beverse landschappen: 
Melsele Priemstraat, Boerderij Melseles-
traat Haasdonk

  … In Cortewalle was een Jos Hendrickx-kamer inge-
richt na een eerste schenking van 15 werken in 1992-
1993. Er kwamen daar met dank aan de vzw nog eens 
48 werken bij o.a. houtsneden, etsen, potloodteke-
ningen en litho’s.

Verder nog werk van andere Beverse kunstenaars: 
zeven werken van Ruythoorn, drie van de Melseelse 
kunstenaar René Hulstaert en van Alfons Van Meir-
venne uit Haasdonk, telkens twee van Emiel Van de 
Velde en zijn leeftijdgenoot Stefaan Van Biesen, van 
Aimé Van Avermaet en Jan Buytaert, van Denijs De 
Backer en Romain De Coninck. Georges Staes, Richard 
Van de Velde, Louis Van Remortel, Luc Cappaert, Hen-
ri Jozef Pauwels en Dries Vanwijnsberghe schonken 
één werk. De Beverse genre- en frescoschilder Jan 
Miel is het historisch buitenbeentje.

Tijdens een opening val-
len dure woorden. Sche-
pen van cultuur Peter 
Deckers beloofde de 
kunstwerken een zinvolle 
bestemming te geven en 
een plaats op drukbe-
zochte plekken. Hierbij 
dacht men aan het toen 
nog te renoveren ont-
moetingscentrum te Mel-
sele, aan de gebouwen 
van het OCMW, huis Lom-
baert in de Kloosterstraat. 
Huize Piers, het oude vre-
degerecht, kwam ook in 
het vizier. Richard Bosman 
bevestigde dat een aan-
vraag al in 1989 werd 
ingediend om deze leeg-
staande ruimte om te 
bouwen tot expositie-
ruimte en permanent 
museum.

WA

Hoofdstuk 
Schenkingen

AFLEVERING 71

Vzw Kunst in het 
Land van Beveren

Vzw Kunst in het Land van Beveren. 
Staand: Armand Ruthgeerts, Daniël De Smet, Richard 

Bosman, Michel Van Berlo. 
Zittend: Roger Geerts, Line De Belder en Eduard De Dobbelaer. 

Afwezig op de foto: Guido Franssens en Irene Van der Cruyssen. 
(© archief vzw Kunst in het Land van Beveren)

Werkers van het eerste uur: Richard, Daniël en Irene. Op de achtergrond een ‘Piet Staut’.
 (© W. Andries)

De schenking werd officieel gemaakt op donderdag 5 janu-
ari 2006 tijdens de opening van de bijhorende tentoonstel-

ling met een selectie van 80 van de geschonken werken. 
In de Anton Triestzaal van kasteel Cortewalle trad Rik Van 

Daele, directeur van het cultuurcentrum, als gastspreker op. 
(© W. Andries)

De collectie die deze vzw bijeen bracht, bestond 
uit twee delen. De museumcollectie bevatte 124 
werken van 18 plaatselijke kunstenaars. Hun wer-
ken werden regelmatig tentoongesteld maar 
mochten niet te koop worden aangeboden. Deze 
collectie werd geschonken in 2005. Daarnaast 
was er nog een selectie met 43 werken van uit-
sluitend Ward De Dobbelaer. Deze mochten vol-
gens de statuten wel worden verkocht om de 
werkingskosten van de vzw te vereffenen. Deze 
werken kwamen in gemeentelijk bezit in 2016. 
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groothandel in elektrisch 
materiaal en verlichting

oude Zandstraat 83, 9120 Beveren
tel. 03/775 85 98 - Fax 03/775 18 26

bvba.smet@skynet.be
www.smetg.be

glasraam saBot
Zoals je weet, komt op de locatie van PC De Nieuwe Sabot in Melsele een project 
van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. Tijdens een rondgang met 
architecten ontdekte men dat binnen, achter een later geplaatste muur, een glas-
raam zit. 

In aflevering 27 van onze kunstru-
briek (1 sept. 2017) werd Georges 
Staes als kunstenaar van het glas-
raam aangeduid. Later bleek dat 
het moest worden toegeschre-
ven aan glazenier-kunstenaar 
Staf Pyl (1923-2007) uit Sint-
Niklaas. Op aanraden van Rik Van 
Daele (hoofd Cultuur Sint-Niklaas) 
contacteerde Christl Van den 
Broucke (cultuurmedewerker Ter 
Vesten) Hubert Van de Vijvere. Die 
leerde Staf Pyl eind jaren vijftig 
kennen en was hem blijven vol-
gen. Op vraag van Staf had hij 
zelfs geholpen bij het plaatsen 
van het glasraam. Ann Cools, 
voorzitter GMH, nodigde Van de 
Vijvere uit om in maart een kijkje 
te komen nemen en hij bracht 
Madeleine Manderyck mee, voor-
zitster van de Belgische afdeling 
van Corpus Vitrearum, een inter-
nationale organisatie gespeciali-

seerd in wetenschappelijk onderzoek van glasramen. De experte twijfelde niet. 
Het glasraam, voor Staf het eerste grote werk in de stijl van Expo’58, is een kunst-
werk van waarde en verdient een aangepaste behandeling. Het is nu de bedoe-
ling dat het wordt gerestaureerd en een nieuwe plaats krijgt.

Hubert Van de Vijvere had verno-
men dat het glasraam in het boek 
Kunstmo(nu)menten wordt 
besproken en nam contact op. 
Half juni, spijtig genoeg te laat 
voor ons boek, leerde ik een 
gedreven iemand kennen. Omdat 
over Staf Pyl heel weinig te vin-
den is, doet hij er alles aan om alle 
informatie over deze kunstenaar, 
foto’s en zijn vele ontwerpteke-
ningen over te dragen aan 
KADOC, het Leuvense documen-
tatie- en onderzoekscentrum, 
zodat die toegankelijk worden 
voor iedereen. Die ontwerpteke-
ningen maakte Pyl op ware 
grootte en dienden als basis voor 
het snijden van de glasstukken. 
Van de Vijvere wil deze kunste-

naar de erkenning geven die hij verdient en contacteerde al KU Leuven, UGent en 
VUB in de hoop dat dit resulteert in een wetenschappelijke publicatie. Het zou 
mooi zijn als die zou kunnen verschijnen in 2023, bij de herdenking van de hon-
derdste verjaardag van Staf Pyl.  De stad Sint-Niklaas heeft alvast de intentie om 
die verjaardag niet zomaar voorbij te laten gaan.

GD

Het glasraam in de linker zijgevel van 
PC De Nieuwe Sabot. (© G. Drieghe)

Hubert Van de Vijvere. (© G. Drieghe)

montmartre X
kUnsteVenement Viert tiende VerjAArdAg

Deze zomer zet Hof ter Saksen zijn deuren opnieuw wagenwijd open voor de 
kunsthappening.
Na tien jaar zit er nog geen sleet op de formule en kan in het prachtige kader van 
het park een aangename namiddag doorgebracht worden tussen kunst van niet-
professionele artiesten. 

Dat het evenement in 2010 voor het eerst werd georganiseerd is te danken aan 
André Forsthoff, een actieve (amateur)kunstenaar en lid van de Sint-Janskunst-
vrienden. Hij speelde al langer met het idee om een tentoonstelling op te zetten 
voor amateurkunstenaars en vond daarin een bondgenoot in de Piet Stautkring. 
Uiteindelijk haakte die af en besloten André en voorzitter Wilfried Janssens van 
de Sint-Janskunstvrienden om de eerste Montmartre in Hof ter Saksen door te 
laten gaan onder het patronaat van de Sint-Janskunstvrienden. André Forsthoff 
nam de praktische organisatie op zich en kon voor praktische zaken, als het 
opzetten van het podium voor de muziekoptredens, rekenen op de leden van 
zijn vereniging. Het aantal deelnemers van die eerste keer lag gemiddeld op een 
dertigtal per zondag. Het ging om mensen van de eigen kunstkring, aangevuld 
met individuele leden van de Piet Stautkring en een mooie delegatie van de Mei-
boom. Verder ook enkele kunstenaars van de academie van Sint-Niklaas, leden 
van de Beverse fotoclub en van kalligrafievereniging Rietpen.
Het was mooi weer, er kwamen heel veel bezoekers en dus werd besloten om er 
mee verder te gaan. Naamsbekendheid leidde ertoe dat de volgende edities 
meer deelnemende kunstenaars aantrokken. 

2013 was een scharnierjaar. André kon het niet meer alleen bolwerken en de spe-
ciaal daarvoor opgerichte vereniging Kunst-Montmartre trad op als organisator. 
André beperkte zich tot de administratie, helpende handen kwamen van Hugo 
Van de Velde, Eric Cools, Stefan en Peter Janssens… Lut De Baere werd voorzitter.
Een jaar later moest André om zware gezondheidsproblemen helemaal afhaken. 
Hij kon een mooi project overlaten, dat gesteund werd door de gemeente en de 
cultuurraad.
De volgende jaren nam het aantal deelnemers toe en de vele bezoekers tonen 
aan dat Montmartre inspeelt op een behoefte. 
De eerste zondag van de drie zomermaanden staat in veel agenda’s met stip 
genoteerd.
Dit jaar valt die op 7 juli, 4 augustus en 1 september, telkens van 13 tot 18 uur. 
Toegang gratis.

GD

Een sfeerbeeld uit 2012. (© A. Forsthoff)
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Gele ditjes,   blauwe datjes.
EDEN HAZARD werd in Madrid verwelkomd door 50.000 fans. Hazard speelde 
nooit in de Belgische competitie maar was ooit toch te bewonderen op de 
Freethiel. Op 3 oktober 2006 speelde hij met de Belgische nationale ploeg 
U16 een interland tegen Slovakije op de Freethiel. Het werd toen 3-2 en Eden 
blonk al uit in die match. Hij moest het toen wel doen met wat minder toe-
schouwers...enkele honderden zakten af naar de Klapperstraat.

ALEKSANDAR BOLJEVIC tekende een contract voor vier seizoenen bij 
Standard. De Montenegrijn sloot zijn Beverse periode af met een interland 
tegen Kosovo. De match eindigde op 1-1. Montenegro-Kosovo moest 
gespeeld worden achter gesloten deuren, een zware sanctie die Montenegro 
kreeg na racistisch gedrag van haar supporters in de match tegen Engeland. 
Nog opmerkelijk in de partij Montenegro-Kosovo was dat de Montenegrijnse 
bondscoach weigerde op de bank te zitten voor die match (hij is een Serviër 
en Servië erkent Kosovo niet als staat). Ook twee spelers van Montenegro 
gaven forfait…ook zij hebben Servische roots en werden onder druk gezet. 
De bondscoach werd ondertussen ontslagen. 

De jonge spits DIN SULA verscheen later op de trainingen van WB . Hij werd 
begin juni immers opgeroepen voor het nationale beloftenelftal van ALBA-
NIE dat wedstrijden speelde tegen Turkije en twee keer Wales. Tussen 2015 en 
2017 speelde hij voor de Belgische nationale jeugdelftallen. Zo was hij er bij 
op het Europees kwalifikatietornooi U19 dat plaats vond in Hamme en op de 
Freethiel (met onderandere ook nog Louis Verstraete). In 2015 was Din Sula 
een week op proef bij Aston Villa. 

Ex-KSK Beverenspits ZORAN KOKOT heeft de shoes aan de haak gehangen. 
Kokot, ondertussen 34 jaar, deed dat zowaar met een hattrick in zijn laatste 
competitiematch met Slavia Sarajevo. Sarajevo won met 4-0 tegen Mrkonjic. 
In de laatste drie partijen scoorde Kokot vijf keer en bracht zijn seizoenstotaal 
op 12. Kokot behaalde ondertussen zijn trainersdiploma en wil in het voetbal-
wereldje blijven. Waar hij in 2019-2020 aan de slag zal gaan is nog niet bekend. 

rB

in memoriam
Leon geLeYn

Op 28 mei 2019 overleed op 83-jarige leeftijd 
Leon Geleyn uit de Baljuwstraat. Hij was de echt-
genoot van Mariette Van de Merlen. Leon was 
vooral in voetbalmiddens gekend.  Hij was afkom-
stig van de Leurshoek en debuteerde midden de 
jaren vijftig in de eerste ploeg van SK Beveren. Hij 
was pas twintig toen hij in zijn eerste match , een 
derby tegen Hamme, scoorde en een assist lever-

de. Het leverde SK Beveren op de vijfde speeldag haar eerste puntje op in 
derde klasse toen. Ook het volgende jaar in derde was het vechten tegen de 
degradatie, één keer kwam Leon nog in de eerste ploeg in competitie. Het 
seizoen daarop vertrok hij naar Herleving Sint-Pauwels, waar toen veel geld 
te verdienen was. Maar het plezier was eraf en Leon had heimwee naar de 
Freethiel. Hij keerde terug, niet meer als speler maar wel als medewerker en 
supporter. Decennia lang was hij kassier en toen de club in 2010 stopte, deed 
hij die job verder bij Waasland-Beveren.

Langs deze weg betuigen we onze innige deelneming aan familie en vrienden. 
rB

jacoB relaes
Bij de start van de Ronde van Belgie op de Grote Markt in Sint-Niklaas werd 
veel aandacht besteed aan het jonge Beverse duo Sasha Weemaes-Brent Van 
Moer. Op een beugschoot van dat duo woont nog een derde jonge renner die 
dit seizoen debuteerde op continentaal niveau, JACOB RELAES uit de Smout-
pot…al is dat officieel wel Zwijndrech, het leunt nauw aan bij Melselet. De 
naam Relaes klinkt als een klok in Beveren, MARCEL RELAES de grootvader van 
Jacob was jaren een belangrijk bestuurslid bij SK Beveren in de periode eind 
jaren 70 tot eind jaren 90.  Hij was ondermeer voorzitter van de supportersfe-
deratie, ondervoorzitter van de club zelf, transferverantwoordelijke en club-
manager. 

Zijn kleinzoon Jacob proeft dit seizoen voor het eerst van het profwielrennen 
bij het continentale team CIBEL (van de Sintniklase Schepen van Sport Gas-
pard Van Peteghem). De 23-jarige renner reed voorheen bij DCM Cycling, het 
jongerenteam van Michel Pollentier en EFC-ETIXX…de laatste twee teams 
behoren tot de beste opleidingsploegen van het land. Ze geven de renners 
kansen om zich in het buitenland te meten met de rest van de wereld. 
Bij de juniores won Jacob twee keer in Wallonië (Villers-le-Temple en Amay) en 
reed hij gerenommeerde koersen in Frankrijk en Luxemburg. Ook bij de belof-
ten kreeg hij van in den beginne met het zware werk af te rekenen, Parijs-Tours, 
de Ronde van Lombardije, Parijs-Troyes, Luik-Bastenaken-Luik, de Grote Prijs 
van Frankfurt.

De plaatsen zijn duur bij de World-Tourteams en de continentale ploegen. Bij het 
Wase CIBEL was er een plaats voor een streekgenoot. Cibel leverde in het verle-
den goede renners af zoals Oliver Naessen(AG2R), Lawrence Naessen(Lotto 
Soudal), Matthias De Witte(Roompot-Charles), Roy Jans en Jimmy 
Janssens(Corendon-Circus).

Door financiële problemen bij Cibel was de voorbereiding niet top en was het 
programma in het seizoensdebuut heel pover, niet ideaal voor een debutant. 
Maar de uitslagen van Jacob mochten gezien worden  : 11de in Wanzeel Koer-
se, 26ste in de Classique Loire-Atlantique, een 1.1wedstrijd in Frankrijk. In de 
Franse semi-klassieker Entre Brenne-et-Montmorillonais was hij met een 7de 
plaats de eerste Belg. In Puivelde en Hannuit werd hij 8ste, in de GP Criquelion 
14de en onlangs nog in Nederland 12de in de Midden-Brabant Poort Omloop

Voor eigen volk zal Jacob zich zeker willen tonen in de 
komende Schaal Schoeters in Beveren. De zege in de 
ploeg houden zal dan prioriteit zijn (vorig jaar won 
ploegmaat Timothy Stevens in Beveren).

rB  

sport anDers
Houdt Waasland Beveren uitverkoop? Of zijn het gewoon de rijke clubs 
die ons komen pluimen? Boljevic naar Standard, Ampomah naar Club 
Brugge? En is er niets meer over op de Freethiel voor Anderlecht?  

rP
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what’s in a name: ZZ top

Deze rockband uit het Amerikaanse Houston wordt ook wel eens liefkozend 
‘That Little Ol’ Band from Texas’ genoemd. De nummers uit hun repertoire 
kunnen worden omschreven als ‘boogie’ vermengd met ‘blues’. 
Slechts weinig bands kunnen voor hun benaming terugvallen op zoveel (ori-
ginele)  verklaringen als ZZ Top. We lijsten er enkele op.
De dubbele Z is een tekstuele vertaling van de visuele aanblik van de open-
staande deuren van de schuren waar de band met spelen begon.
De bandleden zouden gek zijn op grote borsten (Double Z Bra’s)
De gebrekkige lichtreclame van een Pizza Stop.
De bandnaam moet van achter naar voor worden gelezen: Pot ZZ (marihuana 
maakt slaperig)
De combinatie van twee vloeitjesmerken Zig-Zag en Top die drugsgebruikers 
goed kenden.
Door deze benaming lagen de albums helemaal achteraan in de rekken en 
waren ze gemakkelijk te vinden.
Volgens de band is er maar een verklaring. In zijn autobiografie ‘Rock + Roll 
Gearhead’ beschrijft bandlid Billy Gibbons hoe hij aan de naam kwam. De 
muren van zijn appartement waren beplakt met concertposters en -flyers van 
onder meer Z.Z.Hill en B.B. King. Hij speelde even met de gedachte om de 
band ZZ King of BB Hill te noemen maar koos uiteindelijk voor ZZ Top.
Tot slot nog een leuk weetje om dit stukje af te sluiten. ZZ Top bestaat uit drie 
leden. Twee hebben een lange baard en spelen altijd met een zonnebril op. De 
drummer kan het zonder zonnebril en zonder baard. Zijn naam? Beard. 

Aflevering 35

wist je ...
dAt komkommertijd tWee Betekenissen heeft? 

De eerste is letterlijk te nemen: de tijd of periode dat de komkommers geoogst 
worden. Vroeger was dat tijdens de zomermaanden maar tegenwoordig kan je 
het hele jaar door komkommers eten.
De tweede betekenis houdt onrechtstreeks verband met de eerste. In de zomer 
valt het economische en politieke leven stil en is er weinig nieuws te rapen. 
Onbelangrijke zaken als ‘de grootste komkommer’ krijgen daarom wat meer 
aandacht. 
Waarom dit nu precies komkommertijd wordt genoemd en niet tomatentijd of 
frambozentijd zal altijd wel een raadsel blijven. Wat wel zeker is, is dat het geen 
woord uit de 21ste eeuw is want het werd al door Multatuli gebruikt en die 
stierf in 1887.
Ook in andere talen wordt voor deze slappe periode verwezen naar komkom-
mers of augurken (Duits, Noors, Deens, Pools) maar de Amerikanen noemen het 
‘big gooseberry time’. Naar het verband met de Amerikaanse stekelbes hebben 
we het raden. Voor Fransen zijn de zomermaanden ‘morte-saison’, een woord 
dat helemaal de lading dekt maar geen artikeltje waard is, zelfs niet als het 
‘dode seizoen’ er zit aan te komen. 

Bevers vermaak
kLeine Lettertjes

Van ver lijkt het een café met gratis beer maar wie de moeite doet om de kleine 
lettertjes te lezen, ontdekt dat de internetverbinding gratis is en dat er lekker bier 
geschonken wordt.

GD

Johan's Viscenter
“uw visspeciaalzaak”

Dagelijkse aanvoer van verse vis, schaal- en schelpdieren.
Ruime keuze aan zelfbereide koude- en warme gerechten.

Tot  uw dienst :
Dinsdag tot en met vrijdag: van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u

Zaterdag : doorlopend open van 8u30 tot 17u
Zondag : afhaalservice tussen 10u en 10u30

Maandag : wekelijkse rustdag

Yzerhand 26 - 9120 BEVEREN
Tel.: 03/775.33.16.                   www.johansviscenter.be                                        
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Uit estLAnd mAAr Wonende in meLseLe: 
de LAAtste nieUWsjes Uit de grootste deeLgemeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLijk  

°°°
Een overzicht van de verschillende burgemeesters van Melsele (na verkie-
zing op de dorpsfeesten) 1979 Adhemar Ryckaert  1980 Piet Van Moer   
1981GustaVan Hove  1982 Cecile Bordui   1983 Henri De Clerck   1984 Remi 
Bettens   1985 Jef De Kerf   1986 de storm Lydia en dus geen burgemeester   
1987 Marc De Blanger   1988 Ludwina Van Havere.   Dan 22 jaar geen burge-
meester (ofwel Ludwina die dan zolang burgemeester was)  Daarna

Wie wordt de burgemeester van Melsele 2019??? (misschien moet Wouter 
Kersschot maar eens meedoen, kan hij al meteen een aantal beslissingen 
nemen.)

het grAfsChrift VAn de Week:
(nog eentje)

Hier ligt Patrick Bosman zijn da lappen
Zijn vervanger kan tenminste een pintje tappen!

Den  est

De 72° jaargang van De Gazet van Beveren (1955) ligt voor mij. Ik bekijk de 
nummers van maart en april.  Beveren zoekt vrijwilligers voor het Korps der 
Burgerlijke Veiligheid.  Ik denk de voorloper van de Civiele Bescherming.  Vrou-
wen zijn ook welkom maar alleen als telefonisten en voor sociale diensten.  
We krijgen een nieuwe onderpastoor in Beveren, nl. Marcel Van Peteghem.  
Zoals iedereen moet hij vanonder beginnen, nl. op de nieuwe parochie. In 
Brussel zijn ze begonnen met allerlei tunnels te bouwen.  Dat zijn die tunnels 
waar nu de stenen naar beneden vallen.  Stillekesaan komt, ook in Beveren, de 
schoolstrijd op gang.  Het katholiek onderwijs voelt zich te kort gedaan en 
allerlei protestvergaderingen worden georganiseerd.  De wet Collard wordt in 
de katholieke middens, én in de C.V.P. – die in de oppositie zit – sterk aangeval-
len.  Ik weet zelf nog dat ik als klein manneke op de koer van onze school ‘weg 
met Collard’ stond te roepen.  Ik wist toen echt niet wie of waarom.  De schrij-
ver van dienst raamt de herstelling en modernisering van onze wegen op nog 
minstens 35 jaar.  Hij denkt onder meer aan de kasseiweg Beveren-Haasdonk. 
En het klopt, naar het schijnt staan er nog altijd wegenwerken op het pro-
gramma, al meer dan 35 jaar. Een conferentie voor de onderwijzers werd geor-
ganiseerd te Kieldrecht.  Maar onze leerkrachten staakten, gingen niet naar de 
conferentie en gaven gewoon les.  Dat doet men dezer dagen precies anders-
om.  In Kallo zoeken ze een nieuwe veldwachter.  Hij moet minstens lager mid-
delbaar hebben behaald (zeker in verband met lezen en schrijven) en min-
stens 1,68 cm groot zijn.    In Beveren zoekt men twee politieagenten.  En daar 
moeten ze maar 1,65 cm groot zijn.  En nog was er een kandidaat agent die 
nog 1 cm te kort kwam.  Ze hebben toen de meetlat wat hoger gehangen en 
hij werd aangenomen. Hij heeft wel de rest van zijn leven de bijnaam ’t centi-
meterke meegedragen.

J.B.
(wordt vervolgd)

De wetenschapper
LegioneLLose

Begin jaren zeventig begon men in bepaalde kantoorgebouwen, 
klinieken en scholen stelselmatige gezondheidsproblemen waar 
te nemen. In Philadelphia brak in 1976 een epidemie uit onder 
personen die een congres hadden bijgewoond. Het was een 
samenkomst van oorlogsveteranen van Korea en 221 onder hen 

werden besmet met een geheimzinnige ziekte, 34 van hen stier-
ven. Zij waren ontsnapt aan het zichtbare gevaar van een oorlog en 

werden het slachtoffer van een onzichtbare bacterie. De macht van het kleine. De 
ziekte werd bekend als veteranenziekte of legionairsziekte of legionellose. De 
boosdoener was de bacterie Legionella die zich ontwikkelt in warm, zuurstofrijk 
water van ventilatie en waterleidingssystemen. Infectie van mensen ontstaat door 
inademen van waterdruppels besmet met Legionella via een douche of fontein of 
airco of koeltoren… De bacterie kan zich ontwikkelen in bv. stilstaand water van 
een leiding in een sporthal. Dit wordt regelmatig gecontroleerd. De optimale tem-
peratuur ligt tussen 20 en 40 °C en zijn ontwikkeling is dan exponentieel. Boven 
55°C worden de bacteriën afgedood. Vandaar dat men in aftappunten in de sport-
hal regelmatig water van meer dan 60 °C laat doorstromen (na een beleefd ver-
zoek aan de gebruikers om de douches te verlaten). Een drastische ingreep is che-
mische desinfectering met chloor. In een zwembad loop je dus geen risico. 
Misschien heb je al gemerkt dat ons ledingwater soms een lichte chloorgeur heeft.

De belangrijkste klachten zijn irritatie 
van ogen, neus en keel. Soms gaat dit 
gepaard met een ernstige longont-
steking en in 15 tot 20% van de 
gevallen is die dodelijk. 
In 1999 vielen er in Kapellen vier 
doden bij een demonstratie van bub-
belbaden op een beurs. De recetne 
uitbraak in de Gentse kanaalzone 
heeft mensen in paniek gebracht, 
zeker na het eerste dodelijke slacht-
offer. Uit het voorgaande kan men 
afleiden dat de oorzaak te zoeken 
was in een besmet aërosol (een nevel 
van waterdruppels in lucht) van een 
koeltoren van een bedrijf.

WA



DE BEVERSE KLOK - 12 

‘t klokzeel
Verdronken LAnd VAn sAeftinghe…

In ’t Koerierke, de krant die de polder informeert, ver-
scheen op 31 mei het bericht dat in het Verdronken 
Land van Saeftinghe een dubbelwandige sloep stilaan 
zichtbaar geworden is door voortschrijdende erosie. 
Het vaartuig is gevonden door gidsen en werd wellicht 
in de Tweede Wereldoorlog gebruikt door turfstekers.
Turf steken zou bij voorkeur voor de feestdag van 
Sint-Jan (21 juni) gebeuren. Zo zegt de volkse spreuk 
toch: Die wil wezen een wijs man, doet zijn turf op voor 
Sint-Jan. Nogal logisch dat men turf stak in het voor-
jaar zodat de turven of  blokken turf de hele zomer 
konden staan drogen op het veld. In herfst en winter 
werden die blokken gedroogde restanten van planten 
als brandstof gebruikt.
Het Verdronken Land van Saeftinghe is een natuurlij-
ke buffer tegen de opkomende vloed op de Schelde 
die enorm fors kan zijn en daarom is het levensgevaar-
lijk en dus verboden zonder een bekwame gids in het 
gebied te gaan wandelen. Zonder deze reusachtige 
bergingskom om het overtollige water op te vangen 
zou het standbeeld van Rubens op de Antwerpse 
Groenplaats bij springtij geregeld kunnen pootjeba-
den. En het grootste overstromingsgebied van Vlaan-
deren in Kruibeke zou gerust dubbel zo groot moeten 
zijn.

…toeristisCh…
Ik herinner me nog mijn eerste groepsexcursie in Saef-
tinghe, het moet rond de jaren ’70 van de voorgaande 
eeuw geweest zijn en ik meen me te kunnen herinne-
ren dat het was georganiseerd door de Beverse 
Gezinsbond. Het deed me plezier enige weken gele-
den in hetzelfde Koerierke te hebben kunnen lezen 

dat de toenmalige gids die ons begeleidde, Richard 
Bleijenberg, in Nieuw Namen zijn diamanten huwe-
lijksjubileum gevierd had. 

De tocht was, wat men noemt imponerend, maar het 
was ook een echte kuitenbijter, op en over de honder-
den geultjes en geulen. Voortdurend was er sprake 
van half verzonken schoeisel  en zo was onderlinge 
hulp tussen de deelnemers meer dan noodzakelijk. 
Niet voor niets stond er ergens te lezen dat zwangere 
vrouwen, hartpatiënten en kinderen beneden de 10 
jaar niet waren toegelaten.

…en eConomisCh gezien.

“t Koerierke had na de vondst van de sloep informatie 
gevonden bij de familie De Maeyer in Kieldrecht waar 
de oudste, Mon (91), wist te vertellen dat de gestoken 
turf vervoerd werd met een sloep van 5,5 bij 2,5 meter 
en de lading bedroeg doorgaans zo ‘n 1000 kilogram. 
Het lossen gebeurde in het haventje van Prosperpol-
der en het drogen was meestal op de Pillendijk.

Ik heb me jarenlang afgevraagd hoe de deelgemeente 
van Hulst, Nieuw Namen, die pal bij het centrum van 
Kieldrecht aansluit, aan haar naam gekomen is. Wel, de 
Heerlijkheid Saeftinghe was tot 1570 zeer vruchtbaar 
polderland en omvatte vier dorpjes waaronder Namen. 
Door de Allerheiligenvloed in het genoemde jaar liep 
het gebied onder water, in 1574 sloeg de zee nog eens 
toe en 10 jaar later staken de Nederlandse soldaten het 
laatste stuk overgebleven dijk door in hun strijd tegen 
de Spaanse bezetters. Adieu dus, Namen. En later heeft 
het dorpje Hulsterloo ervoor gekozen Nieuw Namen te 
heten als herinnering aan het oude Namen. 

rP

WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

Voortaan kan je terecht in een 
Huisartsenwachtpost, die heeft een cen-
trale post in de Prinses Josephine Char-
lotte-laan 21 d te Sint-Niklaas en twee 
satellieten, één in Beveren-Waas (cam-
pus St.-Anna van het AZ Nikolaas) en één 
in Sint-Gillis-Waas (campus St.-Helena 
van het AZ Nikolaas). 

Het werkingsgebied van de wachtpost 
dekt het gehele Waasland en vervangt 
alle bestaande wachtdiensten tijdens 
de weekends en feestdagen.

De centrale wachtpost, met zittende en 
rijdende huisartsen, is permanent 
beschikbaar en geopend tijdens week-
ends en feestdagen.

- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de maan-
dagochtend 08u00.

- de avond voorafgaand aan een feestdag 
vanaf 19u00, de feestdag zelf tot ’s ande-
rendaags 08u00.

De satellieten zijn enkel geopend op 
zaterdag, zondag en feestdagen tussen 
08u00 en 20u00. 

Contactnummer is voor alle gemeentes 
gelijk : 03 361 03 61
Voor meer info kan U terecht op de site 
www.wpwaasland.be

tAndArtsen
Zaterdag van 14 tot 18 uur. Zon-en feest-
dagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
Centraal Oproepnummer: 09/033 99 69

Apothekers
Apotheek met wachtdienst: zie medede-
ling in de etalage van elke apotheek.
Apotheek met wachtdienst tussen 9u00 
en 22u00 raadpleeg www.apotheek.be .

Apotheek met wachtdienst tussen 22u00 
en 09u00: Bel politie Beveren 03  750 14 
11 die zal doorverwijzen naar de geselec-
teerde nachtdienstapotheek
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de WeerBorsteL of  
‘t gedACht VAn riekes de Ben

Riekes en zijn Marjet hebben na het 
middageten besloten samen een 
paar terrasjes te bezoeken rond de 
Beverse Grote Markt. De stemming 
tussen hen is opperbest en op het 
tweede terrasje zegt Marjet:
-Weet ge, schat, dat ik vannacht 
gedroomd heb dat ik met u 
op  wandel was in de Oude Zand-
straat? En kunt ge raden waar ik 
met u het langst staan kijken heb?
-Geen idee, zegt Riekes.
-Voor de etalage van de twee juwe-
liers in die straat en in elke etalage 
zag ik een prachtig halssnoer. Toch 
toeval hé dat ik dat vannacht 
gedroomd heb en morgen is ’t mijn 
verjaardag.
-Dat is nu eens een goed idee, zegt 
Riekes. Ik ga direct naar de Stan-
daard boekhandel om u een boek 
over droomverklaringen als cadeau 
te kopen.

Dat de dialecten van Beveren en 
van Sint-Niklaas niet zo erg veel 
verschillen, dat wisten we al. En 
dat het woord ALLEMANSWIES in 
de Wase hoofdstad zopas in de 
peiling van de stedelijke biblio-
theek tot het mooiste dialect-
woord verkozen is, bevestigt dat 
nog maar eens. Ook wij gebrui-
ken dat woord voor iemand die 
met iedereen overeen wil komen. 
Of voor een hond die door elke 
passant wil gestreeld worden.
Op de tweede plaats eindigde 
DEDDEREN. Zo noemen wij ook 
het pletten of stampen en dat 
gebeurt dikwijls met gekookte 
aardappelen.
De derde prijs viel MUTTESKNIEN 
te beurt, dat zijn x-benen. Alleen 
dat laatste woord is bij ons min-
der gekend.
Wanneer organiseert onze biblio-
theek eens zo ’n peiling? 

rP

nem nou


