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Publiekswerking
Vanaf zaterdag 10 juli schrijven wij een nieuw verhaal.
Corona heeft ons eindelijk terug iets meer ademruimte
gegeven, zodat wij de lang beloofde publiekswerking
eindelijk kunnen waarmaken. Elke zaterdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur staan de deuren van ons heem
wagenwijd open, willen wij u graag met raad en daad
bijstaan om een oplossing te zoeken voor eventuele
heemkundige vragen, stamboomonderzoek, familiekunde, lokale geschiedenis en erfgoed, feesten en
folklore. Uiteraard staan wij ook ter beschikking om
eventuele giften in ontvangst te nemen, te archiveren
op professionele manier zodat volgende generaties nog
kunnen genieten van bijzondere artefacten, documenten, foto’s en objecten die onze identiteit doorheen
de geschiedenis bepaald hebben. Wij geven u een kijk
in de diverse archief- en werkruimtes, geven een
woordje uitleg over onze werking en tonen u met trots
onze eerste dossiertentoonstelling als wetenschappelijk resultaat van een onderzoek naar de vroomheid
van onze grootouders. Maar ook gewoonweg zo, vrij en onbezonnen, zonder enige verplichting
noch speciale reden, bent u van harte welkom. Misschien, tussen pot en pint, voor een babbeltje
over vroeger, herinneringen ophalen uit de oude doos of om een apart verhaal te vertellen dat u
hebt meegekregen van grootvader of grootmoeder. Wij hebben een luisterend oor en willen uw
verhaal graag optekenen, zodat deze oude wijsheden niet verloren gaan. Zo zijn overleveringen
ontstaan en deze traditie willen wij beslist in eer houden en koesteren. Uw getuigenis kan dan
een soort van evocatie worden van hoe de gewone, vaak arme mensen vroeger, tijdens de eerste
decennia van vorige eeuw leefden. Misschien ligt in die onthaaste wereld van toen wel een aantal
boeiende, deels tragische, deels met humor gekruide oudetijdverhalen die wij kunnen bundelen.
Misschien groeit hier wel een nieuwe opdracht voor ons, om samen met u, deze verhalen van de
straat terug van onder het stof te halen. Wellicht hebt u nog enkele foto’s uit die tijd, een brief of
een oude krant ter illustratie hiervan, wat uiteraard nog een meerwaarde betekent.
Stijn Streuvels gaf met zijn boek De teleurgang van de Waterhoek, dat als basis diende voor de
verfilming van Mira, een belangrijke levensles mee, die ook Filip De Pillecyn in zijn roman Mensen
achter de dijk op meesterlijke wijze vertolkte: wel buigen, maar nooit breken. En die boodschap
heeft beslist vandaag nog waarde, nog zin.Tijdens dit voorbije woelige jaar bleven voor ons dan
ook twee visies overeind: samenwerken loont en blijven plannen maken. En in die context doen
wij met de start van deze publiekswerking dan ook een beroep op uw enthousiasme, op uw
welwillendheid, op uw positivisme en uw begrip. Bellen hoeft niet, de deur staat open!
Bedankt bij voorbaat en hopelijk tot heel binnenkort in ons heem De Meesterwoonst.

Recente aanwinsten
Onze archiefruimte direct rechts in de entree draagt de naam ’t Oud Kerkhof en herbergt onze
selectie devotieprenten, rouwbrieven en funerair erfgoed. Op heel korte tijd hebben wij een nieuw
thema aan onze verzameling kunnen toevoegen, namelijk religieus erfgoed. Vooral heiligenbeelden, crucifixen, kruiswegstaties, bedevaartinsignes, religieuze schilder-, teken- en fotowerken
vormen de kern van dit thematisch gegeven. Het klooster Vincentius a Paulo te Moerzeke is verhuisd naar de nieuwbouw, palend aan het WZC. Van een immens gebouw dat vele kamertjes
telde, zijn zij nu naar een meer bescheiden ruimte gegaan. Ook de huiskapel staat nu leeg en
met pijn in het hart beseffen de zusters (en ook wij als beschermer van het religieuze erfgoed),
dat niet alles kan gered worden. Denk nog maar aan de glas-in-lood-ramen, aan de vaste

altaarstukken en vooral aan de geest van spiritualiteit en geloofsovertuiging die de stilte van deze
kloostermuren insloot. Gelukkig krijgen de herinneringen aan priester Poppe een nieuw
onderkomen in het voormalig kasteel. De beide
toegangsdeuren met het brandglas dat de laatste
dagen van de priester verbeeldt, worden opgenomen in de collectie van het Vaticaan. Bij hun
vertrek naar hun nieuwe woonst hebben de
zusters ons gevraagd om toch een aantal typische
artefacten te willen opnemen in onze verzameling.
Enkele tientallen heiligenbeelden – vooral de
Maria Onbevlekt Ontvangen en het Heilig Hart van
Maria – maar ook diverse kruisbeelden, huiskapelletjes, iconen en de volledige kruisweg uit de
nu verlaten kapel werden ons met graagte toevertrouwd. Deze gift is zodanig uitgebreid en
verscheiden dat ondertussen beslist werd hieraan
een wetenschappelijke studie en toekomstige
dossiertentoonstelling te wijden.
Hugo De Looze heeft aan de heemkring diverse
artefacten geschonken uit de verzameling van
wijlen zijn schoonvader André Vercauteren, die op
21 februari laatstleden overleden is in het WZC
Sint-Jozef te Moerzeke. Ook hier vinden wij
religieuze objecten terug wo. een mooi stenen
beeld van O.L.Vrouw van Gaverland, maar tevens
enkele oude (studie)boeken en miniatuurauto’s.
Onze heemkring bezit reeds een uitgebreide
selectie foto’s over Hamme uit de oude doos van
Robert Demol. De zoon heeft deze verzameling nu
fors uitgebreid met een schenking van 15 fotoboeken met circa 1000 foto’s over het reilen en
zeilen van onze gemeente, zowel op toeristisch, erfgoedkundig en bouwkundig vlak, maar ook
beeldmateriaal over gebruiken, feesten, figuren en belangrijke gebeurtenissen is ruimschoots aanwezig. Wij beschikken nu over een ruim beeldarchief dat steeds door derden op eenvoudig verzoek kan geraadpleegd
worden als illustratiemateriaal voor essays, thesissen en studies. Maurice De
Clercq uit de Meerstraat schonk ons enige heiligenbeelden, w.o. een prachtexemplaar van een tronende Maria met kind, de Regina Coeli, in geglazuurd
steengoed en een Angelus, het beeld van de boer en de boerin die het werk
op de akker onderbreken om even te verpozen in een Weesgegroet, zoals wij
het kennen van het beroemd schilderij van Millet uit 1857 dat vandaag deel
uitmaakt van de collectie van het Musée d’Orsay in Parijs.
De familie Van Damme-Leeman uit de Biezestraat heeft 7 olieverfschilderijen
op doek van de hand van Jean Mettepenningen geschonken. Deze huis- en
decoratieschilder met verfwinkel in de Driegotenkouterstraat, was een verdienstelijk hobbyschilder met oog voor de lokale pittoreske hoekjes en de
wisselende natuurbeelden volgens de seizoenen.
Tenslotte mochten wij van de familie Jan Dierickx-Vereecken enkele
bidprenten in ontvangst nemen die aan onze ruime collectie devotieprenten
werden toegevoegd. Tevens mogen wij melden dat het college beslist heeft
om de scepter van Prins Carnaval Don Clefo en het glasraam met de
voorstelling van het Wuitensschip, gecreëerd door Frans Van Immerseel, dat
vroeger boven de ingangsdeur van de gemeentelijke feestzaal hing, in
bruikleen te geven. Beide artefacten krijgen nu een vaste plaats in onze
ontvangstruimte ‘Nen Hamse Wuiten”.

Wij vertrouwen op God –
In Deo Confidimus
Onder deze noemer openen wij vanaf 10 juli onze eerste
dossiertentoonstelling, die mag beschouwd worden als
de neerslag van een onderzoek naar de religieuze
achtergrond, de thematiek en de verscheidene genres
van de devotieprent. Voorlopig zal de expositie tijdens
de zomermaanden enkel te zien zijn op zaterdagvoormiddag (publiekswerking). In september leggen wij het
eigenlijke accent en is de presentatie ook toegankelijk
op zondag, telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur.
Zowel tijdens de geplande opendeurdagen met Grote
Kermis als op zondag 26 september zijn er speciale
events voorzien, respectievelijk een lezing met projectie,
een boekpresentatie en een concert religieuze muziek,
dat tevens de start inluidt van de door corona uitgestelde
tentoonstelling, gewijd aan de Hamse Zouaven. Deze
expositie zal ook plaatshebben in ons heem De
Meesterwoonst.
In eerste instantie lijkt de uitbouw van een verzameling
devotieprenten maar een banaal onderwerp te zijn, zelfs
een luguber tijdverdrijf. Zeker als je al de namen van de overledenen leest op de bidprentjes en
de rouwbrieven. Maar als je er dieper op ingaat, de prenten rangschikt en klasseert volgens
bepaalde criteria, registreert, archiveert en digitaliseert, dan krijg je een ander inzicht, merk je dat
de verzameling een grote genealogische, iconische en kunsthistorische waarde bezit. De oudste
prenten van deze beeldekensmakers lopen zelfs parallel met de miniaturen voor getijdenboeken.
Na het concordaat met Napoleon in 1802 herleefde het gebruik ervan en deed het zijn intrede bij
de burgerij en iets later bij de gewone man in de straat. Antwerpen ontpopte zich in de 16de en
17de eeuw als centrum van de graveerkunst, en ook als bakermat voor de verspreiding van de
Vlaamse devotiegrafiek die in feite de weergave vormde van een religieus enthousiasme als
reactie tegen de verdrukking van de reformatie. De eigen rijke verzameling overbrugt de periode
tussen de eerste decennia van de 19de eeuw tot de jaren negentig van de 20ste eeuw. Bijzonder
zijn de knipsel- en de offerandeprenten rond de Heilig Hartdevotie en de bidprenten van de
opgeëiste Hammenaars uit de Groote Oorlog. Een uitgebreide catalogus zal vanaf september
beschikbaar zijn. Hoe intekenen hierop wordt u eerstdaags medegedeeld.

Floyd H. Chesmore
Aan de Gaendijk, in de Moerzeekse Scheldepolder, onthulde het gemeentebestuur op zaterdag
29 mei een herdenkingsmonument voor de Amerikaanse piloot Floyd H. Chesmore die 77 jaar
geleden op deze plek met zijn bommenwerper B-17 neerstortte. Het vliegtuig was op de terugweg
van een missie in Frankfurt am Rhein toen het werd neergehaald door Duits afweergeschut. Acht
bemanningsleden wisten zich met hun valscherm te redden en kwamen terecht in de buurt van
Londerzeel. De copiloot Leroy Teachy en de piloot Floyd Chesmore konden jammer genoeg het
brandend toestel niet tijdig verlaten en stierven toen de bommenwerper ontplofte boven de
Schelde. Het levenloze lichaam van de copiloot werd gevonden in Mariekerke; Chesmore kwam
terecht in Kastel, waar hij gevonden werd door Aloïs Van Duysen die dit incident heel zijn leven
zou meedragen. Voor de onfortuinlijke piloot richtte hij eigenhandig een herdenkingskruisje op.
Doch na zijn overlijden raakte de plek verwaarloosd en in de vergetelheid. De belangeloze inzet
van Aloïs Van Duysen mocht echter niet verloren gaan, en dankzij een wakkere burger werd het
signaal aan de cultuurraad gegeven om de herdenking aan de betreurde piloot weer nieuw leven

in te blazen. Grembergenaar Marc Goossens, een
gepassioneerd oorlogskenner en verzamelaar, die
ook het herdenkingsmonument voor de copiloot in
Mariekerke had ontworpen, werd gevraagd om eenzelfde sculptuur in blauw gepolijste hardsteen te
creëren voor de Amerikaanse luitenant-vliegenier.
Als schenking heeft hij het monument overgedragen
aan het gemeentebestuur, dat nu verder instaat voor
het onderhoud. In zijn toespraak beklemtoonde
schepen Jan De Graef dat Chesmore symbool staat
voor alle vliegeniers die na hun gevaarlijke opdrachten boven bezet gebied niet meer naar huis terugkeerden. Ook sprak hij zijn respect en dank uit aan
wijlen Aloïs Van Duysen met de boodschap dat deze
plaats een oord van reflectie, rust en relativering mag
worden. Na het relaas door militair historicus Ludo
Van Hout over wat zich hier precies op 2 maart 1944 afspeelde, onthulde burgemeester Vijt het
herdenkingsmonument, samen met Vera Malfliet, de weduwe van Aloïs Van Duysen.

Voor u gelezen
Onder deze noemer start Hugo De Looze een nieuwe rubriek die zowel in de nieuwsbrief als in
het jaarboek opgenomen wordt. Met deze artikels heeft hij de bedoeling om merkwaardige of
opvallende zaken die hij las en die betrekking hebben op Hamme en/of Moerzeke, en/of één van
hun wijken, gehuchten of zelfs van een bepaalde straat, mede te delen aan een heemkundig
geïnteresseerd publiek. Dit impliceert dat de bijdragen zeer divers van aard zullen zijn en niet
altijd zijn strikt persoonlijk standpunt zullen weerspiegelen. Sommige bijdragen zullen kort zijn,
andere (veel) langer. Soms zal hij de gelezen informatie verwerken en aanvullen met bijkomende
informatie over hetzelfde onderwerp, soms zelfs aangevuld met zijn persoonlijke visie ter overweging. Maar de essentie van deze rubriek blijft evenwel het doorspelen van niet of minder
bekende informatie over onze gemeente, al dan niet ondersteund door illustraties.

De stoomketel van lintjesweverij Vermeiren

Verwonderd was ik toen ik in het eerste nummer van dit jaar (2021) in het tweemaandelijkse
tijdschrift M&L – Monumenten, landschappen en archeologie bij het artikel Een nieuwe onderzoeksbalans industrieel erfgoed als illustratie een beeld uit Hamme zag staan: Binnenzicht op de
stookruimte met stoomketel op druk van de lintjesweverij Vermeiren uit Hamme (foto collectie
Industriemuseum). Verwonderd omdat Hamme allerminst kan gezien worden als een voorbeeld-

gemeente inzake industrieel erfgoed. Hoewel, ter verontschuldiging (?), Hamme staat op dat vlak
zeker niet alleen. Voor Hamme denk ik spontaan aan De Ring met zijn arbeidershuisjes (krotjes)
en herenwoningen, én de Trapkes: verdwenen ondanks een uitgebreide studie van Monumentenzorg, een forse bijdrage in een van de eerste nummers van M&L (toen nog uitgegeven door het
verantwoordelijke ministerie en zonder archeologische bijdragen), diverse demarches van allerlei
instanties bij de toen verantwoordelijke minister. Maar ook de politieke tegenwind, onder meer
van Hamse gezagdragers van dezelfde politieke kleur. Ik denk ook aan de lange spinbaan aan
de vroegere brandweerkazerne in de Damstraat waarin ik jaren geleden af en toe mijn neus stak.
Vervallen, hoewel spinnen en touwslagen destijds dé industrie was waarmee Hamme furore
maakte: industrieel maar ook maatschappelijk met zijn scherpe tegenstellingen tussen arm en
rijk. Of aan het resterende stukje spinbaan, amper een vijftal meter lang, dat tot voor enkele jaren
te zien was in het gemeentelijk park Kerkwijck, achter woningen en tuinen langs het Achterthof.
“Te vervallen om te bewaren”, luidde het over het op instorten staande dak boven de resterende
rails met daarop de ijzeren machine die op industriële wijze touwen draaide. Is het die machine
die nu in de wijk Le Lis zonder enig woordje uitleg staat opgesteld?
“Te vervallen” en “dus een te dure restauratie” duikt ook op inzake de kleibaggermachine in de
gelaagput van Stekene. Een machine als overblijfsel van de steenbakkersnijverheid die Stekene
eeuwenlang domineerde. Stekene, de gemeente waar ik de eerste dertien jaar van mijn leven
doorbracht. Inderdaad, Hamme staat niet alleen…
Terug naar Hamme. Met de lintjesweverij Vermeiren uit Hamme verwees het tijdschrift allicht naar
lintweverij Vermeire (zonder n). Tussen de Hoogstraat en de Slangstraat stonden gebouwen en
eigendommen waarvan in 1845 een gravure verscheen in een Franstalig tijdschrift. Het betrof de
Firma Vermeire et Cie, Fabrique de Cordage, Rubans et Lacets met een handtouwslagerij,
lintweverij en baan in handen van de heren François, Theodoor en Charles Vermeire. Die firma
werd in 1855 geliquideerd. Daarover stelde Jules Vermeire op 20 september 1942: “De
eigendommen kwamen alsdan in het bezit van: Mr. M. Louis Vermeire, mijn vader, en Philippe
Vermeire, zijn broeder. Mijn vader werd eigenaar van de baan, terwijl mijn oom de lintweverij in
bezit nam. In de loop der tijden werd echter de lintweverij verkocht aan de kleinkinderen van Mr.
Theo Vermeire, die te Sint-Niklaas woonden en die thans nog eigenaar zijn.” (Bron: Jef Van Geert,
“Het nest van de Wuiten”, Hamme, blz. 89). De lintweverij, omwille van de uitgebreide vrouwelijke
tewerkstelling in de volksmond tot zo’n zes à zeven decennia geleden ook “het kwezelskot”
genoemd, stond komende uit de Kerkstraat vooraan links in de Hoogstraat, ongeveer ter hoogte
van het iets verder van de straat opgetrokken appartementsgebouw. Het paalde aan het bedrijf
Le Lis, waarvan de Nederlander Hendrik Van der Lely in 1923 aan de basis lag door de overname
van de oude touwbaan Vermeire. Nog iets over het kwezelskot: onder impuls van Chris De Pauw
werd het archief tijdelijk door mijn ouders bewaard alvorens het naar Gent verhuisde. De antieke
prikklok verhuisde echter naar het museum van heemkring Het Sireentje in Waasmunster. De
zoveelste gemiste kans.
Het artikel in het tijdschrift M&L bevat geen verdere informatie over de opgenomen foto noch over
de lintweverijen. Wel geeft het de heemkundige kringen een pluim: “Het wordt duidelijk dat ook
heemkundige kringen niet stilzitten. Ze zetten hun tanden graag in het lokale erfgoed, wat
resulteert in interessante artikels in heemkundige tijdschriften. Zo is het thema “brouwerijen” heel
aantrekkelijk en zien we de voorbije tien jaar een sterke toename in het aantal publicaties en
artikels van liefhebbers over hun lokale (verdwenen) brouwerij.” Onder meer onze plaatselijke
Heemkring Osschaert besteedde enkele jaren geleden aandacht aan de vele verdwenen
brouwerijen, zowel via een tentoonstelling als via een publicatie.
De “Onderzoeksbalans Industrieel Erfgoed”, die volgens M&L tegen betaling kon besteld worden,
kan men intussen (gratis) downloaden van etwie.be waarbij ETWIE staat voor Expertisecel voor
Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed. Het hoofdstukje “Stoom” werd daarin van
blz. 118 tot 121 behandeld door Pieter Neirinckx van het Industriemuseum van Gent. Zijn bijdrage
bevatte hoger vermelde foto, maar zijn tekst, met invalshoeken vanuit de constructeurs of pro-

ducenten én vanuit de gebruikers of verbruikers, bevatte geen verdere bijzonderheden over de
Hamse stoomruimte. HK Verder bladerend, eigenlijk scrollend, in de publicatie merkte ik dat Harry
Van Royen uit Hamme, decennia geleden een drijvende kracht achter de Hamse HK Osschaert,
voor twee bijdragen zorgde. In het hoofdstuk over “Bruggenbouw” stelde hij dat o.m. de brug in
Hamme [HDL: de Mirabrug] beschermd en gerestaureerd werd en zo van oud schroot
omgetoverd werd tot een toeristische trekpleister. Anderzijds is Vlaanderen nog zeer fragmentair
bezig met zijn bruggenpatrimonium en ontbreekt nog altijd een inventaris van relevante
archieffondsen. Nog kritischer is Harry Van Royen in zijn bijdrage “Gasproductie en -distributie”.
De studie van gasfabrieken bleef beperkt tot detailstudies op stedelijk niveau zonder aandacht
voor de erfgoedwaarden. De sanering van sites ging tot nog toe niet gepaard met industrieelarcheologische onderzoeken. Toch verwijzen straatnamen zoals Gasmeterlaan in Gent en
Gazometerstraat in Sint-Truiden naar plaatsen waar gasfabrieken of gasklok(ken) stonden. Niet
vermeld in het artikel werd de Gasmeterstraat in Hamme, de naam die aanduidt vanuit welke
straat destijds gas in Hamme werd verdeeld.
Bijdragen uit de omgeving waren afkomstig van Liselot Cornelis en Greet Polfliet van het museum
van Sint-Niklaas. Zij behandelden de “Breigoednijverheid”, hoofdzakelijk maar niet uitsluitend in
Sint-Niklaas en Aalst. Liselot Cornelis zorgde in samenwerking met de Heem- en Oudheidkundige
Kring van Zele voor de bijdrage “Jute”. Zij verwees onder meer naar jutefabrieken in Zele, Temse
en Gent. Lezenswaardig vanuit Hams standpunt zijn zeker onder meer de bijdragen over
brouwerijen, scheepswerven en scheepsbouw waarin o.m. de Boelwerf aan bod kwam, de
vlasnijverheid, wind-, water- en rosmolens.
Liselot Cornelis, “Een nieuwe onderzoeksbalans industrieel erfgoed” in het tijdschrift “M&L. Monumenten, landschappen
en archeologie”, jaargang 40 nr. 1, jan.-feb. 2021, blz. 74-75.
Liselot Cornelis (coördinatie), “Onderzoeksbalans industrieel erfgoed (2020)”, Gent, 2019, 176 blz. (Raadpleegbaar:
https://www.etwie.be/nl – downloads).

Trimestrieel erfgoedobject
Door de opgelegde coronamaatregelen heeft
niemand de gelegenheid gehad om het
erfgoedobject, zoals beschreven in de vorige
nieuwsbrief, te kunnen bekijken in ons heemgebouw, noch de zoektocht in het bakkerijmuseum van Bert Mariman in de Grote Napoleon kunnen uitvoeren. Voor het volgende trimester blijft dit item dan ook in de belangstelling staan en kunnen de deelnemingsformulieren afgehaald worden, zowel in de
heemkring als in het bakkerijmuseum.

Open Monumentendag
Deze staat op zondag 12 september in het
teken van inclusie en sluit aan bij het Europees
geselecteerd thema, verwijzend naar diversiteit, naar het creëren van een gastvrije, open
ervaring, waar ieder gelijkwaardig en positief
behandeld wordt. Onder de noemer girl power
focussen wij ons dit jaar op de impact van de
visie, leven en werk van drie vrouwen op onze
lokale geschiedenis: jonkvrouw Johanna Van
Doorslaer de Ten Ryen, zuster Aloysia De

Cock en Isabella Theresa barones de Dumont.
Opgevat als een fiets(zoek)tocht voert het
traject ons van de hospitaalsite als vertrekpunt
(waar tevens een kleine expositie rond het
thema is uitgebouwd en enkele fotopanelen in
situ de vroegere toestand met de oude kliniek,
de kapel en het dodenhuisje illustreren) via de
Moerheide en de Rodendries (Hof ten Rode en
de St.-Antonius-kapel), naar de grens van
Hamme-St.-Anna met Zele-Durmen, waar ooit
het kasteel Ter Penninck het landschap beheerste dat tegen
de Durme aanleunt. Haar naam
is ook verbonden
met de Heilige
Kruiskapel en de
in 1757 opgerichte Confrerie van
het Heilig Kruis.

Col. John De Blanger,
Waasmunster

Tramlijn Hamme-Antwerpen

Corona heeft de voorbije maanden heel wat
plannen gedwarsboomd, onder andere ook
de reizende expositie Tramlijn H – Hamme
naar Antwerpen (1904-1959) die als totaalproject georganiseerd werd door de exclusieve samenwerking van vijf erfgoedverenigingen langs de Durme- en Scheldekant.
Enkel Temse en Hamme zijn volwaardig
kunnen doorgaan. Bazel heeft vroegtijdig de
deuren moeten sluiten en de tentoonstelling
in de Koolputten, die Heemkring Braem van
Elversele had gepland, werd geannuleerd
wegens de tweede golfbeweging van de
pandemie. Nu de versoepelingen week per
week positief uitdraaien, wordt de draad
terug opgenomen. Heemkundige Kring Wissekerke te Bazel presenteert hun verhaal
over het tramtraject tijdens de zomer. Daarna komen Burcht en Antwerpen Linkeroever
nog aan de beurt.
Op het tramtraject, grondgebied Hamme,
zijn er reeds enkele foto- en tekstpanelen
geplaatst die illustratief een nostalgische kijk
bieden op het tramverhaal. Twee panelen
vervolledigen nu dit toeristische spoor op
Hamse bodem, vertrekkend van het Koning
Albertplein tot aan de Mirabrug. Op donderdag 23 september wordt ter hoogte van de
Grote Napoleon om 19 uur een poëziebord
ingehuldigd dat naast een foto van de tram

tevens het gedicht Een afgeschafte tram van
Staf De Wilde omvat. In de Molen zelf toont
heemkundige Willy Van den Branden enkele
stukken uit zijn eigen verzameling, gelinkt
aan tram H, naast een selectie die de Hamse
brouwerijen en herbergen belicht.

Aan de Koolputten wordt op zondagmorgen
26 september van dezelfde dichter het
gedicht De schuddende tram als poëziepaneel voorgesteld, waarin De Wilde de
tram vergelijkt met een gele schuiflade die
hobbelde door de Elverseelse polder om
finaal de vraag te stellen: waar begon
Sombeke en hield Elversele op, een leerstof
waarmee toen onze aardrijkskunde begon.
Blijkbaar had de tram dus ook een
pedagogische waarde!

Staf De Wilde

de schuddende tram

ik zat in de gele schuiflade
die hobbelde door de Elverseelse polder
de berm die als een gebochelde dwerg
het afbuigende spoor op z’n rug droeg
versierde de aanvang van onze reis
naar de onbekende heide van Linkeroever
met wilgenkatjes en populieren
die elke bocht als hun voorrecht beschouwden
zij dwongen de gele doos in haar baan
alsof die zo bevolen was
door een hogere kracht:
eerst een kronkeling dan een streep
in de oksel van een betonnen baan
waarover geuren met elkaar vochten
de zoete en weemoedige van een houtzagerij
tegen de zerpe en misselijkmakende van een slachthuis
toch was het vanaf de Oude Brug
tot aan café Terminus niet meer
dan een worm die z’n lengte
telkenmale heeft overschat
wat niets afdeed aan het gewiebel
dat ons als een grootmoeder wiegde
het spoor is reeds jaren opgebroken
maar niet in mijn hoofd:
de rust, de haag van de meest uiteenlopende
begroeiing en doorheen elke gaping in het groen
het verre vredige uitzicht en steeds deze vraag:
waar begon Sombeke en hield Elversele op,
een leerstof waarmee toen onze aardrijkskunde begon

Geschreven naar aanleiding van de expositie over de geschiedenis van tram H van Hamme naar
Antwerpen tijdens de periode 1904-1959, in opdracht van idCollectief Hamme.

Documentatiecentrum voor lokale geschiedenis

Help ons het verleden van Hamme archivistisch verder uit te bouwen.

Hebt u thuis nog oude foto’s, documenten, boeken of voorwerpen liggen waar u niet
onmiddellijk blijf mee weet, dan is onze vereniging wellicht uw oplossing. We denken
aan doodsbrieven, bidprentjes, rouwkaarten, devotionalia, prentbriefkaarten, akten,
plannen, nieuwjaarsbrieven, briefhoofden, enz… Misschien zijn deze stukken voor u
niet langer relevant om ze te bewaren, maar voor ons kan het uitstekend studie- en
documentatiemateriaal zijn om het te bewaren voor het nageslacht.
Alvast bedankt voor het gestelde vertrouwen in onze vereniging.
Publiekswerking: elke zaterdag tussen 9.30 u. en 12.00 u.

Foto: “Mathilleke van Takes” –
te zien in het bakkersmuseum Oud Huys Mariman

Wij wensen u een hartverwarmende en deugddoende zomer toe. Geniet ten volle van de
herwonnen vrijheid, maar blijf toch waakzaam. Het virus kent geen grenzen!

In samenwerking met

Archeologisch Museum

FDP-comité

Met de steun van

