
DE HEMEL                           

OP AARDE            dossiertentoonstelling 

Devotieprenten    vanaf zaterdag 4 september 2021 

De volkse devotieprent is een Vlaams 

fenomeen dat zich vanaf de 16d eeuw 

opwierp als een geestelijke opstanding van 

het vrome en contemplatieve leven. Deze 

prenten zijn niet enkel het tastend bewijs 

van een intense heiligenverering en 

geloofszekerheid van onze voorouders, 

maar ontsluiten tevens een historische 

schakel van zowel een druktechnische 

evolutie en wisselende beeldcultuur, als 

van een religieus en propagandistisch 

doorzettingsvermogen om het geloof te vrij-

waren en te beleven in vaak moeilijke 

momenten. Het begrip icoon verschilt in 

betekenis tussen vroeger en nu, enkel in de 

aanduiding van de figuur. Adoratie is van 

alle tijden. Wat de engel destijds als een 

gevleugeld boodschapper van het wonder-

baarlijke was, wordt nu ingevuld door Bat-

man of Superman. En zangeres Madonna 

ontpopt zich in beeldkracht als de nieuwe 

Maria. Of is ze veeleer Maria-Magdalena? 

                                                            
Studie- en documentatiecentrum                                                           

voor lokale geschiedenis 
Hospitaalstraat 26 | 9220 Hamme | www.heemkringosschaert.be 



   Is ’t schoon op Sint-Giel, ’t zal zo zijn tot Sint-Michiel ! 

Septemberprogramma 

zaterdag 4 september om 11 uur                                                              
In Deo Confidius – devotioneel beeldgebruik                  
Inleiding tot de tentoonstelling                                                                      

Boekvoorstelling en PowerPointpresentatie    

 zondag 12 september van 10 tot 18 uur                            

Open monumentendag – vrouwen in de kijker         

Inhuldiging tekst- en fotopanelen op de hospitaalsite  (11 uur)                                  
Expositie: op stap met een jonkvrouw, een abdis en een barones                                 

Fietszoektocht: Naar Ste-Anna en de Vrouwe Ter Pennincq 

zondag 19 september van 14 tot 18 uur                                    

Kermiszondag = Opendeurdag                                            
Schatting en expertise | stamboomonderzoek en naamkunde  (14u)                    

Devotie & poëzie | uit den boeck der gheestlicken meditatien (15.30u)                       

Op beëweg gaan | een tafelgesprek over de zingeving van een 

camino, over lichamelijke pijn en spirituele verzuchtingen (16.00u)                                                                                         

The spirit in music | een muzikale picknick als afsluiter door                               

het gitaarduo Jaam –  proeven Wuitensbrood en -speculaas, de 

nieuwste creaties van bakkerij Oud Huys Mariman (17.00u) 

zondag 26 september om 16 uur                                                  

finissage                          
Huisconcert: Ad solius dei Gloriam                                                                                       

Goddelijke harpmuziek door Lidewei Philips                                             

Locatie: Oud Huys Mariman | Posthoornplein 6 A |  9220 Hamme          

Inkom: € 5 – Het aantal plaatsen is beperkt tot 50 personen                          

Na de receptie is er de mogelijkheid om het bakkerijmuseum en de 

dubbeltentoonstelling  Tram H en Bier van Hier  te bezoeken, 

waaraan wij tevens onze medewerking hebben verleend. 

Voorinschrijving is noodzakelijk en kan via telefoon 0476 28 31 94. 

De dossiertentoonstelling is verder te zien tot en met zaterdag 18 december,          

telkens op zaterdagmorgen tijdens de publiekswerking, van 9.30 tot 12.00

  

                                      Met de medewerking van                                                                                   

   



                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                              

 

 

 


