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In Brussel lopen momenteel twee (kleine) tentoonstellingen die een
specifiek aspect van WOI belichten: Gender@war 1914-1918 en
Kleine soldaatjes van de Groote Oorlog.
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Gender@war 1914-1918 toont hoe ingrijpend de Eerste Wereldoorlog de
levens van vrouwen en mannen wijzigde: hun mobilisatie in dienst van de
oorlog, het geweld waarmee ze werden geconfronteerd, de breuken in het
gezin en op het werk… De rijk geïllustreerde tentoonstelling belicht België,
Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Met haar originele en vergelijkende
benadering doet ze stilstaan bij de gevolgen van gewapende conflicten op de
positie van vrouwen en mannen in de samenleving. De tentoonstelling vindt
plaats in het BELvue museum (Paleizenplein 7) en loopt nog tot 3 januari
2016. Het museum is open van dinsdag tot zondag. Tickets kosten €8.
Kleine soldaatjes van de Groote Oorlog
belicht het speelgoed uit deze periode en
gaat op zoek naar de invloeden van de
oorlog op de aard van het speelgoed.
Oorlogsspeelgoed is van alle tijden.
Tijdens WO I wint het aan populariteit en
wordt het conflict ook in miniatuur op de
tapijten van salons en kinderkamers
uitgevochten.
Speelgoedfabrikanten
volgen
daarbij
de
verni euwde
oorlogsvoering op de voet. Net zoals in de
echte loopgraven, worden de opzichtige
kleuren van de speelgoeduniformen vervangen door ‘veldkleuren’. Bovendien
voeren ook de kleine soldaatjes oorlog met de modernste wapens.
Producenten brengen speelgoedversies van zowel hun eigen nationale leger
als van dat van andere landen op de markt. Om oorlog te voeren moet je
immers een vijand hebben! De Groote Oorlog beïnvloedt ook het Belgisch
speelgoed. In bezet gebied produceren verschillende caritatieve organisaties
pacifistisch speelgoed. Kunnen ze de bevolking voor heel even hun vele
opofferingen doen vergeten? De tentoonstelling toont een uitzonderlijke
verzameling van meer dan 1.000 objecten afkomstig uit de verschillende
landen die in het conflict verwikkeld waren. In een tot de verbeelding
sprekende opstelling brengen honderden soldaatjes, maar ook poppen,
miniatuurdorpjes en gezelschapsspelen het verhaal tot leven. Het speelgoed
weerspiegelt de chronologie van de Groote Oorlog, van de aanloop naar het
conflict aan het begin van de 20ste eeuw tot de loopgravenoorlog zelf. Het
laat ons nadenken over deze sombere passage uit onze geschiedenis. Deze
tentoonstelling loopt nog tot 31 januari 2016. in de Hallepoort (Zuidlaan 150,
Brussel). Je kan er van dinsdag tot vrijdag terecht van 9.30 tot 17.00

NIEUWS UIT DE ERFGOEDRAAD
De Oostkampse Erfgoedraad mag straks zijn eerste kaarsje uitblazen en draait op volle toeren.
Er werden 4 werkgroepen opgericht die zich zullen toeleggen op hun specifiek domein.
De werkgroep roerend erfgoed begint met een inventarisatie van het kunstpatrimonium van
de gemeente en het kerkelijk erfgoed in de kerk van Waardamme.
De werkgroep verenigingenarchief zet zich in om de (erg kwetsbare) archieven van
verenigingen te behoeden. Dit doet ze enerzijds door onze verenigingen aan te sporen een
archivaris binnen hun vereniging aan te stellen en deze archivarissen inhoudelijk bij te staan.
Anderzijds wordt ook ruimte aangeboden waar archiefstukken in ideale omstandigheden kunnen
bewaard worden. Dit kan in het verenigingenarchief of in de documentatiecentra van de drie
heemkringen.
De werkgroep onroerend erfgoed zal zich buigen over de inventaris onroerend erfgoed en op
basis van deze inventaris nagaan op welke manier best omgegaan wordt met de erfgoedwaarden
van deze panden. Zo komt een toetsingskader tot stand waar bij bouwwerkzaamheden rekening
kan mee gehouden worden .
De werkgroep publieksgerichte activiteiten zet zich in om het brede publiek kennis te laten
maken met ons erfgoed.
Omdat vele handen licht werk maken, zijn deze werkgroepen nog op zoek naar vrijwilligers die
hier aan willen meewerken. Vind je deze initiatieven zinvol en wil je meewerken? Neem dan
contact op met Jan Demulder die ook voorzitter van de Erfgoedraad is.

BIJZONDERE MENSEN VAN BIJ ONS: ANTOON-JOZEF WITTERYCK (1865-1934)
Antoon-Jozef Witteryck was een Brugse uitgever en een promotor van Esperanto. Hij werd in 1865 in
Oostkamp geboren. Zijn vader Richard was een tijdlang aangenomen onderwijzer in Oostkamp (zeker
al vanaf 1858). In 1869 werd hij benoemd tot onderwijzer aan de pas opgerichte gemeenteschool in
de Lodistraat. Hij werd later schoolhoofd van een Brugse school. Antoon-Jozef trad in de voetsporen
van zijn vader en gaf een tijdlang les aan de school waar zijn vader schoolhoofd van was.
In 1890 huwde hij met Hélène Delplace, dochter van de Brugse drukker Amand Delplace. In 1892
werd hij zelf drukker. Hij was een korte tijd actief als volkskundige en speelde een belangrijke rol in
de Belgische Esperantokringen (o.a. als oprichter van de Brugse Esperantogroep in 1902 en voorzitter
van de Ligue Espérantiste Belge). Hij startte zijn uitgeverij in de Jeruzalemstraat in Brugge. Later trok
hij een nieuwe drukkerij op langs de Baron Ruzettelaan (momenteel nummer 242). Hij gaf heel wat
schoolboeken en Esperanto-publicaties uit. Hij overleed in Brugge in 1934. Zijn gedachteniskaartje
was —hoe kan het ook anders—in het Esperanto opgesteld.

LIDMAATSCHAP 2016
Intussen zit ons vijftiende werkjaar er bijna op. We zijn er opnieuw in geslaagd er een naar ons aanvoelen
geslaagd jaar van te maken.
In ons halfjaarlijks tijdschrift brachten we informatie over heel uiteenlopende onderwerpen. Onze zes
nieuwbrieven hielden jullie op de hoogte van onze activiteiten en vorderingen op diverse domeinen.
We droegen bij aan OMD door rondleidingen te verzorgen in het Beukenpark. In juni vond onze jaarlijkse
historische fietstocht plaats. Samen met de Davidsfonds Oostkamp organiseerden we een gesmaakte lezing in
het kader van de Nacht van de Geschiedenis. In november ging Waardamme vertelt IV door.
We zijn als kring ook actief in de nieuwe Oostkampse erfgoedraad die begin dit jaar werd opgericht. Vanuit onze
kring leveren we voorzitter én penningmeester.
We maakten dit jaar ook onze (gesmaakte) infofolder die we bus-aan-bus bedeeld hebben met de bedoeling om
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ons

aanbod

bekend

te

maken

en

anderzijds

bekend(er)

te

maken

dat

we
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documentatiecentrum beschikken waar mensen Oostkamp gerelateerd materiaal kunnen deponeren.
Ook voor volgend jaar hebben we de lat weer hoog gelegd. Binnenkort stellen we ons jaarprogramma en licht
bijgestuurde werking voor.
Dit alles kunnen we natuurlijk niet zonder jouw steun. We hopen je dan ook opnieuw als lid te mogen
verwelkomen op onze Nieuwjaarswiekebabbel. De lidmaatschapsbijdrage voor 2016 is 10 euro (ereleden: 20
euro). Je kan dit bedrag storten op de rekening van HKO: BE39 7380 0147 4119.

HKO GAAT GENEALOGISCHE TOER OP
Vanaf volgend jaar wordt er onder de vleugels van HKO een aantal keer per jaar een genealogische
babbel ingericht. Het is de bedoeling om mensen uit onze gemeente die met genealogie bezig zijn,
samen te brengen. De ontmoetingsmomenten bieden hen de kans om hun ervaringen te delen en hun
vragen aan elkaar voor te leggen. Er zijn momenteel al een tiental geïnteresseerden. De volgende
bijeenkomst staat gepland op maandag 1 februari om 10u00.
Wil je hier bij aansluiten en voor deze bijeenkomsten uitgenodigd worden? Geef je contactgegevens
dan door aan Herman Vandaele (050/823077, vandaele.herman@scarlet.be).

HKO RUIMT OP
We hebben de voorbije jaren met onze kring heel wat
publicaties over de lokale geschiedenis uitgegeven. We hebben
van een aantal titels nog exemplaren in stock die we graag aan
de man/vrouw brengen.
Deze 4 titels zijn vanaf nu (tot einde voorraad) verkrijgbaar
aan een sterk gereduceerd tarief: Het Blauw Kasteel (€5);
Gray, de geestelijke vader van Rikske en Fikske (€4), Van het
Schaeck tot ’t Oud Wethuys (€4) en De Cellen (€2). Een pakket
met deze vier titels kost €12.
Je kan deze ideale eindejaarsattenties afhalen bij Sebastian
Vande Ginste, Korte Kwadeplasstraat 8, 050/841316,
sebastian.vandeginste@skynet.be. In dien gewenst kan het
ook opgestuurd worden (verzendingskost: €7). Men zegge het
voort!

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA:

2016 01 24 10.30

Nieuwjaarswiekebabbel (De Wieke)

2016 02 01 10.00

genealogische babbel
IN MEMORIAM

We kregen de melding dat op 16 oktober 2015 ons lid Marcel Boussery overleden is. Hij is 87 jaar
geworden. Als geboren en getogen Oostkampenaar stond hij steeds klaar om ons info te geven over
het ‘Oostkamp van toen’. Recent nog mochten we hem consulteren in verband met het artikel over de
adellijke jacht in Oostkamp.
We betuigen langs deze weg ons oprecht medeleven aan de familie.

BESTUURSVERNIEUWING
In onze statuten is bepaald dat om de drie jaar de helft van ons bestuur wordt herverkozen. De
ontslagnemende bestuursleden zijn: Jan Demulder, Wim Deneweth, Dirk Plasschaert en Katrien
Steelandt.
Heb je zin om tot het bestuur van onze heemkring toe te treden? Dan kan je je kandidaat stellen bij
onze voorzitter. Tijdens de Wiekebabbel gaat de verkiezing door.

WAARDAMME IN KAART
Deze kaart geeft de situatie in Waardamme in
1770 weer.
De lijn van links onder naar rechts boven is de
Kortrijksestraat.
Als we deze weg van beneden naar boven volgen
dan is de eerste straat rechts de huidige
Veldhoekstraat.
Aan het kruispunt zien we café Driekoningen
(huidige Merelnest). De hoeve rechts van de
Kortrijksestraat
is
de
Potente
(huidige
Veldhoekstraat 1).
Een beetje hoger zien we de beek.
Iets verder links loopt de Kerkstraat richting
kerk. Naast de kerk zien we de pastorie (met
tuin).
Als we de weg iets verder richting Kortrijk volgen
dan zien we links de herberg De Blauwe Kroon
met er voor een van de 7 barrières op deze
tolweg.
Iets hoger staat een symbool met een cirkel en
een kruis. Dit duidt een molen (in dit geval
Rommels Molen) aan. Naast de molen staat het
huis van de koster van Waardamme.
Aan de rechterzijde wordt ook nog de herberg De
Zwarte Lijster gesitueerd.

(bron: 2. R.A.B., INV 113, Kaarten en Plannen, nr 168:
Kaart van bossen van de Karthuizers van Brugge,
gelegen te Waardamme, 1770)

