Een nieuw boek over ons dorp:
“OM HEN NOOIT TE VERGETEN”
Gesneuvelden, soldaten, burgerlijke slachtoffers en weggevoerden uit Melsbroek, Perk en
Steenokkerzeel tijdens Wereldoorlog I.
Het is een lijvig werk van ongeveer 600 bladzijden, deels in kleur, met harde kaft en veel
onuitgegeven foto’s die ons door de families van de betrokkenen ter beschikking werden gesteld.
Het boek geeft antwoord op volgende vragen:
- Wie zijn de personen wiens namen op onze monumenten staan?
- Wie vertrok als soldaat uit ons dorp naar de oorlog en kwam levend terug?
- Wat waren de omstandigheden van het overlijden van meerdere burgers?
- Wie werd verplicht door de Duitsers om zware arbeid te gaan doen in Duitsland of Frankrijk?
Het boek is het resultaat van vijf jaar opzoekingswerk door de vijfkoppige “Werkgroep WO I”
van de Heemkring Ter Ham. Meerdere dorpsgenoten hielpen bij het nalezen van de teksten en
het maken of bewerken van foto’s.
De prijs bedraagt 45,00 euro te storten op het rekeningnummer van de Heemkring Ter Ham
Tervuursesteenweg 772 (bus 1.01) - 1982 Elewijt
IBAN: BE21 8845 0420 0303 - BIC: BBRUBEBB met vermelding: “Boek Wereldoorlog I”.
De bestelling van het boek is pas geldig na ontvangst van het gestorte bedrag!
De voorstelling van het boek vindt plaats op zaterdag 10 november 2018 tussen 13u en 17 u
in de Camme - Tervuursesteenweg 173 te Perk.
Bij deze gelegenheid kan het boek afgehaald worden en wordt u ook een drankje aangeboden
door de Heemkring Ter Ham.
Inschrijving boek “OM HEN NOOIT TE VERGETEN”
Voornaam en naam: …………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……..….
Tel: ……………………………………….…..
e-mail: ………………………………………..

De bestelling van het boek is pas geldig na ontvangst van het gestorte bedrag!

* Vrijdag 14 december 2018 - De Camme om 19.30u
Lezing: De beeldenstorm en Alva in de regio Vilvoorde
door Sander Wassing
In 1566 zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden en er
zijn spanningen over het geloof, veel mensen zijn werkloos en
hebben honger. Hierdoor komt het plotseling tot een grote razernij
tegen de kerken.
Toen de katholieke Filips II van de Beeldenstorm hoorde werd hij
woedend. Hij wilde dat iedereen in zijn rijk katholiek was.
Protestanten waren ketters, afvalligen van het ware geloof. Filips II
stuurde zijn belangrijkste generaal, Fernando Álvarez de Toledo,
de hertog van Alva, naar Brussel om orde op zaken te stellen.
Diverse gevangenen uit ‘Het Verbond der Edelen’ werden
terechtgesteld in de Vilvoordse burcht.
Vrijdag 18 januari 2019 - De Camme om 19.30u
Lezing: door Johan Grootaers, bouwhistoricus en restauratie-expert over
het oeuvre van stucateur Ian Christiaen Hansche in Vlaanderen en zijn bijdrage
aan het stucplafond in de kerk van Perk.
De 17e eeuwse kalkstucplafonds van Ian Christiaen Hansche in de Zuidelijke
Nederlanden behoren tot de meesterwerken van het historisch interieur
in Vlaanderen. Over de herkomst van deze reizende kalksnijder en
zijn gezellen is weinig geweten, zijn artistieke wortels gaan terug naar NoordDuitsland en Amsterdam. Zijn werk is uniek, zeldzaam en buitenissig door het
toepassen van figuren, ornamenten en plastische beelden in hoogreliëf.
Daarnaast ook in de keuze van de iconografie, de onorthodoxe symboliek en de rijkdom aan
ornamenten en emblemen.
De lezing overloopt de topstukken van Ian Christiaen Hansche in de kastelen en kloosters
van Vlaanderen. De meest bekende plafonds worden besproken naar typolgie en iconografie.
Speciale aandacht gaat naar zijn werk in de Parkabdij van Heverlee bij Leuven waar het gewelf
van de abdijbibliotheek, de refter en de vestibule al hun geheimen prijsgeven vermits zij onlangs
gerestaureerd werden. De resultaten van dit multidisciplinair restauratieonderzoek wordt uit
de doeken gedaan, met ondermeer een unieke röntgenopname in de bibliotheek.
Ook wordt ingegaan op de ingenieuze wijze van construeren van dergelijke plafonds en hun
geschilderde afwerking in kalkverf.
Speciale aandacht wordt besteed aan het stucplafond van de kerk te Perk, één van de weinige plafonds
van Hansche in een kerk waarover archivalische gegevens bekend zijn. De juiste plaats, typologie en
waarde van het plafond van Perk wordt toegelicht. De kunsthistorische betekenis en de erfgoedwaarde
wordt tenslotte bepaald. Ook worden suggesties gedaan voor de restauratie en conservatie van
dit waardevolle kerkplafond in de toekomst.

Lid worden van onze Heemkring
Nog geen lid van onze heemkring? Snel uw overschrijving regelen.
Jaarabonnement:

15 euro als lid
25 euro als steunend lid
50 euro als erelid

te storten op het rekeningnummer van de Heemkring Ter Ham
Tervuursesteenweg 772 (bus 1.01) - 1982 Elewijt
IBAN: BE21 8845 0420 0303 - BIC: BBRUBEBB

Bent u uw stamboom aan het opstellen en had u graag
iets opgezocht over uw voorouders?
Voor afspraken contact opnemen met Pieter Peeters
e-mail: pieterpeeters.peeters@gmail.com
Tel: 0495 21 93 00
U bent van harte welkom in ons lokaal De Camme
Tervuursesteenweg 173 1820 Perk
waar ons archief te uwer beschikking staat.

Secretariaat: Bavo Van Olmen
Damlaan 17 - 1820 Steenokkerzeel
Tel: 02 751 71 41
Verantwoordelijke uitgever: Guy Berckmans
Tervuursesteenweg 772 (bus 1.01) - 1982 Elewijt
Tel: 0479-35 09 49
Redactie nieuwsbrief: Jean-Paul Dierickx
Machelsesteenweg 17 – 1820 Melsbroek
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Website: www.heemkringsteenokkerzeel.be

Dank voor de culturele ondersteuning
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