
Jij…

 hebt altijd al eens willen snuisteren in de geheimen van een 18e-eeuws familiearchief? 
 bent een leerkracht die extra informatie over je dorp of school zoekt?
 zou graag eens door je eigen straat of gemeente van 100 jaar terug willen wandelen? 
 bent geïnteresseerd in vintage familierecepten? 
 pluist graag oude reclames uit, op zoek naar een wondermiddel tegen kwaaltjes?
 wil  graag je eigen verzameling delen met een breed publiek?

Dan ben je bij de Erfgoedbank Waasland op het goede adres!

VIND HET OP DE BANK! ZET HET OP DE BANK!

Surf zeker naar onze Erfgoedbank Waasland op www.waaserfgoed.be!

ZELF AAN DE SLAG!
Als erfgoedliefhebber kan je ook je eigen steentje bijdragen aan de inhoud van Erfgoedbank 
Waasland!

Als bezoeker kan je zelf:
 trefwoorden toekennen
 personen identificeren en taggen
 informatie doorgeven
 reacties en beoordelingen plaatsen
 objecten delen via mail of Facebook
Met de optie ‘Mijn Erfgoed’ kan je je eigen selectie samenstellen en bewaren.  Op die manier 
leg je een persoonlijke erfgoedbank aan met jouw favorieten.

Tip!    Toon je verzameling of selectie aan je klas of publiek via een beamer op groot scherm.

Postkaart Lokeren (Particuliere Collectie Georges Tallir)

AFHAALMENU
Vind je op de bank iets bruikbaars? Denk maar aan:
 een foto van je oude sportvereniging
 een bekend volksliedje voor in de klas
 het huwelijksmenu van je overgrootouders
 een filmpje van de laatste processie in je dorp
 een affiche van het feest waar je op je 16e naar toe mocht
 …

Je kan het materiaal op de Erfgoedbank eenvoudig en gratis in lage resolutie downloaden. Wil 
je een afbeelding, document of fragment gebruiken voor een publicatie, een tentoonstelling, in je 
bouwproject of om een andere (commerciële) reden, dan vraag je vooraf toestemming voor  
het gebruik via de knop ‘hoge resolutie’. Op die manier vragen wij even voor je na of de  
eigenaar akkoord gaat.

 

Geef ons een belletje!
Interesse? Of heb je vragen?
Contacteer ons dan!
Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas
T 03 780 52 10, erfgoedcel@interwaas.be
www.waaserfgoed.be, www.erfgoedcelwaasland.be

Met de hulp van verschillende partners, archieven, documentatiecentra, erfgoedorganisaties en 
privéverzamelaars bouwden we Erfgoedbank Waasland, www.waaserfgoed.be.

Je kan op de Erfgoedbank Waasland bladeren door:
 foto’s   prentkaarten  kranten  affiches 

 filmpjes  geluidsfragmenten  kaartmateriaal  …

Als bezoeker kan je je laten verrassen door wat de Erfgoedbank te bieden heeft, maar dankzij de 
uitgebreide zoekfunctie zijn er tal van mogelijkheden voor de vastberaden speurneuzen. 

Zo kan je zoeken op: 
 trefwoord  tijdsperiode  collecties  bronnen (krant, foto, document enz.)

Daarnaast kan je via de kaart van de regio zoeken naar erfgoed dat gekoppeld is aan een bepaalde straat 
of gebouw. Bijzondere collecties, topstukken, verhalen gelinkt aan specifieke thema’s of verzamelingen 
die inspelen op recente gebeurtenissen vind je terug via onze online tentoonstellingen. Je leest er 
bovendien extra informatie en weetjes over de partners en hun collecties. Klik door op plaatsnamen, 
trefwoorden en persoonsnamen die je op de objectfiches vindt. Met het item ‘In de kijker’ plaatsen 
we iedere maand een gloednieuw of actueel onderwerp in de spotlight.

Ben je zelf de trotse eigenaar van een collectie of heb je meer achtergrondinfo bij het materiaal op 
de Erfgoedbank? Dan staan we eveneens voor jou klaar! Blader snel verder naar de laatste pagina.

www.waaserfgoed.be



RIJK AAN ERFGOED!
Naast het materiaal uit de collecties van onze partners (zie de laatste pagina), bieden ook verschillende 
privéverzamelaars een blik op hun collectie. Dankzij enkele oproepen en projecten, ontvingen we 
onder meer een pak oude Chirofoto’s, stukken uit de Groote Oorlog en informatie over het verleden 
van verschillende basisscholen.

Af en toe tonen we enkele beelden via onze Facebookpagina (allen daarheen!), maar om alle collecties 
door te nemen, surf je natuurlijk het best naar Erfgoedbank Waasland. Aan de hand van verschillende 
thematentoonstellingen nemen we je mee op een reis door het Wase verleden, denk maar aan:
 Reynaert de Vos
 Wase reuzen
 Aan tafel!
 Boelwerf
 Meivieringen
 Schuttersgilden
 De Wase sixties
 Duivensport
 …

THEMA: “ZO SCHOON KAN DE LIEFDE ZIJN”
Al eeuwenlang worden mensen verliefd, voelen ze vlinders, kijken ze elkaar diep in de ogen.. en even 
vaak maakten ze die status officieel. Ze werden man en vrouw, vierden samen met familie en vrienden 
en hoopten op een lang leven samen.

Bruiloft Goossens-Hoens, 1926 (Heemkundige Kring Braem)
Petrus en Maria huwen, 1944 (Petrus Praet)
Jenny en Henri trouwen, 1960 (Stadsarchief Sint-Niklaas)

THEMA “SCHOOL”
Ezelsoren en strenge nonnen spreken vaak tot de verbeelding, 
maar zijn niet meer van deze tijd. Ook lei en griffel werden 
ondertussen ingewisseld voor een iPad. Maar hoe ging het er 
vroeger nu juist aan toe?

 
Turnen op de speelplaats 
van de jongensschool te Zwaanaarde, 16 april 1945 (Particuliere 
Collectie SCS De Zwaan, Familie Van Damme)

Klas van Meester Eduard Rooms, 1945 (Particuliere Collectie 
Gemeenteschool Waasmunster, François Buyl)

  
De befaamde Soubry-kameel! Knap staaltje marketing in de jaren ’60 en ’70. (Particuliere Collectie 
Stedelijke Basisschool Spoele, Etienne Moors)

THEMA “FEEST EN SPEL”
Wist je dat er vroeger een dierenpark in Sint-Niklaas was? Deze zoo was een privé-initiatief, met 
tal van exotische dieren.

  

Advertentie Wazoo (Particuliere Collectie Walther Van Den Bergh)
Toeschouwers bij de leeuwen, Wazoo 1983 (Particuliere Collectie Walther Van Den Bergh)

 

Duitse Uhlanen vieren Kerstavond 
tijdens WO I (Heemkring d’Euzie)

Jubelfeest, 1905 (Gemeentearchief
Sint-Gillis-Waas)

 

THEMA “EEN HEILIG BOONTJE”
Ook in het Waasland speelden pastoor, paus en de katholieke kerk een belangrijke rol in het 
dorpsleven.

     
Bermijnstoet, 1954 (Heemkundige Kring De Kluize Sint Pauwels)
Bedevaart naar de Gaverlandkapel (Hertogelijke Heemkundige Kring van Beveren)
Processie Maria Hemelvaart (Stadsarchief Sint-Niklaas)



RIJK AAN BRONNEN!
Wist je dat Erfgoedbank Waasland niet alleen maar oude foto’s toont, maar dat je er verschillende 
bronnen kan opsporen? Je vindt er zeer divers materiaal, in alle vormen en maten.

ZWART OP WIT
Benieuwd naar het nieuws uit 1880? Of op zoek naar (mode)tips uit het verleden? Blader dan in één 
van onze gedigitaliseerde kranten.

   

Gazette van Temsche (Gemeentearchief Temse)

PLAATJES SCHIETEN
Van oude dia’s over digitale foto’s…

   
Een biertje drinken op Kovekenskermis! (Stadsarchief Lokeren)

   

Huwelijk van de reuzen Toon en Tine, meiviering 1961 (Heemkundige Kring Moerbeke-Waas)
De koers is van ons! Wielerwedstrijd in Bazel, 24 juni 1964 (Particuliere Collectie William Hoof)

GROOT FORMAAT
Talloze evenementen uit het Waasland werden in prachtige kleuren en ontwerpen aangekondigd.

 Affiche 50-jarig bestaan van de stoomvaartmaatschappij Schelde-Rupel in Temse,  1907 
(Gemeentearchief Temse)

Andere affiches vertellen dan weer iets over spannende periodes uit de geschiedenis, zoals de 
Eerste Wereldoorlog. Je kan op de Erfgoedbank meer dan 500 affiches terugvinden.

 

OP BAND
Je kan ook luisteren naar de indrukwekkende collectie volksliedjes of naar hartenlust grasduinen 
in de filmpjes op de website.

700 jaar Abdij van Waasmunster, 1937 (Particuliere Collectie Guido Bosteels)

WO I Affiche, 1915 
(Gemeentearchief Beveren)



ERFGOEDBANK 
ZKT EIGENAARS, 
LIEFHEBBERS EN 
KENNERS! 
De Erfgoedbankpartners roepen alle liefhebbers op of kenners van erfgoed op om op de site 
trefwoorden toe te kennen aan het erfgoed, commentaren achter te laten en personen te 
benoemen. Zo deel je je kennis met anderen en help je de Erfgoedbank beter doorzoekbaar 
te maken.

De Erfgoedcel Waasland wil bovendien ook graag jouw erfgoed een plaats geven op de bank. 
Of het nu gaat om een opmerkelijke foto, een oud programmaboekje of een hilarisch carnaval 
filmpje, ook jouw erfgoed mag gezien zijn. Misschien is het iets kleins of heb je maar een 
aantal exemplaren, toch kan je collectie de moeite zijn. Wij helpen je bij het digitaliseren, jou 
een digitaal exemplaar en stellen het materiaal tentoon op de Erfgoedbank.

Heb je iets interessants liggen? Neem dan zeker contact op met erfgoedcel@interwaas.be 
of 03 780 52 10

U aangeboden door:

De Erfgoedbank Waasland is een samenwerking tussen kernpartners
Bibliotheca Wasiana
Erfgoedcel Waasland
Gemeente Kruibeke
Gemeente Zwijndrecht
Gemeentearchief Beveren
Gemeentearchief Sint-Gillis-Waas
Gemeentearchief Temse
Heemkundige Kring Braem
Heemkundige Kring De Kluize
Heemkundige Kring d’Euzie
Heemkundige Kring Moerbeke-Waas
Heemkundige Kring Nieuwkerken 200/700 
Hertogelijke Heemkundige Kring Land van Beveren
Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas
Privé-partners
Reynaertgenootschap vzw
Stadsarchief Lokeren
Stadsarchief Sint-Niklaas
Stedelijke Musea Sint-Niklaas
Volkskunstgroep Boerke Naas

Wij bedanken iedereen hartelijk die materiaal leverde voor de opmaak van deze publicatie!
Erfgoedcel Waasland heeft getracht alle auteursrechten op het gebruik van de foto’s in de 
folder te respecteren. Zij die desondanks menen rechten te kunnen laten gelden, gelieve 
contact op te nemen met de Erfgoedcel Waasland.

De Erfgoedcel Waasland is onderdeel van Interwaas en is opgericht met steun van de Vlaamse 
Overheid en de negen Wase gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-
Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster.

Postkaart Stekene (Particuliere Collectie Carl Ivens)

V.U.: Bart Casier, directeur Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas, 03 780 52 10
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Surf zeker naar onze Erfgoedbank Waasland op www.waaserfgoed.be!


