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Disselingen
Professor Dr. Ferdinand De Waele
Na Edgar Tinel in 1912 willen we in dit nummer van Sinaïek een tweede “grote”
Sinaainaar aan u voorstellen. Neen, deze keer geen toondichter maar wel een vermaard geschiedkundige, bekend tot in het buitenland. Professor Ferdinand De
Waele bracht het tot Buitengewoon Hoogleraar in de Klassieke Archeologie aan de
R. K. Universiteit te Nijmegen in Nederland. Een Sinaainaar om fier op te zijn.
Om alles over deze geleerde te vertellen konden we een beroep doen op een andere
dorpsgenoot en geschiedkundige, Robert Duthoy. We danken hem hiervoor.
De Dries van Sinaai: een plein met erfgoedwaarde
Onder deze titel is een interessant artikel van zes bladzijden verschenen in het tijdschrift “Monumenten en Landschappen”. De auteurs Geert Van der Linden en Regi
De Meirsman beschrijven hierin niet alleen verschillende aspecten van ons unieke
dorpsplein maar geven ook enkele gegevens over de vrijheidsboom, die zij hebben
opgemeten in september 2011.
stamomtrek: 4,13 m
kruindiameter: 22 m
totale hoogte: 26 m
Overledenen
Vanaf 2012 tot 1980 hebben we u zoveel mogelijk namen bezorgd van overledenen
die een band hadden met Sinaai. Daarbij konden we steeds rekenen op de hulp van
André Bal. Tot onze spijt heeft hij laten weten dat hij hieraan niet meer kan meewerken. Ik houd eraan hem te bedanken voor zijn jarenlange hulp. Toch hebben we
besloten om met deze rubriek verder te gaan omdat we weten dat veel lezers hiervoor interesse hebben. Alleen zullen we in de toekomst wat minder namen en
gegevens kunnen publiceren. Maar we doen ons best.
Rechtzetting
In het vorig nummer van Sinaïek (Jaargang 9 – nr. 2) heeft mijn geheugen mij in de
steek gelaten. In de rubriek “Kroniek 1985” op blz. 29 was het niet paus Johannes
XXIII die in 1985 een bezoek bracht aan Sint-Denijs-Westrem (Gent) maar wel
Johannes Paulus II. Twee attente lezers brachten mij hiervan op de hoogte. Zoiets
kan gebeuren als je alleen je geheugen als bron raadpleegt.
Schenkingen
Walter Maes: enkele familiefoto’s
René De Bock: een educatieve kaart van het Waasland en foto 's van “Marie van
’t veer”
Irène Van Meirvenne: allerlei voorwerpen en documenten i. m. v. onderwijs
Pierre Claus: verschillende Popp-kaarten van Wase gemeenten

Etienne De Meester
Voorzitter heemkring
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Professor Dr. Ferdinand Jozef Maria De Waele
Een groot en veelzijdig geleerde

De veelzijdige wetenschappelijke activiteiten van deze dorpsgenoot zijn te
omvatten in de Duitse term "Altertumswissenschaft", waarvan geen Nederlands
equivalent bestaat dat zowel de geschiedenis, de kunstgeschiedenis, de filologie,
de literatuurgeschiedenis van de Oudheid omvat als de vele hulpwetenschappen
zoals archeologie, epigrafie en numismatiek. Op al deze terreinen is Prof. De Waele
bedrijvig geweest en, wat meer is, heeft hij baanbrekend werk verricht en internationale erkenning genoten.
Studies in binnen- en buitenland
Reeds in de lagere school te Sinaai en meer nog aan het College (toen Klein
Seminarie) te Sint-Niklaas kwam zijn uitzonderlijke begaafdheid tot uiting. Hoewel
het toentertijd uitzonderlijk was dat een jongen uit een middenstandsgezin (zijn
vader was bakker) universiteit liep, lag het daarom voor de hand dat Jozef De
Waele verder zou studeren aan de universiteit. Toen hij in juli 1915 zijn retorica
beëindigde, was daar voorlopig geen gelegenheid toe. Immers na het uitbreken van
de oorlog hadden de Belgische universiteiten hun deuren gesloten.
Wanneer in oktober 1916 de Vlaamse universiteit van Gent werd geopend, trok
Jozef De Waele er samen met nog 137 anderen, naartoe en liet zich inschrijven voor
de studies in de klassieke Filologie. Hieraan kwam echter voortijdig een einde wanneer in 1918 de vervlaamste universiteit werd gesloten en de ex-Gandavenses voor
drie jaar werden uitgesloten van de Belgische universiteiten. De Centrale
Examencommissie bood geen oplossing, want ook hier werden de ex-Gandavenses
systematisch afgewezen.
Jozef De Waele kon zich moeilijk verzoenen met het idee dat het drie jaar zou duren
vooraleer hij zou kunnen verder studeren. Hij besloot daarom zoals meer van zijn
lotgenoten, zijn studies verder te zetten in het buitenland. Hij liet zich inschrijven
te Utrecht en ook daar viel hij onmiddellijk op, zodat hij de gelegenheid kreeg zich
verder te bekwamen aan de befaamde Duitse universiteit van Würzburg en Bonn.
Op 7 februari 1927 promoveerde hij aan de pas opgerichte katholieke universiteit te
Nijmegen tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte met een godsdienst-historisch
proefschrift getiteld "The Magic Staff or Rod in Graeco Italian Antiquity". In dit
werk komen de vorserkwaliteiten van F. J. De Waele duidelijk tot uiting: brede
eruditie, ruime belezenheid, krachtige analyse van zowel de literaire als de archeologische bronnen, trefzekere verwoording van de bereikte resultaten.
Archeoloog en hoogleraar
Nog in 1927 nam hij deel aan de opgravingen te Korinthe van de hoogbefaamde
American School of Classical Studies te Athene, waar hem al spoedig de leiding
over de opgravingen in het theater, de hoofdlaan, de noordelijke markt, het heiligdom van Asklepios en het lustoord Lerna werd toevertrouwd. Vanaf 1934 leidde hij
ook de opgravingen te Olynthos.
Ondertussen was hij in 1928 benoemd tot lector aan de universiteit van Nijmegen
en amper twee jaar later tot buitengewoon hoogleraar belast met de cursus
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cursus Klassieke Archeologie. Tot in 1940 doceerde hij tijdens het wintersemester te
Nijmegen en leidde hij tijdens het zomersemester opgravingen in Griekenland. In
1940 werd hij dan gewoon hoogleraar te Nijmegen en werd zijn leeropdracht uitgebreid met de cursussen Oude Geschiedenis en Nieuw-Grieks.
Inmiddels was de naam De Waele een begrip geworden in de wereld van de
Altertumswissenschaft. Zijn talrijke publicaties (bij zijn overlijden meer dan 150),
waaronder een dertigtal boeken in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Italiaans,
Nieuw-Grieks en Latijn, zijn gastcolleges aan meerdere universiteiten (Leuven,
Athene, East Lansing) hadden zijn internationale faam gevestigd. Uit zijn publicaties blijkt zijn veelzijdige belangstelling en de enorme werkkracht van Prof. De
Waele. Met deskundigheid analyseerde hij archeologische, literaire, epigrafische en
numismatische bronnen. Daarenboven boeiden hem evenzeer de vele aspecten van
het hedendaagse Griekenland en de Oud-Christelijke geschiedenis.
Het is onbegonnen werk hier ook maar zijn belangrijkste studies op te sommen:
opgravingverslagen, bijdragen voor het internationaal standaardwerk PaulyWissowa, de reeks Grepen uit de Beschaving der Oudheid, enz. . Telkens weer
wordt men getroffen door zijn heldere betoogtrant, zijn vlotte stijl, zijn brede educatie, zijn vermogen om uit bronnen het meest relevante te halen.
Erkenning bleef dan ook niet uit. Verschillende hoogbefaamde geleerde
genootschappen (waaronder het Koninklijke Archeologische Instituut) verkozen
hem tot lid. Zijn in 1950 verschenen: "Pelgrimstocht door Hellas" werd door de
Koninklijke Vlaamse Academie voor letterkunde bekroond. Hij werd ereburger
van de Griekse stad Spyros en het Amerikaanse Bay City en ontving tal van
eervolle onderscheidingen: Commandeur in de Orde van Verdienste van Italië,
Commandeur in de Kroonorde van België, tweemaal Officier in de Kroonorde van
Griekenland, Officier in de Orde van Sint Gregorius de Grote.
Ook de onderscheiding waarvan iedere geleerde droomt maar die slechts weinigen
te beurt valt, een doctoraat Honoris Causa werd hem toegekend. Dat het de universiteit was van de stad die als bakermat van onze Westerse cultuur mag beschouwd
worden, Athene, die hem deze eer toekende, verhoogt nog de waarde ervan.
Meer nog dan van al deze onderscheidingen heeft Prof. De Waele wellicht genoten
van zijn benoeming in 1960 tot docent aan de Gentse Rijksuniversiteit. Voor hem
betekende deze benoeming immers een rehabilitatie: in 1918 doorgestuurd als
student, in 1960 binnengehaald als hoogleraar
Emeritaat
In 1966 was de tijd van het emeritaat gekomen. Voor Prof. De Waele betekende dat
niet dat hij nu de tijd gekomen achtte om op zijn welverdiende lauweren te rusten.
Tot wanhoop van zijn echtgenote, die had gehoopt dat haar man na zijn emeritaat
wat minder in de studeerkamer en wat meer in de zitkamer zou vertoeven, kende
hij nog steeds geen verpozen. Herhaaldelijk sprak hij mij nog over zijn vele plannen en studies die op het getouw stonden. De publicaties bleven verschijnen en er
was nog zoveel dat moest gepubliceerd worden.
Bovendien bleef men van alle zijden op hem een beroep doen. De Dante-Alighierivereniging verkoos hem tot voorzitter, de Volkshochschule van de Duitse stad Kleef
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Verontwaardiging van Prof. De Waele omtrent de lakse houding van het gemeentebestuur ten
opzichte van de graven op het kerkhof.
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vroeg hem de Italiaanse taal en letterkunde te doceren. Bovendien gaf hij er nog
geregeld voordrachten over Byzantijnse en Vlaamse kunst. Na zijn emeritaat heeft
hij nog een tachtigtal voordrachten gegeven o.a. te Leuven, Antwerpen, Gent, Trier,
Frankfurt, Mainz, Düsseldorf, Göttingen, München, Regensburg en Wenen, terwijl
hij nog tweemaal gastcolleges gaf aan de universiteit te Athene.
Boeiend vulgarisator
Prof. De Waele is niet alleen een groot geleerde geweest, die op zijn domein de
wetenschap heeft geholpen. Hij behoorde bovendien tot de alsmaar schaarser wordende groep geleerden, die van oordeel zijn dat zij de gaven waarover zij beschikken
niet alleen ten dienste van hun studenten mogen stellen maar ook bredere bevolkingslagen daarvan moeten profiteren. Daarom heeft hij zich op het moeilijke en
door weinigen gevolgde pad van de vulgarisatie begeven. Wie het nimmer zelf
geprobeerd heeft, kan ternauwernood beseffen hoe moeilijk het voor een geleerde
is de resultaten van zijn wetenschappelijke navorsingen te vulgariseren, d.i. weer te
geven in een ook voor niet-ingewijden bevattelijke taal en op een wijze die de
belangstelling van de lezer gespannen houdt, zonder dat de degelijkheid van de
informatie hieronder lijdt.
Daar waar een taalgebied zeker een honderdtal specialisten op het gebied van de
Oudheid telt, kan men de goede vulgarisatoren onder hen gemakkelijk op de
vingers van beide handen tellen. Prof. De Waele is er één van. Men hoeft slechts zijn
"Pelgrimstocht door Hellas" ter hand te nemen om onmiddellijk te ervaren dat men
vanaf de eerste bladzijde geboeid blijft lezen. De vlotte stijl staat de wetenschappelijke degelijkheid niet in de weg. Alhoewel het vele jaren geleden werd
geschreven en Griekenland in die tijd een snelle evolutie heeft doorgemaakt, blijft
het een boeiend en uiterst lezenswaardig boek.
Uit hetzelfde verlangen om meer dan alleen zijn studenten die het voorrecht hadden zijn colleges te volgen, te laten delen in zijn kennis, heeft hij naast de vele
zuiver wetenschappelijk voordrachten waarover wij het hoger hadden, in veel steden ook lezingen gehouden voor een ruimer publiek. Wie op dergelijke voordrachten aanwezig was zal het met mij eens zijn dat hij er steeds in slaagde de
essentie van hetgeen waarover hij sprak zó aan de toehoorder over te dragen, dat
hij deze onuitwisbaar bleef. Hij zou een gedroomd medewerker van de educatieve
TV zijn geweest.
Tot zijn vulgarisatiewerk kunnen ook de vele reizen naar de Antieke Wereld die hij
leidde gerekend worden. Zijn bezielde uitleg deed voor de toehoorders de beschaving, de maatschappij en de mensen die de gebouwen hadden opgericht waarvan
zij thans de ruïnes zagen, weer levend worden en zij kregen een duidelijke wetenschappelijk volledig verantwoord beeld van de mensen uit de Oudheid, hun
bedoelingen, hun wensen en hun dagelijks leven. Bij een museumbezoek deed hij
door zijn uitleg over de kunst- en gebruiksvoorwerpen een verdwenen wereld weer
voor hen oprijzen. Steeds was Prof. De Waele erop bedacht de betekenis van het
verleden voor het heden duidelijk in het licht te stellen en de vergelijking te maken
tussen de wereld toen en nu.
In 1964 kwam dan de kroon op dit vulgarisatiewerk met zijn onvolprezen en meesterlijke synthese "Antieke Kunst" dat zowel voor de specialist als voor de niet ingewij41
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de een bron van informatie over de Antieke Kunst is en de lezer langs de kunst om
een inzicht geeft in het wezen van de Antieke Cultuur. Het is een ware lust voor het
oog en een genoegen voor de geest dit rijkelijk geïllustreerde kunstboek door te
nemen. Voor wie in de kunst en cultuur in het algemeen en in deze van de antieke
wereld in het bijzonder is geïnteresseerd vormt deze prachtige uitgave een onvervangbaar bezit voor het leven. Dat de vulgarisatietalenten van Prof. de Waele ook
buiten ons taalgebied bekendheid hadden verworven bewijst het feit dat tezelfdertijd met de Nederlandstalige uitgave ook een Franstalige verscheen. Drie jaar voordien reeds had men Prof. De Waele verzocht in de bekende reeks "Les Hauts Lieux
de l'Histoire" een monografie over Korinthe te schrijven.
Volksverbonden Vlaming en trouw Sinaainaar
Nauw in verband met deze vulgarisatiearbeid en, voor een groot deel daaruit
voortspruitend, staat zijn volksverbondenheid. Beiden komen voort uit de liefde tot
zijn eigen volk. Door zijn vulgarisatiearbeid wil hij bijdragen tot de geestelijke
ontwikkeling van zijn Vlaamse volk, met zijn vlaamsgezindheid wil hij bijdragen
leveren tot de politieke ontwikkeling van datzelfde volk. Zijn faam als geleerde
bracht hem in de hoogste kringen van binnen- en buitenland waar hij steeds als een
verdediger van de Vlaamse cultuur en beweging optrad.
In dat Vlaanderen nam het Waasland en zijn geboortedorp Sinaai een grote plaats
in zijn hart in. Met zijn artikelen in Het Vrije Waasland wees hij de lezer op het
verleden en de kunstrijkdom van dit Waasland. Deze liefde tot de geboortegrond is
des te verdienstelijker omdat zij uitgaat van een geleerde, die de hele wereld heeft
bereisd.
Zijn drukke bezigheden hebben hem nooit belet verder in contact te blijven met zijn
geboortedorp. Via het Vrije Waasland en zijn familie in de streek liet hij zich steeds
informeren over wel en wee van dit dorp. Bij belangrijke gebeurtenissen was hij er
steeds present. In 1940 hield hij voor het selecte gezelschap van de Koninklijke
Vlaamse Academie een uitvoerige en rijk gedocumenteerde uiteenzetting over de
kunstschatten van de Sinaaise Catherinakerk. En is het niet tekenend voor zijn blijvende verbondenheid met zijn geboortedorp dat hij aanvaard had om op zaterdag
19 november 1977 voor het Davidsfonds Sinaai te komen spreken over die kunstschatten. Zijn plotse overlijden op 3 november heeft dit echter verhinderd.
Weinigen is het gegund een dergelijk bilan op het einde van hun leven voor te
leggen. En dan is dit bilan nog verre van volledig omdat in deze bijdrage slechts één
aspect van de rijke persoonlijkheid van Prof. De Waele werd belicht: de geleerde en
wij van dit éne aspect slechts de hoofdlijnen konden schetsen.
Ik kan echter niet besluiten zonder nog even te wijzen op zijn eenvoud in de
omgang en zijn steeds parate hulpvaardigheid. Hierdoor heeft hij zich niet alleen
een groot geleerde maar tevens een groot mens getoond. Alhoewel zijn pen scherp
kon zijn als hij meende onrecht of dwaasheid te moeten bestrijden, is het nochtans
vooral zijn vriendelijke innemendheid geweest, die degenen die met Prof. De
Waele in contact kwamen het meest heeft getroffen.
Dr. Robert Duthoy
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Kroniek 1986
24 januari: prins carnaval

Zaterdag 24 januari vond de verkiezing van prins carnaval plaats in zaal
Dorpspaleis. Het werd een spannende strijd tussen Jules I en Arnold Pepels, een
32-jarige postbode die ook in Sinaai actief was. Deze laatste haalde het nipt en
mocht met de scepter zwaaien gedurende het carnaval als Arnold I. Later op de
avond ontstond er tumult tussen de supporters uit het verliezende kamp en de
organisatoren.

3 mei: zangavond

Zaterdag 3 mei organiseerde het mannenkoor Gaudeamus zijn 3de zangavond in
de sporthal Ter Beke te Sinaai. Het thema van de avond was: “Ik zag Cecilia
komen”, een 4-stemmige bewerking van Jo Van Eetvelde. Er stonden ook een 4-tal
liedjes van Will Ferdi op het programma. Het begeleidend ensemble stond onder
leiding van pianist Peter Foubert. Ruim 1000 personen m. a. w. een volle zaal
genoten van deze geslaagde avond.

3 augustus: wervelstorm

Zondag 3 augustus trok een wervelstorm een spoor van vernieling vooral door het
westen van Sinaai. De Weimanstraat en de Cadzandstraat werden in een waar
slagveld herschapen. Overal omgewaaide of afgeknakte bomen, losgerukte elektriciteitskabels, weggevlogen dakpannen en veel schade aan de gewassen. Het was
die dag Leebrugkermis en een 200-tal aanwezigen konden tijdig de feesttent op de
speelplaats van de school verlaten. Kort daarna blies een rukwind het dak van de
tent naar beneden. Als bij wonder was er slechts één lichtgewonde. Op het voetbalterrein van Herleving was de bekerwedstrijd juist afgefloten en zat iedereen
veilig binnen. Dit alles gebeurde op korte tijd, uitgerekend op de warmste dag
van 1986.

Etienne De Meester
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SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1979
Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden,
deze die er lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.
-januari
03 Augustien Strobbe (64j), e.v. Martha Strobbe
05 Emiel Smet (70j), e. v. Georgette De Wilde
07 Roger Vercauteren (50j), e. v. Fabienne Noens
15 Hector Pauwels (80j), w.v. Augusta Van Poucke
20 Hilda Thuysbaert (76j), zuster Marie-Michel
25 Cyriel Polfliet (75j), e. v. Emma Van Bossche
28 Octavia Van Havermaet (89j), w. v. Louis Strieleman
-februari
08 Marc Ivens (27j), e. v. Godelieve De Wilde
13 Martha Van Gucht (77j), e. v. Aloïs Van Acker
20 Edgard Polfliet (66j),
23 Marcel Noens (72j), e. v. Alma Bal
24 Franciscus Van Eynde (76j), w. v. Margareta De Smet
25 Augusta Van de Voorde (81j), e. v. Romain Smet
-maart
03 Elisabeth Van Kerckhove (64j), w. v. Livien Van Hoye
08 Eveline Durinck (90j), w. v. Clement Raes
13 Maria Moens (86j), w. v. Oscar Van Eynde
21 Jules Paelinck (73j),e. v. Irma Beirnaert
-april
04 René Van den Bossche (76j), e. v. Magdalena Van Damme
09 Cyrilla Van Goethem (80j),
13 Rozée Nimmegeers (75j),
-mei
01 Marcel Dierick (47j), e. v. Emma Van der Sypt
02 Leo De Block (71j), e.v. Irma Van Bossche
07 Jozef Elewaut (93j), w. v. Theresia Callaert
10 Georges Smet (76j), e. v. Ida Mul
11 Natalie Rooms (77j), w. v. Augustin Carnoy
14 Amedé De Witte (70j),
15 Hubert De Plukker (80j), e. v. Maria D’Joos
17 Jean Van Daele (55j),
20 Emiel Schaut (80j), w. v. Filomena Sterckx
e. v. Valentine De Bruyne
-juni
02 René Nobels (58j),
06 Margaretha Bauwens (56j),
10 Irma De Vriendt (83j), Philemond Gyselinck
21 Louis De Mulder (75j), Marie De Rycke
46

-juli
-augustus
17 Elza Smet (68j),
21 Camilla Nachtegael (69j,
21 Leo Robijn (60j), e. v. Julienne Baert
-september
05 Frans Smet (82j), w. v. Maria Verbeke
08 Raphaël De Vijlder (56j), e. v. Rosa Van Mele
10 Margriet Brys (81j), w. v. Pieter De Prycker
16 Maria Jozefine Vercammen (88j), w. v. Karel Van Bocxlaer
20 Aimé Weytens (81j),
24 Desiré De Haene (68j),
28 Martha De Vijlder (66j), Gerard De Westelinck
-oktober
01 Maria De Meyer (87j),
06 Mariëtte Heirman (47j),
15 Aimée Seghers (62j), e. v. Raoul Carion
21 Maria Rijckaert (90j), w.v. Henri Vercauteren
22 August De Vylder (74j) w. v. Maria Smet
27 Albert De Baere (63j), Yvonne Aerts
-november
03 Maria De Backer (74j),
05 Jozef Verschelden (77j), e. v. Martha Schepens
16 Jozef Zaman (74j), e. v. Elza De Geest
23 Gerard Van Mele (75j), w. v. Madeleine Meersman
24 Elvire Drieghe (75j), e. v. Desiré Vercammen
25 Marianne Pillecijn (34j),
26 Gustaaf De Plukker (93j), w. v. Maria De Roeck & Maria De Clercq
28 Celesta Van Aelst (73j), w. v. Florent Stremersch
-december
02 Gerard Van Waes (70j),
03 Anny Goossens (42j),e. v. Lucien Ferket
04 Helena Van Poucke (71j),
08 Oswald De Wolf (74j), e. v. Martha De Bock
16 Edmond De Cock (84j), Elza Baert
Etienne De Meester en Georges Tallir
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