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Dinsdag 9 april vond de derde lezing over de eerste wereldoorlog plaats: na de
spreekbeurten van Jos Henckens en Rombout Nijssen was het de beurt aan Martin
Boonen over: Maaseik, een bezette stad.
Lokaal 3 van het Cultureel Centrum kon de toeloop maar nauwelijks aan. Dat er bijna honderd
jaar na de Groote Oorlog nog zoveel belangstelling voor deze duistere periode uit onze
geschiedenis is, bewijst dat de Pater Sangerskring terecht vijf lezingen over dit thema
organiseert.
Vooral het verhaal van Martin Boonen over wat die oorlog voor
Maaseik heeft betekend, hoe de inwoners deze periode
doorkwamen, wat een invloed dit heeft gehad op onze stad in het
verloop van de twintigste eeuw, dit verhaal heeft dinsdagavond de
Maaseikenaar van de 21 ste eeuw veel bijgebracht. De spreker
slaagde er uitstekend in aan de hand van documenten en foto’s
het Maaseik van honderd jaar geleden terug tot leven te brengen.En
als slot kregen we nog een verrassing: en film gemaakt door
mevrouw Stevigny, de achterkleindochter van Emile Stevigny,
afkomstig uit Brugge en inspecteur van belastingen en accijnzen in
Maaseik tijdens de eerste wereldoorlog. Hij werd als weerstander
te Maaseik in 1917 in Schaarbeek gefusilleerd. Zijn
achterkleindochter, student aan de filmacademie maakte een
filmportret van haar overgrootvader en kwam via het legerarchief
in Maaseik terecht. En bij wie kon ze beter terecht dan bij Martin
Boonen! Deze film maakte trouwens een diepe indruk op de
talrijke aanwezigen.

Emile Stevigny

Frater Van den Hout

Jan Segers

De volgende lezing (nummer 4) komt er al weer snel aan: dinsdag 23 april 2013 om
20 uur in de bovenzaal van café De Beurs.
Dr. Luc Vandeweyer, historicus aan het rijksarchief in Brussel, komt dan spreken
over: “Overlevingsstrategie van het Belgisch Leger tijdens de Groote Oorlog”.

Voor meer informatie zie onze website: www.patersangerskring.org

