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Lezing "De tredkranen in de Lage 
Landen" door Dirk Anthierens 
 
Wanneer : zondag 22 maart 2020 om 10 u. 

Waar : Museum Sincfala, Pannenstraat 140 in Heist. 

Parkeergelegenheid: op de speelplaats van de gemeentelijke 
basisschool Het Anker (bereikbaar via de Felix Timmermansstraat). 
 
 
Vanaf de 13de eeuw verschijnen de eerste tredkranen in de 
belangrijkste havensteden van het toenmalig graafschap 
Vlaanderen (Damme, Brugge…) en het hertogdom Brabant 
(Antwerpen, Brussel, Mechelen…). Daarna verspreidden de kranen 
zich verder over Nederland, Duitsland en Engeland. 
 
Vooral door de studie van de stadsplattegronden uit de 16de en 
17de eeuw kunnen vele tredkranen worden getraceerd. 
 
Aan de hand van divers iconografisch materiaal worden de 
verschillende types toegelicht. 
 
Dirk Anthierens (Antwerpen 1947) is ere-departementshoofd van 
de ingenieursopleiding aan de Universiteit Antwerpen. 
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Verslag van de jaarlijkse Feestnamiddag 
op 15 december 2019 
 
Op zondagnamiddag 15 december 2019 kwamen 19 Sint-
Guthagoleden samen in zaal “In ’t Dorp” in Westkapelle voor de 
jaarlijkse Feestnamiddag. Zij werden verwelkomd door voorzitster 
Caroline Terryn. 
 
De namiddag startte met de toespraak van de voorzitster, die 
hieronder volgt, met een opsomming van de activiteiten van 2019. 
 
"’Over Kasselrijen en kaarten in Vlaanderen’, Paul Vandewalle, 
februari. Een kasselrij is een administratief en rechtsgebied. In het 
jaar 1000, onder graaf Boudewijn V, ontstonden de eerste 
kasselrijen. Er waren veel kasselrijen: 18 in totaal, grote en kleine. 
De kaart van Ferraris verscheen in 1776 en de kasselrijgrenzen zijn 
hierop zeer correct weergegeven. Op de kaarten die Paul 
Vandewalle toonde was te zien dat het Brugse Vrije de grootste 
kasselrij was en Ninove de kleinste. 
 
Lezing ‘750 jaar De Lieve’ door Caroline Terryn, zondag 24 maart 
2019. 750 jaar geleden nam Gent haar eerste kunstmatige 
zeeverbinding in gebruik. Het kanaaltje naar Damme was amper 5 
meter breed, maar Gent onteigende in het Brugse Vrije een strook 
van 77 meter breed voor de Lievebermen. Goed nieuws: de 
procedure voor de bescherming van de Lievebermen is gestart. 
Geen dag te vroeg want in Moerkerke was boer Landsocht van 
plan de dijk om te zetten in akker en dat gaat ten koste van het 
reliëf: bij elke ploegbeurt wordt de dijk genivelleerd. 
 
Lezing ‘Sweethearts. Verliefd op de bevrijder’ door Dirk Musschoot, 
april 2019. N.a.v zijn boek Van Franschmans en Walenmannen 
over de grensarbeid ook al voorgesteld voor St Guthago. Deze keer 
over de honderden Vlaamse vrouwen die na de bevrijding in 1944 
verliefd werden op een Brits militair. Soms leidde dat tot een 
huwelijk. Sommige Britse eenheden verbleven hier langer, zoals de 
eenheden van het vliegveld in Sint-Denijs-Westrem. Daar is een 
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familie met drie zusters getrouwd met Engelse soldaten. In de 
euforie van de bevrijding ontstonden spontane dansfeesten en er 
werden ook dansfeesten en galabals georganiseerd door 
gemeentebesturen en de legerleiding. Het Britse leger nam de 
ontspanning en het amusement voor hun soldaten in eigen handen. 
In steden zoals Antwerpen en Brussel werden grote hotels 
afgehuurd De meisjes waarmee ze mochten dansen werden 
geselecteerd via katholieke organisaties. 
 
Wandeling ‘De veranderingen langs ‘Des Abts Weghe’ op de grens 
van Hoeke met Westkapelle, door de eeuwen heen’ o.l.v. Jan 
Tilleman in mei. ‘Des Abts Weghe’ (nu Oude Sabsweg genoemd) 
was een weg van de abten waarlangs een tiende van de 
opbrengsten van het land, naar het ‘Tiendehof’ van de Sint 
Kwintensabdij in Oostkerke gebracht werd. In september 2018 was 
deze wandeling al een eerste keer geprogrammeerd, maar toen 
was het weer zo slecht en zo weinig volk dat de wandeling niet 
doorging. Opnieuw op 19 mei, maar dan was het weer slecht weer. 
Toch maar doorgegaan en geen spijt van, want zeer boeiend. We 
konden binnen kijken in de monumentale Friese schuur van de 
familie Buyck die in de tweede helft van de 18de eeuw moet 
opgericht zijn. Met een grondplan van 24 x 14 m, één van de 
grootste exemplaren in Noord West-Vlaanderen. 
 
Bezoek aan de Sint-Jacobskerk te Brugge o.l.v. Noël Geirnaert, 29 
juni 2019. Ook het weer niet mee, want hittegolf. De ere-archivaris 
en redacteur van Rond de poldertorens is ook voorzitter van het 
kerkbestuur van de Sint-Jakobskerk. In die hoedanigheid leidde hij 
de rondleiding in dat mooie barokinterieur. Het huidige gebouw is 
het resultaat van grondige verbouwingen en uitbreidingen van de 
13de tot in de 16de eeuw. Het rijk barok interieur is hoofdzakelijk 
barok van heel hoog niveau, maar bevat nog verschillende 
belangrijke laatmiddeleeuwse elementen. Opmerkelijk zijn de 
koperen grafplaten. ‘Vlaamse topstukken’ zijn beschermd. Alles bij 
elkaar bevat de kerk meer dan 700 stukken met erfgoedwaarde, 
van de 15de tot de 20ste eeuw. De kerk bezit ook enkele 
kunstwerken die verband houden met de Zwinstreek, het 
werkgebied van onze heemkundige kring. Het Sint-Leonardusaltaar 
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bevat een beeld afkomstig uit Dudzele. De Sint-Jakobskapel was 
ook de tweede pleisterplaats voor de pelgrims na Hoeke. Het beeld 
van Sint-Lenaard in de kerk van Dudzele uit de 18de eeuw is een 
replica. Het origineel staat in de Sint-Jacobskerk te Brugge. 
 
Rondleiding in het centrum van Dudzele en bezoek aan het 
heemkundig museum De Groene Tente met Dirk Pieters, 15 
september 2019. Een hele grote notenboom in de tuin van de 
voormalige pastorij, het huis van Amaat Vyncke, 5 jaar 
onderpastoor en vriend van Guido Gezelle en Albrecht Rodenbach. 
De heemkring Dudzele was er gehuisvest in 1986. Het bezoek aan 
Dudzele startte in de Sint-Lenardsstraat met een korte rondleiding 
in het centrum van Dudzele. Verder een kort bezoek binnen in de 
kerk en het kerkhof, om te eindigen in het heemkundig museum De 
Groene Tente. In 2017 werd de opstelling in het museum grondig 
gewijzigd. In plaats van zoveel mogelijk voorwerpen tentoon te 
stellen in verschillende thema’s is er nu een chronologische 
opstelling met data die telkens een belangrijke gebeurtenis in 
Dudzele belichten. Dit geeft een goed overzicht van de 
geschiedenis van Dudzele. 
 
Lezing ‘Decor van het verleden, het rijke patrimonium van Knokke-
Heist’ door Danny Lannoy, oktober 2019. Een lezing aan de hand 
van een PowerPoint-presentatie met beelden van alle 
deelgemeenten. Hij startte in Ramskapelle. Wat ik mij nog herinner 
is dat hij zei dat alle gemeentescholen van 1875 dezelfde 
architectuur hadden. Mooie foto van het kursaal van Heist dat 
vernield werd in 1944. Via het getoonde beeldmateriaal kregen we 
een zicht op het verdwenen bouwkundig erfgoed en het nog 
bestaande patrimonium. Ideaal om later de expo in het 
Cultuurcentrum Scharpoord te bezoeken. Tot 12 januari. 
 
‘Westkapelle, een baken in de Zwinstreek’ door Jan Bode, 
november, n.a.v. de restauratie na de brand in 2013. Dit was al de 
derde brand. In 1405 werd de kerktoren van Westkapelle verwoest 
in een oorlog met de Engelsen. In 1412 werd ze reeds hersteld met 
financiële steun van de Vier Leden van Vlaanderen. In 1675 
verwoestte een blikseminslag de kerktoren opnieuw. De 
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poldertoren bleef dan tot 1905 zonder spits. Na het ontstaan van 
het Zwin in 1134 was de toren van Westkapelle een belangrijke 
baken voor de koopvaarders die vanop zee richting Brugge voeren. 
 
Dat brengt ons bij de film van deze middag: een aflevering van de 
10 delige TV reeks ‘Rond de Noordzee’ van Lander Deweer en 
Arnout Hauben. Arnout Hauben maakte een avontuurlijke en 
historische tocht van vijfduizend kilometer rond de Noordzee. Van 
Brugge over de Engelse kust naar de Noorse fjorden, tot in 
Antwerpen, Hij ging op zoek naar de rijke geschiedenis van die zee 
en verzamelde verrassende verhalen die zich op en rond het water 
hebben afgespeeld. Verhalen uit de ijstijd en de prehistorie, de 
komst van Vikingen en noodlottige superstormen.” 
 
Na deze toespraak volgde dan de vertoning van een deel uit de 
eerste aflevering van de reeks “Rond de Noordzee”. Het betrof het 
gedeelte over de start in Brugge, de Damse Vaart, Hoeke met Jan 
Tilleman en Het Zwin. 
 
Daarna volgde nog de vertoning van een korte film over Jan 
Tilleman, gemaakt door Michiel Dierickx. Michiel Dierickx volgt van 
2019 tot 2021 een bacheloropleiding aan de enige 
kunsthogeschool in Vlaanderen, met name “Luca School of Arts”, 
afdeling Sint Lucas in Brussel. Voor een thesis kreeg hij de 
opdracht om een korte documentaire over een persoon of enig 
ander bijzonder item in de regio Brugge te maken. Geïnspireerd 
door de documentaire reeks “Rond de Noordzee” van Arnout 
Hauben, is hij bij Jan Tilleman terecht gekomen. 
 
De Feestnamiddag werd vervolgens naar aloude gewoonte 
besloten met het nuttigen van de boterkoeken met koffie of thee. 
 

Marc De Meester 
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“Niet meer zwijgen. Joodse inwoners, 
vluchtelingen en onderduikers in 
West-Zeeuws-Vlaanderen” 
Tentoonstelling in het Belfort te Sluis (tot 10 
mei 2020) 
 
75 jaar bevrijding van Auschwitz 
Op 27 januari 1945 werd het vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. 
75 jaar later wordt rond dit tijdstip in heel Europa stilgestaan bij het 
lot van de Joden, Roma, Sinti en andere vervolgde minderheiden 
door de nazi’s. In het Belfort te Sluis wordt naar aanleiding daarvan 
het lot herdacht van de Joodse inwoners, vluchtelingen en 
onderduikers in West-Zeeuws-Vlaanderen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Lange tijd was over hen weinig bekend en konden 
wij over hen niet anders dan zwijgen. Recent onderzoek heeft 
echter nieuwe gegevens over hen aan het licht gebracht. We 
hoeven over hen daarom niet meer stil te zijn, maar kunnen hun 
namen en verhalen opnieuw vertellen. 
 

 
Voetbalwedstrijd tussen een Sluis' en een Joods-christelijk elftal, 

1939-begin 1940 - © collectie gemeente Sluis 
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Joodse inwoners en onderduikers 
Er zijn twee Joodse personen bekend die in West-Zeeuws-
Vlaanderen geboren zijn en die gestorven zijn in de 
vernietigingskampen van Auschwitz en Sobibor, Rosa Muller en 
Sonja Adler. Ook waren tijdens de oorlog enkele Joden 
ondergedoken in West-Zeeuws-Vlaanderen. Veel over hen is 
helaas niet bekend. 
 

     

Sonja Adler, geboren op 5 januari 1923 te         Bekendmaking van de politie te  
      Sluis en omgebracht in Auschwitz,      Schoondijke van 4 juli 1940 waarin alle 
                30 september 1943      niet-arische inwoners worden gesom-  
        © collectie gemeente Sluis     meerd binnen een week te vertrekken uit 
        de gemeente - © collectie gemeente Sluis 

 
Joodse vluchtelingen 
In Sluis woonden aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog 
een wisselend aantal van 300-400 Joodse vluchtelingen, afkomstig 
uit Duitsland en Oostenrijk. Zij waren opgegroeid in een gemengd 
Joods-christelijke omgeving, maar werden volgens de Duitse 
rassenwetten toch beschouwd als Joden. Andere, “voljoodse” 
vluchtelingen bekeerden zich in Sluis en hoopten zo bescherming 
te krijgen. 
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Ingehaald door de oorlog 
De protestantse vluchtelingen werden ondergebracht in een 
pensionaat, de katholieken in een klooster. Ze mengden zich onder 
de Sluizenaars, waarbij soms spanningen ontstonden. De kinderen 
gingen naar de christelijke basisschool in Sluis. Muziekvereniging 
Apollo vond haar dirigent onder de vluchtelingen. De Korenbeurs 
werd de stamkroeg van de vluchtelingen. 
In mei 1940 werden de vluchtelingen ingehaald door de oorlog. Van 
de meesten is het lot niet bekend. Van degenen wier lot bekend is 
weten we dat ze dat ze óf de oorlog overleefden, of omkwamen in 
de kampen van Westerbork, Auschwitz en Sobibor. 
 

 

Voormalig Pensionaat te Sluis waar Joodse-protestantse vluchtelingen uit Duitsland en 
Oostenrijk verbleven -© collectie gemeente Sluis 

 

 
Joods-katholieke communicantjes te Sluis, 1939-begin 1940 - © collectie gemeente Sluis 
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Adresgegevens 
Belfort Sluis, Grote Markt 1, 4524 CD Sluis 
sluis@vvvzeeland.nl, 0117-461200 
www.belfortsluis.nl 

Openingstijden 
Tot en met 10 mei 2020 
Woensdag t/m zondag 13.00-16.30 uur 
 
 
 
 

Nieuwe publicatie 

De luchtoorlog boven Zeeland – delen 3A 
en 3B – Zeeuws-Vlaanderen 
 
Auteurs: Wim de Meester en Kees Stoutjesdijk 
 
Op 15 april 2020 wordt een nieuwe, zeer bijzondere uitgave over 
Zeeuws-Vlaanderen gepresenteerd. Het is getiteld “De luchtoorlog 
boven Zeeland, deel 3, Zeeuws-Vlaanderen”. Dit boek (in twee 
delen) beschrijft niet alleen de luchtstrijd in de meidagen door de 
Armée de l’Air, de Aeronavale en de Royal Air Force contra de 
Luftwaffe boven Zeeuws-Vlaanderen, maar alle voorvallen die zich 
in de periode 1939-1945 in dit meest zuidelijke deel van Zeeland 
hebben voorgedaan. Het is een afgewogen mix van militair-
historische feiten, aangevuld met het menselijke verhaal van de 
betrokken bemanningsleden, hun families en andere slachtoffers, 
waaronder uiteraard de bevolking van Zeeuws-Vlaanderen. 
 
Begindagen van de oorlog 
Er is aandacht voor specifieke onderwerpen zoals de uitschakeling 
op de eerste oorlogsdag van een Duitse Staffel bommenwerpers 
van het type Heinkel He 111 boven Vlaanderen en Zeeuws-
Vlaanderen. Beschreven wordt de vergeefse inzet van de Franse 
jachtvliegtuigen in pogingen om de Franse (en later de Belgische 
troepen) luchtdekking te geven. De afloop van de Mei 1940 
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campagne gaat over naar Operatie Dynamo, de evacuatie van de 
ingesloten Franse en Britse troepen bij Duinkerken. De pogingen 
van de Luftwaffe om deze geallieerde inzet tegen te gaan, is niet 
ongemerkt aan Zeeuws-Vlaanderen voorbij gegaan. 
 
De zomer en herfst van 1940 
Na afloop van de geslaagde evacuaties volgen achtereenvolgens 
de “Battle of Britain”, in samenhang met de “Battle of the Barges”. 
Een gedetailleerde weergave van de pogingen van de Royal Air 
Force om de opbouw van de Duitse invasievloot te verhinderen. 
De bommenwerpers van Bomber Command en Coastal Command 
zijn in de zomer en herfst van 1940 vrijwel iedere nacht in actie, 
ook boven Zeeuws-Vlaanderen en de Westerschelde. 
Hun pogingen en de tegenmaatregelen van de Luftwaffe en de 
Kriegsmarine worden minutieus weergegeven. 
 
Geallieerde luchtacties en Duitse reacties 
Daarna volgen tot medio de zomer van 1944 de steeds 
omvangrijker wordende nachtelijke bombardementen van de RAF 
naar doelen in Duitsland en de bezette gebieden. Tot medio 
november 1943 zijn er ernstige verliezen als gevolg van de Duitse 
Nachtjagd en de zware luchtafweer, opgesteld rondom Vlissingen, 
Breskens en Terneuzen. Vanaf de zomer van 1942 komen daar 
ook de missies bij van de Amerikaanse luchtstrijdkrachten, die bij 
daglicht de oorlog naar Duitsland brengen, maar daarbij de 
Luftwaffe met haar Bf 109’s en Fw 190’s en (opnieuw) de zware 
afweer op haar weg vindt. Zware luchtgevechten zijn het gevolg. 
De vele daaruit voortkomende verliezen van beide zijden worden 
zeer accuraat weergegeven. De Amerikanen staan er overdag niet 
alleen voor. De tactische luchtstrijdkrachten van de RAF met haar 
B-25 bommenwerpers en de vele Spitfires en Typhoons geven de 
Duitse bezetter geen moment rust. 
 
De luchtoorlog ten tijde van de bevrijding in 1944 
De bevrijdingsperiode van begin september tot begin november 
1944 wordt een ongekende periode van afzien voor de bevolking, 
de bezetter en de geallieerden. Dit heeft alles te maken met de 
terugtrekking van het ingesloten Duitse 15e Armee, direct gevolgd 
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door operatie Switchback. De vrijmaking van de toegang tot de 
Westerschelde. Hiervoor moeten de Duitse troepen in “De zak van 
Breskens” en de kustbatterijen op Walcheren en West Zeeuws-
Vlaanderen worden uitgeschakeld. 
Een dramatische gebeurtenis is het bombardement op Breskens op 
11 september 1944. Minder bekend zijn echter de vergelijkbare 
aanvallen vanuit de lucht op de Kanaalzone van Gent naar 
Terneuzen, Biervliet en Hoofdplaat, Schoondijke en Oostburg, 
Sluis, Cadzand en Retranchement door de bommenwerpers van 
No. 2 en No. 84 Group RAF. Tevens worden de bombardementen 
op 11 oktober 1944 op Fort Frederik Hendrik door de Lancasters 
van Bomber Command uitgebreid weergegeven. 
Geheel onbekend is tot nu toe de inzet van de Amerikaanse IX. Air 
Force gebleven. De auteurs hebben de documenten in de 
archieven weten te achterhalen, waardoor dit stukje geschiedenis 
aan de vergetelheid kan worden onttrokken. 
 
Tot april 1945 
De publicaties besluiten met de inzet van de Barrage Balloon 
Squadrons van de Royal Air Force, die operationeel zijn van 
november 1944 tot en met eind april 1945. Het operatiegebied 
concentreert zich boven de Westerschelde, de haven van 
Terneuzen en de Westerscheldedoorgang ter hoogte van 
Kloosterzande. Een nog niet eerder weergegeven geschiedenis. 
 
Veel extra gegevens 
Ondanks de grote hoeveelheid data die al in het archief van Wim 
de Meester aanwezig is, bleek dat een aanvullende zoektocht in de 
archieven en naar families van de betrokken bemanningsleden nog 
een grote hoeveelheid vaak uniek materiaal opleverde. Veel 
gegevens en vooral foto’s en documenten die in de uitgave zijn 
opgenomen, zijn derhalve nooit eerder gepubliceerd. Dit is mogelijk 
geworden door goede samenwerking met onder meer het archief 
van de gemeente Sluis en het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie. Aanvullende informatie en foto’s kwamen beschikbaar via 
bevriende auteurs en historici. Het dankwoord in het boek is dan 
ook substantieel. 
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Waar verkrijgbaar? 
De publicatie over Zeeuws-Vlaanderen in haar geheel omvat ruim 
300 foto’s. De boeken worden uitgevoerd als hardcover in z/w druk 
op A4 staand formaat. Iedere band omvat meer dan 350 pagina’s. 
Tot 15 april 2020 is de uitgave via voorinschrijving te koop voor de 
introductieprijs van € 45,95 (exclusief verzendkosten). 
Voorinschrijven kan via info@ww2research.nl via Wim de Meester 
w-demeester@ww2research.nl of w-demeester@planet.nl, 
telefoon: 0647585504, 0172424529 of 0651471389. 
De boeken zullen na 15 april 2020 bij de meeste boekhandels in 
Zeeland te koop zijn. 
 
Presentatie op 15 april 2020 in het Belfort te Sluis 
De boeken worden voorgesteld op woensdag 15 april 2020 in de 
raadszaal van het Belfort, Grote Markt, 4524 CD Sluis. 
Programma (o.v.): 
13.00 uur: zaal open  
13.30 uur: begin programma met bijdragen van: 
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-Burgemeester mr. Marga Vermue van Sluis over het belang van 
oorlogsherdenkingen en voortgaand historisch 
oorlogsonderzoek 

-Kees Stoutjesdijk over De Luchtoorlog boven Zeeuws-
Vlaanderen 

-Colonel Thomas Fisher over de relatie van het hedendaagse 
Duitsland t.o.v. de Tweede Wereldoorlog 

-Colonel Mark Maddick 
-Mr. Marvin Naumann namens de nabestaanden van de 
omgekomen piloten 

-Wim de Meester, officiële overhandiging eerste exemplaren van 
“De luchtoorlog boven Zeeuws-Vlaanderen” 

14.45 uur: afsluiting en receptie 

Boekenstand aanwezig, inclusief gelegenheid tot aankoop en 
signeren van de boeken. 
 
 
 
 
 
 

Volgende activiteit van Sint-Guthago op 
zondag 26 april 2020 
 

Op zondag 26 april 2020 vindt om 10.00 u. de lezing “Het 
gebastioneerde systeem rond 1600 in de Nederlanden: modellen, 
toepassingen en hun makers”, door Piet Lombaerde plaats. Deze 
lezing gaat door in het Museum Sincfala te Heist. Meer details over 
deze activiteit volgen in de Tijdingen van april 2020. 
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Stadskraan in Brugge rond 1525; Simon Benings, München, StB, cod. lat. 
23638, fol. 11v 

 

www.guthago.net 


