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Rondleiding in de tentoonstelling 

“Verdwenen Zwinhavens” 
 
De rondleiding van 26 september 2021 in de expo “Verdwenen 
Zwinhavens” is volzet. 
De 20 leden die ingeschreven werden, hebben allemaal een 
bevestiging gekregen. 
De personen die wilden inschrijven via het antwoordapparaat, 
konden we niet bereiken omdat ze hun telefoonnummer niet 
hebben opgegeven. 
Zij worden er bij deze van verwittigd dat zij jammer genoeg niet 
kunnen deelnemen aan de rondleiding. 
 
 
 
 

Nieuwe publicatie 

Verdwenen Zwinhavens 
 
Auteurs: Wim De Clercq, Jan Trachet, Maxime Poulain 
 
Het boek “Verdwenen Zwinhavens” is verschenen ter gelegenheid 
van de gelijknamige tentoonstelling. 
 
In de middeleeuwen was de Zwinstreek een van de belangrijkste 
handelsregio's van Noordwest-Europa. Via een rist voorhavens 
langs de Zwingeul zoals Damme, Sluis en Monnikerede voeren 
volgeladen schepen naar Brugge en Vlaanderen. Met die goederen 
kwamen ook mensen en gedachten mee, en ontwikkelde zich een 
unieke culturele en productieve omgeving in het Zwingebied. Een 
combinatie van politiek-economische en natuurlijke factoren 
maakte uiteindelijk een einde aan deze gouden tijden. 
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Dit boek van de makers van de innovatieve belevingsexpo 
“Verdwenen Zwinhavens” vertelt de verborgen geschiedenis van de 
opkomst en ondergang van deze markante wereldhavens. 
 
Daarnaast bevat het boek meer dan 50 tips en 
bezienswaardigheden om de historische en groene Zwinstreek al 
fietsend en wandelend ook in het écht te beleven. 
 

 
 



 5 

Het boek is te bestellen via 
https://www.brugseommeland.be/nl/verdwenen-zwinhavens/het-
publieksboek 
of via de webshop van de Provincie West-Vlaanderen: 
https://webshop.west-vlaanderen.be/op-stap-in-west-
vlaanderen/brugse-ommeland/ 
 
 
 
 

Nieuwe publicatie 

Onze IJslandvissers 
 
Auteurs: Martin Heylen, Ineke Steevens, Stephan Vanfleteren 
 
“Met velen zijn ze niet meer, de maritieme arbeiders langs de 
kusten van het Land van IJs. De overgebleven getuigen vechten 
niet meer tegen de oceaan maar tegen de tijd. Het zijn de laatsten 
der Mohikanen van onze zee.” 
— Stephan Vanfleteren 
 
Geen enkele tak van de visserijgeschiedenis spreekt zo tot de 
verbeelding als de IJslandvisserij. De vissers vertrokken op een 
weken- of maandenlange reis van 1.900 kilometer. 
Ze werkten dag en nacht en trotseerden een wispelturige oceaan, 
zware stormen, vorst en ijzige wind. Wat dreef deze mannen naar 
dat ver gelegen eiland? De lokroep van de zee? Drang naar 
avontuur? Of was het een bittere noodzaak? 
 
Deze fraai uitgegeven box (formaat 15 x 10,5 cm) bevat een boekje 
van 64 pagina’s met teksten door Martin Heylen, Ineke Steevens 
en Stephan Vanfleteren, en 32 postkaarten met historische foto’s 
en portretten van IJslandvissers door Stephan Vanfleteren. 
 
Het is de publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling in de 
Venetiaanse Gaanderijen in Oostende van 26 juni tot 7 november 
2021. 
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Deze box is uitgegeven door Hannibal Books en de verkoopprijs 
bedraagt 24,95 €. 
ISBN 978 94 6388 795 3 
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Nieuwe publicatie 

De Kust. 4 augustus 1945. De Zomer van 

de vrijheid. Unieke luchtfoto’s van 

Knokke tot De Panne vanuit een 

Amerikaans verkenningsvliegtuig 
 
Auteurs: Birger Stichelbaut, Wouter Gheyle, Jeroen Cornilly, 
Mathieu de Meyer 
 
In dit boek trek je naar de Belgische kust. En keer je terug in de tijd 
naar 4 augustus 1945, een zonnige dag in de eerste zomer na de 
Tweede Wereldoorlog. De zomer van de vrijheid. Die dag neemt 
een Amerikaans legervliegtuig haarscherpe, bijzonder 
gedetailleerde luchtfoto’s van de hele kuststrook, van Knokke tot 
De Panne. De unieke fotoreeks, een uitzonderlijk tijdsdocument, is 
recent herontdekt in een Amerikaans archief. Je ontdekt ze in dit 
boek. Alsof je er zelf bij was kijk je mee vanuit het vliegtuig. 
 
Je ziet de badplaatsen en hun bezoekers baden en genieten in de 
zon, het strand en de strandcabines, de duinengordel, de havens, 
het ongerepte en landschappelijk rijke hinterland. Maar je ziet ook 
de vele sporen en de littekens van de oorlog die net voorbij is, met 
daarbij ook de fameuze Duitse Atlantikwall. Een Atlantikwall die ook 
in België veel ingrijpender was dan de meeste mensen vandaag 
nog weten. Het uitzonderlijke fotopanorama toont niet alleen de 
overbekende ‘highlights’, ‘de postkaarten’ van de Belgische kust. 
De foto’s tonen ook de ‘witruimte’ in en tussen de badplaatsen: 
onbebouwde stukken zeedijk, duinen met verspreid liggende villa’s 
en ongerepte polder- en duinengebieden, in de overgangstijd 
tussen elitair en massatoerisme. Ook dat maakt de fotoreeks zo 
uniek. 
 
Birger Stichelbaut en Wouter Gheyle, archeologen aan de UGent, 
ontdekten de filmrol met de foto's in de US National Archives in 
Maryland (V.S.). Zij helpen je om de vele oorlogsdetails op de foto’s 



 8 

thuis te wijzen. Coauteur Jeroen Cornilly doet hetzelfde, maar dan 
voor de kustarchitectuur. Hij schreef speciaal voor dit boek het 
verhaal van 100 jaar kusttoerisme. 
 

 
 
Het boek geeft een volledig panorama van de Belgische kust in 50 
meter luchtfoto’s en 800 verklarende hotspots en een unieke kijk op 
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de Atlantikwall en het kusterfgoed. De hotspot pagina’s van elke 
badplaats worden bovendien geïllustreerd met tientallen foto’s van 
het toeristisch leven in de jaren 1925 tot kort na de oorlog en van 
de Duitse Atlantikwall in elke badplaats. 
 
Het boek is een samenwerking tussen de Provincie West-
Vlaanderen – Atlantikwall Raversyde, de UGent vakgroep 
Archeologie en uitgeverij Tijdsbeeld. 
 
Het telt 264 pagina's, 200 illustraties waarvan 83 luchtfoto's op een 
dubbele pagina; afmetingen: 38 x 30 cm, met hardcover en is 
uitgegeven bij Uitgeverij Tijdsbeeld. 
ISBN: 978 94 9088 032 
Prijs: € 59,90 
Te koop in de boekhandel, in de shops van Raversyde, Duinpanne, 
het Zwin en het Tolhuis en via de webshop van de Provincie West-
Vlaanderen: https://webshop.west-vlaanderen.be/ 
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Recente publicatie 

De agrarische identiteit van de 

Zwinstreek 
 
Auteur: Arnout Zwaenepoel 
 
Dit rapport schetst de actuele agrarische identiteit van de 
Zwinstreek en doet een poging om aan te tonen hoe deze in de 
loop van de tijd ontstaan is. Je komt ook meer te weten over de 
verschillende hoevetypologieën, typische landschapselementen en 
plaatsnamen en legendes gelinkt aan landbouw in de zwinstreek. 
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De hoofdvraag luidt: welke is de huidige typische landbouw van de 
Zwinstreek en waarom. Daarnaast werden bijvragen geformuleerd 
als: hoe evolueerde de landbouw over de tijden heen, zijn er 
duidelijke verschillen over de grenzen, zijn er al toekomstige trends 
waar te nemen, zijn er grote verschuivingen in teelten, welke linken 
zijn er te maken met de Zwinstreek als internationaal strijdtoneel, 
welke linken zijn er te maken met het Zwin als internationale haven, 
wat zijn de typische hoevetypologieën, wat zijn de belangrijkste 
erfgoedobjecten op vlak van agrarische identiteit, hoe is de 
ontginning gebeurd, hoe verliep het transport, hoe werkte het 
polder-watersysteem in functie van de landbouw, hoe verliep de 
afzet van producten, wat waren de grote verwerkers, welke zijn de 
specifieke legendes of verhalen in de regio met een link naar de 
agrarische identiteit, welke typische landbouwtermen zijn er? 
Het rapport sluit af met suggesties voor verder onderzoek. 
 
De publicatie is te verkrijgen via de webshop van de Provincie 
West-Vlaanderen: https://webshop.west-vlaanderen.be/agrarische-
identiteit-zwinstreek.html 
 
 
 
 

Schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog 

in Knokke-Heist blootgelegd 
 
Tijdens de werkzaamheden bij de heraanleg van het Astridplein in 
Knokke-Heist is een burgerlijke schuilkelder uit de Tweede 
Wereldoorlog blootgelegd. Voor de dienst Openbaar Domein was 
dit geen echte verrassing want vooraf werden reeds proefsleuven 
gegraven omdat men vermoedde dat er zich onder de grond een 
bunker bevond. Na nuttige tips van Danny en Freddy Jones van het 
For Freedom Museum werd de exacte positie van dit bouwwerk 
uiteindelijk ontdekt. 
 
De vondst werd op 7 juni 2021 aan het Agentschap Onroerend 
Erfgoed gemeld. De kelder die onder water stond werd 
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leeggepompt. Sofie Vanhoutte, toevalsvondstverantwoordelijke 
voor West-Vlaanderen en landmeter-expert Johan Van Laecke 
kwamen op 9 juni 2021 ter plaatse voor opmetingen en het nemen 
van foto’s. Het ging om een grote kokervormige gang met 2 kleine 
ruimtes die waarschijnlijk voor voedselopslag en toilet fungeerden. 
In het dak waren verluchtingsgaten voorzien. Binnenin was nog te 
zien waar de zitbanken zich bevonden. 
 
In de schuilkelder, voorbij de zuidelijke trap, stonden met wellicht 
rode baksteen twee namen op de muur gekrast: R. Denoyel en A. 
Mosset met datum 11-4-47. Diezelfde namiddag kwam een 90-
jarige buurtbewoner langs. Het bleek Albert Mosset te zijn, die met 
zijn kameraad na de oorlog vaak in de schuilkelder speelde, en er 
zijn handtekening achterliet in 1947. Hij wist nog te vertellen dat 
zijn vader de zitbanken en de deuren voor de schuilkelder had 
gemaakt. 
 
De insluiting eind oktober 1944 was meedogenloos. De Duitse 
troepen die zich niet wilden overgeven, versterkten de bunker ter 
hoogte van het strand aan de Duin-Résidentie in Duinbergen. Die 
bunker werd vanuit Zeebrugge en de afleidingsvaarten Schipdonk- 
en Leopoldkanaal voortdurend onder vuur genomen door de 
Canadese Artillerie. Hierdoor werden veel woningen in het centrum 
van Duinbergen ernstig beschadigd. Aanvankelijk schuilde de 
bevolking in de eigen kelders. Maar de situatie was in de laatste 
dagen, eind oktober-november 1944, dermate dat het 
levensnoodzakelijk was te gaan schuilen in de speciaal door de 
gemeente Heist gebouwde schuilkelder onder de Markt van 
Duinbergen, het huidige Astridplein. Ruim drie dagen hebben 
verschillende families, alles samen zo’n 60 à 70 tal volwassenen en 
kinderen, zich schuilgehouden en doodsangsten doorstaan tijdens 
de bombardementen. 
De periode daarna werd de schuilkelder gebruikt als een plaats om 
te ravotten. 
 
De schuilkelder wordt door de aannemer afgetopt en voor de rest 
opgevuld met zand. Erboven komt een nieuw plein met veel groen. 



 13 

 
 

 
 
Bronnen: KH Vandaag, nieuwsbrief van de gemeente Knokke-
Heist, 11 juni 2021 en KW Brugsch Handelsblad, 18 juni 2021 
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Van Eeuwfeestplein naar Burgemeester 

Frans Desmidtplein 
 
Het Burgemeester Frans Desmidtplein fungeert niet alleen als een 
van de belangrijkste verkeersaders van het stadscentrum van 
Knokke en als belevings- en onthaastingsruimte voor de 
wandelaars en shoppers in de Lippenslaan, het speelt ook een 
belangrijke kunsthistorische rol in de badplaats. 

Het plein werd samen met het gedeelte van de Elizabetlaan tussen 
de Lippens- en Albertlaan in 1909 aangelegd en heette 
aanvankelijk Eeuwfeestplein. In 1922 werd hier ter herinnering aan 
de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, een gedenkzuil 
opgericht naar een ontwerp van de jonge Antwerpse architect Léon 
Stynen en in samenwerking met de beeldhouwer Guillaume 
Dumont. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd het Eeuwfeestplein omgedoopt 
tot het Burgemeester Frans Desmidtplein, ter nagedachtenis van 
de gelijknamige Knokse liberale burgemeester en 
volksvertegenwoordiger die als verzetsstrijder en politiek 
gevangene in 1944 in het concentratiekamp Buchenwald omkwam. 

De 4 bronzen beelden van soldaten met afgewend hoofd, in 
volledige uitrusting, met het geweer in rust en de loop naar boven 
vormen een sereen eerbetoon aan alle oorlogsslachtoffers. In 
tegenstelling tot de meeste oorlogsmonumenten in ons land 
refereert deze sculptuur niet naar actief oorlogsgeweld maar 
primeert veeleer het ingetogen funeraire aspect. Deze kunstzinnige 
gedenkzuil is sinds 2003 bij ministerieel besluit beschermd als 
monument. Voor een uitvoerige beschrijving van dit monument, zie: 
“Soldaten van de Zwinstreek uit de Groote Oorlog herdacht op de 
monumenten”, Rond de Poldertorens, jaargang LX, nr. 2, 3 & 4, 
december 2018, p.95-104. 

In september 2019 is de renovatie van de Elizabetlaan, het 
Burgemeester Frans Desmidtplein en de Piers de Raveschootlaan 
gestart en na 4 deelfases binnen de geplande timing afgewerkt. Op 
2 juli 2021 vond de officiële opening plaats. Voor het Burgemeester 
Frans Desmidtplein werd een diversiteit aan materialen gebruikt: 
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kleiklinkers, natuursteen, blauwsteen en een rijweg in roodbruin 
asfalt geven de site een hoogstaande en rustgevende uitstraling. 
Daarnaast werd het plein ook definitief omgetoverd tot een 
sfeervolle piazza met comfortabele zitbanken, plantvakken en een 
fontein met speelse waterstralen. 
 

 
 

Bron: KH Vandaag, de nieuwsbrief van de gemeente Knokke-Heist, 5 juli 
2021 

 
 
 
 

Volgende activiteit van Sint-Guthago op 

zondag 24 oktober 2021 
 
Op zondag 24 oktober 2021 vindt om 10.00 u. de lezing “Kroniek uit 
Knokke. Uit het dagboek van Leopold Devos 1872-1913” door 
Danny Lannoy plaats. Meer details over deze activiteit volgen in de 
Tijdingen van oktober 2021. 
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