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Lezing "Kroniek uit Knokke. Uit het 
dagboek van Leopold Devos 1872-1913" 
door Danny Lannoy 
 
Wanneer : zondag 24 oktober 2021 om 10 u. 

Waar : Museum Sincfala, Pannenstraat 140 in Heist. 

Er is geen parkeermogelijkheid op de speelplaats van de 
gemeentelijke basisschool, gezien de omgevingswerken en de 
heraangelegde speelkoer. 

Belangrijk : 
Er wordt gewerkt met inschrijvingen per telefoon: 050 530 730 
 
 
Basis van de lezing is een artikel uit Rond de Poldertorens van 
1960 opgetekend door Dr. Jos Desmet over het dagboek van de 
Knokse Leopold Devos. 
 
Danny Lannoy schreef in 1976 reeds in zijn eerste uitgave ‘Van 
Polderdorp tot Badplaats’ over de 19de-eeuwse historie van 
Knokke, zijn lievelingsperiode. 
 
Leopold Devos, was kerkmeester, verzekeraar en winkelier die het 
dagelijkse leven onder de loepe nam…. Een bron van interessante 
gegevens uit de parochie Knokke, een afgelegen gehucht aan de 
Oostkust waar - het toch niet - zo rustig bleek te zijn rond de 
kerktoren. 
 
De politieke perikelen worden uit de doeken gedaan, tussen 
katholieken en liberalen en waar de liberale burgervader 
Sebastiaan Nachtegaele vooraan in de kerk zat. 
Er was onenigheid bij de verkiezingen met ongepaste praktijken 
van enkele heethoofden. Kerkelijke plechtigheden, kermissen en 
feesten werden vermeld. 
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Er was ook een hevige ruzie tussen bakker Martijn Van Damme en 
herbergier Jan Neyts, met serieuze gevolgen. 
 
Er waren problemen met het onderwijzend personeel gedurende de 
schoolstrijd van 1870 dat ook Knokke bereikte. 
 
Leopold verplaatste zich naar Brugge en in de provincie, maar 
hoe? De vuurtoren werd gebouwd, de Internationale dijk 
aangelegd. 
 
Danny Lannoy probeert aan de hand van fotomateriaal zijn kennis 
te delen over het dagelijkse leven in Knokke dat zich stilaan ging 
focussen op het zomertoerisme. Hij illustreert in feite het dagboek 
van Leopold Devos. 
 
 
 
 
 

Grafkelder Onze-Lieve-Vrouwekerkhof 
Zuid in Brugge in 3D 
 
BAAC Vlaanderen (een onafhankelijk studiebureau voor 
bouwhistorie en archeologie) en Raakvlak (de Intergemeentelijke 
Onroerenderfgoeddienst Brugge en Ommeland) graven al enkele 
maanden een deel van het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Zuid op in 
hartje Brugge. Eind mei 2021 kwamen hierbij twee grafkelders aan 
het licht. 
 
Bij deze opgravingen werden ook kistnagels gevonden, de resten 
van eenvoudige houten kisten en stoten de archeologen al erg snel 
op een 45-tal skeletten, op zo’n 50 cm onder de huidige rijweg. 
Daarnaast werden ook twee grafkelders aangesneden, waaronder 
een absolute topvondst: een bijzonder mooi beschilderd exemplaar 
uit de 14de eeuw. 
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Een beschilderde grafkelder 
Het fenomeen van beschilderde grafkelders is een vrij goed 
gedocumenteerd gegeven. Dergelijke schilderingen komen overal 
voor in het bisdom Doornik vanaf de tweede helft van de 13de 
eeuw tot in de 17de eeuw. In Brugge, waar de mooiste exemplaren 
aangetroffen zijn, zijn dergelijke grafkelders ondertussen in 
zeventien (voormalige) gebedshuizen gevonden. Aangezien een 
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overledene in die tijd binnen de 24u diende begraven te worden, 
was er geen tijd te verliezen: het metselen, pleisteren en schilderen 
van een grafkelder volgden elkaar in een sneltempo op. Het 
schilderen gebeurde hierdoor onvermijdelijk in de natte kalk, 
waardoor onbewust een soort “fresco” ontstond. 
 
Het is niet uitzonderlijk om dergelijke grafkelders aan te treffen 
tijdens archeologische opgravingen in Brugge. Zo werd eind 
februari 2021 een grafkelder van de voormalige Sint-Amandskapel 
ontdekt bij werken. De grafkelder kende helaas een slechte 
bewaringstoestand en werd, na een korte opgraving, zorgvuldig 
weer toegedekt. Het 3D-model van deze grafkelder is te bekijken 
op de website https://raakvlak.be/2021/03/20/grafkelder-sint-
amandskapel-in-3d/ 
 
Beschildering uit de 14de eeuw 
Daarentegen, de grafkelder die eind mei 2021 werd gevonden aan 
de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk is wél goed bewaard en werkelijk 
prachtig versierd. Op de lange zijden staan centraal een engel 
zwaaiend met een wierookvat, gevat tussen allerlei kruis- en 
bloemmotieven. Op de ene korte zijde staat een calvariescene 
afgebeeld: Jezus aan het kruis, geflankeerd door Maria en de 
apostel Johannes. Op de andere zijde staat een zgn. “Sedes 
sapientiae”: een Maria met kind gezeten op een troon. Op basis 
van deze beschilderingen kan de grafkelder in de (late) 14de eeuw 
gedateerd worden. 
 
De grafkelder kan helaas voorlopig niet in het echt bekeken 
worden. De binnenkant is erg fragiel en wordt daarom afgedekt 
gehouden tot de grafkelder in zijn geheel gelicht wordt. Maar geen 
nood, in afwachting van het tentoonstellen van de grafkelder, 
kunnen de beschilderingen bekeken worden in 3D, op de website 
https://raakvlak.be/2021/08/26/grafkelder-olvkerkhofzuid3d/ 
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Het Onze-Lieve-Vrouwe-kerkhof 
De Onze-Lieve-Vrouwe-kerk wordt voor het eerst vermeld in 
schriftelijke bronnen in 1075, maar is zeker ouder. Ze is een 
dochterkerk van de kerk van Sijsele, die eigendom was van de 
Utrechtse bisschopskerk. In het verleden werden al diverse 
archeologische vondsten en waarnemingen gedaan in en rond de 
Onze-Lieve-Vrouwe-kerk. Een mooi voorbeeld is de beschilderde 
grafkelder van Maria van Bourgondië die in de kerk nog zichtbaar 
is. Bij opgravingen in het hoogkoor van de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk 
in 1979 zijn, onder leiding van Hubert De Witte, aanwijzingen 
gevonden van een pre-Romaans bedehuis uit de 9de eeuw. 
 
De gronden in de onmiddellijke omgeving van de Onze-Lieve-
Vrouwe-kerk werden eeuwenlang gebruikt als kerkhof. Het Onze-
Lieve-Vrouwe-kerkhof bevindt zich zowel langs de noordelijke zijde 
van de kerk, inclusief Guido Gezelleplein, als ten zuiden van de 
kerk, waarin de huidige opgraving plaatsvindt. Op oude kaarten, 
zoals die van Marcus Gerards, is deze zone meestal ‘verscholen’ 
achter de toren. 



 8

Een derde beschilderde grafkelder 
Ondertussen werd ook een derde beschilderde grafkelder ontdekt 
door de archeologen. Ook op de wanden van deze grafkelder is 
duidelijk beschildering bewaard, zij het iets minder goed dan in de 
vorige. De geschilderde thema’s zijn gelijkaardig met op de lange 
zijden centraal een engel zwaaiend met een wierookvat, gevat 
tussen allerlei kruis- en bloemmotieven. Op de ene korte zijde staat 
een calvariescene afgebeeld: zijnde Jezus aan het kruis, 
geflankeerd door Maria en de apostel Johannes. Op de andere 
zijde staat een zgn. “Sedes sapientiae”: een Maria met kind 
gezeten op een troon. Op basis van de versiering kan ook deze 
grafkelder in de 14de eeuw gedateerd worden en is duidelijk dat 
deze iets jonger is dan de eerder gevonden grafkelders. 
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Meteen conserveren 
Om de beschildering op de grafkelders te kunnen bewaren, is het 
erg belangrijk dat de grafkelders zo snel mogelijk verder 
geconserveerd worden. Een conservatrice kwam meteen ter 
plaatse om de wanden van de nieuw ontdekte grafkelder te 
behandelen. Het effect hiervan was al duidelijk positief. Daarnaast 
worden ook nog foto’s genomen om ook van deze grafkelder een 
3D-model te kunnen maken. Deze modellen zijn niet enkel een 
goed instrument om zo veel mogelijk mensen de grafkelders te 
laten bekijken, ze zullen ook helpen bij de verdere conservatie. 
 
Bron: Raakvlak, 26 mei 2021, 26 augustus 2021 en 17 september 
2021 
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Knokke-Heist schenkt gemeentelijke 
archeologiecollectie aan Raakvlak 
 
Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft beslist om haar 
gemeentelijke archeologiecollectie te schenken aan Raakvlak met 
het oog op het bewaren, inventariseren en ontsluiten van de 
collectie voor het publiek. Deze collectie bestaat uit verschillende 
objecten zoals opgeviste Baardmankruiken en Romeins aardewerk. 
 

 
 

Romeins aardewerk 
 
De Intergemeentelijke Erfgoeddienst voor Brugge & Ommeland, 
kortweg Raakvlak, waarbij ook Knokke-Heist is aangesloten, is een 
belangrijke partner op het vlak van onroerend erfgoed. Raakvlak is 
een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) die o.a. 
archeologisch onderzoek uitvoert in opdracht van het 
gemeentebestuur. 
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Omdat Knokke-Heist niet over de mogelijkheden beschikt om de 
archeologiecollectie te bewaren zoals het hoort, neemt Raakvlak 
deze stukken over. Raakvlak zal alles volgens de kunst bewaren, 
stockeren, beschrijven, herstellen en ontsluiten voor het publiek. 
Stukken kunnen steeds in bruikleen teruggegeven worden aan 
Knokke-Heist voor toekomstige tijdelijke expo's die straks in het 
vernieuwde museum zullen plaatsvinden. Maar ook in het verleden 
werd er al goed samengewerkt. Een schoolvoorbeeld hiervan was 
de expo “Romeinen in de Zwinstreek” in 2019. 
 
Bron: KH Vandaag. De nieuwsbrief van de gemeente Knokke-
Heist, 30 augustus 2021 
 
 
 
 

Recente publicatie 

Het gouverneurshuis. Een verborgen 
parel in Brugge 
 
Auteurs: Björn Crul en Roeland Van Den Driessche 
 
Dit boek behandelt de historie van het gerenoveerde 
gouverneurshuis in Brugge. 
De Burg in Brugge is een plek vol fascinerende gebouwen met een 
rijke geschiedenis, die al meermaals uitvoerig werd beschreven. 
Een hoofdstuk ontbrak nog, namelijk dat over de geschiedenis van 
de ambtswoning van de gouverneur van West-Vlaanderen. 
 
In dit boek krijgt u voor het eerst het verhaal van deze verborgen 
parel in Brugge, waarvan de historiek ver teruggaat in de tijd. Hier 
woonden tot de 18de eeuw de bisschoppen van het bisdom Brugge 
en hielden de Franse prefecten toezicht over het Leiedepartement. 
 
Na de Belgische onafhankelijkheid namen de West-Vlaamse 
gouverneurs er hun intrek. De huidige gouverneur, Carl Decaluwé, 
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heeft in samenspraak met de Vlaamse overheid het gebouw 
gerenoveerd. De grandeur uit de Franse periode werd weer tot 
leven gebracht in een hedendaagse context. 
 
Het boek neemt u aan de hand van prachtige foto's en historische 
documenten mee door de wandelgangen en langs de bijzondere 
kunstcollectie. Ook wordt het verblijf van enkele opvallende gasten 
belicht. Een unieke blik op het gouverneurshuis. 
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Deze publicatie is uitgegeven bij Uitgeverij Lannoo en telt 160 
pagina's. 
Afwerking: hardback. 
ISBN: 9789401467209 
 
 
 
 

Bunker uit de Tweede Wereldoorlog 
blootgelegd in Knokke 
 
Bij graafwerken voor een ondergrondse garage, in de buurt van het 
Rubensplein in Knokke, zijn arbeiders in september 2021 op een 
bijzondere vondst gestoten. Ze legden een bunker uit de Tweede 
Wereldoorlog bloot, die volledig intact is. 
 

 
 
De constructie van 500 kubieke meter groot – een keukenbunker – 
maakte deel uit van de Atlantikwall tijdens de Tweede 
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Wereldoorlog. De bunker dateert uit 1943. Hij bevindt zich op 
privéterrein en is dus niet toegankelijk. 
 
Het Agentschap Onroerend Erfgoed kwam samen met archeologen 
en leden van de Vereniging Bunkerarcheo ter plaatse om de 
bunker te onderzoeken en volledig te fotograferen. Door de komst 
van de garage kan de bunker onmogelijk worden bewaard. 
Binnenkort zal de constructie dan ook afgebroken worden. 
 
Bron: Het Brugsch Handelsblad - KW, 17 september 2021 
 
 
 
 

Expo “Een jaar op het veld” in 
Blankenberge 
 

 
 
In de expo “Een jaar op het veld” zet Kusterfgoed het 
landbouwerfgoed in de kijker. De expo is het resultaat van een 
registratietraject en een mondeling geschiedenistraject waarbij 
auteur Katrien Vervaele op pad ging om de verhalen van 
landbouwers, loonwerkers en landbouwvrouwen op te tekenen. De 
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expo is te bezoeken tot 30 oktober in de bibliotheek van 
Blankenberge, Onderwijsstraat 17. 
 
Project “Een jaar op het veld” 
In 2019-2020 zette Erfgoedcel Kusterfgoed samen met CAG 
(Centrum Agrarische Geschiedenis) en andere partners in op de 
registratie en ontsluiting van het agrarisch erfgoed in het hinterland 
van de regio Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en 
Blankenberge. 
 
Eén van de initiatieven was een mondeling geschiedenisproject 
waarbij auteur Katrien Vervaele op pad ging door de kustpolders 
om de verhalen van de landbouwers vast te leggen voor het 
nageslacht. Die interviews leverden de basis voor dit themaverhaal 
dat inzoomt op enkele aspecten van het rijke landbouwverleden 
van de Kuststreek in de periode 1930-1980. De volledige verhalen 
van de landbouwers kan je lezen op www.kusterfgoed.be/verhalen/. 
 

 
 

Landbouwer Lagast aan de slag met de maaibindmachine op een veld in 
Uitkerke in de jaren 1940 (Collectie familie Lagast) 
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