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Lezing "De tredkranen in de Lage 
Landen" door Dirk Anthierens 
 
Wanneer : zondag 28 november 2021 om 10 u. 

Waar : Leeszaal Bibliotheek Scharpoord (1ste verdieping), Maxim 
Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist. 

Belangrijk : 
Er wordt gewerkt met inschrijvingen per telefoon: 050 530 730 
 

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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Lidmaatschapsbijdrage 2022 
 
Een nieuw jaar is weer in het verschiet en we vragen onze leden 
om zo vlug mogelijk hun lidmaatschapsbijdrage voor het jaar 2022 
in orde te brengen. 
 
Het lidgeld voor België voor gewone leden blijft ongewijzigd en 
bedraagt 25,00 euro. 
Voor 40,00 euro en meer ben je erelid. De bijdrage kan 
overgemaakt worden op het rekeningnummer BE82 8601 0615 
5768 van de Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago. BIC 
code: SPAABE22, met als mededeling “lidgeld 2022”. 
 
Instellingen en buitenlandse leden betalen 30,00 euro, over te 
maken op hetzelfde rekeningnummer. 
 
Wij blijven er voor zorgen dat er jaarlijks 4 nummers van Rond de 
Poldertorens (met hoogstaande, kwaliteitsvolle en geïllustreerde 
artikels) en 12 nummers van de Tijdingen verschijnen. Ook de 
lezingen met interessante sprekers in de herfst- en winterperiode 
en de geleide bezoeken en wandelingen in de lente- en 
zomerperiode zullen in 2022 verder plaatsvinden. 
 
Het bestuur vraagt om administratieve redenen (drukker en de 
post) om uw lidmaatschap in orde te brengen voor eind december.  
We danken u voor de medewerking, het begrip en het vertrouwen 
in de vereniging in deze moeilijke tijden. 
 

Het bestuur 
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De Onbekende Soldaat en Brugge 
 
Op 11 november, de Dag van de Wapenstilstand, wordt hulde 
gebracht aan het graf van de Onbekende Soldaat in Brussel. Bij het 
aanduiden van die mysterieuze oorlogsheld speelde Brugge een 
absolute hoofdrol. Niet alleen vond de aanduiding plaats in het 
Brugse station, het was bovendien een Assebroekse oorlogsblinde 
die uit vijf kisten de uiteindelijke onbekende soldaat mocht 
aanwijzen. Maar wat gebeurde er met de vier anderen? 
 
Vijf kisten stonden op 10 november 1922 opgesteld in het 
station van Brugge. 
De Belgische regering besliste in 1922 om een onbekende soldaat 
aan te duiden. Dat stoffelijk overschot zou worden begraven aan de 
voet van de Congreszuil in Brussel, het door Jozef Poelaert 
ontworpen monument dat verwijst naar het ontstaan van België. Als 
eerbetoon aan allen die sneuvelden voor het vaderland. 
 
Om te vermijden dat de identiteit ooit bekend zou raken, werd een 
bijzondere procedure bedacht. Op vijf begraafplaatsen, waar het 
Belgische leger zware slag had geleverd, werd er telkens één 
willekeurige kist opgegraven met het stoffelijk overschot van een 
ongeïdentificeerde militair, van wie zelfs de rang en graad 
onbekend waren. Al deze kisten werden naar het station van 
Brugge gebracht, waarna een blinde oud-strijder één kist zou 
aantikken. En dat zou de onbekende soldaat zijn, luidde de 
procedure, die op 10 november 1922 uitgevoerd werd. 
 
Wachtzaal als rouwkapel 
Die vrijdagmorgen stonden verscheidene afgevaardigden van de 
militaire overheden op het perron van het Brugse station op ’t Zand. 
In de verte naderde een trein uit De Panne. Aan boord bevonden 
zich vijf lijkkisten: uit Luik, Namen, Antwerpen, het slagveld aan de 
IJzer en de zone van het bevrijdingsoffensief in Vlaanderen. 
 
Om 9.15 uur weergalmde het piepende geluid van de stoppende 
trein. Onder klaroengeschal droegen invalide oorlogsveteranen de 
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vijf kisten naar de wachtzaal van eerste klas, die als rouwkapel 
ingericht was. 
 

 
 
Tientallen oorlogsverminkten hielden binnen de wacht, buiten 
stonden gewapende troepen. Iedereen met naam en faam van de 
militaire en burgerlijke overheden trok naar de Sint-
Salvatorskathedraal, waar om 10 uur een lijkdienst voor alle 
gesneuvelde soldaten plaatsvond. 
 
Vierde kist van links 
Omstreeks 16 uur stopte een wagen aan de woning van 
oorlogsblinde Renold (“Raymond”) Haesebrouck. De 
Assebroekenaar, die het zicht verloor tijdens gevechten rond 
Diksmuide, was verkozen om de onbekende soldaat aan te wijzen. 
Om 16.31 uur stipt verwelkomde minister van Landsverdediging 
Albert Devèze hem in het Brugse station en begeleidde hem 
vervolgens naar de geïmproviseerde rouwkapel met de vijf acajou 
kisten. 
 
Een voor een raakte Haesebrouck de kisten aan, nam in het 
midden plaats en zei: “De vierde kist van links bevat het stoffelijk 
overschot van de onbekende soldaat van België, meneer de 



 7

minister”, terwijl hij met zijn witte stok de kist aanwees. Nadat hij 
een lauwerkroon op de kist legde, kreeg het volk de kans om vanuit 
een open deur de kisten te groeten. 
 
Acht oorlogsinvaliden 
Minister van Landsverdediging Devèze bracht 's anderendaags, 11 
november 1922, vroeg in de ochtend een lange militaire groet aan 
de vijf kisten. Acht oorlogsinvaliden – vier van wie de linkerarm en 
vier van wie de rechterarm geamputeerd moest worden – droegen 
de kist van dé onbekende soldaat naar buiten, onder de op klaroen 
gespeelde veldmars en Brabançonne. 
 
Eerst werd de kist in de foergon geplaatst, daarna stapten de 
vertegenwoordigers van de verschillende overheden op. Wanneer 
de trein zich in beweging zette, werd het nationale volkslied 
gespeeld, traag en op gedempte toon. Als de trein Brugge verliet, 
weerklonk de zegeklok. 
 
In alle stations op het traject tussen Brugge en Brussel hing de 
tricolore halfstok en stonden de perrons vol. Als de trein passeerde, 
namen de mannen hun hoofddeksel af. Op een veld staakten 
landbouwers even hun ploegwerk om met neergebogen hoofd en 
hun klak in hun samengevouwen handen hun respect te tonen. 
 
Koning Albert I 
Omstreeks 9.50 uur kwam de trein aan in het Brusselse 
Noordstation. De acht oorlogsinvaliden droegen de kist naar een 
rouwkapel, onder een erehaag van de 70 regimentsvlaggen. 
Halfweg werd er halt gehouden en somde een mannenstem de 
namen van de dorpen en steden op van de heldhaftige veldslagen, 
“waar de Belgische soldaat zich met roem overlaadde, ’t zij 
zegevierend uit den strijd kwam, ’t zij met eere sneuvelde”. 
 
In de rouwkapel, waar de hoogste machten van het land en ouders 
van vermiste soldaten stonden, stapten om 10.10 uur koning Albert, 
met stormhelm en degen, en prins Leopold binnen. Ze bogen voor 
de kist en bleven daarna geruime tijd met de hand aan de helm 
staan. 
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Daarna vertrok de stoet, met de kist van de onbekende soldaat op 
een kanonaffuit, en om 11.05 uur arriveerde hij aan de met tricolore 
draperieën omstrengelde Congreskolom. Tussen de twee grote 
bronzen leeuwen was een put gedolven. Voor de eigenlijke 
begrafenis hechtte de koning de hoogste militaire medailles op de 
Belgische vlag op de kist. De generaals van alle geallieerde legers 
volgden zijn voorbeeld. 
 
Op drie plaatsen in Brussel weerklonken kanonschoten en in het 
Park van Brussel werd een ballon van vijf kubieke meter, met 
daaraan de Belgische vlag, opgelaten. Om 11.25 uur stipt stopten 
alle klaroenen voor een minuut stilte. Een indrukwekkend moment, 
want ook het verkeer stond één minuut stil. Zelfs in koffiehuizen 
stonden de mensen op. 
 
Na de minuut stilte lieten enkele mannen met touwen de kist in de 
kelder zakken. Daarop werd een steen geplaatst, met bronzen 
plaat. Lang kan de tekst “1914-1918. Hier rust een Onbekende 
Soldaat, voor ’t Vaderland gesneuveld” niet gelezen worden, want 
die verdween meteen onder een berg bloemen. Eerst van 
prominenten, daarna van families, die tot ’s avonds laat 
aanschoven. 
 
Vier zandgraven 
Maar wat gebeurde er intussen met de vier andere onbekende 
soldaten? Daarvoor keren we terug naar Brugge, die 11de 
november 1922. Op het moment dat de kist van dé onbekende 
soldaat in Brussel aankwam, vindt in Brugge een kleine ceremonie 
plaats voor de vier overige onbekende soldaten. 
 
Daarna werden de vier kisten op kanonaffuiten naar de militaire 
begraafplaats in Assebroek gebracht (zie onderstaande foto's). 
Langs het parcours brandden alle straatlantaarns, die voor de 
gelegenheid in een rouwfloers gewikkeld waren. Her en der hingen 
Belgische vlaggen halfstok, langs de kant stonden scholen en 
verenigingen rijen dik. En ook al regende het, alle mannen hielden 
hun hoofddeksel in de hand. 
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De aardeweg aan de noordkant van het kerkhof stond vol burgers. 
Naast de vier graven stonden omwille van plaatsgebrek enkel de 
overheden en enkele genodigden, onder wie Renold Haesebrouck 
(zie onderstaande foto). Hij verkoos de begrafenis van de vier 
onbekende soldaten in Brugge boven die van de onbekende 
soldaat in Brussel. 
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Om 11 uur stipt werden de kisten naar beneden gelaten (zie foto 
hieronder). Er klonken twee kanonschoten. Het leven – of toch 
waar de schoten gehoord werden – viel voor één minuut stil. De 
treinen, trams en wagens zetten hun motor uit, tot wanneer álle 
klokken van de stad om 11.01 uur luidden. 
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Geen plan of register beschreef waar de graven van de vier overige 
onbekende soldaten zich bevonden. Pas na goed zoeken kon men 
de plek vinden: vier doodgewone zandgraven twee aan twee, 
gescheiden door een graspad, met een sobere kapstok in 
Doornikse steen als grafteken, waarop staat: “Onbekend, militair, 
stierf voor België”. Voor hen geen zuil met leeuwen, eeuwige vlam 
en koninklijke groet. 
 
Waarom Renold Haesebrouck? 
Renold Haesebrouck – Raymond genoemd – werd geboren op 5 
oktober 1892 in Sint-Michiels, als oudste uit een gezin van acht 
kinderen. Hij begon te werken bij Jagers, het latere 
Brugeoise/Bombardier, maar werd op 1 oktober 1912 ingelijfd als 
soldaat bij de Lansiers in Beverlo. Enkele maanden voor het einde 
van zijn legerdienst brak de oorlog uit. 
 
Op 24 oktober 1917 verkende hij met zijn patrouille de vijandelijke 
stellingen in Diksmuide. In de daaropvolgende strijd doorboorden 
granaatscherven zijn ogen. De dokters zouden uiteindelijk 42 
scherven bij hem verwijderen. Eén scherf lieten ze in zijn hoofd 
zitten omdat het te riskant was om die weg te nemen. Tot eind 
1918 verbleef hij in het militair hospitaal, in de registers van het 
Nationaal Verbond van Oorlogsinvaliden staat hij ingeschreven als 
nummer 1. 
 
Na de bevrijding trouwde Raymond met Clara Van de Cayzele. Hij 
woonde in de Wantestraat in Assebroek, in een huis dat hij volgens 
sommige bronnen had gekregen van koningin Elisabeth. Hij 
onderhield geruime tijd contact met de koningin en had een zeer 
sterke band met het koningshuis. Waarom raakte nooit bekend, 
maar volgens sommigen zou hij zich in de loopgraven op koning 
Albert I hebben gegooid toen er plots geschoten werd tijdens één 
van zijn bezoeken. Die band zou er ook voor gezorgd hebben dat 
hij de onbekende soldaat mocht aanduiden, wat op zijn grafsteen 
vermeld staat. 
 
Renold Haesebrouck overleed op 25 augustus 1951 in Assebroek 
en werd begraven in Oostkamp, nabij zijn ouders, volgens zijn 
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laatste wens. Zijn archief schonk de familie in juli 2013 aan de stad 
Brugge. 
 
Bron: Olivier Neese, Krant van West-Vlaanderen, editie van 7 
november 2014. Archieffoto's: Stadsarchief Brugge, 
www.beeldbankbrugge.be. 
 
 
 
 

Nieuwe publicatie 

100 jaar NSB Dudzele 
 
Voor dit jubileumboek werd heel wat opzoekingswerk verricht. Het 
hele archief van de vereniging werd doorzocht en tal van 
krantenartikels uit de voorbije jaren werden gelezen. Daarnaast 
werd ook gebruik gemaakt van verhalen van de kinderen van 
getuigen en van zaken die al die tijd op papier bijgehouden werden. 
Er werd ook veel materiaal teruggevonden via de Erfgoedcel van 
de Stad Brugge die een rijke geschiedenis bezit en heel wat 
fotomateriaal. In die ganse geschiedenis heeft de NSB heel wat 
gedaan. Zo waren er de bevrijdingsfeesten, het bijplaatsen van de 
namen van de burgerslachtoffers van de oorlog en de site aan de 
brug van Dudzele waar een monument werd geplaatst voor de 
militairen die daar met hun toestel neergehaald werden. Op die 
plaats wordt een herdenking gehouden voor de bemanning van de 
Blenheim Bomber die daar neergehaald werd. Bij de oprichting van 
het monument in Dudzele kon familie van één van de piloten 
verwelkomd worden. Het boek is uiteindelijk een werk geworden 
met 200 foto’s. 
 
Dit jaar wordt het 100 jaar bestaan van NSB Dudzele en het 100 
jarig bestaan van de unieke herdenkingskapel gevierd. De 
herdenkingskapel en de vereniging NSB Dudzele zijn zeer nauw 
met elkaar verbonden. Op 30 juli 1919 nam de Dudzeelse 
gemeenteraad het besluit om een gedenkkapel te bouwen op de 
rand van het kerkhof te Dudzele, aan de Westkapelse Steenweg. 



 13

De keuze voor de oprichting van een gedenk- of herdenkingskapel 
was een tot zesmaal duurdere keuze dan het plaatsen van een 
standbeeld of herdenkingsplaat. De gedenkkapel verving tevens de 
reeds geplaatste vredes- of vrijheidsboom. Pas in 1920 liet de 
regering toe dat men een gesneuvelde naar de eigen gemeente 
kon laten overbrengen, met andere woorden gesneuvelden konden 
ontgraven worden en naar eigen dorp of streek overgebracht 
worden voor wie dit kon of wou betalen. In Dudzele is dit niet 
gebeurd. Elke Dudzeelse gesneuvelde, met een gekende 
begraafplaats, is ter plaatse aan het front op verre militaire 
begraafplaatsen gebleven. Dit betekende dat de gedenkkapel een 
plaatsvervangend graf zou worden voor alle gesneuvelde 
dorpelingen, inclusief de vermisten. 
 
Een bouwopdracht werd toegekend voor de bouw van een kapel en 
een “Feestcomiteit der Soldatenfeesten” werd opgericht. De 
herdenkingskapel werd ingewijd op 6 juni 1920. Onder andere een 
enorme strooienpop, die de Duitse keizer symboliseerde, werd 
verbrand. Om goed voor de kapel te kunnen zorgen, werd het 
Komiteit van de Kapel der Gesneuvelden opgericht in december 
1921. In 1923 werd door het Komiteit beslist om naast de kapel een 
ereperk aan te leggen en tevens om van alle gesneuvelden een 
foto in de kapel te plaatsen. 
 
In 1975 werd het Komiteit opgeheven en de kas ging over in deze 
van NSB Dudzele. Hierdoor verkreeg NSB Dudzele de belangrijke 
opdracht tot verdere zorg over de unieke kapel met bijhorend 
ereperk. De NSB is een vaderlandslievende pacifistische 
organisatie, zonder politieke voorkeur, die uiteindelijk maar vier 
dingen wenst: nooit meer oorlog, het herdenken, vrijheid en 
solidariteit. 
 
Herinneren en herdenken evolueert, zo ook binnen NSB Dudzele. 
Na de Eerste Wereldoorlog zochten oud-strijders en vuurkruisers 
erkenning voor hun daden en het leed. Zij wensten ook hulde voor 
hun gesneuvelde kameraden. In het dorp waren er Sinterklaas- en 
Kerstfeestjes voor de kinderen van de strijders maar ook bals waar 
iedereen welkom was. De Tweede Wereldoorlog zou echter een 
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wig drijven tussen de oud-strijders en oorzaak worden van soms 
felle ruzies. De vuurkruisers vonden immers hun plaats niet meer 
naast soldaten die de 18-daagse veldtocht hadden doorstaan. Het 
verschil bleek voor sommigen onoverbrugbaar en er volgden 
enkele woelige jaren vijftig waar oud-strijders en vuurkruisers zich 
elk achter hun eigen vlag schaarden. Maar de rangen van de oud-
strijders en vuurkruisers dunden stilaan uit en met een hogere 
leeftijd kwam wellicht ook bedaardheid. De oud-strijders en de 
vuurkruisers zaten terug samen in de kerk op de 11 
novembervieringen. Stilaan werden solidariteit en vrede terug 
sleutelwoorden. 
 
In 2010 werden de Dudzeelse burgerlijke oorlogsslachtoffers 
toegevoegd in de kapel. In 2014 werd een herdenkingssite 
ingehuldigd voor de Engelse vliegtuigbemanning die omkwam aan 
de Herdersbrug in juli 1940. Momenteel wordt ook onderzoek 
gevoerd naar Duitse gesneuvelden op het Dudzeelse grondgebied. 
De Last Post blazers van de Menenpoort hebben ook ooit gespeeld 
te Dudzele.  
 
Het boek "100 jaar NSB Dudzele" kan besteld worden door 
overschrijving van 20,00 euro op de rekening van NSB Dudzele 
met nr. BE39 3800 0123 6419 met vermelding van “Boek 100 jaar 
NSB Dudzele”. Het boek kan na 7 november 2021 afgehaald 
worden bij Erik Snauwaert, Damse Steenweg 53, Dudzele, tel. 050 
59 92 49. Het boek kan ook verzonden worden mits een meerkost 
van 8,00 euro. 
 
 
Bronnen: KW Brugsch Handelsblad, 1 oktober 2021 en website 
NSB Dudzele: http://wo1dudzele.brugseverenigingen.be/ 
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Geen Sint-Guthago feestnamiddag dit 
jaar 
 
De jaarlijkse feestnamiddag die normaal plaatsvindt in december 
kan dit jaar niet doorgaan. Door de onzekere corona-
omstandigheden was het niet mogelijk om de feestnamiddag 
voldoende op voorhand te kunnen organiseren. Hopelijk lukt dit wel 
weer volgend jaar. 
 



 16

 

 
 

Brugge, replica middeleeuwse kraan 
 

www.guthago.net 


