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Lezing “Het genetisch geheugen van 
Vlaanderen” door Prof. dr. Maarten 
Larmuseau 
 
Wanneer : zondag 16 oktober 2022 om 10 u. 

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

 
Ieder van ons heeft via het DNA een uniek en levend 
archiefdocument overgeërfd. Genetici gaan daarom als 
archeologen in het genetisch materiaal op zoek naar sporen uit het 
verre en recente verleden van een bevolking of familie. Tijdens 
deze lezing stelt Prof. dr. Maarten Larmuseau het genetisch 
geheugen van Vlaanderen voor. Hierbij zullen o.a. prehistorische 
migraties, de Spaanse Nederlanden, koekoekskinderen, 
familienamen en koning Albert I de hoofdrol spelen.  
 
Prof. dr. Maarten Larmuseau is geneticus en bioloog, 
gespecialiseerd in genetische genealogie en genetisch erfgoed. Hij 
is verbonden aan de KU Leuven, UAntwerpen en Histories vzw. 
Zijn wetenschappelijk onderzoek omtrent de historische frequentie 
aan buitenechtelijke kinderen, de genetische achtergrond van 
moederlijnen en familienamen, de genetische identificatie van 
historische relieken van heiligen, Franse en Belgische Koningen, 
en het genetisch onderzoek op basis van archeologische vondsten, 
krijgen veelvuldig internationale erkenning bij collega’s, de media 
en het brede publiek. 
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Resten klokkengieterij gevonden aan 
Sint-Annakerk in Brugge 
 
Tijdens archeologische opgravingen aan de Sint-Annakerk zijn voor 
het eerst in Brugge resten van een klokkengieterij gevonden. 
 
De archeologische opgravingen, uitgevoerd door de firma RAAP 
België, gingen vooraf aan de opfriswerken rond de Sint-Annakerk. 
Voorafgaand aan die opfriswerken werd een gescheiden 
rioleringsstelsel aangelegd. Tijdens de opgravingen zijn honderden 
skeletten opgegraven uit de periode 16de-18de eeuw. Rond de 
kerk lag tot het midden van de 19de eeuw immers een kerkhof. 
 
Bijzondere vondst 
Wel bijzonder – voor het eerst in Brugge – is de vondst van resten 
van een klokkengieterij. Dat er in de buurt van een kerk een 
klokkengieterij actief was, is niet verwonderlijk. Een klok is immers 
een zwaar en delicaat object en daarom werden klokken zo dicht 
mogelijk bij de kerk gegoten. 
 
Uit welke periode de klokkengieterij dateert, moet verder onderzoek 
uitwijzen. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel verwijst de gieterij naar 
de Sint-Annakapel opgericht omstreeks 1500 als hulpkapel van de 
parochie Sint-Kruis, ofwel naar de kapel die begin 17de eeuw werd 
gebouwd. Pas in 1668 werd Sint-Anna een zelfstandige parochie 
en werd het Sint-Annakerk. 
 
Kerkrekeningen 
In de kerkrekeningen van 1624 worden twee betalingen voor 
kerkklokken vermeld op naam van Sander, Jacques en Robert de 
Bon. In de Sint-Annakerk hangen nu vijf klokken. Vier zijn recent, 
want de vorige werden in WO II door Duitsers meegenomen. Eén 
klok dateert uit 1599 en komt uit de buurt van het Noord-Franse 
Arras. 

(Chris Weymeis) 
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© RAAP België 

 
Bron: Krant van West-Vlaanderen, 15 september 2022 
 
 
 
 

Krabben vangen onlangs toegevoegd als 
immaterieel erfgoed 
 
De kunst van het krabben vangen vindt plaats aan de Belgische 
kust, meer bepaald op golfbrekers - in de volksmond 'pieren' 
genoemd. Aan het uiteinde van zo'n pier liggen de stenen vaak 
schots en scheef op en naast elkaar, waardoor er bij eb kleine 
spelonken ontstaan met stilstaand zeewater. Krabben blijven bij het 
wegtrekken van het water vaak in die spelonkjes zitten, verscholen 
in het zand of onder een steen, op de loer voor voedsel. Dat is 
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precies waar je ze hebben wil. Maar om de dieren uit hun 
schuilplaats te lokken, heb je aas nodig. 
 

 
 
Dat vind je op een pier gelukkig overal rondom je in de vorm van 
mossels, die een ware delicatesse zijn voor de krab. Je plukt een 
ongeopende mossel en breekt die met een mesje open (of gooit 
hem kapot op de pier), zodat het 'snot' van de mossel goed 
zichtbaar is, want daar komt de krab natuurlijk op af. Je bindt de 
mossel aan een stukje touw, vis- of nylondraad dat je hebt 
meegenomen en laat hem in een spelonk zakken. Je beweegt er 
wat mee, best zo dicht mogelijk bij de 'donkere' randen van de 
spelonk waar potentieel krabben verscholen kunnen zitten, en laat 
de dieren erop afkomen. 
 
Om er echt eentje boven te halen, zijn er een paar technieken, die 
te maken hebben met hoe toegewijd de krab ten aanzien van zijn 
voedsel is: ofwel blijft hij echt aan de mossel of het touw hangen en 
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trek je hem naar boven, ofwel laat hij los en lok je hem naar een 
ondieper stuk waar je hem aan zijn achterlijf kan vastnemen en 
hem rustig uit het water kan tillen. Zo vang je een krab. Uiteraard 
let je erop dat een meeuw de krab niet komt wegpikken, en zet je 
het diertje altijd netjes terug op de plek waar je hem uit het water 
hebt gehaald. 
 
Vermoedelijk zullen niet in elke badplaats even fervent krabben 
gevangen worden. Het zal ook afhangen van de samenstelling van 
de pieren. Sommigen zijn meer 'dichtgemetseld' dan anderen, 
waardoor het aantal spelonken en dus het aantal 
vangopportuniteiten verschilt. In mijn herinneringen lagen er in 
Knokke-Heist erg goeie pieren om krabben te vangen, want ze 
hadden al vanaf het begin scheve stenen. Ook in Wenduine is het 
goed krabben vangen, ook al liggen de scheve stenen daar vooral 
echt op het uiteinde van de pier. 
 

Stijn Demarbaix 

© Creative Commons. Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 licentie. 
 
Bron: Nieuwsbrief Werkplaats immaterieel erfgoed, 30 juni 2022 
 
 

Wat is immaterieel erfgoed? 
 
Immaterieel (cultureel) erfgoed zijn gewoontes, kennis en praktijken 
van vandaag, die mensen hebben meegekregen en graag willen 
doorgeven aan toekomstige generaties. Immaterieel-
erfgoedpraktijken evolueren doorheen de tijd en veranderen met 
ons mee. 
 
Het zit in hoe we spelen en verhalen vertellen, in eetcultuur of dans 
en muziek, circus, carnaval, feesten en rituelen, in kweek- en 
landbouwtechnieken en in de vaardigheden van de vaklui die 
(weten hoe ze) dingen maken. Immaterieel erfgoed is van iedereen, 
en van alle tijden. Het zit ook overal. Van Alveringem tot Mol of 
Zelzate, Antwerpen tot Hasselt en Brussel. Ingebed in de levendige 
(super) diversiteit aan mensen, culturele tradities en praktijken die 
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onze samenleving rijk is. Van oud en jong, van hier en ginder, van 
de stad en de randstad, en in alle mogelijke mengvormen die erbij 
zijn gaan horen. 
 
Immaterieel erfgoed is niet-tastbaar 
Het zit in hoofden en handen van mensen. Je groeit er vanzelf mee 
op of je kiest er op een gegeven moment bewust voor. In elk geval 
vergt het oefening en vooral veel doen. 
En natuurlijk ook andere dingen: zonder kostuums geen parade, 
geen vakman zonder atelier. 
 
Immaterieel erfgoed is er in alle maten en soorten 
Het kan van alles zijn. Daarom wordt het vaak in 
deelverzamelingen, zogenaamde ‘domeinen’, verdeeld. Het kunnen 
praktijken zijn die met vertellen en taalgebruik te maken hebben, 
thuishoren in muziek en podiumkunsten, rituelen, feesten of 
gebruiken zijn, onder sport en spel vallen, bij natuur en landbouw 
horen, iets te maken hebben met eten en drinken, of een ambacht, 
vakmanschap of techniek zijn. 
 
Werkplaats immaterieel erfgoed 
Werkplaats immaterieel erfgoed is de organisatie voor immaterieel 
erfgoed in Vlaanderen die zich inzet om de kracht van immaterieel 
erfgoed in het hart van hedendaags en divers samenleven 
tevoorschijn te halen en te versterken. Zij zijn er voor al wie rond 
immaterieel erfgoed in de weer is. En mét al wie er mee de 
schouders onder zet: in de erfgoedsector en ver daarbuiten, in 
binnen- en buitenland. Als UNESCO-geaccrediteerde ngo willen zij 
zo mee zorgen voor de levendige tradities en praktijken van 
morgen, met een aanpak vol samenwerking, kruisbestuiving en met 
telkens actuele invalshoeken. 
 
Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl 
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Tentoonstelling in het Belle Epoque 
Centrum Blankenberge: “Fietsen door de 
belle époque” 
 
Het Belle Epoque Centrum in Blankenberge organiseert, onder de 
noemer ‘Belle Epoque Schatten’, jaarlijks een tijdelijke thema-expo 
waarbij telkens een ander aspect uit de belle-époqueperiode wordt 
belicht. Dit jaar is dat de fiets. 
 
De fiets is de dag van vandaag niet meer weg te denken uit het 
straatbeeld. In veel steden is de fiets hét vervoersmiddel bij uitstek. 
De eerste fiets – toen nog een loopfiets – zag het levenslicht 
omstreeks 1817. Tegen 1900 was de fiets hipper dan ooit onder de 
burgerij. Het was niet alleen een statussymbool, maar bood ook de 
vrijheid om de natuur te ontdekken. En dat was meteen de start van 
het fietstoerisme. 
 
Met de uitvinding van de rubber luchtband – door ene John Dunlop 
– en de goedkopere massaproductie, werd het stalen ros geleidelijk 
aan ook toegankelijk voor Jan met de pet. 
 
Waarom hadden fietsen een klein en groot wiel? Hoe zagen de 
eerste wielerwedstrijden eruit? En wist je dat de fiets ook de 
emancipatie van de vrouw bevorderde? 
 
De start van het fietstoerisme bracht ook de eerste Flandriens op 
de been. In Blankenberge sloeg de wielergekte al in 1869 toe met 
een ‘concours de vitesse’: één van de eerste wielerwedstrijden van 
het land. In 1893 werd er in Blankenberge een heuse ‘véloclub’ 
opgericht. Drie jaar later opende ter hoogte van de Van 
Maerlantstraat de eerste velodroom de deuren. Deze was echter 
geen al te lang leven beschoren: in 1907 werd er voor het laatst 
een wedstrijd verreden. 
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Deze tentoonstelling loopt in samenwerking met KOERS - Museum 
van de wielersport, Eperon D’Or Izegem, Vives SpellenLAB, 
Cinematek, Koninklijk Belgisch Filmarchief Brussel, Het 
Letterenhuis Antwerpen en de Professeur VélO. Het Belle Epoque 
Centrum kreeg voor de expo een unieke collectie belle-
epoquefietsen in bruikleen van het wielermuseum in Roeselare en 
de Brugse ‘Professeur Vélo’ zal ook figureren. Het Letterenhuis in 
Antwerpen roept de periode op aan de hand van oude 
reclameaffiches en het Koninklijk Belgisch Filmarchief zorgde voor 
een audiovisuele meerwaarde. 
 
De tijdelijke expo ‘Fietsen door de belle époque’ loopt van 1 
oktober 2022 tot en met 18 juni 2023 in het Belle Epoque Centrum, 
Elisabethstraat 24, 8370 Blankenberge en is inbegrepen in de 
toegangsprijs. 
 
Het Belle Epoque Centrum is open van dinsdag t.e.m. zondag, van 
14 tot 17 uur. Tickets zijn verkrijgbaar aan de balie of via 
www.belleepoquecentrum.be 
 
 
 
 

Nieuwe publicatie 

Stad in oorlog. Brugge 1940-1944 
 
Auteur: Filip Debaillie 
 
Over de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Brugge verschenen al 
veel boeken, over WO I al wat meer dan WO II. Maar opvallend 
genoeg was er tot dusver weinig aandacht voor de ontwikkelingen 
van de Tweede Wereldoorlog in onze provinciehoofdstad. En daar 
wil Filip Debaillie nu iets aan doen. Hij verzamelt al dertig jaar lang 
onder meer historische foto’s en kaarten. Van Brugge bezit hij zo’n 
300 tot 400 beelden. Daar heeft de auteur er honderd uit 
geselecteerd om er een geschiedkundig relaas aan te koppelen. 
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De focus ligt op het sociale leven: hoe ervaarden de Bruggelingen 
de oorlog? Wat is er gebeurd toen de Duitsers op 28 mei 1940 – 18 
dagen nadat ze België zijn binnengevallen – aan de stadspoorten 
stonden? Aanvankelijk was alles behoorlijk rustig. Daar had de 
burgemeester toen ook op aangedrongen. Maar al snel doken er 
wrevel en honger op. Men moet ook beseffen dat we hier spreken 
over een stad. In tegenstelling tot het platteland was open ruimte 
schaars. Zo gingen inwoners bijvoorbeeld in stadsparken 
aardappelen telen om die hongersnood enigszins op te vangen. 
 
De auteur pluisde ettelijke archieven, documenten en affiches uit 
om een correct relaas te kunnen schetsen. 
 

 
 
Ook het verhaal achter de coverfoto is opvallend. Die foto is 
afkomstig uit een privécollectie van een Duitse officier. We zien er 
een peloton bezetters staan op de Grote Markt, bij het standbeeld 
van Jan Breydel en Pieter de Coninck. Ze wachten op orders en 
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andere soldaten. Tegelijk merken we rechts enkele kinderen op die 
de troepen gadeslaan. Kinderen hadden toen geen besef van de 
oorlog, wat het leger of soldaten nu precies waren. Het is de eerste 
keer dat ze de oorlog van zo dichtbij zien. 
 
Opvallend: alle foto’s in het boek zijn door Duitse soldaten 
genomen. Er wordt niet alleen aan de binnenstad aandacht 
geschonken, maar ook aan de Brugse rand. 
 
Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Bonte, Heidelbergstraat 5, 
8200 Brugge; 208 pagina’s, harde kaft - 24x19 cm. Prijs: 29,95 €. 
ISBN: 9789464009521 
 
 
 
 
 

Laatste IJslandvaarder Amandine 
schittert weer: een dynamisch 
visserijmuseum 
 
Twee jaar geleden werd gestart met een eerste bespreking om na 
20 jaar een nieuwe dimensie te geven aan de museale invulling 
van het museumschip Amandine. 
 
Eerst moest de staat van het schip bekeken worden. Door de 
insijpelingen had de structuur van het museum het zwaar te 
verduren, maar ook het schip begon langzaam af te takelen. Na 
een eerste inspectie in januari 2021 werd een eerste raming 
gemaakt van 1 miljoen euro. Onmiddellijk werd bekeken om de 
museale invulling afzonderlijk te behandelen. Hiervoor werd een 
apart dossier ingediend bij Toerisme Vlaanderen door Toerisme 
Oostende. Het wordt een dynamische invulling over het rijke 
visserijverleden van Oostende. 
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Naast de technische complexiteit werd ook gekeken om zo weinig 
mogelijk hinder te veroorzaken in de omgeving. Al snel was het 
plaatsen van een soort sarcofaag rond de Amandine een must. 
Naast de noodzakelijke herstellingen op het dek, wordt het schip 
volledig gezandstraald en nadien geschilderd met een 
driecomponenten-epoxyverf. 
 
De drooglegging van de IJslandvaarder Amandine dateert van 
2000. Na 22 jaar zal ze vanaf begin december opnieuw schitteren 
als een ‘baken’ voor alle Oostendenaars en ook de talrijke 
bezoekers die Oostende aandoen. Naast de museale waarde heeft 
het schip ook een historische waarde. Het schip werd in 1960 
gebouwd in Oostende op de scheepswerf Panesi en deed zijn 
proefvaarten in 1962. Het is de laatste getuige van een rijke 
maritieme geschiedenis en hard labeur tijdens de tochten naar 
IJsland. De Amandine bleek zeer succesvol te zijn. In de zomer 
beviste ze de gronden rond Zuid-IJsland en in de winter in de straat 
van Dover en de Noordzee. Vanaf 1974 werd de Amandine een 
echte IJslander. De vangsten bestonden hoofdzakelijk uit 
kabeljauw, schelvis, rode poon en pladijzen. De Amandine liep voor 
het laatst op 3 april 1995 de haven van Oostende binnen. Daarmee 
viel ook het doek over de Oostendse IJslandvaart. 
 
De Amandine is die laatste getuige. Daarom werd gevraagd, met 
ondersteuning van Watererfgoed Vlaanderen vzw, aan het kabinet 
van de minister voor Onroerend Erfgoed om de Amandine te 
beschermen als monument. De kostprijs van de werken werd 
geraamd op 423.500 euro. Op 1 juli nam Toerisme Oostende vzw 
het dagelijkse beheer van de Mercator en de Amandine over en is 
de toekomst van beide schepen verzekerd. 
 

(PM) 
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De laatste IJslandvaarder 0.129 Amandine kreeg al een eerste nieuwe 

verflaag om het roesten tegen te gaan. © Peter Maenhoudt 
 
Bron: KW, 20 juli 2022 
 
 
 
 

Volgende activiteit van Sint-Guthago op 
zondag 20 november 2022 
 
Op zondag 20 november 2022 vindt om 10.00 u. de lezing 
“Forestiers van Vlaanderen” door Veronique Lambert plaats. Deze 
lezing gaat door in de leeszaal van de Bibliotheek Scharpoord (1ste 
verdieping), Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist. Meer details 
over deze activiteit volgen in de Tijdingen van november 2022. 
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Volksverhuizing 

 

 
 

Deel van een DNA molecule 
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