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Lezing “De Forestiers van Vlaanderen” 
door Véronique Lambert 
 
Wanneer : zondag 20 november 2022 om 10 u. 

Waar : Bibliotheek Scharpoord, Maxim Willemspad 1, 8300 
Knokke-Heist. 

 
 
In de loop van de 11de eeuw bombardeert een monnik van de 
Gentse Sint-Pietersabdij een zekere Liederik van Harelbeke tot 
stamvader van de Vlaamse dynastie en legt op die manier de basis 
voor de “legende van de forestiers van Vlaanderen”. Maar was dat 
werkelijk een legende? Wat is waarheid? Wat is fictie? En wat was 
de betekenis van dit verhaal over de oorsprong van de graven van 
Vlaanderen? Véronique Lambert legt allemaal het haarfijn uit. 
 
Véronique Lambert (1966) is doctor in de geschiedenis 
(specialisatie middeleeuwse geschiedenis) en master 
cultuurmanagement. Ze werkte als redacteur, gastprofessor (UGent 
en UA), erfgoedcoördinator en onderzoeker. Sinds 2018 is ze 
directeur en conservator van het kasteel van Laarne.  
Lambert heeft tientallen publicaties op haar naam staan en 
coördineerde tal van culturele projecten en tentoonstellingen, het 
meest recent de spraakmakende tentoonstelling NADIR in Laarne. 
Ze wordt vaak gevraagd als adviseur en expert in het kader van 
erfgoedprojecten en ontsluiting van onroerend erfgoedsites. Ze is 
tevens sinds lang lid van de Vlaamse Heraldische Raad, 
bestuurder bij Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en lid van de 
algemene vergadering van Herita. 
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Bezoek aan HEY 
 
Wanneer : zondag 18 december 2022 om 10 u. 

Waar : Belevingscentrum HEY, Pannenstraat 138, 8300 Knokke-
Heist. 

Reserveren is verplicht : het aantal deelnemers is beperkt tot 15. 
Reserveren kan op caroline.terryn@telenet.be of op 050/500.651 
(niet op het antwoordapparaat inspreken). Ten laatste tegen 10 
december. 
 
 
In 1960 stichtte de Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago 
een poldermuseum in Lissewege. Het verhuisde in 1969 naar het 
Oud Schoolgebouw in Heist en kreeg de naam Heemkundig 
Museum Sincfala voor polder en visserij, onder beheer van een 
vzw. Johan Ballegeer was de eerste conservator. Tijdens de eerste 
jaren ijverden een aantal vrijwillige pioniers om het vele 
landbouwalaam en vissersgereedschap te verzamelen, dat in de 
jaren 1960 en 1970 door een technische evolutie dreigde verloren 
te gaan. Het museum werd dan ook een typisch heemkundig 
museum met nadruk op de Zwinstreek waar verschillende 
ambachten en hun werktuigen werden gepresenteerd. Begin 2000 
kreeg het de naam Sincfala met een nieuw bezoekerscentrum. In 
2022 werd het totaal vernieuwde belevingscentrum geopend met 
een nieuwe hal, het vernieuwde paviljoen en atelier. De klemtoon 
ligt nu op het verleden, het heden en de toekomst van Knokke-
Heist. Dit boeiende verhaal wordt via de modernste technieken op 
het gebied van beleving aan de man gebracht. Een echte 
metamorfose dus! Geïnteresseerd? Op zondag 18 december om 
10u00 neemt een gids je mee op ontdekking in het nieuwe HEY.  
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Lidmaatschapsbijdrage 2023 
 
Een nieuw jaar is weer in het verschiet en we vragen onze leden 
om zo vlug mogelijk hun lidmaatschapsbijdrage voor het jaar 2023 
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 
2023”. 
 
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, verschijnen, evenals de Sint-Guthago Tijdingen. Ook de 
lezingen met interessante sprekers in de herfst- en winterperiode 
en de geleide bezoeken en wandelingen in de lente- en 
zomerperiode zullen in 2023 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. 
 

Het bestuur 
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Recente publicatie 

Onze IJslandvaarders. Deel 1 (A tot K) en 
deel 2 (L tot Z) 
 
Auteur: Johan Depotter 
 
In “Onze IJslandvaarders” wordt een indringend beeld geschetst 
van 970 Vlaamse IJslandvaarders en hun gezinnen. Het is een 
epos over de onmenselijke en levensgevaarlijke werkom-
standigheden van deze zeelieden, over de sociale verhoudingen 
met de duinenheren en over de polemieken en loonconflicten met 
de rederijen. 
 
In de periode 1815-1938 zijn honderden kustbewoners vanuit 
Duinkerke of Grevelinge (Gravelines) aangemonsterd op Franse 
zeilschepen, de zgn. goélettes. Wat bezielde deze kustvissers en 
landwerkers om op IJsland te varen? In 1860 voeren 129 
Duinkerkse schepen af naar IJsland. 
 
Grosso modo waren daarvoor 2.000 zeelui nodig, onder wie veel 
kustbewoners uit Adinkerke, De Panne, Koksijde, Oostduinkerke, 
enz. De campagne van 1867 verliep met niet minder dan 241 
schepen en met 4.029 bemanningsleden. De zeilschepen waren 
gemiddeld bemand door een twintigtal zeelieden. 
 
Onder de zeilschepen waren er verschillende types. Soms waren 
het ronduit gammele schepen. En van de navigatietoestellen 
moeten we ons niet veel voorstellen. 
 
Op de IJslandschepen was alles heel primitief. Aan stuurboord was 
een groen licht, aan bakboord een rood. ’s Nachts en ook onder ’t 
zeilen, brandde hoog in de mast een wit licht. De lampen waren 
eenvoudige petroleumlampen. Bij mistig weer had men een bel of 
een met de hand bediende sirene aan de boeg. Een sextant was 
niet op alle schepen aanwezig, ook een barometer was een luxe. 
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De vissers hielden nauwlettend de zee, de lucht en de zeedieren in 
de gaten. Zo voelden ze aan wat komen zou.” 
 
Een zeereis duurde van april tot september. Het waren zeer lange 
werkdagen van kollen en verwerken van de vangst. Er werd gevist 
met een zware kollijn van 75 meter lang naar kabeljauw en heilbot. 
De kollijn was vervaardigd uit fijn gehekelde hennep (kol). 
 
Meestal was dit op diepten van ongeveer 150 meter, vaak bij 
gevaarlijke klippen en dit in een bijtende koude en bij striemende 
regen en stormweer. Vooral in Oost-IJsland heerste vaak een 
scherpe noordoostenwind met vliegende stormen en met zeer 
zware golven. Het wachten op beter weer kon lang duren, heel 
lang. En als er geen wind stond, dobberde men dagenlang op zee, 
wat tijd- en geldverlies betekende. 
 
Stormweer en ijsschotsen maakten van de reizen naar IJsland 
levensgevaarlijke expedities. In april 1888 verging het schip ‘Dame 
Blanche’ met 19 man aan boord. Huizenhoge golven waren de 
oorzaak. Zo werd ook het schip ‘De Perle’ tussen twee ijsbergen 
geplet en verdronken vier vissers. 
 
Tot op het einde van de 19de eeuw was er voor de zieken en 
gewonden slechts sporadisch assistentie van de Franse 
oorlogsschepen met artsen en verplegers aan boord. En tot 1857 
was er zelfs geen opvangtehuis in IJsland voor gestrande 
zeelieden. De meest voorkomende kwalen aan boord waren 
bronchitis, fijt en gastritis. De maagontstekingen waren te wijten 
aan de eenzijdige voeding en de overmaat aan alcohol. Vele 
IJslandvaarders hadden dan ook een alcoholverslaving. 
 
De samenhorigheid aan boord was van levensbelang. Een 
homogene samenstelling van de manschappen was cruciaal. Een 
kapitein probeerde dan ook die matrozen te behouden, die het best 
bij z’n temperament en karakter pasten. Meestal monsterde men 
aan met vrienden en buren. 
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Deze kustbewoners kozen dus zeker niet voor het avontuur, laat 
staan voor de roem. Neen, het was een bittere noodzaak om een 
goede cent bij te verdienen. In vergelijking met de soms 
slabakkende kustvisserij betaalde een IJslandreis goed. Je kon 
makkelijk het dubbele of zelfs het drievoud krijgen van het loon van 
een landbouwknecht. De reizen waren soms financiële meevallers, 
zodat de IJslandvaarders een eigen boot voor het beoefenen van 
de kustvisserij konden laten bouwen. En met de voorschotten 
konden de vissers hun duinwoonst afbetalen en de pacht van de 
zandakkering. 
 
In die tijd waren de duinen eigendom van de zogenoemde 
duinenheren. Jachtwachters in dienst van de rijken waren een luis 
in de pels van de IJslandvaarders. Niet onlogisch, gezien ze de 
helft van het jaar vers vlees moesten missen. Bij hun terugkeer 
konden de meesten dan ook niet aan de verleiding weerstaan om 
te gaan stropen. 
 
Het boek ‘Onze IJslandvaarders’ is een standaardwerk. Gedreven 
door passie verzamelde auteur Johan Depotter jarenlang alles wat 
met de Belgische IJslandvaarders te maken had. Hij ging in 
archieven in binnen- en buitenland op zoek naar namen en naar 
families. Het resultaat is een vuistdik werk, met een alfabetisch 
overzicht van alle teruggevonden namen. 
De auteur is afkomstig uit Oostduinkerke en zelf achterkleinzoon 
van IJslandvaarder August Desaever. 
 
De twee boekdelen beslaan samen 1.216 pagina’s en zijn prachtig 
geïllustreerd met talloze foto’s, afbeeldingen en tijdsgebonden 
documenten. 
 
De twee delen zijn uitgegeven bij uitgeverij Academia Press. 
ISBN: 9789401481670 (deel 1) en 9789401481687 (deel 2). 
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Manuscript in de kijker 
Oudste kopie van de Regel van de 
Tempeliers 
 
In de collectie middeleeuwse handschriften van de Openbare 
Bibliotheek Brugge bevinden zich twee opmerkelijke Latijnse 
teksten uit de geschiedenis van de Tempeliers. 
 
De eerste tekst is de Regel van de Tempeliers: Regula 
commilitonum Christi. Deze Regel werd toegekend aan de Orde 
tijdens het Concilie van Troyes (1129), waarbij de Orde ook de 
officiële erkenning kreeg van paus Honorius II. De Openbare 
Bibliotheek Brugge bezit de oudste gekende kopie van deze tekst. 
Ze is bewaard in handschrift 131 (folio’s 2r-17v), een twaalfde-
eeuws convoluut afkomstig uit de cisterciënzerabdij Ten Duinen. 
 
De Regel van de Tempeliers verschilt van andere regels (bv. de 
Benedictijnse Regel) in die zin dat voor de eerste keer geestelijke 
en militaire aspecten verzoend moesten worden. De Tempeliers 
waren namelijk niet enkel monniken, ze waren ook ridders. Daarom 
staan in de Regel niet enkel de gebruikelijke religieuze 
voorschriften, bv. over bidden en vasten, maar ook militaire regels, 
bv. over de wapenuitrusting. De Regel behandelt dus de praktische 
organisatie van de jonge Tempelorde. 
 
De tweede belangrijke tekst legt zich toe op de morele 
vraagstukken die de nieuwe combinatie van ridderschap en religie 
met zich meebracht. Deze tekst, bekend als De laude novae 
militiae (Lof der nieuwe ridderorde) of Ad milites templi (Aan de 
Tempelridders), wordt bewaard in handschriften 126, 127 en 131 
van de Openbare Bibliotheek Brugge. Het is een brief geschreven 
door Bernardus van Clairvaux op aandringen van Hugo van 
Payens, de eerste grootmeester van de Tempelorde. Hugo 
verzocht Bernardus om een soort strijdschrift dat de leden van de 
jonge orde steun en moed zou schenken. Het resultaat is een 
traktaat over de strijd voor God, die door de Tempeliers moet 
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gevoerd worden met het gebed én met de wapens. Bernardus 
probeert in dit traktaat een antwoord te vinden op de hamvraag: 
hoe kan het religieuze ideaal van deze monniken verzoend worden 
met hun gelofte om de vijanden van Christus en het christelijke 
geloof te bevechten? Eerst en vooral moedigt hij de Tempeliers aan 
om niet bang te zijn om te sterven in de strijd, want sterven voor 
Christus is eigenlijk overwinnen. Maar hij moedigt hen ook aan om 
niet bang te zijn om te doden. Wie immers de vijanden van Christus 
doodt, begaat volgens Bernardus geen homicida, maar malecida: 
hij doodt geen mens, maar het Kwaad. Deze wrede tekst moet 
uiteraard gelezen en geïnterpreteerd worden binnen het historische 
kader van de eerste Kruistochten, waarbij geweld en godsdienst 
hand in hand gingen. 
 

 
 
De aanwezigheid van deze twee teksten in de bibliotheken van Ten 
Duinen (Koksijde) en Ter Doest (Lissewege) kan verklaard worden 
door de sterke vertegenwoordiging van de Tempeliers in onze 
streken. De Tempelorde bezat vanaf 1131 talrijke commanderijen 
in Vlaanderen en Noord-Frankrijk, met hoofdvestigingen in Ieper, 
Slijpe (deelgemeente Middelkerke, dus dicht bij Koksijde en 
Lissewege) en Arras. De wegen van de cisterciënzermonniken en 
van de Tempeliers moeten elkaar dus regelmatig gekruist hebben. 
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Daarenboven waren ze ook verbonden in de persoon en het werk 
van Bernardus van Clairvaux, boegbeeld van de cisterciënzerorde 
en verdediger van de Tempelorde. 
 
De handschriften ‘Ms. 126 Bernardus de consideratione. Ad milites 
templi. De gratia et libero arbitrio‘, Ms. 127 ‘Bernardus de precepto 
et dispensatione. Idem Ad milites templi et Appollogeticus eiusdem’ 
en Ms. 131 ‘Convoluut met Regel Tempeliers; diverse brieven’ zijn 
online te bekijken via https://mmmonk.be/nieuws-item/tempeliers-
in-de-biekorf/ 
 

[Evelien Hauwaerts] 
Bron: Mmmonk Nieuws. 
 
Mmmonk staat voor Middeleeuwse Monastieke Manuscripten – 
Open – Netwerk – Kennis. Het is een samenwerkingsproject van de 
Openbare Bibliotheek Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent, het 
Grootseminarie Ten Duinen in Brugge en het Bisdom Gent. 
 
 
 
 

Garnaal, vis van het jaar 2022: de 
wetenschappelijke basis 
 
Het Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek 
(ILVO) zit telkens mee aan tafel als de vis van het jaar verkozen 
wordt. Zo verzorgen ze wetenschappelijk advies bij deze 
marketingcampagne ter promotie van de Belgische aanvoer van 
vis- en zeevruchten. 
 
Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) heeft 
samen met de visserijsector voor de 34ste keer een ‘Vis van het 
Jaar’ gekozen. De keuze viel op de grijze garnaal, een product van 
de Belgische kustvisserij die wel een steuntje in de rug kan 
gebruiken. ILVO gaf daarvoor het positief advies op basis van de 
status van het Noordzeebestand en de positieve evolutie in de 
verduurzaming van de Belgische garnaalvisserij. 
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Het Belgische aanvoervolume is wel klein in vergelijking met wat 
we in België aan grijze garnaal consumeren, en daarom een zeer 
gegeerd product. Het aanlanden gebeurt voornamelijk door onze 
kustvisserij – schepen die maximaal 48 uur uit de haven weg 
mogen zijn en daardoor altijd vers. Dit in tegenstelling tot de 
ingevoerde, gepelde grijze garnaal, die er een ‘pelreisje’ van meer 
dan 5000 km naar en van Marokko op heeft zitten. 
 
Hoewel de totale visserijsterfte van grijze garnaal door de Europese 
visserij mogelijks net boven het niveau voor een maximale 
duurzame opbrengst ligt (niet ideaal), wordt het risico tot 
overbevissing bij deze kortlevende soort als laag ingeschat. Het 
aandeel van de Belgische visserij in de totale vangsten van 
Noordzeegarnaal bedraagt minder dan 3%, maar de grijze garnaal 
is daarmee wel de belangrijkste commerciële soort voor de 
Belgische kustvisserij. 
 

Katrien Vervaele 
 
Bron: Testerep magazine, 31/08/2022, Vlaams Instituut voor de 
Zee (VLIZ) 
 
 
 

Meer achtergrondinformatie over de 
grijze garnaal 
 
Leefgebied 
Het leefgebied van de Noordzeegarnaal is zeer ruim, en verspreid 
over de oostelijke Atlantische Oceaan. De garnalenvangst is echter 
voornamelijk een verhaal van de kustvisserij: het grootste deel van 
de vangst wordt gevangen in de kustgebieden van de Noordzee, 
voor België, Nederland, Duitsland en Denemarken. De 
Noordzeegarnaal verkiest ondiepe baaien tot 20 m diep met 
zandige bodems om zich te kunnen ingraven. 
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Uiterlijk en levenswijze 
De Noordzeegarnaal behoort tot de orde van de Decapoda (of 
tienpotigen) en heeft dus 5 paar poten. De Noordzeegarnaal heeft 
een grijsbruin, doorschijnend lichaam (cfr. ‘grijze garnaal’, ‘crevette 
grise’, ‘brown shrimp’). Door het koken krijgen ze hun rozige kleur. 
Deze kreeftachtigen hebben een lang, smal lichaam dat wordt 
beschermd door een pantser of exoskelet. Achteraan hun lijf 
hebben ze een waaiervormige staart waarmee ze zich snel kunnen 
voortbewegen bij gevaar. Volwassen mannetjes kunnen tot 7 cm 
lang worden, volwassen vrouwtjes tot 10 cm. 
 
Het is een kortlevende soort die zich snel voortplant en ongeveer 
drie jaar oud kan worden. Overdag graaft de garnaal zich in; alleen 
de ogen en voelsprieten steken dan uit het zand. ’s Nachts gaan ze 
op zoek naar voedsel. De voortplantingsperiode en -frequentie 
verschillen tussen leefgebieden. In de zuidelijke Noordzee zijn er 
zomer- en wintereieren. De vrouwtjes dragen de bevruchte eieren 
gedurende ongeveer één tot drie maanden aan hun achterlijf 
voordat de larven uitkomen. Deze leven dan eerst vrij zwemmend 
in open zee. Na verschillende groeifasen, waarin ze steeds weer 
vervellen, settelen ze zich uiteindelijk op de bodem in de buurt van 
de kust. Het broedsucces, en bijgevolg ook de vangsten, varieert 
enorm van jaar tot jaar. 
 
Aanvoer 
Er wordt het hele jaar door op garnaal gevist, maar het 
hoogseizoen ligt tussen augustus en november. Dan zijn de 
garnalen op hun dikst. De garnalen worden aan boord van het 
schip onmiddellijk in zeewater gekookt en vervolgens naar de 
visafslag of verwerkingsbedrijven gebracht. 
 
Bestand 
De Noordzeegarnaal speelt een zeer belangrijke rol in het mariene 
ecosysteem. Het is een belangrijk prooidier voor veel soorten, 
waaronder zeevogels en vissen zoals kabeljauw en wijting, en is 
zelf een belangrijk roofdier van kleinere organismen. Van jaar tot 
jaar kunnen de aantallen garnalen sterk fluctueren, afhankelijk van 
een complexe set aan factoren (waaronder watertemperatuur, 
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aanwezigheid van roofvissen, zoutgehalte, visserijdruk,...). Hoewel 
de soort snel groeit en hierdoor een laag risico heeft voor 
overbevissing ligt de visserijsterfte waarschijnlijk boven het niveau 
voor de maximale duurzame opbrengst, waardoor de rekrutering 
waarschijnlijk niet helemaal optimaal verloopt. 
 
Visserij en beheer 
De garnaalvisserij is een van de grootste visserijen in de Noordzee 
en wordt het hele jaar door beoefend door ongeveer 500 
vaartuigen. Bij ons is de garnalenvangst voornamelijk een verhaal 
van kustvisserij. Van de Belgische vloot zijn ongeveer 30 
vaartuigen uitgerust om garnalen te vissen. Velen hiervan zijn 
garnaalkorren, maar er zijn ook aanzienlijke vangsten van andere 
schepen die afwisselend op garnaal en platvis vissen. Ook op het 
strand wordt recreatief op garnalen gevist met kruinetten, te voet, te 
paard of met tractoren. De garnalenvisserij is erg 
seizoengebonden. In de winter is de aanvoer beperkt, dan trekken 
de garnalen dieper in zee of graven zich in de zeebodem in. In de 
zomermaanden keren zij terug naar de kust en is de vangst groter. 
 
Om de op de bodem levende Noordzeegarnalen te vangen, maakt 
men gebruik van fijnmazige bodemsleepnetten (maaswijdte tussen 
de 16 en 32 mm). Hierdoor heeft deze visserij een impact op de 
zeebodem en is er een bijvangst van kleine garnalen en 
onvolwassen vissen. Sinds 2002 werd het gebruik van zeefnetten 
(‘zeeflappen’) ingevoerd. Dit is een aanpassing in het net die zorgt 
dat de garnaalkor minder ongewenste bijvangst heeft. Een 
grofmazig net voor de ingang van het vistuig zorgt ervoor dat 
vissen groter dan 10 centimeter kunnen ontsnappen. Deze 
‘zeeflappen’ moeten in de Waddenzee het ganse jaar door gebruikt 
worden en zijn in de Noordzee en Franse kustwateren verplicht 
tussen 1 december en 1 mei. 
 

Heleen Lenoir, onderzoekster ILVO 
 
Bron: Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), 
29/08/2022 
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Liederik II, forestier van de Vlaanderengouw (792 – 836), afgebeeld in de 
Flandria illustrata uit 1641 

 
 

www.guthago.net 


