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Bezoek aan Hey, het vernieuwde         

Sincfalamuseum 

Wanneer : zondag 18 december 2022 om 10 uur  

Waar : Hey, Pannenstraat 138, 8300 Knokke-Heist 

Enkel op inschrijving bij Caroline Terryn tot 15/12 via caroli-

ne.terryn@telenet.be of 050/500.651 (niet inspreken op antwoord-

apparaat a.u.b.) 

 

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 Sin-

cfala voor polder en visserij, onder beheer van een vzw. Johan Balle-

geer was de eerste conservator. Tijdens de eerst jaren ijverden een 

aantal vrijwillige pioniers om het vele landbouwalaam en vissersge-

reedschap 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 gepresen-

teerd. Begin 2000 kreeg het de naam Sincfala met een nieuw bezoe-

kerscentrum. 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 tech-

nieken op het gebied van beleving aan de man gebracht. Een echte 

metamorfose dus! Geïnteresseerd? Op zondag 18 december om 10 

uur neemt een gids je mee op ontdekking in het nieuwe HEY. Graag 

inschrijven voor 15 december. 

mailto:caroline.terryn@telenet.be
mailto:caroline.terryn@telenet.be
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Impressie van Hey 
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Verslag van de lezing ‘De forestiers van 

Vlaanderen‘ door Véronique Lambert op 

zondag 20 oktober 2022 

 

Op zondagmorgen 20 oktober 2022 kon voorzitter Caroline Terryn 53 

aanwezigen verwelkomen voor de lezing "Forestiers van Vlaanderen" 

en de spreker, dr.  Véronique Lambert inleiden.   

Véronique Lambert (1966) is doctor in de geschiedenis (specialisatie 

middeleeuwse geschiedenis) en master cultuurmanagement. Ze werk-

te 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 coördi-

neerde tal van culturele projecten en tentoonstellingen, het meest re-

cent de spraakmakende tentoonstelling NADIR in Laarne. Ze wordt 

vaak gevraagd als adviseur en expert in het kader van erfgoedpro-

jecten 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. 

Véronique doctoreerde aan de Universiteit Gent in 2001.  Haar scriptie 

vergeleek Vlaanderen met Normandië op vlak van middeleeuwse ge-

schiedschrijving en nationale identiteit. Ze bestudeerde o.a. het ver-

haal van de Guldensporenslag doorheen de geschiedenis. Daarover gaf 

Véronique Lambert 13 jaar geleden een erg interessante lezing voor 

kring Sint-Guthago.  
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De forestiers zijn de legendarische voorouders van de graven van 

Vlaanderen. De oorsprongsverhalen werden gecreëerd om de vraag 

te beantwoorden ‘waar komen wij vandaan’, maar ook hoe verant-

woorden wij het gezag van de vorst en zijn band met het territorium 

en de gemeenschap waarover die regeert. Oorsprongsmythes vertel-

len waar, wanneer en door wie het vorstendom werd gesticht. Alge-

meen geldt hoe ‘ouder ouder, hoe beter’. In de middeleeuwen onder-

scheidt men 3 types oorsprongsverhalen: degene die teruggaan tot 

de Germaanse god van de aarde, die tot de Bijbelse Jafeth, zoon van 

Noah en die via Karel de Grote teruggaan tot de naar West-Europa 

geëmigreerde Saracenen die zelf teruggingen tot de Trojanen.  

De grafelijke dynastie startte in de 9de eeuw bij Boudewijn en Judith. 

Dat waren voor alle duidelijkheid geen mythische figuren. Judith was 

de dochter van de koning van Frankrijk Karel de Kale, zoon van de il-

lustere Karel de Grote, die dus een - gefantaseerde - bloedband had 

met de Trojanen.  

De eerste stamboom werd al in 960 opgetekend door Witger, de ge-

nealoog van graaf Arnulf. Dat was heel vroeg, want voordien waren 

genealogieën voorbehouden voor koningen. De graven van Vlaande-

ren beschouwden zich in de 10de eeuw al iets meer dan andere vazal-

len zoals de graaf van Henegouwen, de hertog van Brabant enz. Ze 

noemden zichzelf ook marktgraaf i.p.v. graaf. 

In de 11de eeuw schreef een monnik van de Sint-Pietersabdij in Gent 

een fictieve genealogie waar niet alleen Judith de band heeft met Ka-

rel de Grote, maar ook Boudewijn zelf, terwijl hij eigenlijk van weinig 

prestigieuze afstamming was. Bovendien zocht de Vlaamse genealoog 

naar een bron die eerder was dan de 9de eeuw omdat de stambomen 

van de graaf van Henegouwen en andere vazallen ook hoger opklom-

men. In het archief van de abdij vond de monnik een perkament met  
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Flandria Illustrata 1641 

de namen Liederik, Ingelram en Odoaker. In de 12de eeuw schreef  

Lambert van Sint-Omaars dat graaf Liederik van Harelbeke in 792 een 

leeg en bebost Vlaanderen had aangetroffen en in bezit geno-

men.  Volgende geschiedschrijvers noemden Liederik de stichter van 

Vlaanderen en was als oervader van alle Vlamingen met bloedband 

met iedereen in zijn gebied verbonden. In 1196 maakte Andreas van 

Marchiennes  Liederik en zijn nakomelingen historisch wat realisti-

scher door ze te betitelen als woudmeesters of forestiers in Karolingi-

sche dienst. Deze legitimering, steunend op ouderdom en binding aan 

de grond, was een nuttige aanvulling op de Karolingische afstamming, 

die 'slechts' in vrouwelijke lijn gold via Judith. De link met de  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Liederik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ingelram
https://nl.wikipedia.org/wiki/Odoaker_(Vlaanderengouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lambert_van_Sint-Omaars
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andreas_van_Marchiennes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andreas_van_Marchiennes
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forestiers had evenwel een keerzijde: in een Henegouwse kroniek 

staat dat de Vlaamse graven ondergeschikt zijn aan de Henegouwse 

omdat ze ‘maar’ afstammen van bosopzichters. In de 14de eeuw 

moest de graaf van Vlaanderen de hertog van Brabant in een verga-

dering laten voorgaan omdat die in mannelijke lijn van Karel de Grote 

afstamde en de graaf van Vlaanderen enkel via een vrouw (Judith).  

In de Bourgondische tijd wordt er nog een extra legende aan toege-

voegd. Die gaat nog verder terug in de tijd, tot de 7de eeuw en legt 

een link tussen Bourgondië en Vlaanderen: de vader van Liederic was 

de heer van Dijon. Die eeuwenoude banden legitimeerden dus de ei-

gentijdse politiek.  

In de 15de eeuw komt er een vermenging van literatuur en geschiede-

nis zodat de Kronieken van Vlaanderen lezen als een roman. De ver-

halen die meestal werden voorgelezen staan bol van de symboliek. 

Met reuzen die het kwaad verpersoonlijken, een bron in het woud 

dat staat voor een mirakel en een wit hert dat verwijst naar de zoek-

tocht naar geluk. Dat is te vinden in het graafschap Vlaanderen. Het 

verhaal van Liederic de Buc speelt zich af in de buurt van Rijsel. Ook 

dit moet legitimeren dat er in die stad een belangrijke Bourgondische 

instelling zetelt, de Rekenkamer. Nu nog heeft Rijsel reuzen die naar 

die legende verwijzen.  

In de 16de eeuw werden de Kronieken van Vlaanderen gedrukt. Tot in 

de 19de eeuw werden de woudmeesterlegenden als waar aanvaard. 

De forestiers hebben wel bestaan, maar Liederik en zijn nakomelin-

gen hadden geen band met de eerste graaf van Vlaanderen, Boude-

wijn met de IJzeren arm en dus zijn de woudmeesters niet de eerste 

graven van Vlaanderen.  
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De forestiers Liederik, Ingelram en Odoaker staan afgebeeld in de Gra-

venkapel, een aanbouw aan de veel oudere Onze-Lieve-Vrouwekerk 

in Kortrijk. De kapel, vermoedelijk rond 1370 gebouwd ter ere van de 

heilige Catharina, was bedoeld als mausoleum voor graaf Lodewijk 

van Male. De bouwstijl van de kapel is Brabantse gotiek en de vorm is 

duidelijk beïnvloed door de Sainte-Chappelle in Parijs. De nissen in de 

muren van de kapel bevatten portretten van de Graven van Vlaande-

ren. Hoewel deze portretten in de 19de eeuw werden gereconstru-

eerd, zijn ze deels nog middeleeuws. Ook de legendarische voorou-

ders, de forestiers van Vlaanderen, staan er afgebeeld. 

 

Caroline Terryn 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Liederik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ingelram
https://nl.wikipedia.org/wiki/Odoaker_(Vlaanderengouw)
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Bezoek de expo KERST UITGESTALD 

Waar : Kerk van St. Pieter-in-de-banden te Dudzele 

Wanneer : van zaterdag 10 december 2022 tot zondag 25 december 

2022, telkens van 14 u tot 17 u. De zondagen ook van 11.30 u tot 

12.30 u.  Iedereen is van harte welkom. Gratis inkom. 

Tijdens de kerstperiode organiseert de Heemkring Dudzele een grote 

tentoonstelling  van unieke kerststallen en taferelen die het kerstge-

beuren weergeven. Karl Cools beschikt als verwoed verzamelaar over 

honderden kerststallen van over de hele wereld.  

Medewerking van de Kerkraad Dudzele, Stad Brugge, de Effetaparo-

chie en vele vrijwilligers. 

Werkgroep Expo Kerststallen: Karl Cools, Pascal Monbaliu, Dirk Pie-

ters, Martin Van Acker en Liset Wijckmans. 
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Waar : zaal 10 van het Groeningemuseum, Dijver, Brugge 

Wanneer : van 1 december 2022 tot 16 april 2023  

In 1561 vroeg het Brugse Vrije, de grootste en rijkste kasselrij van het 

Graafschap Vlaanderen, aan Pieter Pourbus om een kaart te schil-

deren van haar hele territorium, inclusief wegen, waterlopen, dorpen 

en steden. Tien jaar later leverde de schilder-cartograaf zijn magnum 

opus af.  

Maak kennis met ‘De geschilderde kaart van het Brugse Vrije’ (1571). 

Gemaakt op het kruispunt tussen schilderkunst en cartografie, brengt 

de gedetailleerde kaart van Pourbus het Brugse havenlandschap aan 

het einde van de zestiende eeuw op een unieke manier in beeld. Pie-

ter Pourbus schilderde de kaart op een schakelpunt in de geschiede-

nis: net vooraleer de Tachtigjarige Oorlog en later de industrialisering 

het kustlandschap voorgoed zouden gaan veranderen. Daardoor is de 

kaart een laatste, waardevolle getuige van het middeleeuwse land-

schap rondom Brugge. Maar ook door haar combinatie van schaal, 

afmetingen en details is het schilderij een uniek kunstwerk.  

In de tentoonstelling ‘Pieter Pourbus. Master of Maps’ staat de ge-

schilderde kaart letterlijk en figuurlijk centraal. Dankzij enke-

le opmerkelijke landschaps-archeologische vondsten en via ver-

grootglazen en digitale schermen brengen we de unieke kaart en het 

verdwenen middeleeuwse landschap opnieuw tot leven. Hoe zag het 

landschap rond Brugge eruit aan het einde van de zestiende eeuw? 

En welke middeleeuwse restanten kunnen we vandaag nog terugvin-

Expo: Pieter Pourbus. Master of maps  

https://www.museabrugge.be/bezoek-onze-musea/onze-musea-en-monumenten/groeningemuseum
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Hoewel de geschilderde kaart dikwijls wordt gebruikt als illustratie, is 

de topografische inhoud ervan amper onderzocht. ‘Pieter Pourbus. 

Master of Maps’ zet al het cartografisch werk van de schilder - die 

vooral bekend is door zijn portretten - in de kijker en neemt voor het 

eerst ‘De geschilderde kaart van het Brugse Vrije’ gedetailleerd onder 

de loep. De tentoonstelling vloeit voort uit het UGent postdoc-

onderzoek van Jan Trachet en ontleedt de kaart vanuit 

een landschaps-historisch en archeologisch perspectief. 

Naast de centrale kaartopstelling, reconstrueren we ook de histori-

sche en culturele context waarbinnen de kaart ontstond: Brugge als 

cartografisch kruispunt, het Brugse Vrije als opdrachtgever en Pour-

bus als cartograaf. 

Via een link op 

www.museabrugge.be/

kalender/tentoonstellingen/

pieterpourbus kan u inzoomend   

zelfs de kleinste huisjes zien.  
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Expo: Oog in oog met de dood. Hugo van 

der Goes, oude meesters, nieuwe blikken 

Waar :  Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, Brugge 

Wanneer : tot en met 5 februari 2023  

'De dood van Maria’ van Hugo van der Goes is een van de belangrijk-

ste werken in de wereldbefaamde collectie Vlaamse primitieven van 

Musea Brugge. Tussen 2018 en 2022 onderging het schilderij een in-

tensieve restauratie, en het resultaat is verbluffend. Het kleed van 

Maria heeft wel 50 tinten blauw. Het meesterwerk staat dan ook 

letterlijk en figuurlijk centraal in deze toptentoonstelling in het Sint-

Janshospitaal. 

Tijdloze thema's 

In zes thema’s gaat de tentoonstelling dieper in op De dood van Ma-

ria. Elk thema wordt uitgewerkt aan de hand van verschillende top-

stukken, uit eigen collectie en samen gebracht van over heel Europa. 

Zo zullen er schilderijen van onder meer Hans Memling, Jan Provoost 

en Albrecht Bouts te zien zijn, maar brengen we ook sculpturen, ma-

nuscripten en muziekstukken oog in oog met de Dood. In totaal zullen 

er meer dan zeventig kunstobjecten te zien zijn. 

In 'Oog in oog met de Dood' staan we stil bij verschillende tijdloze én 

actuele onderwerpen, zoals afscheid nemen, zingeving en spirituali-

teit. We gaan ook in op het leven en de iconische waarde van Maria 

en belichten de virtuositeit van de meester himself: Hugo van der 

Goes. 
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