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Lezing "Sweethearts. Verliefd op de
bevrijder" door Dirk Musschoot
Wanneer : zondag 28 april 2019 om 10 u.
Waar : Museum Sincfala, Pannenstraat 140 in Heist.
Parkeergelegenheid: op de speelplaats van de gemeentelijke
basisschool Het Anker (bereikbaar via de Felix Timmermansstraat).
Wegens onvoorziene omstandigheden wordt de oorspronkelijk
voorziene lezing over het vliegveld van Knokke vervangen door de
lezing "Sweethearts. Verliefd op de bevrijder" door Dirk Musschoot.
Honderden Vlaamse vrouwen werden na de bevrijding in 1944
verliefd op een Brits militair. Soms leidde dat tot een flirt of een
kortstondige relatie, maar even vaak beloofden ze elkaar eeuwige
trouw. Sommige koppels vestigden zich in ons land, andere
zochten hun geluk in Groot-Brittannië.
Wie waren die tommy's die met een meisje van hier aan de haal
gingen? Wie waren die oorlogsbruiden die zich in de armen
gooiden van een soldaat die soms vreselijke dingen had
meegemaakt?
Dirk Musschoot reisde jarenlang België en Groot-Brittannië af en
vond tientallen love stories van Brits-Belgische bevrijdingskoppels.
Verhalen vol ontroering, maar vaak ook van eenzaamheid en
gemis.
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Verslag van de lezing "Over Kasselrijen
en kaarten in Vlaanderen" door Paul
Vandewalle op 24 februari 2019
Op zondagmorgen 24 februari 2019 mocht bestuurslid Thomas
Hoeberigs 63 aanwezigen verwelkomen voor de lezing "Over
Kasselrijen en kaarten in Vlaanderen" en de spreker, Paul I.C.
Vandewalle, voorstellen. Paul Vandewalle, geboren in 1941 in
Brugge, is een erfgoedliefhebber in hart en nieren. Hij ging naar het
college te Veurne en studeerde geschiedenis in Gent. Hij behaalde
een grote onderscheiding wanneer hij daar zijn doctoraatstitel in de
geschiedenis verdedigde. Zijn thesis ging over: “De geschiedenis
van de landbouw in de Kasselrij Veurne 1550-1645”. Daarna was
hij leraar geschiedenis tot in 1999 in het College van Diksmuide en
in het Sint-Lutgardisinstituut te Oostende. Tussendoor gaf Paul in
1981 als enige Nederlandstalige leraar middelbaar onderwijs een
gastcollege aan het College de France in Parijs. Paul Vandewalle
is voorzitter van de Heemkring “’t Schore Steene“ in Oostende, van
Toneelkring “De Bacchanten” te Oostende en bestuurslid van het
Koninklijk Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. Velen
kennen hem nu als voorzitter van Neos Knokke-Heist en BachPlus.
Paul Vandewalle begon zijn lezing met een inleiding over de
chronologie en de verschillende tijdsrekeningen die vroeger
gebruikt werden. Die tijdsrekeningen hadden elk een ander
beginpunt in de geschiedenis. Er waren ook discussies over het
nulpunt van de christelijke jaartelling ten gevolge van verschillende
meningen over het exacte geboortejaar van Christus. Uiteindelijk
kwam er een kalenderhervorming via het Concilie van Trente
(1545-1563) en die doorgevoerd werd door Paus Gregorius XIII. Dit
is de huidige officiële kalender in bijna alle landen van de wereld.
Tijdens de Franse Revolutie werd een nieuwe tijdsrekening
gebruikt, maar Napoleon schakelde terug over naar de
Gregoriaanse tijd.
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Een tweede inleiding ging over de historische geografie en de
bodemkartering. Hier had de spreker het vooral over de vroegere
theorieën betreffende de Duinkerkse transgressies met
grootschalige schommelingen in de kustlijn tijdens de Romeinse tijd
en de vroege middeleeuwen. Nu wordt er echter niet meer
gesproken over deze Duinkerkse transgressies door de gegevens
die
verkregen
werden
met
behulp
van
moderne
onderzoekstechnieken en multidisciplinair onderzoek. Nu spreekt
men over kleinere plaatselijke overstromingen veroorzaakt door
menselijke activiteiten in die tijd.

Na deze inleidingen had Paul Vandewalle het over de kasselrijen.
De term “kasselrij” komt van het romeinse woord “castellum”. De
naam “Vlaanderen” komt van het oergermaanse “Flauma” wat
overstroomd land betekende.
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Tijdens de Merovingische periode was er de “pagus Flandrensis”,
naast een aantal andere pagi of gouwen, zoals de “pagus
Gandensis (Gentgouw) en de “pagus Rodanensis” (Rodenburg- of
Aardenburggouw). Het rijk van Karel de Grote werd in 843 verdeeld
in drie delen. Het West-Frankenland werd geleid door Karel de
Kale. De dochter van Karel de Kale, Judith, huwde met Boudewijn
(met de IJzeren Arm), gouwgraaf van de pagus Flandrensis.
Boudewijn kreeg verschillende gouwen van zijn schoonvader. De
zoon van Boudewijn en Judith, Boudewijn II, en zijn opvolgers
begonnen nadien aan een west- en oostwaartse expansie van hun
bezit.
Een kasselrij is een administratieve en juridische entiteit die het
midden houdt tussen een arrondissement en een provincie. De
kasselrijen ontstonden uit de vroegere Romeinse pagi, die in het
Karolingische rijk werden overgenomen. Omstreeks het jaar 1000,
onder graaf Boudewijn V, ontstonden de eerste kasselrijen: o.a. het
Brugse Vrije, Oudburg (kasselrij van Gent, met op dat moment
inbegrepen o.a. het Land van Waas en de Vier Ambachten), SintOmaars (Saint-Omer), Kortrijk en Doornik. Er waren veel
kasselrijen: 18 in totaal, grote en kleine.
Vervolgens had de spreker het over de Slag der Gulden Sporen.
Het gevolg van de overwinning van het Vlaamse leger was dat
Vlaanderen vrij was van Frankrijk. Maar bij de volgende slag in
1304 versloegen de Fransen de Vlamingen en in 1305 volgde het
verdrag van Athis-sur-Orge. Hierbij raakte Vlaanderen de kasselrij
Rijsel kwijt en de graaf van Vlaanderen moest een zware boete
betalen, die hij overdroeg (transporteerde) op de bevolking via
belastingen. De boete werd verdeeld over het graafschap volgens
een repartitiesysteem dat de naam “Transport van Vlaanderen”
kreeg. De steden betaalden de belastingen uit de stadskas. In de
landelijke gebieden betaalden de landbouwers per gemet en
andere bewoners werden gelijk gesteld met een aantal gemeten.
Het eerste Transport werd opgesteld in 1312 en nadien aangepast
in 1408, in 1517 en in 1631.
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Het volgende deel van de lezing ging over de verschillende kaarten
van de kasselrijen. Een eerste kaart was die van Mercator. Bij de
latere kaarten waren er verschillende die gekopieerd werden van
vorige, maar met fouten erbij. Amsterdam werd het centrum van de
kaartenmakerij met Willem Blaeu (1571-1638).
De kasselrijen hadden zeer grillige (natuurlijke) grenzen, o.a.
kanalen en andere waterlopen.
De kaart van Ferraris verscheen in 1776 en telde 275 bladzijden.
Joseph de Ferraris (1726-1814) was een Oostenrijkse artilleriegeneraal. Zijn kaart, in eerste instantie voor militair gebruik
bedoeld, was de eerste degelijke kaart van de Nederlanden en het
Prinsbisdom Luik. De kasselrijgrenzen zijn hierop zeer correct
weergegeven. De Carte Marchande was een vereenvoudigde
versie van de kaart van Ferraris die populair was in de tijd van
Napoleon en die ook de kasselrijgrenzen weergaf.
Op de kaarten die Paul Vandewalle toonde was te zien dat het
Brugse Vrije de grootste kasselrij was en Ninove de kleinste.

In 1795 kwam er een volledig andere structuur onder het Franse
bewind. Het gebied werd verdeeld in drie departementen: Nord
(Noorderdepartement, met Rijsel), Lys (Leiedepartement, met
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Brugge) en Escaut (Scheldedepartement, met Gent). De kasselrijen
werden afgeschaft.

Vanaf 1815 werden de gemeentegrenzen opgetekend in een
proces-verbaal. Dit gebeurde door een beëdigde landmeter en de
burgemeester van de betrokken gemeente, steeds in aanwezigheid
van de burgemeester van de omliggende gemeente. Nadien kwam
het kadaster er.
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Na de lezing bedankte bestuurslid Thomas Hoeberigs de spreker
voor deze interessante lezing die uitgebreid geïllustreerd was met
verschillende kaarten. Vervolgens was er het traditionele drankje
aangeboden door Museum Sincfala.
Marc De Meester
Foto’s: Etienne Decaluwé

Lentesymposium Montanus 2019
1 mei 2019
Op 1 mei 2019 vindt het Lentesymposium “De Spaanse Griep” van
de werkgroep Montanus, het Collegium Medico-Historicum
Brugense, plaats in samenwerking met de Vrienden van de Musea
Brugge. Dit symposium start om 10.00u. stipt in de Vriendenzaal
van het Groeningemuseum, Dijver, 8000 Brugge. De toegang is
gratis.
Programma:
- Prof. Em. Dr. Paul Defoort, UG: “1918: kanonnen en virus in het
offensief”
- Prof. Dr. Marc Van Ranst, KUL: "Spaanse griep: een wereldramp
met een lange schaduw"
- Dr. Johan Boelaert, Montanus: “Spaanse griep in Brugge”
- Dr. Marc De Meester en Eric Huys, Sint-Guthago: “De Spaanse
griep 1918-1919 in de Zwinstreek”

9

Romeinse vismarkt in Museum Sincfala
15 juni 2019
Op zaterdag 15 juni 2019 gaat men in en rond Museum Sincfala
1800 jaar terug in de tijd en komt men terecht bij de Romeinen.
Kom luisteren naar Romeinse vissersvrouwen en andere verhalen
en doe mee aan leuke activiteiten. In kookworkshops en met
proevertjes leer je de intense smaken van de Romeinse keuken
kennen.
Bij de kapper word je omgetoverd in een Romeinse godin en via reenactment zie je hoe hun krijgers leefden en vochten. Deze dag
wordt georganiseerd in samenwerking met Raakvlak en gaat door
in het kader van de archeologiedagen.

Sincfala, Museum van de Zwinstreek, Pannenstraat 140, 8300
Knokke-Heist; van 10 tot 17 uur. Toegang is gratis.
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(Paas)klokken voor de Sint-Niklaaskerk in
Westkapelle
Op dinsdagmorgen 2 april 2019, net voor de paasvakantie, werd de
stalen klokkenstoel met 3 nieuwe bronzen klokken in de toren van
de Sint-Niklaaskerk gehesen. De klokken werden in oktober 2018
gegoten in de Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij in Eindhoven,
de befaamdste klokkengieterij ter wereld. Priester Willy Snauwaert
zegende de klokken eerst nog met een palmtakje.

Sint-Niklaas, Marie-Jozef en Jan
De grootste klok (420 kg) draagt de naam Sint-Niklaas. In het brons
staan spelende kinderen afgebeeld en is de tekst “Na de
verwoestende brand van 26 maart 2013 in eer hersteld”
aangebracht. Een kleiner exemplaar van 390 kg, genaamd MarieJozef, is versierd met palmtakken en de Latijnse zin “Audite:
annuntio vobis gaudium magnum” (“Hoor: ik kondig u grote
blijdschap”). De kleinste klok (330 kg) kreeg de voornaam Jan
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toebedeeld en is geïllustreerd met het tafereel van de bruiloft in
Kana. De gegraveerde tekst vermeldt: “ter ere van Jan Lavaert hier pastoor van 1989-2014”.

Open Wervendag
In de eerstkomende weken start ook de opbouw van de 26 meter
hoge spits met ledverlichting. Op zondag 19 mei 2019 kan iedereen
de vorderingen van de renovatiewerkzaamheden bewonderen
tijdens de Open Wervendag.
Op vrijdag 6 december 2019 is de officiële opening gepland in
aanwezigheid van diverse prominenten waaronder natuurlijk ook
Sint-Niklaas.
Bron: KH Vandaag, De nieuwsbrief van de gemeente KnokkeHeist, 3 april 2019
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Ruiten Museum Sincfala bestickerd
Op dinsdag 2 april 2019 werden de zijruiten van het oud
schoolgebouw van Museum Sincfala bekleefd met nostalgische
beelden uit Knokke-Heist.
De fotocollectie van de dienst Erfgoed werd aangewend om de
meest sprekende beelden uit te kiezen. De zwart-wit foto's nemen
je mee naar de jaren '60 waar zon, zee en strand plezier
verschaften aan menig inwoner en toerist van de badplaats.

Wil je ook een kijkje komen nemen? Kom zeker eens voorbij!
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Recente publicatie

De Britten aan de Belgische kust. De
Noordzee als frontlijn (1914-1918)
Auteur: Luc Vanacker
Deze publicatie gaat over een weinig bekend stuk geschiedenis
van de Groote Oorlog.

Brave Little Belgium motiveerde honderdduizenden Britse
vrijwilligers om het legeruniform aan te trekken. Britten kwamen als
eersten ter hulp in het belegerde Antwerpen en hun Navy leverde
broodnodige artilleriesteun aan de Belgen achter de Ijzer. De
Noordzee werd een nieuwe frontlijn, met daarachter vliegvelden en
duinen vol oorlogstuig. De tol aan schepen en mensenlevens, die
14

de Duitse U-boten in de Noordzee eisten, dwong de Britten tot
bloedige aanvallen vanuit Nieuwpoort en vanuit zee tegen
Zeebrugge en Oostende.
Luc Vanacker (1953) is licentiaat Germaanse filologie en EersteWereldoorlogspecialist. Hij publiceerde onder meer: Een late krans
voor Guynemer (2011), De Grote Leemte (2014), Route 97 (2016)
en tal van artikels in het tijdschrift Shrapnel.
Deze publicatie bij Uitgeverij Academia Press is een paperback en
telt 144 pagina's. ISBN: 9789401444286. Verkrijgbaar bij de
boekhandel.

Volgende activiteit van Sint-Guthago op
zondag 19 mei 2019
Op zondag 19 mei 2019 vindt om 14.30 uur de wandeling ‘De
veranderingen langs “Des Abts Weghe” op de grens van Hoeke
met Westkapelle, door de eeuwen heen’ plaats, met samenkomst
aan de molen van Hoeke, op de randweg van de A 11.
Meer details over deze activiteit volgen in de Tijdingen van mei
2019.
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