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Tentoonstelling in Museum Sincfala te Heist

Romeinen in de Zwinstreek, leven en
werken in Ramskapelle rond het jaar 200
n.Ch.
Raakvlak en Sincfala, Museum van de Zwinstreek, slaan de
handen in elkaar en presenteren de expo: “Romeinen in de
Zwinstreek”.
Deze tentoonstelling geeft een inkijk in het dagelijks leven van de
Romeinen in de kustpolders. Je stapt er binnen in de fascinerende
wereld van de Romeinen. Archeologische opgravingen op het
traject van de A11 aan de Heistlaan in Ramskapelle leverden
sporen op van twee Romeinse nederzettingen. Op basis van deze
opgravingen reconstrueren de archeologen het leven in de
Zwinstreek in het jaar 200 na Christus. Meer dan 100
archeologische objecten, reconstructietekeningen, een Lego-model
en een 360° ervaring dompelen je helemaal onder in de Romeinse
cultuur van 1800 jaar terug.
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De Zwinstreek, deel van de Civitas Menapiorum, lag op de grens
van het Romeinse Rijk in crisis. De kuststreek met zijn geulen en
kreken was van groot economisch belang voor de Romeinen: je
kon er schapen telen, zout winnen en vis vangen.
De tentoonstelling is elke dag te bezoeken tot 30 november 2019 in
Museum Sincfala, Pannenstraat 140, 8300 Knokke-Heist.
Openingsuren: tussen 10u en 12u en 14u en 17u30.

Recente artikels
Over deze tentoonstelling en de Romeinen in de Zwinstreek zijn
onlangs twee interessante artikels verschenen:
- Dieter Verwerft. Een Romeinse terp in Ramskapelle. Een sterk
staaltje landschapsarchitectuur in de Zwinstreek. In: Ex situ,
tijdschrift voor Vlaamse archeologie, nr.24, juli-augustusseptember 2019, p.18-21.
- Dieter Verwerft. Romeinen in de Zwinstreek. In: Musea Brugge
Magazine, jg.39, juni 2019, p.18-19.

Tentoonstelling in Seafront te Zeebrugge

Operatie Noordzee 1944-45
Deze expo brengt de bevrijding van onze kust tot leven en wil de
5000 slachtoffers van deze landingsoperatie hun plaats in de
geschiedenis teruggeven.
Op D-Day landden de geallieerde troepen in Normandië, maar
daarmee was de oorlog in Europa nog niet achter de rug. De
Belgische Kust werd pas begin september door de Canadezen
bevrijd, op een stukje na. Een klein hoekje België bleef Duits:
Zeebrugge en Knokke. Pas na een tweede landingsoperatie op 1
november 1944 en de Slag om de Schelde lukt het de geallieerden
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om definitief de Duitse Atlantikwall te doorbreken. Dat laatste is een
weinig bekend verhaal in de grote oorlogsgeschiedenis.
De tentoonstelling “Operatie Noordzee 1944-45” vertelt over de
maanden oktober en november 1944, wanneer de Slag om de
Schelde wordt gevochten. Teksten, kaarten, tijdlijnen, foto’s,
filmpjes en rekwisieten tonen hoe de Atlantikwall opnieuw wordt
doorbroken na D-Day. Je ziet hoe een indrukwekkende zeemacht
op 1 november 1944 vanuit Oostende uitvaart om Walcheren te
bevrijden terwijl Knokke en Zeebrugge worden bevrijd vanuit de
polders.
De expo toont hoe water wordt ingezet als wapen en geeft een
overzicht van de Belgen die meestrijden tijdens de Slag om de
Schelde. Onderweg stoot je ook op tal van interessante weetjes, zo
kom je bijvoorbeeld te weten dat heel wat Duitse soldaten met
maagproblemen kampten.
“Operatie Noordzee 1944-45” zit boordevol originele stukken uit de
Slag om de Schelde. Je ziet een pantserwagen van het Canadese
leger en het indrukwekkende geschut van het Britse slagschip HMS
Roberts dat aan de actie deelnam. Je loopt tussen restanten van
de slag die tot op vandaag nog op de bodem van de zee worden
teruggevonden. Het bewijs dat de Slag om de Schelde nog altijd
aanwezig is in onze regio.
Scheepswrakken, stuurwielen, kompassen, roerbladen en zelfs
schoenen en gasmaskers: je vindt ze allemaal op de bodem van
onze Noordzee, vlak voor de Belgische kust. Ze liggen hier al 75
jaar. Ooit waren ze getuige van een cruciaal moment tijdens de
Tweede Wereldoorlog: de Slag om de Schelde. Met dit
onderwatererfgoed gaat de expo van start. Een foto van het roer
van een landingsschip op de zeebodem maakt meteen duidelijk
welke verliezen deze slag met zich meebracht. Waar komt het roer
vandaan? En waarom is zijn schip ooit gezonken?
Het is het Canadese leger dat de Belgische kustlijn kon bevrijden.
Ze werden laaiend onthaald door de plaatselijke bevolking. Er was
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kauwgom en chocolade en de soldaten waren erg geliefd. In de
expo zie je videomateriaal van een Canadese pantserwagen die
door de straten triomfeert.
De expo bevat heel wat originele objecten uit de Slag om de
Schelde. Uniformen, onderdelen van neergeschoten vliegtuigen en
het gigantische Pom-Pom kanon van het oorlogsschip HMS
Roberts maken het verhaal pakkend en echt.
Na de Slag om de Schelde blijven tientallen gezonken schepen
achter op de bodem van de Noordzee. Vandaag liggen de meesten
er nog steeds. Aan het eind van de expo wandel je tussen objecten
uit de gezonken schepen die werden teruggevonden voor onze
kust en in de Schelde: navigatietoestellen, stuurwielen,
patrijspoorten, schoenen en andere persoonlijke spullen. Dit deel
van de tentoonstelling werd gecureerd door onderwaterarcheoloog
Tomas Termote. In een film toont hij de bezoekers meer over de
onderwaterarcheologie en de bescherming van dat specifiek
erfgoed onder de zeespiegel.
De bunkerverdediging van het Duitse leger lag tijdens de Tweede
Wereldoorlog midden in onze duinen, tegen het strand. De
volledige Belgische kuststreek bevond zich achter deze
Atlantikwall. Voor de bevolking was het leven achter die muur
streng en hard. De Duitse bewakers hier waren lange tijd
ongenaakbaar. Voor hen waren de dagen saai. “Operatie Noordzee
1944-’45” toont verschillende nooit eerder gepubliceerde foto’s over
het leven achter de Atlantikwall.
Praktisch
Locatie: Seafront Zeebrugge, Vismijnstraat 7, 8380 Zeebrugge;
Data: tot en met 3 januari 2021
Openingstijden: dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur. Aangepaste
openingsuren tijdens de winter (nov./dec.): zie hiervoor op de
website www.seafront.be. Gesloten op 25 december en 1 januari.
Prijs: inbegrepen in het toegangsticket voor Seafront: 13,50 € voor
volwassenen / 11,50 € voor studenten, mindervaliden en 60+ / 9,50
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€ voor kinderen < 12 jaar. Bij het vertonen van de Kustpas, krijgen
bezoekers € 2 korting.

Voor deze expo sloegen het War Heritage Institute, Westtoer, het
Vlaams Instituut voor de Zee en Seafront de handen in mekaar. Ze
kregen hiervoor de steun van de Vlaamse Overheid en de
Nationale Loterij, in samenwerking met Provincie West-Vlaanderen
en Stad Brugge.

7

Belgium Remembers 44-45
De tentoonstelling “Operatie Noordzee 1944-45” in Seafront te
Zeebrugge kadert in het programma “Belgium Remembers 44-45”.
Precies 75 jaar geleden werd België bevrijd van de Nazi-bezetting
en kwam er ook een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Tussen 8
mei 2019 en 8 mei 2020 wordt dit overal in het land officieel
herdacht onder de noemer “Belgium Remembers 44-45”.
“Belgium Remembers 44-45” overkoepelt het nationale
herdenkingsprogramma en verbindt de vele herdenkingen die
binnen dit kader uitgaan van de verschillende bestuursniveaus.
Heel wat evenementen en projecten vinden plaats in het ganse
land.
Deze
zijn
terug
te
vinden
op
de
website
https://belgiumremembers44-45.be/nl/
In dit kader opende op 8 mei 2019 in het Koninklijk Legermuseum,
de kernsite van het War Heritage Institute, een nieuwe permanente
tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog: “Oorlog – Bezetting
– Bevrijding”. Het is een vernieuwende en verrassende aanvulling
op de bestaande, onlangs gemoderniseerde, tentoonstelling over
het interbellum en het begin van de Tweede Wereldoorlog. In totaal
schetsen meer dan 2000 collectiestukken, verspreid over 3000 m2,
deze beladen periode in onze geschiedenis.
Het War Heritage Institute toont op historisch genuanceerde wijze
niet alleen de militaire gebeurtenissen, maar ook de
maatschappelijke, politieke, economische en menselijke gevolgen
van de oorlog. De tentoonstelling is opgebouwd rond 4 nieuwe
thema’s: de bezetting en de bevrijding van het land (1940-1944),
het einde van de oorlog in Europa en in Azië (1944-1945), de
nationaalsocialistische repressie en de vervolging, en het
genocidebeleid (1933-1945). Taboekwesties worden hierbij niet
vermeden: de Belgische instellingen, de rol van de koning, het
verzet, de collaboratie, de Jodenvervolging, de repressie, … komen
allemaal aan bod in een Europese context. De tentoonstelling vindt
plaats in het Koninklijk Museum van het Leger en de

8

Krijgsgeschiedenis, Jubelpark
http://www.klm-mra.be/D7t/nl

3,
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Brussel;

website:

Nieuwe publicatie

Oorlog. Bezetting. Bevrijding. België
1940-1945
Redactie: Wannes Devos Kevin Gony
Het ultieme overzichtswerk over België en de Tweede
Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog blijft tot vandaag de
ophefmakendste periode in de Belgische geschiedenis.
Vijfenzeventig jaar na de bevrijding is het debat over de donkere
oorlogsjaren nog altijd brandend actueel. Met dit nieuwe
referentiewerk over België en de Tweede Wereldoorlog maken
historici en andere specialisten van diverse onderzoekscentra de
balans op: hoe werkte de oorlog in op de Belgische samenleving?
“Oorlog. Bezetting. Bevrijding” brengt alle facetten van de oorlog in
kaart en begeeft zich buiten de lijnen van de traditionele
oorlogsgeschiedenis. De auteurs reconstrueren niet alleen de
militaire krijgsverrichtingen en de complexe kroniek van de
bezetting: de Duitse invasie in mei 1940 en de rol van de koning,
de operaties van de Force Publique in Afrika, het leven in een
bezet land, de collaboratie en het verzet, de Jodenvervolging, de
oorlogseconomie, de kunstroof... Ze kijken ook naar de woelige
periode die aan de oorlog voorafging, met aandacht voor de erfenis
van de Groote Oorlog, de opgang van radicale politieke
bewegingen en de rol van de vrouw in de Nieuwe Orde. Ten slotte
gaan ze in op de moeizame afwikkeling van het conflict: de
bevrijding, de epuratie, het Ardennenoffensief en de V-bommen, en
de herinnering aan de oorlog.
Met treffende foto's uit binnen- en buitenlandse archieven,
toelichting bij unieke erfgoedstukken en een epiloog van de
internationaal gereputeerde historicus Richard Overy.
Met bijdragen van Mathieu Billa, Jean Cardoen, Wannes Devos,
Luc De Vos, Bruno De Wever, Manuel Duran, Anne Godfroid,
Kevin Gony, Erik Janssen, Michel Jaupart, Chantal Kesteloot,
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Catherine Lanneau, Pierre Lierneux, Dirk Luyten, Fabrice Maerten,
Koen Palinckx, Natasja Peeters, Kris Quanten, Dimitri Roden,
Laurence Schram, Peter Schrijvers, Sandrine Smets, Jean-Michel
Sterkendries, Jan Van der Fraenen, Olivier Van der Wilt, Lawrence
Van Haecke, Sarah Van Ruyskensvelde, Roel Vande Winkel,
Christine Van Everbroeck, Piet Veldeman, Dave Warnier en Nico
Wouters.

Het werk telt 328 pagina’s en is verschenen bij uitgeverij Lannoo –
Racine, In samenwerking met het War Heritage Institute.
ISBN: 9789401455268
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Nieuwe publicatie

Heist. De volledige geschiedenis van het
Barcelona van de Vlaamse kust
Auteur: Luc De Wilde
Op zaterdag 22 juni 2019 presenteerde Luc De Wilde in Sincfala,
Museum van de Zwinstreek, zijn nieuwe boek over deelgemeente
Heist. Het betreft een historisch boek dat probeert de volledige
geschiedenis, van de oertijd tot vandaag, van het vissersdorp en de
badstad te vertellen.

De familie van de auteur is al drie (eigenlijk vier) generaties
verbonden met Heist. In de jaren twintig en dertig kwam zijn
grootmoeder er met vakantie. Na de tweede wereldoorlog kocht ze
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er een huis en kwam ze met haar kinderen tijdens de vakanties
naar zee. In de jaren zestig kocht ze verschillende appartementen
op de dijk waar de auteur en al zijn neven en nichten tijdens de
schoolvakanties verbleven. Vanaf de jaren negentig kwam Luc De
Wilde met zijn kinderen ook regelmatig naar Heist.
Volgens de auteur is er al veel over Heist gepubliceerd maar zeer
gefragmenteerd en geschreven vanuit het hart van de
nakomelingen van de vissers. De schrijver heeft nu getracht de
geschiedenis eerder verhalend en anekdotisch te vertellen.
Luc De Wilde deed zelf veel opzoekingswerk maar kreeg vooral
een steuntje van heemkring Heyst Leeft.
Het Heist van boven de boulevard is het meer toeristische gedeelte
waar de toeristen flaneerden op de zeedijk of genoten van de
thalassotherapie van het zeewater en de kinderen speelden in de
grootste speeltuin van toen: het strand. De auteur heeft het over de
evolutie van de gebouwen en de mensen daar. De sierlijke villa’s
werden in de jaren zeventig eentonige grijze woonblokken.
Het boek is een leesboek, een leerboek, een synthese van onze
ontstaansgeschiedenis. Het telt 272 pagina’s en is te koop in
Museum Sincfala.

Tentoonstelling

Oostendse vissersvaartuigen
De ontplooiing van de scheepvaart was van groot belang voor onze
gewesten. Door het ontstaan van visserssteden, vishandel en
nieuwe visserij- en bewaarmethodes ontwikkelden zich vanaf de
vroegste tijden tot heden verschillende scheepstypes, van
zeilsloep, langbomer, schover, tweemastsloep tot stoom- en
hektreiler. In Oostende waren sinds 1783 de meeste
scheepswerven, zoals Panesi, Deweert, Borrey, Denye en Loy,
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gevestigd aan het centraal gelegen derde handelsdok. Tot kort na
de Tweede Wereldoorlog werden er houten vissersvaartuigen
gebouwd en hersteld.
De tentoonstelling die werd samengesteld door de Oostendse
Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate toont een selectie uit de
collectie van de heemkring en omvat scheepsplannen, foto’s,
maquettes, schilderijen en scheepsuitrustingen. Je ontdekt
“Oostendse vissersvaartuigen” tot en met 22 september 2019 in het
Stadsmuseum Oostende.
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Praktisch: Stadsmuseum Oostende, Langestraat 69, 8400
Oostende, tel.: 059 51 67 21; openingsuren: 10.00-12.30 uur en
14.00-18.00 uur, gesloten op dinsdag; toegangsprijs: 4,00 € - 2,00
€ (reductie) - 0,80 € (UiTPAS-kansentarief) - 0 € (jonger dan 19
jaar.

Sint-Niklaaskerk te Weskapelle heeft
nieuwe toren
In juni 2019 werden de laatste twee stukken van de nieuwe
kerktoren van de Sint-Niklaaskerk gemonteerd.
Onder grote belangstelling werden de laatste stukken geplaatst.

De nieuwe torenspits is 28 meter hoog en bestaat uit acht stukken.
De verdere afwerking van onder andere de ledverlichting in de
toren en het nieuwe uurwerk kunnen nu beginnen. Binnen in de
kerk is het afwerken ook gestart. Als alles volgens plan verloopt,
zal de kerk begin december afgewerkt zijn. (DM/JVM)
Uit: Brugsch Handelsblad, 21 juni 2019.
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