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Verslag van de wandeling “De veranderingen langs ‘Des Abts Weghe’ op de
grens van Hoeke met Westkapelle, door
de eeuwen heen” op 19 mei 2019 (deel 1)
Een koude Noordenwind en licht regenachtig weer kon 11
doorbijters van onze heemkundige kring niet afschrikken om hun
lichtje te komen opsteken aan de molen van Hoeke. Ten opzichte
van dezelfde wandeling op 23 september 2018 kon gids Jan
Tilleman dit keer voor 50 % méér rekenen op de weergoden die de
namiddag uiteindelijk toch droog hielden.
Over de standplaats van de eerste molen van Hoeke verifieer ik
naar het verslag van de wandeling vorig jaar. Wat echter meer is;
de legendarische storm in de nacht van 5 op 6 januari 1839 die de
houten staakmolen op de huidige molenwal plat legde, was in feite
een orkaan “OPHELIA” genoemd, met gemeten windsnelheden tot
185 km per uur. De storm van 26 januari 1990 die bij velen nog in
het geheugen gegrift staat, haalde pieken van 165 km per uur. Dit
ter vergelijking. De datum “1839” op een hanenbalk in de
paardenstal op “Ten Houcke Boven” refereert ongetwijfeld ook naar
het herstel van het dak na de doortocht van “Ophelia”.
Na duiding van de Zuidelijke geul van de Reigaarsvliet op zowat
700 m van de molen af, in de richting Westkapelle begaf het
gezelschap zich naar de zuidwest kant van de A 11 waar diezelfde
geul van Reigaarsvliet zich nog aftekent als een boogvormige
perceelgrens en zo terug keert naar de noordoost kant van de N 49
(A 11). Daar is deze geul trouwens terug zichtbaar als gracht die
strekt (loopt) tot in een scheidingsgracht tussen het grondgebied
van Hoeke en Westkapelle.
In de zone waar we nu aanbeland waren is er met de
wegeniswerken heel veel veranderd. Hier is namelijk een heel oud
stuk van de “Heerweg naar Westkapelle”, evenals de hoeve van

3

Walter en Martine Buyck – Schouteeten, definitief verdwenen. De
Oude Sabsweg waarop we ons nu bevonden was een weg van de
abten waarlangs een tiende van de opbrengsten van het land, naar
het “Tiendehof” van de Sint Kwintensabdij in Oostkerke gebracht
werd. In de hoek gevormd door de Oude Sabsweg en diezelfde
“Heerweg naar Westkapelle”, bevond zich een omwalde hoeve.
Deze was eigendom van Jan de Peralta die ook het “Groot
Reigaersvliet” bezat. De hoeve, staande op 5 lijnen en 4 roeden,
was laatst bewoond door de weduwe van Cornelis Coopman. In de
loop van de 18de eeuw werd ze afgebroken. Bij de ruilverkaveling
van 1976 is dit terrein een eerste maal genivelleerd. De omwalling
die vermeld word in de omloper van Reigaersvliet, werd in 2014
terug zichtbaar bij het afgraven van de bovengrond. Op de foto zijn
de kleurschakeringen in de ondergrond nog even zichtbaar
alvorens zand erover gevoerd werd.

Jan Tilleman
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Nieuwe publicatie

Wilde rozen in het Zwin en de kustduinen
Auteurs: Arnout Zwaenepoel, Misjel Decleer
De Provincie West-Vlaanderen en het Zwin Natuur Park in KnokkeHeist hebben een nieuw boek uitgebracht: “Wilde rozen in het Zwin
en de kustduinen” van wetenschapper en topbotanicus Arnout
Zwaenepoel. De uitgave belicht een minder bekend, maar wel rijk
aspect van het natuurgebied, namelijk de bijzondere diversiteit aan
wilde rozen.
Het Zwin is vooral bekend voor de vele vogels die er jaarlijks
neerstrijken of er hun vaste habitat hebben. Minder bekend is dat
het duingebied ook voor wilde rozen een uitzonderlijke plaats is.
Wat rozen tot de zo bekende bloemen maakt, zijn niet alleen de
stekels, maar vooral het uitzicht, de kleur en de geur uiteraard. In
deze publicatie vinden lezers er alles over terug: het medisch
gebruik, de parfums, de basis voor de rozen in je tuin, de herkomst
en welke rol ze spelen in de natuur.
De ondertitel “Hoe de seksuele frivoliteit van wilde rozen tot
wanhoop drijft” slaat vooral op het wetenschappelijke, maar verwijst
ook naar de passionele, complete aanpak die auteur Arnout
Zwaenepoel in dit overzichtswerk stak. Het boek werkt namelijk met
de meest recente inzichten voor de indeling van wilde rozen en
geeft aan de hand van een keur van foto’s een perfect overzicht
van de vele soorten en variëteiten die in het Zwin en langsheen de
kust kunnen voorkomen, goed voor 369 fleurige pagina’s.
Exclusieve foto’s, oude aquarellen en passende illustraties zorgen
voor een gepaste begeleiding bij de teksten. Fotograaf Misjel
Decleer stond in voor de foto’s en maken van deze publicatie
tevens een tijdloos kijkboek. Gedeputeerde voor milieu, natuur en
landschap Jurgen Vanlerberghe verzorgt het voorwoord.
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Het boek is te koop in de Zwinshop van het Zwin Natuur Park,
Graaf Léon Lippensdreef 8 te 8300 Knokke-Heist en in het
Informatiecentrum Tolhuis, Jan van Eyckplein 1 te 8000 Brugge of
via www.west-vlaanderen.be/webshop.
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Nieuwe publicatie

Niets is wat het lijkt. Het witte dorp
Auteur: Bo Vickery
In de thriller “Niets is wat het lijkt. Het witte dorp” is geschiedenis en
fictie met elkaar verweven, over o.a. de verborgen symboliek in de
kerk van Lissewege en een verborgen sterrenbeeld gevormd door
oude kerken gewijd aan Onze Lieve Vrouw.
Lissewege wordt opgeschrikt door een seriemoordenaar die de
Goddelijke Komedie van Dante goed blijkt te kennen. Alle
slachtoffers worden immers vermoord volgens een hoofdzonde. De
onderzoekers moeten alles uit de kast halen om de moordenaar te
vinden. Commissaris Luca heeft een coma overleefd. Ze worstelt
met de dagelijkse gevolgen. Zij gaat op zoek naar de Heilige Graal,
de schat van de verdwenen ridderorde van de tempeliers. Alles
wijst in de richting van Lissewege. Als ze een sterrenbeeld ontdekt
dat op aarde uitgebeeld is door verschillende kerken gewijd aan
Onze Lieve Vrouw, weet ze dat ze op het juiste spoor zit.
Uiteindelijk blijkt niets te zijn wat het lijkt in het witte dorp. Of in het
voormalige middeleeuwse Vlaanderen.
Waarom een thriller laten afspelen in Lissewege? De auteur:
“Natuurlijk omdat ik een aantal verborgen symbolieken ontdekt heb
in de kerk. In het dorp doen ook al jarenlang legendes de ronde
over ondergrondse gangen van de vroegere abdij Ter Doest naar
het voormalige kasteel, de kerk, Ten Berghe in Koolkerke of het
Schottenhof in Dudzele. Legendes genoeg die inspiratie bieden.
Willem van Saeftinghe was een ex-tempelier en Ter Doest was een
Cisterciënzerabdij. De Cisterciënzers en de tempeliers hadden
onderlinge banden. Maar Lissewege is ook gewoon een mooi
dorp.”
De auteur heeft de Rond de Poldertorens en het Brugse Ommeland
gebruikt om informatie over de geschiedenis van Lissewege op te
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zoeken. Het boek is wel deels fictie maar de auteur wou toch ook
redelijk correct zijn wat geschiedenis betreft.
Thriller met kleurenfoto’s, 260 pagina’s waarvan 39 in kleur,
uitgegeven
in
eigen
beheer
en
te
verkrijgen
via:
https://blog.bovickery.eu/home/niets-is-wat-het-lijkt-het-witte-dorp/

Het boek kan ook in Lissewege gekocht worden in buurtwinkel
Pimpernel, Zeebruggelaan 69, 8380 Lissewege.
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Recente publicatie

Het zeeboek
Auteur: Sarah Devos
Naar zee gaan, dat is altijd een beetje magie. En weet je wat zo’n
dag aan zee nog specialer maakt? Ontdekken wat er allemaal leeft
en verstopt zit op, onder en aan het strand. Dankzij “Het zeeboek”
veranderen ‘kustvogels’ in tureluren, strandlopertjes en
kokmeeuwen. ‘Schelpen’ worden plots wenteltrapjes, kokkels en
muiltjes. Zo krijgen het strand en de zee verrassend veel laagjes,
zelfs voor absolute beginners. Want als je één strandvondst kan
herkennen, dan gebeurt het…: je wilt alleen nog maar méér te
weten komen over dat boeiende, soms bizarre en altijd ongelofelijk
fascinerende zeeleven.
Prikken alle kwallen? Hoe ontstaat een golf? Wie maakt de
‘zandkakjes’ op het strand? Kan je bij ons echt fossiele
haaientanden jutten? En zoveel meer…

In “Het zeeboek” ontdek je welke bijzondere soorten je allemaal
kunt tegenkomen aan het hele Nederlandstalige deel van de
Noordzeekust: van De Panne tot het noordelijkste Nederlandse
Waddeneiland. Daarvoor hoef je écht niet aan boord van een schip
te gaan of een cursus diepzeeduiken te volgen. Gewoon wat
rondkijken en je herkent zonder twijfel al een heleboel uit “Het
zeeboek”.
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Voor Het zeeboek kon Sarah Devos rekenen op de zeer
gewaardeerde medewerking en expertise van deskundigen van
o.a. Het Zwin Natuur Park, het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee),
WWF, Natuurpunt, Duinpanne en Staatsbosbeheer Nederland. Ze
ging op stap met mariene biologen, seaweed chef Donald
Deschagt, strandvondstenexpert Hans Deblauwe, strandjutters,
krabbenkenners, ervaren wadlopers, duingidsen… En ze ontdekte
dat ze met al deze professionelen een nieuwe verslaving deelt:
onze wonderlijke Noordzee.

Het boek is volledig geïllustreerd met leuke en duidelijke
tekeningen en bevat een stevige determinatieposter.
ISBN-nummer: 9789022336458.
Aantal bladzijden: 192
Uitgeverij: Standaard Uitgeverij.
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Nieuwe publicatie

Marinus
Auteur: Jan Van Dorp
Vertaald door Peter Bultink, Veerle van de Moortel en Elke De
Brouwer
Marinus vertelt het onwaarschijnlijke levensverhaal van Marinus De
Boer, die opgroeit in het zeventiende-eeuwse Oostende. Nadat hij
op elfjarige leeftijd zijn vader ziet omkomen in een vreselijke
zeeslag wordt hij geadopteerd door twee kapers. Zij leren hem de
stiel kennen en kijken toe hoe Marinus ontbolstert tot een beruchte
kaperskapitein. Tot de tijd uiteindelijk ook hem inhaalt en Marinus
vanop de kade moet toekijken hoe zijn drie zonen naar Indië ziet
vertrekken onder de vlag van de Oostendse Compagnie… Marinus
De Boer mag dan wel een fictief personage zijn, de verhaalwereld
van Marinus is dat allerminst. Jan Van Dorp heeft zich voor zijn
roman uitgebreid gebaseerd op historische feiten die weliswaar op
schrift waren verankerd in de Oostendse stadsarchieven, maar in
1940 in vlammen opgingen door een Duits bombardement.
Na zijn verschijning is “Flamand Des Vagues” uitgegroeid tot een
internationaal succes, vertaald naar het Spaans, Duits, Nederlands
en Engels en door de New York Times uitgeroepen tot Book of the
month in 1954. De Franse en Belgische pers waren unaniem: een
veelkleurig boek, niet in de stijl van Pallieter of Conscience maar
eerder wat we terugvinden op het palet van Hieronymus Bosch of
Bruegel. Een bonte mengeling van karakters en mensen van vlees
en bloed. “Flamand des vagues” is een boek dat tot de
wereldliteratuur mag worden gerekend. In Frankrijk wordt “Flamand
des vagues” tot op vandaag als een klassieker van de maritieme
literatuur beschouwd.
In 2018 is deze maritieme klassieker bewerkt tot een gesmaakte
theatervoorstelling door Oostendenaars Peter Bultink en Sebastien
Dewaele. Een nieuwe Nederlandstalige vertaling mocht dan ook
niet langer ontbreken.
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Het boek telt 368 bladzijden en is uitgegeven bij Uitgeverij Bitbook.
ISBN: 9789082985658.
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Tentoonstelling
Vernieling en wederopbouw. Oostende
1944-1958
De expo “Vernieling en wederopbouw. Oostende 1944-1958” vertelt
het verhaal over de vernieling van Oostende tijdens W.O.II en de
wederopbouw in de periode tussen 1944 en 1958. Oostende is met
deze expo de eerste stad in België die een dergelijke expositie
brengt rond het thema wederopbouw.

Oostende kreeg het tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar te
verduren waardoor in 1944 enkel een verwoeste stad in puin
achterbleef. Zowel toonaangevende gebouwen zoals het stadhuis,
het kursaal, het hoofdpostkantoor, de hippodroom en de vismijn als
de pittoreske kustwoningen werden met de grond gelijk gemaakt.
Daarbij kwam nog dat de belangrijke stedenbouwkundige
beslissingen die voor de oorlog waren genomen, werden
verworpen. De grote vraag voor 1940 was, worden de drie
havendokken gedempt? Na de oorlog startte toenmalig
burgemeester Henri Serruys meteen met de wederopbouw van zijn
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stad. Zijn opvolger Adolphe Van Glabbeke zette dit werk in 1953
verder.
Met de verlossende bevrijding op 8 september 1944 kreeg het
stadsbestuur opnieuw de ruimte om Oostende weer op de
toeristische kaart te zetten. In 1945 werd architect Arnold De Vos
aangesteld als stadsingenieur en werd het officiële startschot voor
de wederopbouw gegeven. Hij en J.J. Eggericx, die als raadgevend
stedenbouwkundige werd benoemd, maakten een nieuw
urbanisatieplan voor Oostende op. In 1947 kregen de Oostendse
bevolking en toeristen die de stad aandeden het plan samen met
diverse andere projecten gepresenteerd.
De keuze 1958 als einddatum is niet toevallig. Oostende had een
paviljoen op de Wereldexpositie in Brussel. Oostende bezit werk
van drie grote Belgische architecten: Léon Stynen, Gaston
Eysselinck en Victor Bourgeois. De tentoonstelling weerspiegelt
een zwaar gehavende stad die op een korte tijdspanne weer de
uitstraling van de “Koningin der Badsteden” moest uitdragen. Toch
is de expo “Vernieling en wederopbouw. Oostende 1944-1958” veel
meer dan een architectuurtentoonstelling. Je krijgt een overzicht
van de vele bouwactiviteiten, maakt uitgebreid kennis met de
spilfiguren die Oostende opnieuw groot maakten en ziet hoe de
stad in een korte tijd enorm evolueerde. Kunstwerken van Ensor,
Spilliaert en anderen die werden aangekocht zijn opgenomen
evenals een reeks schitterende foto’s die de gebroeders Antony
maakten. Ook affiches werden geselecteerd. Hiermee is Oostende
de eerste stad in België die een dergelijke expositie brengt rond het
thema wederopbouw. Het is een niet te missen reis door een
belangrijk stukje geschiedenis van Oostende dat door de expo
tastbaarder gemaakt is dan ooit getoond.
Curator van de expo is Marc Dubois die recent de Ultima
Architectuurprijs 2018 ontving. De wetenschappelijke stuurgroep is
samengesteld uit Norbert Hostyn, Erwin Mahieu, Virginie Michils,
Claudia Vermaut, Gregory Boite en Martine Meire.
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De tentoonstelling gaat tot 29 september 2019 door in de
Venetiaanse Gaanderijen, Hoek Zeedijk / Parijsstraat, 8400
Oostende. Toegangsprijs: 5,00 euro. Reductietarief: 2,50 euro voor
senioren, jongeren tussen 18 en 26 jaar, vrienden Mu.ZEE. Voor
meer info: tel. 059 25 88 20, website: www.oostende.be/cultuur

Volgende activiteit van Sint-Guthago op
zondag 15 september 2019
Op zondag 15 september 2019 vindt om 14.30 uur een geleide
wandeling in Dudzele plaats met een bezoek aan museum De
Groene Tente. Samenkomst aan de parking van Sporthal De
Polder, Stokerij 10 te Dudzele.
Meer details over deze activiteit volgen in de Tijdingen van
september 2019.

Sint-Pietersbandenkerk, Dudzele
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