Sint-Guthago Tijdingen
Maandelijks ledenblad van de
Geschied- en Heemkundige Kring

Sint-Guthago
Nr. 505

P209467

september 2019

___________________________________________________________
Lidmaatschapsbijdrage België : 21 euro op rekening : IBAN BE82 8601 0615 5768;
BIC code: SPAABE22 (Centea). Lidmaatschapsbijdrage buitenland : 27 euro.
Uitgever : Fons Theerens, Jan Devischstraat 109, 8300 Knokke-Heist
Postkantoor van afgifte: 8300 Knokke-Heist 1

Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago
Werkgebied : de Zwinstreek
Lid van Heemkunde West-Vlaanderen vzw
Maatschappelijke zetel : Fons Theerens, Jan Devischstraat 109,
8300 Knokke-Heist
Correspondentieadres : Caroline Terryn, Kasteelstraat 69, 8340 Moerkerke
Het Bestuur :
Erevoorzitters :
François baron van der Elst, Spegelsweg 2, 8340 Oostkerke
Eric Huys*, Vierscharestraat 31, 8340 Vijvekapelle, tel (050) 361877
eric.huys@skynet.be
Voorzitster :
Caroline Terryn, Kasteelstraat 69, 8340 Moerkerke, tel 050 500651
caroline.terryn@telenet.be
Ondervoorzitter, samenstelling St. Guthago Tijdingen en kringarchivaris :
Marc De Meester*, Waterstraat 2d, 8300 Westkapelle, tel (050) 627486
de.meester.marc@skynet.be
Secretaris :
Fons Theerens*, Jan Devischstraat 109, 8300 Knokke, tel (050) 625309
fonstheerens@knokkeheist.be
Penningmeesteres :
Nicole Vanden Weghe, Vissersstraat 22, 8340 Moerkerke, tel (050) 500180
Hoofdredacteur Rond de Poldertorens :
Noël Geirnaert*, Hugo Verrieststraat 5, 8000 Brugge, tel. (050) 336940
famgeirnaert@skynet.be
Verantwoordelijke abonnementen :
Marie Madeleine Rosseneu, Kastanjendreef 14, 8300 Knokke, tel(050)600552
Leden :
Karel Aernoudts, Koudekerkelaan 18, 8301 Heist, tel (050) 512352
Etienne Decaluwé, Keuvelhoekstraat 54, 8300 Knokke, (050) 601023
etienne.decaluwe@gmail.com
Bieke Hillewaert*, Vulderstraat 88, 8000 Brugge, tel (050) 311234
Thomas Hoeberigs, Knokkestraat 154, 8301 Heist, tel 0474 597158
thomas.hoeberigs@knokke-heist.be
Jan Hutsebaut, Berg 59, 9950 Waarschoot; jan.hutsebaut@damme.be
Jan Kamoen*, Vissersstraat 22, 8340 Moerkerke, tel (050) 500180
jankamoen@skynet.be
Jan Tilleman, Kleine Molenstraat 1A, 8380 Dudzele, tel 050 604135
jan.tilleman@telenet.be
Dirk Vancraeynest, Leopold I Laan 97, 8000 Brugge, tel. 0468309002
dirk.vancraeynest@gmail.com
* Zijn tevens lid van de redactieraad Rond de Poldertorens en St.-Guthago Tijdingen

2

Rondleiding in het centrum van Dudzele
en bezoek aan het heemkundig museum
De Groene Tente
Wanneer : zondag 15 september 2019 om 14.30 uur
Waar : samenkomst aan de parking van Sporthal De Polder,
Stokerij 10, 8380 Dudzele
Het bezoek aan Dudzele start met een korte rondleiding in het
centrum van Dudzele, met enkele kleine verhalen rond personen
en gebeurtenissen, o.a. over Amaat Vyncke. Verder een kort
bezoek binnen in de kerk en het kerkhof, om te eindigen in het
heemkundig museum De Groene Tente.
Het heemkundig museum De Groene Tente werd gesticht in 1986
door “De Vrienden van het Ambacht Dudzele”, heden de
“Heemkring Dudzele vzw”. In 2006 verhuisde het museum naar de
huidige locatie langs de Amaat Vynckestraat.
Na de nieuwe inrichting van het museum in 2007 werd in 2017
beslist dat het tijd werd voor een facelift. Waar in 2006 de optie
genomen werd om zoveel mogelijk voorwerpen tentoon te stellen
en het museum onder te verdelen in verschillende thema's, werd
deze keer gekozen om een rode draad doorheen het museum te
trekken. Deze rode draad is voorzien van verschillende data die
belangrijke gebeurtenissen door de eeuwen heen in het polderdorp
belicht. Zo krijgt de bezoeker een mooi overzicht van de
geschiedenis van Dudzele.
De rondleiding in Dudzele en het bezoek aan het museum De
Groene Tente wordt georganiseerd door Dirk Pieters, voorzitter van
de Heemkring Dudzele.
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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 2)
Wat verder langs de Oude Sabsweg waren we vervolgens te gast
op de hoeve van onze medeleden: Francine Bossier en zoon Johan
Buyck.

Zicht op de hoeve van Francine en Johan, vanop de afslag richting Knokke,
van de nieuwe A 11. Op de achtergrond de bomen van de Damse vaart.

We mochten eerst binnen kijken in de monumentale Friese schuur
die in de tweede helft van de 18° eeuw moet opgericht zijn. Met
een grondplan van 24 X 14 m, één van de grootste exemplaren in
Noord West-Vlaanderen. Een groot gedeelte fungeerde als
graanschuur terwijl er aan de noordelijke kant ook stalling voor vee
voorzien was. De tand des tijds slaat echter onherroepelijk toe. Bij
middel van uitgebreide stutwerken poogt de familie Buyck de
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schuur overeind te houden. Beter gesteld is het woonhuis waarin
ongetwijfeld bouwelementen afkomstig van de verdwenen
hofsteden in de buurt her gebruikt werden. Opmerkelijk zijn de twee
ionische zuilen van de schouw in het woonhuis, waarvan identiek
dezelfde te zien zijn in de Sint Baafskathedraal te Gent. Francine
wist ons zeer boeiend te vertellen over het wel en wee door de
tijden heen op de hoeve. Daarbij konden we heel wat oude foto’s
zien o.a. van een gelande Engelse parachutist tijdens de tweede
wereldoorlog.

Erediploma voor beste brouwgerst van het land uitgereikt in 1946.

Zowat twintig na vier dienden we ons te reppen naar de volgende
afspraak die de gids gepland had op de hoeve van de familie
Quintens verderop langs de Oude Sabsweg. Hierbij passeerden we
aan onze linkerkant de plek langs een landweg waar eertijds een
hofstee van de kerk van Hoeke stond. De omloper van Greveninge
uit 1602 vermeldt op deze plaats een vervallen hofstede waar een
zekere Adriaen Marthens op woonde. De hofstee van de kerk werd
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door de plaatselijke bevolking wellicht eerst als kerkhofstee
vernoemd. Mettertijd is in de volksmond, alleen de term “kerkhof”
over gebleven. Vandaar dat er in de volksmond wel eens sprake is
van een kerkhof op deze plaats. Of hoe het allemaal kan
verdraaien.
Jan Tilleman

75 jaar later. De bevrijding van noordelijk
West-Vlaanderen/West-ZeeuwsVlaanderen. De herdenking van Operatie
Switchback in 2019
Herdenkingsjaar 2019-2020
In de komende tijd wordt uitgebreid stilgestaan bij de bevrijding van
België en zuidelijk Nederland in september-begin november 1944.
Vanwege de verschillen in bevrijdingsgeschiedenis verloopt de
herdenking in Nederland begrijpelijkerwijs anders dan in België. In
Nederland wordt bovendien niet op één, maar op verscheidene
momenten herdacht dat het land 75 jaar geleden werd bevrijd. Het
Nederlandse Nationaal Comité 4 en 5 mei is een
overheidsinstantie, opgericht om jaarlijks op 4 mei de nationale
dodenherdenking te herdenken en op 5 mei de vrijheid te vieren.
Verder onderneemt het initiatieven om de betrokkenheid bij
herdenken en vieren te vergroten en richting te geven aan de
zingeving hiervan. Het comité grijpt het aanstaande jubileumjaar
aan om stil te staan bij een reeks herdenkingen. Het concentreert
zich op vijf herdenkingen:
a. najaar 2019 bevrijding van Zuid-Nederland (zeeland, NoordBrabant en Limburg)
b. januari 2020 bevrijding van Auschwitz/de vervolging van joden,
roma, homo’s en andere minderheden
c. mei 2020 bevrijding van Nederland/einde Tweede Wereldoorlog
in Europa

6

d. augustus 2020 bevrijding van Oost-Indië/einde Tweede
Wereldoorlog in Azië
e. oktober 2020 oprichting Verenigde Naties/begin institutionele
internationale samenwerking.
Het comité heeft burgers en instellingen opgeroepen activiteiten in
het kader van de herdenkingen te organiseren.
75 jaar Slag om de Schelde
De eerste herdenking uit de reeks richt zich in onze streek en de
provincie Zeeland in het bijzonder op de Slag om de Schelde in
september-oktober 1944. Deze belangrijke slag heeft tot op heden
niet de nationale en internationale aandacht gekregen die het
verdient. Zijn militair-strategische belang was echter bijzonder
groot. Het was een van de laatste operaties vóór het vastlopen van
de geallieerde opmars in het West-Europa in het late najaar van
1944. Begrijpelijk dus dat deze in de reeks herdenkingen vooraan
staat, al was het maar om redenen van chronologie.
75 jaar Operatie Switchback
Binnen de Slag om de Schelde was de bevrijding van het gebied
ten noorden van het Leopoldskanaal en ten westen van de
Braakman een van de zwaarste onderdelen, zo niet dé zwaarste.
De reden is de strategisch ligging aan de Scheldemonding. Wie het
noorden van West-Vlaanderen en West-Zeeuws-Vlaanderen in
bezit had, beheerste de monding van de Schelde en de toegang
naar één van de voornaamste diepzeehavens aan de WestEuropese kust, Antwerpen. De campagne om dit gebied te
bevrijden werd door het geallieerde opperbevel toebedeeld aan de
Canadezen en kreeg de naam Operatie Switchback.
Van Normandië tot het Molentje
Dinsdag 6 juni-woensdag 13 september 1944
Strategisch belang
Hoewel klein van omvang is noordelijk West-Vlaanderen/WestZeeuws-Vlaanderen een strategisch belangrijk gebied. Wie dit
gebied in bezit heeft, beheerst de monding van de Schelde en de
toegang naar één van de voornaamste diepzeehavens aan de
West-Europese kust, Antwerpen.
Van de strategische ligging was het Duitse leger goed
doordrongen. Niet voor niets hadden zij langs de gehele kust, in het
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bijzonder bij Knokke, Cadzand, Groede en Breskens belangrijke
versterkingen aangelegd.
Snelle opmars
Vooral in het najaar van 1944 bleek hoe juist het militaire inzicht
van de Duitsers was. Na de landing in Normandië op 6 juni wisten
de geallieerden na de doorbraak bij Avranches (eind juli) en de slag
bij Falaise (augustus) in snel tempo naar het noorden op te rukken:
de Amerikanen in het oosten en midden, de Britten en de
Canadezen in het westen.
Lange aanvoerlijnen en een ontsnappend Duits leger
De snelle geallieerde opmars door Frankrijk en België, eind
augustus/begin september, had twee belangrijke strategische
gevolgen.
In de eerste plaats zorgde het voor steeds langere aanvoerlijnen:
alle manschappen, proviand, wapens, voertuigen, brandstof en
munitie moesten nog de lange weg naar het noorden gaan via de
kunstmatige haven in Normandië. De verovering van Antwerpen
zou de aanvoer drastisch kunnen verkorten en versnellen.
Bovendien lag de stad vlakbij het opschuivende front.
In de tweede plaats dreven de geallieerden de Duitse Wehrmacht
voor zich uit. Deze trok zich snel naar het noorden terug; aan de
kust via Breskens bijvoorbeeld een fors gedeelte van het Duitse
15de leger (80.000 man). Zij had als opdracht zich snel naar
Noord-Brabant te retireren en zich daar te laten herbewapenen.
Het bombardement op Breskens en de Slag bij het Molentje
Antwerpen werd op 4 september vrijwel intact bevrijd. Het
geallieerde opperbevel onderkende helaas niet de dubbele strategische buitenkans die dit bood. Pas in de tweede week van
september deed het twee serieuze pogingen - een vanuit de lucht,
de andere over land - om aan de ontsnapping van het Duitse 15de
leger een einde te maken en tegelijk de zuidelijke oever van de
Scheldemonding in bezit te krijgen.
Op 11 september werd Breskens gebombardeerd. De desastreuze
geallieerde actie kwam te laat (het grootste gedeelte van het Duitse
leger was al overgezet) en trof de verkeerden (vooral de bevolking
van Breskens). 184 burgers kwamen onmiddellijk om het leven, 34
stierven later aan hun verwondingen.
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Op 13 september vielen de geallieerden vanuit het zuiden aan om
de Breskens-pocket in te nemen. De poging mislukte toen zij bij het
Molentje aan het Schipdonkkanaal werden teruggeslagen.
Uitstel van de bevrijding en de Slag om Arnhem
Donderdag 14 september-donderdag 5 oktober 1944
Slag om Arnhem
In plaats van na de verovering van Antwerpen opdracht te geven
tot een snelle verovering van de Scheldeoevers verspilde het
opperbevel tijd, moeite en middelen aan een gedurfde operatie diep
in vijandelijk gebied. Dit was operatie Market Garden, ook wel de
Slag om Arnhem genoemd, die de geallieerden in een snelle
doorstoot toegang zou moeten geven tot het hart van Duitsland. De
operatie bleek te gedurfd en resulteerde in een Duitse overwinning.
De kans op de uitschakeling van een compleet Duits leger in
Zeeland en de veiligstelling van de uitgebreide Antwerpse
haveninstallaties dichtbij het front ging zo verloren.
Vertraging van de opmars
Deze verkeerde keuze heeft ertoe geleid dat de verovering van
Zeeland twee volle maanden heeft geduurd, van begin september
tot begin november. In deze twee maanden begon de geallieerde
opmars te haperen en kwam zij uiteindelijk nagenoeg tot stilstand.
Pas in het voorjaar van 1945 herkregen de geallieerden het initiatief
en werd de snelle opmars in West-Europa weer hervat.
Eén van de laatste grote gevechten vóór het vastlopen van de
frontlinie is de Slag om de Schelde geweest. Het meest
verwoestende onderdeel daarvan was de bevrijding van noordelijk
West-Vlaanderen en West-Zeeuws-Vlaanderen.
Gevolgen voor noordelijk West-Vlaanderen/West-ZeeuwsVlaanderen
De overwinning bij Arnhem had voor de Duitsers als extra voordeel
dat het hen extra tijd verschafte om Zeeland in een nog betere
staat van verdediging te brengen. In noordelijke West-Vlaanderen/
West-Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld had de Duitse bezetting, de
64ste infanteriedivisie, in afwachting van de geallieerde aanval ruim
de tijd gekregen om de verdediging sterk te verbeteren. De
verdedigers werden daarbij erg geholpen door de terrein- en
weersomstandigheden: laag polderland, geïnundeerde gebieden,
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vaak veel regen en veel wind, mijnenvelden. Noordelijk WestVlaanderen/ West-Zeeuws-Vlaanderen was daardoor veranderd in
een eilandvesting, waar de geallieerden achter elke dijk een
gevechtsopstelling konden verwachten. Divisiecommandant,
generaal-majoor Knut Eberding, had zijn troepen duidelijk gemaakt
dat het voor de verdediging van hun vaderland van het grootste
belang was dat de geallieerden zo lang mogelijk werden
tegengewerkt bij het gebruik van de Antwerpse haven. Hij had zijn
soldaten ook gedreigd dat bij voortijdige overgave strafmaatregelen
tegen hun familie in Duitsland zouden worden genomen (het
zogeheten Führerbefehl).
Operatie Switchback
Vrijdag 6 oktober-vrijdag 3 november 1944
Pas drie weken na het mislukken van operatie Market Garden
begon de bevrijding van noordelijk West-Vlaanderen/West-ZeeuwsVlaanderen. Generaal-majoor Dan Spry en zijn Canadese 3de
infanteriedivisie werden, aangevuld met Britse eenheden, belast
met de uitvoering ervan.
Aanval vanuit het zuiden
Eerst werd geprobeerd om vanuit het zuiden op te rukken,
vanachter het Leopoldkanaal. Op 6 oktober zette de Canadese 7de
infanteriebrigade daartoe de aanval in. Zij vestigden twee
bruggenhoofden, maar konden deze niet uitbreiden door hevig
afweervuur van de Duitsers. Pas op 9 oktober konden na zware
gevechten de beide bruggenhoofden worden samengevoegd,
waarna op de 13de door het leggen van een brug over het kanaal
de Canadezen vaste voet kregen bij Eede. De dag daarop kon de
4de pantserbrigade met zijn tanks over de bruggen trekken en de
infanterie helpen de Duitsers te verdrijven.
Aanval vanuit het oosten
De aanval vanuit het zuiden werd ondersteund door een aanval
vanuit het oosten. Twee dagen na het begin van de aanval over het
Leopoldkanaal viel meer oostelijk de Canadese 9de
infanteriebrigade bij de Braakman aan met Buffalo's
(rupsvoertuigen voor amfibische operaties) en Terrapins
(amfibievoertuigen op wielen). Op 14 oktober maakten eenheden
van de Canadese 4de pantserdivisie vanuit het zuiden contact met
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troepen aan het Braakmanfront in het oosten. Dit verbeterde de
situatie, omdat nu voorraden uit het zuiden konden worden
uitgevoerd in plaats van over het water van de Braakman.
Op 18 oktober nam de Schotse 52ste Lowlanddivisie de taken over
van de Canadese 7de infanteriebrigade. Zij gingen vol élan de strijd
in en veroverden op 19 oktober Aardenburg.
Verovering van het westen en overgave
De Duitsers waren intussen teruggevallen op verdedigingslinies
langs het front Breskens – Schoondijke – Oostburg - Sluis. Met de
steun van de zware artillerie en met luchtaanvallen werd op 21
oktober de aanval geopend op Breskens dat in de loop van de
middag werd veroverd. Op de 24ste werd Schoondijke bevrijd en
op 29 oktober Cadzand en Retranchement.
Sluis viel op 1 november in geallieerde handen. Het stadje was
reeds eerder in een ruïne veranderd, onder andere op 6 oktober
door zware artilleriebeschietingen, maar vooral op 11 oktober, door
een verwoestend luchtbombardement. In totaal kwamen 64
inwoners om het leven. Op dezelfde dag volgde Sint-Anna ter
Muiden, waarmee officieel geheel West-Zeeuws-Vlaanderen was
bevrijd.
De gevechten gingen echter nog twee dagen door in noordelijk
West-Vlaanderen. De laatste restanten van de Duitse 64ste
infanteriedivisie trokken zich terug richting Knokke. Aldaar gaf
generaal Eberding zich tenslotte op 3 november over en kwam een
formeel einde aan vier weken gevechten die volgens de
Canadezen qua intensiteit en geweldsgebruik alleen vergelijkbaar
waren met die tijdens D-Day op de stranden van Normandië.
Cijfers
Operatie Switchback werd op 3 november 1944 als voltooid
beschouwd. Er waren 12.707 Duitse militairen krijgsgevangen
gemaakt. Ruim 800 Canadezen en 1040 Duitsers waren
gesneuveld. De bevolking van vooral West-Zeeuws-Vlaanderen
betaalde een zware tol: 581 inwoners werden gedood, duizenden
woningen waren totaal vernield of zwaar beschadigd. Door de
verwoestingen waren bijna alle stadjes veranderd in rokende
puinhopen en het zou nog jaren duren voordat ze alle weer waren
opgebouwd.

11

De lange schaduw van de oorlog: herstel en verwerking
Na de oorlog
Na de oorlog moest er veel gebeuren. Slachtoffers werden
begraven.
Duitse
soldaten
werden
afgevoerd
naar
krijgsgevangenkampen. Evacués keerden terug en moesten
worden opgevangen. Dwangarbeiders uit Duitsland dienden te
worden geholpen. Collaborateurs uit West-Zeeuws-Vlaanderen
werden gearresteerd en opgesloten in een kamp bij Sluis. Het
gerecht onderwierp gezagdragers en bedrijven aan een onderzoek
en zij die zich te duitsvriendelijk of te meegaand hadden gedragen
werden geschorst, ontslagen of op een zwarte lijst geplaatst.
Nieuwe bestuurders moesten worden aangesteld of herbevestigd.
Maatregelen poogden de voedselvoorziening opnieuw op gang te
brengen. In West-Zeeuws-Vlaanderen trad het zogenoemde Militair
Gezag bij dit alles tot 1946 op in naam van de Nederlandse
rijksoverheid als centraal gezagsorgaan. Na de bevrijding en het
herstel van het democratisch bestel werd zijn rol geleidelijk
opnieuw overgenomen door de gemeenten, provincie Zeeland en
het rijk.
Wederopbouw
De meeste aandacht ging uit naar herstel. Dat was in de eerste
plaats gericht op wederopbouw. De lijst van verwoeste en
beschadigde woningen en gebouwen is indrukwekkend. Eén
voorbeeld: alleen al de stad Sluis waren 252 huizen totaal
verwoest; zij moesten worden gesloopt. 84 woningen waren zwaar
beschadigd, maar te herstellen. Verder waren er nog 128 licht
beschadigde woningen en gebouwen, wat het totaal op 464 stuks
brengt, afgerond 85% van het totaal. Hoewel er direct na de
bevrijding al initiatieven werden genomen tot wederopbouw kon
deze pas zestien jaar later, in 1961, officieel als afgerond worden
beschouwd. Gedurende deze relatief lange periode moest vaak
onder financieel en praktisch moeilijke omstandigheden worden
gewerkt.
Gebrek aan alles
Er was, zeker in het beginstadium, gebrek aan geld, aan
menskracht en aan bouwmateriaal. Daarnaast zorgden procedures
en meningsverschillen tussen - in West-Zeeuws-Vlaanderen - de
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gemeentebesturen, de provincie Zeeland en stedenbouwkundigen
over de functie en de toekomst van de diverse stadjes en bijgevolg
de wijze van wederopbouw voor vertraging. Sluis en IJzendijke
kozen voor herstel van de kleinschaligheid, soms zelfs in (quasi)oude stijl. Oostburg en Breskens voor algehele modernisering,
Aardenburg voor een tussenvorm.
Herstel in het buitengebied
Er was herstelwerk nodig in de stadjes en dorpjes, maar ook in het
buitengebied. Vele waardevolle boerderijen, daterend uit de
zeventiende en achttiende eeuw, waren verloren gegaan. Ze
werden veelal herbouwd in een strikt utilitaire stijl. Diverse
gebieden waren door de Duitsers onder water gezet. Deze moest
worden ontwaterd en hersteld. Veel plekken waren gevaarlijk als
gevolg van onontplofte granaten en bommen. Mijnenvelden in
bepaalde bouw- en weilanden en langs wegen moesten worden
opgeruimd. Bij de ontruiming (waarbij verscheidene slachtoffers
vielen) werden onder andere krijgsgevangen en gedetineerden
ingezet.
Oorlogservaringen
De verschrikkingen van de oorlog leidden, zoals te begrijpen valt,
tot erg emotionele reacties. Tijd om lang stil te staan was er over
het algemeen echter niet, omdat het dagelijks bestaan en de
noodzaak tot herstel alle aandacht opeiste. Velen zijn pas op latere
leeftijd hun ervaringen beginnen te overdenken, verwoorden,
bespreken en beschrijven. Hun ervaringen zijn inmiddels
vastgelegd in verscheidene geschriften. Ook zijn relatief veel
dagboek(fragment)en gepubliceerd. Vooral de bombardementen
(onder andere op 11 september 1944 van Breskens en 11 oktober
1944 van Sluis) en het oorlogsgeweld gedurende de strijd hebben
indruk gemaakt.
Herdenken
Een andere vorm van verwerking van de oorlog was de oprichting
van oorlogsmonumenten. In bijna elke kern in het “Switchbackgebied” werden om vooral drie redenen gedenktekens opgericht:
om de herinnering aan de verschrikkelijke oorlogsmaanden een
zichtbare vorm te geven, uit respect en dankbaarheid jegens de
bevrijders en als waarschuwing tot welke gruwelen een moderne
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oorlogsvoering kan leiden. Een aantal monumenten is geadopteerd
door scholen. De drie oorlogsmusea te Oostburg, Ramskapelle en
Adegem maken deel uit van dezelfde herdenkingscultuur: zij
vertellen het verhaal van de bevrijding aan de hand van collecties
militair erfgoed en fungeren als bewaar-, informatie-, kennis- en
contactcentra. De drukst bezochte herdenking van de bevrijding
vindt jaarlijks plaats op of rond 1 november, waaraan zowel burgers
en militairen, ouderen en jongeren meedoen. De herdenking wordt
gekoppeld aan de Canadese Bevrijdingsmars, die zowel een
serieus historisch als ontspannen sportief-recreatief karakter heeft.
Zo wordt de herinnering, dankbaarheid, respect en waarschuwing
overgebracht aan de jongere generaties.
Herdenkingsactiviteiten 2019-2020
Collectief overleg
In West-Zeeuws-Vlaanderen hebben enkele tientallen private
organisaties, monumentenstichtingen, dorpsraden, musea, e.d. en
de gemeente Sluis de handen in elkaar geslagen om 75 jaar
bevrijding van de streek een passende vorm te geven. Ook de
oorlogsmusea in Ramskapelle en Adegem nemen nadrukkelijk aan
het gezamenlijke initiatief deel. Gezamenlijk heeft het initiatief,
ondersteund door overheden, fondsen, bedrijven en particulieren,
de naam gekregen van de toenmalige operatie: Switchback. Het
overleg heeft geresulteerd in onderlinge afstemming van
activiteiten en uitwisseling van kennis, informatie en materiaal.
Promotie-uitgaven en publieksboek
Veel herdenkingsactiviteiten, veelal herdenkingen, hebben een
één- of meerdaags karakter. Andere, in het bijzonder tentoonstellingen in musea, zijn meerdere maanden te bezichtigen. Alle
activiteiten zijn gebundeld in een activiteitenfolder en een
tentoonstellingenfolder. Tevens is een programmaboekje uitgebracht dat een overzicht geeft van de activiteiten en de historische
gebeurtenissen beschrijft tijdens de bevrijding, per plaats en in
chronologische volgorde. Een fors aantal is inmiddels verspreid bij
musea, toeristische diensten, kustcampings, bibliotheken e.d.
Naast deze promotie-uitgaven zal in november een publieksboek
verschijnen over de bevrijding van de streek, c. 450 pp dik. Het is
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een gezamenlijk initiatief van de gemeente
Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen.

Sluis

en

de

Het programmaboekje en de folders zijn gratis te verkrijgen in de
hierboven genoemde instellingen en tijdens een van de
herdenkingsactiviteiten. U kunt het boekje en de folders ook
ontvangen door een berichtje te sturen aan info@gemeentesluis.nl
of te bellen naar 0032-117-457000.
Arco Willeboordse

In memoriam de heer Gerard Tilleman
Op 19 augustus 2019 overleed te Westkapelle ons jarenlang trouw
medelid de heer Gerard Tilleman. Gerard Tilleman werd geboren te
Hoeke op 2 november 1928.
Hij was de echtgenoot van mevrouw Lutgarde Braet en de vader
van ons bestuurslid Jan Tilleman. We mochten hem dikwijls samen
met zijn echtgenote begroeten op onze activiteiten.
Gerard baatte vroeger als landbouwer de hoeve "ten Houcke
Boven" in Hoeke uit en was nu op rust. Hij was ook gewezen
bestuurslid van De Zwinpolder en lid van OKRA Westkapelle.
Het bestuur van de Sint-Guthagokring biedt aan de familie Tilleman
zijn oprechte deelneming aan.

Volgende activiteit van Sint-Guthago op
zondag 27 oktober 2019
Op zondag 27 oktober 2019 vindt om 10.00 u. de lezing “Decor van
het verleden, het rijke patrimonium van Knokke-Heist” door Danny
Lannoy plaats in het Museum Sincfala te Heist. Meer details over
deze activiteit volgen in de Tijdingen van oktober 2019.
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Sint-Bavokerk te Aardenburg, 1944

Canadezen achter de dijk

www.guthago.net
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