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Lezing "Decor van het verleden, het rijke
patrimonium van Knokke-Heist" door
Danny Lannoy
Wanneer : zondag 27 oktober 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).
Aan de hand van een powerpoint-presentatie neemt Danny Lannoy
ons mee doorheen het prachtige patrimonium van de badstad.
Achter elk gebouw schuilt een rijke geschiedenis die de evolutie
van Knokke-Heist aantoont.
Via het getoonde beeldmateriaal krijgen we een zicht op het
verdwenen bouwkundig erfgoed en het nog bestaande
patrimonium. Ideaal om later de expo in het Cultuurcentrum
Scharpoord te bezoeken.

3

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 3)
De Oude Sabsweg volgend kwamen we dan terecht bij Luc en
Magda Quintens - Kerckhove. Op een kaart van de “Geunieerde
wateringen van de kerk van Oostkerke en van S’Heer
Baselishoeck” uit 1765 wordt de hoeve vermeld met de naam van
Joseph Mabesoone erbij. Er bestaat echter een kaart waarvan een
kopie van een fragment aanwezig is in het archief van wijlen M.
Coornaert, met daarop de hoeve als eigendom van “Jacob Valcke,
waar hij woont 1764”. Deze Jacob was tevens eigenaar van de
langgevel hoeve Oostkerkestraat Nr. 1in Hoeke. Een legger van de

armendis van Oostkerke uit 1824 citeert de erfgenamen
Veranneman als eigenaars, terwijl Jacob Vanbesiens de bewoner
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is. Nog later was de hoeve opvolgend bewoont door de families
Dendooven en De Rycker. Tot op heden is bij mijn weten nog geen
eventuele benaming van de hoeve op gedoken. Luc en Magda zijn
deeltijds de huidige uitbaters van het gemengd landbouwbedrijf met
akkerbouw en mestkippen. Uit interesse en als hobby plantte Luc
vier jaar terug een wijngaard aan. Aan de Zuid-West kant van de
lange machineloods en bergschuur vond hij hiervoor een geschikte
plaats. Met zicht op het weidse polderlandschap kregen we uitleg
over de teelt, snoei, oogsten en verwerken van de druiven.
Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Noir en het bij mij minder in de oren
klinkende Auxerrois zijn de rassen die deel uit maken van het
plantsoen.

Voorbij de hoeve van Luc Quintens volgden we de Sabsweg, nu
nog als aardeweg aanwezig, in de richting Oostkerke tot aan het
punt waar hij afgesneden wordt door de Hoeke-Vaart. Ten gevolge
van nare ervaringen door de Elisabethvloed van 1404 besloot de
Polder van Reigaersvliet om een nieuwe vaart te graven waardoor
de waterhuishouding beter kon beheerst worden. De waterweg
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werd gegraven van uit de Zwinvaart, ook “Oude Zwin” genoemd, tot
in de geul van het Zwin tussen Hoeke en St. Anna ter Muiden, op
de plaats die door de lokale bewoners, “De halve mane” genoemd
wordt. In 1412 werden de werken, inclusief de bouw van een
nieuwe sluis, voltooid.
Met een traktaat van de familie Quintens en nog een gezellige
babbel werd de namiddag letterlijk “Ten Uithoeke” afgesloten.
Jan Tilleman

Nieuwe publicatie

De Slag om ’t Molentje
Moerkerke op 13 - 14 september 1944
Auteur: Caroline Terryn
Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verschijnt een nieuw boek
over de Slag om ’t Molentje, die plaats vond in Moerkerke op 13 en
14 september 1944. De Slag om ‘t Molentje is het voorspel van de
Slag om de Schelde: zo lang de Duitsers de Scheldemonding
bezetten konden de geallieerden de haven van Antwerpen niet
gebruiken. Daarom bouwden de Duitsers begin september het
Leopoldkanaal uit tot een verdedigingslinie en daarom mislukte het
Canadese plan om op 13 september 1944 in Moerkerke een brug
over de twee vaarten te leggen en met tanks op te rukken naar
Breskens aan de Schelde. De brug werd nooit gebouwd want aan
de overkant, in de wijk ’t Molentje, boden de Duitsers hevige
weerstand. Zo erg dat de Canadezen na 17 uur bloedige strijd de
aftocht bliezen. Het Canadese Algonquinregiment leed meer dan
150 verliezen; de Duitsers een veelvoud daarvan en ook bij de
burgers vielen er doden en gewonden te betreuren. De wijk het
Molentje was volledig verwoest; de dorpskern van Moerkerke
zwaar getroffen.
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Zicht op de verwoeste wijk ’t Molentje vanop de middendijk tussen de
vaarten, eind 1944

Dit boek gaat in op het strategisch belang van de Slag om ‘t
Molentje, het verloop van de strijd en op het leed van de lokale
bevolking. De bestaande literatuur wordt aangevuld met niet
eerder gepubliceerde archiefstukken, kaarten en foto’s .
Het boek put uit twee werken die niet meer in de handel
verkrijgbaar zijn. Karel Aernoudts’ boek “Waar de rode klaproos
bloeit” dateert al van 1972. Daarin beschreef hij de strijd om de
vrijmaking van de linker Scheldeoever van september tot december
1944. Voor zijn hoofdstuk over de Slag om ‘t Molentje baseerde hij
zich op de geschiedschrijving van G.L. Cassidy die zelf deelnam
aan de strijd. Waar Karel Aernoudts vooral op het militaire verloop
focust, gaat Roger Morre in zijn boek “De Slag om ’t Molentje” in op
de schrijnende belevenissen van de burgerbevolking: 35 jaar na de
slag ondervroeg hij de overlevenden van de geteisterde families
van ’t Molentje. In dit boek zoomen we in op de lotgevallen van Mia
Provoost. Dit relaas vullen we aan met Roger Morres eigen
oorlogsherinneringen. Nieuw materiaal komt uit de dossiers van
oorlogsschade, bewaard in het Rijksarchief van Brugge. Ook het
verslag van de zusters Maricolen die zware schade leden aan hun
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meisjesschool is nog niet eerder gepubliceerd, net als sommige
foto’s.
Dit werk wil de interesse in deze tragische nazomerdagen van 13
en 14 september 1944 levendig houden; omwille van het
oorlogsleed en omwille van het strategisch belang van de strijd. Als
de Algonquins, het Canadese regiment dat hier een verbeten strijd
voerde, toen wel een brug over de vaarten hadden kunnen leggen,
dan was de oorlog misschien eerder beëindigd.

Deze kaart toont de situatie rond 1 oktober 1944. Een maand
eerder, op 4 september, was het centrum van België bevrijd. De
haveninfrastructuur van Antwerpen was intact ingenomen. Dat
kwam goed uit want de geallieerden hadden nood aan een haven:
tot dan moest alle materiaal worden aangevoerd vanuit
kunstmatige Normandische havens. De Scheldemonding bleef
evenwel bezet. Om Zeeuws-Vlaanderen te behouden, bouwden de
Duitsers
begin
september
het
Leopoldkanaal
uit
tot
verdedigingslinie. Daardoor konden op 13 september de Canadese
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tanks niet doorstoten tot Breskens. Via die haven aan de
Westerschelde was bovendien de evacuatie van het Duitse 15de
leger aan de gang; dat wist met man en macht te ontsnappen en
kon deelnemen aan de Slag bij Arnhem. Montgomery, de
bevelhebber van de geallieerden, had alle krachten gebundeld om
in Arnhem de Rijn over te steken en door te stoten naar het
Ruhrgebied. Dat plan mislukte op 17 september. Ondertussen was
nagelaten een breed front te vormen en viel de Canadese opmars
in Moerkerke stil. Pas op 6 oktober konden de Canadezen in
Stroobrugge het Leopoldkanaal oversteken. Het duurde nog tot 2
november voor de hele streek en de Scheldemonding bevrijd was.
Pas weken later was de Antwerpse haven bruikbaar.
Het boek gaat in op de maatregelen die de Duitsers namen bij de
nakende geallieerde opmars. Al vanaf februari 1944 hadden ze
grote stukken van de polders onder water laten zetten met zoet
water. Begin september, toen de Canadezen naderden, sloegen ze
een bres in de dijk van het Leopoldkanaal en zetten ze de zeesluis
van Heist open bij vloed om met zout water inunderen. De
kerktoren van Moerkerke werd omver geschoten opdat hij niet als
uitkijk ging worden gebruikt en de bruggen opgeblazen van zodra
de laatste Duitse soldaten de vaarten hadden overgestoken.
Van de Moerkerkse bevrijding op 12 september zijn een paar foto’s
bewaard met de typische vreugdetaferelen, maar die maakten al
snel plaats voor angst want de Canadese voorposten en de
hoogste gebouwen - potentiële observatieposten - in het dorp
werden onder vuur genomen.
Op 13 september bij valavond staken 360 infanteristen van het
Algonquinregiment in bootjes de vaarten over. Verdeeld over vier
groepen moesten zij de wijk ’t Molentje op de vijand veroveren. De
genie zou een baileybrug bouwen zodat tanks de vaarten konden
oversteken en Zeeuws-Vlaanderen bevrijden. De Duitsers boden
evenwel onverwacht hevige weerstand. Van zodra de Duitsers
doorhadden dat de oversteek plaats had werd alle geschut, ook de
grote kustbatterijen op ’t Molentje gericht. Ze en kregen versterking
langs alle zijden. Een schets in het boek maakt duidelijk hoe de
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Duitsers de Canadezen ook in de rug konden aanvallen en met
welke wapens ze hen bestookten. Omdat de vaarten constant
onder vuur werden genomen was er geen Canadese versterking
mogelijk en moesten de Algonquins bij gebrek aan aanvoer van
munitie vechten met kogels van gesneuvelde soldaten. Later in de
strijd kwam het tot lijf aan lijf gevechten.
Ondertussen schuilden de burgers in kelders, zowel in het dorp als
op ’t Molentje. Sommige kelders werden geraakt door granaten,
zodat ze nieuwe schuiloorden moesten opzoeken, dwars door de
vuurlinie heen. Het boek vertelt de beklijvende lijdensweg van Mia
Provoost die haar beide ouders verloor en zes weken in het
ongewisse was over het lot van haar broer Jaak.
Op de middag van 14 september kregen de Algonquins het bevel
tot terugtrekking. Bij gebrek aan bootjes staken vele soldaten al
zwemmend de vaarten over onder voortdurende beschietingen.
Het boek gaat ook in op de periode na de Slag om ’t Molentje, toen
zowel ’t Molentje aan de Duitse kant van de vaarten als het dorp
aan de Canadese zijde ontruimd en verder geïnundeerd werden.
Het boek, geschreven door Caroline Terryn, is een uitgave van de
Heemkundige Kring ’t Zwin Rechteroever Damme. Het telt 104
pagina, is rijk geïllustreerd en heeft overzichtelijke kaarten in kleur.
Het is aan 15,00 euro te koop in het MIK (museum in de kerk van
Moerkerke op donderdag van 9u30 tot 11u30), de toeristische
dienst van Damme (Markt Damme), For Freedom Museum
(Ramskapellestraat 91, Westkapelle), Supermarkt van Moerkerke
(Vissersstraat 82). Opsturen kan ook mits storten van 20,00 euro
(15,00 euro + 5,00 euro verzendkosten) op vzw ‘t Zwin
Rechteroever Damme, BE44 8538 7333 1145 met vermelding van
boek ’t Molentje en adres.
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Tentoonstelling
Dudzele tijdens de oorlogsjaren 40-45
De Nationale Strijdersbond (NSB) Dudzele pakt vanaf 5 oktober tot
3 november 2019 in de Sint-Pietersbandenkerk in Dudzele uit met
een unieke fototentoonstelling over 75 jaar bevrijding. Vele nooit
eerder vertoonde foto’s, afkomstig uit privécollecties, zullen te
bewonderen zijn, dit met unieke getuigenissen.

De Canadese Manitoba Dragoons kwamen in 1944 de hele regio
bevrijden. Ze waren al op 10 september bij de Herdersbrug, maar
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kregen te maken met verzet van de Duiters die de polderlanden
ook onder water hadden gezet. Toen besloten de Canadezen om
eerst richting Brugge te trekken en daarna terug te keren naar
Dudzele. Op 12 september 1944 kwamen ze de gemeente Dudzele
binnen gereden, onder gejuich van de bevolking door wie ze warm
onthaald werden. Het was meteen feest in het dorp waarbij de
Canadezen genoten van het bier, maar ook chocolade uitdeelden
die ze hadden mee gebracht. Vele Dudzelenaars deden hun
verhaal en er werden unieke foto’s verzameld. Die verhalen en
foto’s zijn te zien op deze tentoonstelling in de kerk tot 3 november
2019 en kan dagelijks gratis bezocht worden tussen 9 en 17 uur.

75 jaar bevrijding van Blankenberge:
lezingen
Op 9 september was het precies 75 jaar geleden dat Blankenberge
door de Canadese Manitoba Dragoons onder leiding van luitenant
Eric James werd bevrijd. Daarmee kwam een einde aan vier jaar
Duitse bezetting. In het kader van het herdenkingsprogramma is er
een gratis lezingenreeks. De voordrachten vinden plaats in de Aula
van de bibliotheek (Onderwijsstraat 17) en starten om 20 uur.
Vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan door te mailen naar
archief@blankenberge.be.
24 oktober 2019: Bevrijding van de Belgische kust
Kristof Jacobs geeft een chronologisch overzicht van de bevrijding
van onze kustregio van Bray-Dunes tot Knokke aan de hand van
getuigenissen, foto’s en militaire verslagen. Er is bijzondere
aandacht voor de samenstelling, bewapening en geschiedenis van
de Canadese troepen die onze kust toen hebben bevrijd. Wie
waren deze Canucks, welke militaire operaties hadden ze al achter
de rug en welke bloedige gevechten stonden hen na de bevrijding
van de Belgische kust nog te wachten?
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20 november 2019: Een verhaal uit het Duitse
concentratiekamp Neuengamme
Kristof Van Mierop vertelt het verhaal van zijn grootvader Roger
Vyvey, die door zijn verzetsdaden als politiek gevangene in het
concentratiekamp Neuengamme terecht kwam met het
kampnummer 44444. Een verhaal over ontmenselijking,
systematische vernedering, slavenarbeid, dodenmarsen en één
van de grootse scheepsrampen uit de geschiedenis en dit
maanden nadat België bevrijd was.
4 december 2019: De Atlantikwall en het 15e Leger
Werner Brouwers geeft een rijkelijk geïllustreerde uiteenzetting
over deze aaneenschakeling van kustbatterijen, versterkingen en
verdedigingsbunkers die Hitler na de mislukte geallieerde Raid op
Dieppe (augustus 1942) liet optrekken van Noorwegen tot aan de
Frans-Spaanse grens. Ook de Duitse fortificaties en stellingen in
onze stad en het Duitse 15e Leger (15. Armee), de eenheid van de
Wehrmacht die instond voor de verdediging van de Atlantikwall,
worden uitvoerig toegelicht.
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Expo 75 jaar bevrijding van Blankenberge
Deze WOII-expo blikt terug op de bezetting van Blankenberge, de
bevrijding van de stad door de Canadese Manitoba Dragoons en
de naoorlogse herdenkingen van deze gruwelijke oorlog.
De tentoonstelling brengt het verhaal van de bezetting en bevrijding
van Blankenberge aan de hand van tentoonstellingsmateriaal dat
grotendeels bestaat uit foto’s en documenten uit de collectie van
het Stadsarchief-De Benne, militaria van privéverzamelaars,
authentieke
nooit
eerder
vertoonde
filmbeelden
en
videogetuigenissen van inwoners.
De toegang is gratis.
Datum: 12 oktober t.e.m. 8 december 2019.
Openingsuren: van woensdag t.e.m. zondag: van 14 tot 17 uur.
Locatie: De Meridiaan, Casinoplein 9 (tegenover het Infopunt
Toerisme).

Lezing “Onderzoek naar sporen van de
Spaanse griep in Brugge en de
Zwinstreek”
Op donderdag 21 november 2019 om 19u30 vindt in het
Stadsarchief te Brugge, Burg 11, de lezing “Onderzoek naar sporen
van de Spaanse griep in de Zwinstreek” door Marc De Meester en
Eric Huys plaats, georganiseerd door het Levend Archief vzw
Brugge.
Deze studie naar de sporen van de Spaanse griep in de Zwinstreek
is nog niet afgerond en loopt dus nog verder.
De eerste resultaten van de analyses van de overlijdensakten uit
de Burgerlijke Stand van de gemeenten uit het onderzoeksgebied
tonen een duidelijk verhoogde piek aan overlijdens tussen
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ongeveer de tweede helft van oktober 1918 en half november
1918. Dit komt goed overeen met de overlijdenspiek van Belgische
soldaten (waarvan de doodsoorzaak gekend is) die gestorven zijn
aan de griep. Er is in oktober en november 1918 ook een duidelijk
hoge proportie aan overlijdens in de leeftijdsgroep tussen 20 en 39
jaar, wat volgens de internationale literatuur typisch was voor de
Spaanse griep. Deze vaststellingen lijken duidelijk te maken te
hebben met de Spaanse griep in de Zwinstreek.
Een ander punt betreffende de Spaanse griep in de streek is dat
18% van de overleden militairen van de Zwinstreek gestorven zijn
aan de Spaanse griep.
In Sint-Michiels werd er op het einde van de Eerste Wereldoorlog
een Belgisch militair hospitaal ingericht in de gebouwen van het
Onze-Lieve-Vrouwgesticht, waar veel Belgische soldaten, die
slachtoffer waren geworden van de Spaanse griep werden
opgenomen. Op de Belgische militaire begraafplaats in Assebroek
liggen veel soldaten begraven die overleden zijn aan de Spaanse
griep.
Ook in krantenartikels en in parochiale verslagen uit het Bisdom
Brugge uit die tijd zijn feiten over de Spaanse griep terug te vinden.
Voor het bijwonen van de lezing: inschrijven via : tel.: 050 44 82 60;
e-mail: levend.archief@brugge.be

Volgende activiteit van Sint-Guthago op
zondag 24 november 2019
Op zondag 24 november 2019 vindt om 10.00 u. de
“Westkapelle, een baken in de Zwinstreek”, door Jan Bode
Deze lezing over de kerk van Westkapelle gaat door
Museum Sincfala te Heist. Meer details over deze activiteit
in de Tijdingen van november 2019.
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Knokke: de oude kerk

ww.guthago.net
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