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

Sint-Guthago
Nr. 507

P209467

november 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

Lezing "Westkapelle, een baken in de
Zwinstreek" door Jan Bode
Wanneer : zondag 24 november 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).
Westkapelle is de oudste deelgemeente van Knokke-Heist en heeft
een boeiende geschiedenis te vertellen.
We nemen de Sint-Niklaaskerk van Westkapelle als hoofdrolspeler
en aan de hand van haar woelige geschiedenis en z'n erfenis
worden de toehoorders meegenomen in een interessante
wandeling doorheen geschiedenis, symbolen, gezegden en
gebruiken.
Reeds in 1110 werd een kapel in het waesland (moerassige grond)
vermeld. Deze kapel was vanuit de parochie Oostkerke ontstaan tot
ze rond 1230 door de bisschop van Doornik tot parochiekerk
verheven werd.
Na het ontstaan van het Zwin in 1134 was de toren van
Westkapelle een belangrijk baken voor de koopvaarders die vanop
zee richting Brugge vaarden.
In 1405 werd de kerktoren van Westkapelle verwoest in een oorlog
met de Engelsen. In 1412 werd ze reeds hersteld met financiële
steun van de Vier Leden van Vlaanderen.
In 1675 is verwoestte een blikseminslag de kerktoren opnieuw. De
poldertoren bleef dan tot 1905 zonder toren.
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Op 26 maart 2013 werd de kerk voor de derde maal door brand
geteisterd. Archeologische opgravingen tijdens de recente
renovatie hebben ook nieuwe vondsten aan het licht gebracht.

Jaarlijkse Feestnamiddag
Zondag 15 december 2019
Naar aloude traditie willen we ook dit jaar afsluiten met een
feestelijke bijeenkomst voor alle leden.
We komen samen op zondag 15 december in zaal In ’t Dorp,
Dorpsstraat te Westkapelle, om 14u.30.
Inschrijven voor de feestnamiddag kan door een bedrag van 9,00
euro per persoon over te schrijven op het volgende
rekeningnummer: IBAN BE82 8601 0615 5768; BIC code:
SPAABE22, van de Geschied- en Heemkundige Kring SintGuthago, met als mededeling “feestnamiddag”.

Programma:
- Woordje van de voorzitster
- Vertoning van de eerste aflevering van de reeks “Rond de
Noordzee”, over de Zwinstreek, met Jan Tilleman.
- Koffietafel met boterkoeken
Afsluiting inschrijving: maandag 9 december 2019
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Lidmaatschapsbijdrage 2020
Een nieuw jaar is weer in het verschiet en we vragen onze leden
om zo vlug mogelijk hun lidmaatschapsbijdrage voor het jaar 2020
in orde te brengen.
Omwille van de gestegen kosten, onder meer van het drukken, de
verzending en de organisatie van de activiteiten, is het bestuur
genoodzaakt om het lidgeld licht te verhogen.
Het lidgeld voor België voor gewone leden bedraagt nu 25,00 euro.
Voor 40,00 euro en meer ben je erelid. De bijdrage kan
overgemaakt worden op het rekeningnummer BE82 8601 0615
5768 van de Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago. BIC
code: SPAABE22, met als mededeling “lidgeld 2020”.
Buitenlandse leden en instellingen betalen 30,00 euro, over te
maken op hetzelfde rekeningnummer.
Wij blijven er voor zorgen dat er jaarlijks 4 nummers van Rond de
Poldertorens (met hoogstaande, kwaliteitsvolle en geïllustreerde
artikels) en 12 nummers van de Tijdingen verschijnen. Ook de
lezingen met interessante sprekers in de herfst- en winterperiode
en de geleide bezoeken en wandelingen in de lente- en
zomerperiode zullen in 2020 verder plaatsvinden.
Het bestuur vraagt om administratieve redenen (drukker en de
post) om uw lidmaatschap in orde te brengen voor eind december.
We danken u voor de medewerking, het begrip en het vertrouwen
in de vereniging.
Het bestuur
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Tentoonstelling
“Helden van de Noordzee” in het For
Freedom Museum te Ramskapelle

Tijdens WO-II kwamen meer dan 200 Vlaamse vissers om toen hun
schip op een mijn liep. Beleef hun ervaringen en weet dat 75 jaar
na de Bevrijding het gevaar voor mijnen en bommen op de
zeebodem nog steeds een bedreiging is voor onze vissers.
Bij de Duitse inval in mei ’44 vluchtten een 1200 Vlaamse vissers
naar Engeland. Tijdens die uittocht hielpen velen om Britse
soldaten die omsingeld waren in Duinkerke, te evacueren naar
Dover. Velen verbleven tijdens de oorlog in Devon en Cornwall
waar zij de Britse kustwateren bevisten. De achtergebleven
vissersvloot kon na toestemming van de bezetter, tijdens de jaren
’43-’44 door de enorme vangsten aan haring, de bevolking redden
van de hongersnood.
De expo “Helden van de Noordzee” is een ode en eerbetoon aan
hen die het leven lieten om de bevolking te sparen van de
hongersnood.
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Deze unieke tentoonstelling met medewerking van de Provincie
West-Vlaanderen, gemeentebestuur Knokke-Heist, Museum
Sincfala, Navigo, heemkundige kringen “Heyst Leeft” en “Cnocke is
Hier” en vele Vlaamse vissers loopt tot 6 september 2020 in het For
Freedom Museum, Ramskapellestraat 91-93, 8300 Knokke-Heist
(Ramskapelle).
Openingsuren: dagelijks van 10-17 uur vanaf de paasvakantie
t.e.m. 17 november; vanaf 18 november enkel open in
schoolvakanties en weekends van 10-17uur; gesloten op 25, 26
december en 1 januari.
Toegangsprijzen: volwassenen: 10,00 €; senioren (60+): 8,00 €;
kinderen tot 12 jaar: gratis; leerkrachten op vertoon kaart: 7,00 €;
studenten: 8,00 €; combiticket met Museum Sincfala: volwassenen:
11,00 € en senioren (60+): 8,50 €.
Info: www.forfreedommuseum.be

Expo “Decor van het verleden”
in CC Scharpoord, Knokke-Heist
Alle woonkernen van Knokke-Heist, met inbegrip van Westkapelle
en Ramskapelle, worden in beeld gebracht aan de hand van oude,
zeldzame foto’s.
Heist kende zijn eerste toeristische ontwikkeling vanaf 1868 door
de aanleg van een treinlijn.
Knokke ontplooide zich omstreeks 1887 dankzij de eerste
grondverkavelingen langs de Zeeweg of latere Lippenslaan.
In 1901 werd de ‘Société de Duinbergen’ gesticht en tekende
Joseph Stübben het urbanisatieplan voor de nieuwe villawijk in het
duingebied aan zee.
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In 1908 werd op het grondgebied van Knokke de ‘Compagnie du
Zoute’ opgericht. Zowel de cottage stijl als de regionale stijl werden
toegepast in de architectuur van het Zoute.

Ontdek in deze expo meer dan 500 zeldzame foto’s van KnokkeHeist, vormgegeven door Danny Lannoy.
De tentoonstelling is georganiseerd met medewerking van Sincfala,
Museum van de Zwinstreek en Heemkundige Kring “Cnocke is
Hier” en loopt tot 12 januari 2020 in het Cultuurcentrum
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Scharpoord, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist. De toegang
is gratis. Openingsuren: 10 – 19 uur.
Elke zondagvoormiddag is er een gratis rondleiding om 10 uur.
Andere rondleidingen zijn op aanvraag (50,00 €). Vooraf inschrijven
in Cultuurcentrum Scharpoord (max. 15 personen).

Tentoonstelling in het Zwin Natuur Park
“Rond de Noordzee” van Arnout Hauben
Arnout Hauben maakte een avontuurlijke en historische tocht van
vijfduizend kilometer rond de Noordzee.
Van Brugge over de Engelse kust naar de Noorse fjorden, tot in
Antwerpen, dat is de tocht die Arnout Hauben heeft afgelegd en die
tien weken vertoond werd in het televisieprogramma “Rond de
Noordzee” op VRT.
Hij ging op zoek naar de rijke geschiedenis van die zee en
verzamelde verrassende verhalen die zich op en rond het water
hebben afgespeeld. Verhalen uit de ijstijd en de prehistorie, de
komst van Vikingen en noodlottige superstormen, ongelofelijke
elementen die aan bod komen.
De wereldoorlogen die werden uitgevochten, de teloorgang van de
visserij, de komst van de radiopiraten, windmolens en helaas ook
plastic vervuiling…
Bij het televisieprogramma hoort er nu ook een gelijknamige
tentoonsteling. De 25 panelen geven een beeld van de
Noordzeekust en er wordt er stilgestaan bij enkele opvallende
verhalen die Arnout op zijn weg tegenkwam.
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Deze tentoonstelling loopt t.e.m. 28 november 2019 in het Zwin
Natuur Park, Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist.
De tentoonstelling is inbegrepen in een standaard toegangsticket
tot het Zwin Natuur Park. Meer info: https://www.zwin.be/nl/tickets.
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Nieuwe publicatie

Knokke-Heist. Decor van het verleden Décor d’Antan - Decor of the past
Auteurs: Danny Lannoy en Frie Devinck
Ontdek meer dan 800 prachtige foto’s van de vier deelgemeenten
van Knokke-Heist in dit nieuwe boek dat 320 pagina’s telt in drie
talen. Het formaat is 23 x 30 cm.
Het boek kost 42,00 € en is verkrijgbaar aan de balie van de
tentoonstelling in Cultuurcentrum Scharpoord, 1ste verdiep.
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Recente publicatie

Brugge. Een middeleeuwse metropool
850-1550
Jan Dumolyn, Andrew Brown (red.)

Nooit eerder verscheen er zo een volledige geschiedenis van
Brugge.
In de middeleeuwen was Brugge een krachtige, levendige en
verleidelijke plek die zich in het hart van de economische macht in
Europa nestelde. Ze verbond de handel van de Middellandse Zee
met die van het Noorden. Tegen het einde van de vijftiende eeuw
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heerste er een ongekende creativiteit met een bloeiende luxeindustrie: lederwaren, bont, verluchte manuscripten, wandtapijten,
goudsmederijen, incunabelen en beroemde schilderijen voerden
als label ‘gemaakt in Brugge’.
Jan Dumolyn en Andrew Brown brachten voor dit ambitieuze boek
24 auteurs uit binnen- en buitenland bijeen, allemaal specialisten
binnen hun specifieke vakgebied. Ze tonen hoe complex de
middeleeuwse samenleving was geordend. Ze focussen daarbij
niet alleen op Brugge en de brede landelijke omgeving, maar
vergelijken de ontwikkelingen in Brugge met steden als Genua,
Venetië, Parijs en Londen.
Alle afbeeldingen in dit boek komen uit Brugse musea, bibliotheken
of archieven. Brugge, een middeleeuwse metropool 850-1550 toont
een schatkamer vol kostbaarheden.
Het boek telt 440 pagina’s en is uitgegeven bij Uitgeverij Sterck &
De Vreese. ISBN: 9789056155094.

Gezocht: herinneringen aan herders in de
Zwinstreek
Al meer dan duizend jaar zijn herders actief in de Zwinstreek. In het
voorjaar van 2020 organiseert het Centrum Agrarische
Geschiedenis (CAG) in samenwerking met Zwin Natuur Park en
Sincfala, Museum van de Zwinstreek, een expo over herders van
vroeger en nu. Daarom is het CAG op zoek naar herinneringen aan
herders uit de regio.
CAG beheert op vraag van de Vlaamse Gemeenschap de Collectie
Bulskampveld, het voormalige Landbouw-, ambachten- en
karrenmuseum van de Provincie West-Vlaanderen. Een uniek stuk
in deze collectie is de kavane. “In de jaren 1930 werd de kavane
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gebruikt door een herder in dienst van de familie Vandepitte uit
Knokke,” vertelt Griet Frère, medewerker publieksbemiddeling bij
CAG. “Het is een houten hut waarin de herder overnachtte als hij
met zijn kudde ver van de schaapsstal aan het rondtrekken was en
‘s avonds niet meer kon terugkeren. In de hut was er enkel een
slaapbank. De hond sliep onder het bed. Meestal staat zo’n hut op
wielen, maar deze heeft een slede als onderstel. Met het paard
werd de kavane naar zijn bestemming gebracht.”

Herder Gustaaf Voet in de jaren 1930 met de schapen van familie
Vandepitte in het Zwin. © Collectie ANB

Samen met Zwin Natuur Park en Sincfala, Museum van de
Zwinstreek, organiseert CAG naar aanleiding van dit unieke stuk
een tweedelige expo van 25 april tot 7 juni 2020. “In Zwin Natuur
Park komt een fototentoonstelling met foto’s van vroeger en nu
over herders in het landschap,” vertelt Griet. “In Sincfala focussen
we op het erfgoedverhaal van de herders in de streek.”
Voor deze tentoonstelling is CAG nog op zoek naar foto’s,
voorwerpen, documenten of verhalen over herders in de Zwinregio.
Ben of ken je iemand met een boeiend verhaal of (beeld)materiaal?
Neem dan contact op met Griet Frère via griet.frere@cagnet.be of
tel. 016 32 36 84. Voorwerpen en foto’s kan je dagelijks van 10 tot
12 en van 14 tot 17.30 uur bij Sincfala binnenbrengen.
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Website Archiefbank Vlaanderen in het
nieuw
Archiefbank Vlaanderen is de landelijk erkende organisatie met
expertise omtrent privaat archivalisch erfgoed. Archiefbank brengt
private archieven en collecties in Vlaanderen in kaart en
ondersteunt de ontsluiting, bewaring en valorisatie ervan.
De verzamelde gegevens over private archieven en
erfgoedcollecties in Vlaanderen worden geregistreerd in een
onlinedatabank en zijn voor iedereen raadpleegbaar. Archiefbank
verzamelt enkel de informatie, niet het erfgoedmateriaal zelf. Dat
blijft bewaard op de oorspronkelijke plaats. Archiefbank wijst de
weg naar archieven, naar degenen die archieven vormden en naar
de plaatsen waar die archieven bewaard worden. Schrijf je bv. de
geschiedenis van je lokale voetbalclub of stel je een biografie op
van een befaamd architect? Wil je weten waar je brieven of foto's
uit de Eerste Wereldoorlog vindt? Spoor je gegevens op voor je
stamboomonderzoek? Zoek je bronnen voor een academisch
artikel? Vind wat je zoekt in de databank.
De databank werd de voorbije jaren aangevuld met informatie over
sporterfgoed, kunstenaarsarchieven en bedrijfserfgoed.
https://www.archiefbank.be/
Uit: Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen - oktober 2019 - jg. 20 nr. 5
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Sint-Niklaaskerk, Westkapelle, vóór de brand in 2013

www.guthago.net
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