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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

3

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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Verslag van de rondleiding in het centrum
van Dudzele en het bezoek aan het
heemkundig museum De Groene Tente
op 15 september 2019
Op een zonnige en warme zondagnamiddag 15 september 2019
kwamen 15 Sint-Guthagoleden samen in de Stokerij in Dudzele, ter
hoogte van de parking van Sporthal De Polder, waar zij opgewacht
en verwelkomd werden door de gids, Dirk Pieters, voorzitter van de
Heemkring Dudzele en tevens ook medelid van onze SintGuthagokring.
Dirk Pieters gaf eerst wat uitleg over het wapenschild van Dudzele,
dat te zien was op het gebouw van de schuttersgilde. Dit
wapenschild is ontleend aan dit van de eerste Heren van Dudzele
en de sleutel boven in de hoek is het symbool van Sint-Pieter (de
sleutel van de hemelpoort).

Dan startte de wandeling naar de Sint-Lenardsstraat, waar zich op
een hoek de vroegere pastorij bevond, nu een huis in privébezit. In
dit huis woonde Amaat Vyncke van 1876 tot 1881, toen hij
onderpastoor van Dudzele was. Vroeger was hier op de
bovenverdieping het museum De Groene Tente gehuisvest van
1986 tot 2005. De naam De Groene Tente verwijst naar een hele
grote notenboom in de tuin van de pastorij. Op de gevel van het
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huis staat een herdenkingssteen voor Amaat Vyncke. Zijn naam
komt ook voor in een boekje getiteld “20 Vlaamse koppen". Amaat
Vyncke werd geboren in Zedelgem op 12 februari 1850. Hij werd tot
priester gewijd in 1876 en werd onderpastoor in Dudzele, waar hij
de harmonie "Poldergalm" oprichtte. Hij ontving ook regelmatig
bezoekers zoals Albrecht Rodenbach, Hugo Verriest en Guido
Gezelle. Later vertrok Amaat Vyncke uit Dudzele om missionaris te
worden in Congo.
Wat verder in de Sint-Lenardsstraat is er de school die gesticht
werd door Amaat Vyncke. Bij de school werd nadien een klooster
aangebouwd. De meisjesschool werd vroeger geleid door de
zusters van Heule. Nu is het de vrije basisschool “De Lenaard”. Het
oorspronkelijke schoolgebouw uit 1879 wordt nu door de huidige
school gebruikt voor administratieve functies. Dit huis met een
voortuin heeft in de voorgevel een beeld van Maria met kind.
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Nog wat verder is er het huis dat vroeger een café was met de
naam “Einde van de wereld”. Het was namelijk recht tegenover het
kerkhof gelegen. Tijdens de kermis van 1905 gebeurde er een
drama. De bewoner van het café had een som geld gekregen
omdat hij slachtoffer was geweest van een ernstig arbeidsongeval
in de haven van Zeebrugge. Hij bewaarde dit geld boven in de
voutekamer in een kastje. Op kermiszondag waren er verschillende
muzikanten in de herberg die op een bepaald moment alleen in de
voutekamer waren geweest om er wat te eten. De herbergier, die
toen ook al redelijk onder invloed van de drank was, merkte nadien
dat zijn geld verdwenen was en hij werd woest. Hij nam zijn geweer
en begon te schieten vanuit het raam op het volk in de straat. Een
toevallige voorbijganger uit Westkapelle werd getroffen. De
buurman van de herbergier die in de ernaast gelegen bakkerij “Het
Begin van de Wereld” woonde, liep naar het slachtoffer om hem te
helpen. Op dat moment werd de buurman dodelijk geraakt door
een volgende schot. De herbergier werd aangehouden en naar de
gevangenis van Brugge gebracht. Bij zijn proces werden
verzachtende omstandigheden in acht genomen en hij kreeg
slechts achttien maanden gevangenisstraf. Na zijn vrijlating
emigreerde hij naar Amerika.
Wat verderop inde Sint-Lenardsstraat staat het vroegere
gemeentehuis. Het is een gebouw met een trapgevel dat in 1934
grondig werd verbouwd. In de gevel zit een natuursteen met daarop
de tekst: "op 31 december 1970 eindigde / het meer dan 1000 jarig
bestaan / van het vrije Dudzele met / als laatste gemeentebestuur /
burgemeester dr. J. Buyaert / schepenen Raes M. / mevr. Hoste A.
/ raadsleden Stroef R. / Hoste G. / Snauwaert R. / Danneels L. /
Vandercruysse E. / Monbaliu J. / secretaris Peere O." Het gebouw
wordt nu nog gebruikt door de Stad Brugge.
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Nog verder in de straat staat een huis met tegeltjes van
geglazuurde baksteen en tableaus, gebouwd omstreeks 1900. Dit
huis behoorde toe aan een notaris.
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Verderop is er het huis dat bewoond werd door de familie Brackx.
In 1876 vestigde August Brackx zich er als zinkbewerker-blikslager.
Toen de fietsen eind 19de eeuw opkwamen werd hij één van de
eerste velomakers in Dudzele. Na zijn overlijden werd de zaak
verder gezet door zijn weduwe en hun kinderen. In 1907
verongelukte een zoon met zijn nieuwe koersfiets in de Damse
Steenweg. De familie bouwde langs de Damse Steenweg een
kapelletje voor hun overleden broer. Dit kapelletje werd later een
aantal keer beschadigd. Op initiatief van de Heemkring Dudzele
werd het hersteld in zijn oorspronkelijke staat en in 2018
teruggeplaatst langs de Damse Steenweg.
Op de hoek van de Sint-Lenardsstraat met de Westkapelse
Steenweg en het Dorpsplein bevindt zich het gebouw “In de Drie
Zwanen”. Zoals te zien is op de gevel diende het vroeger als
gemeentehuis en als tramstatie. Dit laat 19de-eeuwse gebouw
werd in 1930 verbouwd wat zijn huidige uitzicht heeft gegeven. Het
is nu in gebruik als brasserie.
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Dirk Pieters vertelde onderweg dat er ondertussen veel cafés zijn
verdwenen in Dudzele. Nu staan ook gasthof Sint-Joris en bistro ‘t
Zwaluwnest leeg.
Op het Dorpsplein vertelde de gids over het kasteel van Dudzele.
Dit kasteel stond zo’n 500 meter ten westen van het Dorpsplein,
van waar er een dreef naartoe liep. Deze kasteeldreef bestaat nog
steeds. Het is nu een privéweg die loopt van het begin van de
Zwaanhofstraat naar het huidige gebouw dat op de plaats staat
waar vroeger het neerhof van het kasteel stond. Het is niet bekend
wanneer het kasteel werd gebouwd, hoewel de Heren van Dudzele
al werden vermeld in 1060. Hoe het eruit zag is wel bekend: een
opperhof met een wal errond en akkers en een boerderij die op hun
beurt nog eens omwald waren. Over de omwalling was er telkens
een ophaalbare brug. Het opperhof bevatte ook een kapel.
Vervolgens ging de wandeling verder via de Westkapelse
Steenweg. Daar is er nog een oude smidse. Een deel van het
gebouw dateert van eind 1600 - begin 1700. Toen was er nog geen
smidse. Het gedeelte met de smidse dateert van 1830. De smidse
wordt nog altijd gebruikt.
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Wat verder langs de Westkapelse Steenweg staat de Gedenkkapel
van het Heilig Hart voor de gesneuvelden van de Eerste en de
Tweede Wereldoorlog. De kapel werd gebouwd in 1919. Het is een
neogotisch gebouw met een schip en een driezijdig koor, afgedekt
met een zadeldak. Binnenin bevinden zich stenen tekstplaten met
de namen van de slachtoffers van de beide wereldoorlogen uit
Dudzele erop.

Dan ging het verder via het kerkhof, waar enkele grafmonumenten
recent zijn gerestaureerd door het Brugse stadsbestuur, naar de
Sint-Pietersbandenkerk. Op het einde van de 12de eeuw werd in
Dudzele een romaanse kerk gebouwd die tijdens de
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godsdiensttroebelen op het einde van de 16de eeuw te lijden had
aan vernielingen. Uiteindelijk zou het hele gebouw zelfs instorten.
Enkel de zuidelijke traptoren werd bewaard en hiervan werd in
1715 een klokkentoren gemaakt. Op de grondvesten van de oude
kerk werd omstreeks 1680 een nieuwe kerk gebouwd. Rond 1870
werd er een deel bijgebouwd.
In de ingang van de kerk staat er een schettekot uit de 19de eeuw.
Hier werden giften in natura geofferd, zoals o.a. kippen, brood,
eieren, graan, konijnen, die na de hoogmis per opbod werden
verkocht. Het geld werd gebruikt om missen te doen of om brood te
schenken aan de armen.
Dirk Pieters gaf uitleg bij een aantal bijzondere voorwerpen in de
kerk. Zo is er een achtzijdige stenen doopvont uit 1590 met een
koperen deksel en omringd door een smeedijzeren hekken. Het
originele deksel verdween tijdens de Franse Revolutie.
Er zijn brandglazen in de kerk met wapenschilden en teksten over
de geschiedenis van Dudzele en Sint-Lenaard. Dudzele was in de
middeleeuwen een gekend bedevaartsoord van Sint-Lenaard.
Eenmaal per jaar was er de grote Sint-Lenaardsommegang. Die
had plaats de eerste zondag van augustus. Dit is trouwens de
oorsprong van Dudzele Kermis, die nog steeds op deze datum
plaats vindt.
Het hoofdaltaar uit de 17de eeuw is in Barokstijl. Bovenaan staat
een houten beeld van de geboeide Petrus, patroonheilige van de
kerk. Er hangt een schilderij uit de 17de eeuw “De marteldood van
Petrus”, geschilderd door Gaspard de Craeyer, een leerling van
Rubens.
Er is ook nog een altaar van Sint-Lenaard daterend van het einde
van de 17de eeuw. Dit altaar werd geschonken door de Dudzeelse
schuttersgilde Sint-Sebastiaan. Bovenaan staat een beeld van SintSebastiaan. Op een schilderij staat Sint-Lenaard afgebeeld als
patroon van de gevangenen. Het beeld van Sint-Lenaard uit de
18de eeuw is een replica. Het origineel staat in de Sint-Jacobskerk
te Brugge.
Het orgel in de kerk dateert uit 1872. Het is het grootste orgel dat
Louis Hooghuys ooit heeft gebouwd.
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De wandeling eindigde tenslotte in het heemkundig museum De
Groene Tente. In 2017 werd de opstelling in het museum grondig
gewijzigd. In plaats van zoveel mogelijk voorwerpen tentoon te
stellen in verschillende thema’s is er nu een chronologische
opstelling met data die telkens een belangrijke gebeurtenis in
Dudzele belichten. Dit geeft een goed overzicht van de
geschiedenis van Dudzele. Dirk Pieters gaf hier nog uitleg bij een
aantal voorwerpen en toonde eveneens een maquette van de oude
kerk. Het museum bevat ook nog een archiefruimte.
Het was een heel aangename wandeling doorheen Dudzele en
haar geschiedenis met een zeer boeiende uitleg door de gids, Dirk
Pieters.
Marc De Meester
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Tentoonstelling “Wier algemeen”
Wil je meer te weten komen over de vrij onbekende wereld van
zeewieren en algen? Hoe en waar leven ze? Wat hun
samenstelling is en waarvoor we ze allemaal kunnen gebruiken?
Plan dan een bezoekje aan de tentoonstelling “Wier Algemeen” die
vanaf 16 november tot 23 december 2019 staat opgesteld in het
provinciaal informatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, 8000
Brugge
Het natuureducatiefcentrum Duinpanne, verantwoordelijk voor de
samenstelling van de expo, kreeg bij de uitwerking ervan de
medewerking van zeewierexpert Olivier De Clercq (Universiteit
Gent), het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en Sioen Industries.
Gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het
Informatiecentrum Tolhuis. Zie hiervoor op de website:
https://www.west-vlaanderen.be/over-westvlaanderen/informatiecentrum/openingsuren-informatiecentrum

Nieuwe publicatie

Oorsprong. Hoe de aarde de mens heeft
gevormd
Auteur: Lewis Dartnell
Als soort worden we gevormd door onze omgeving. Geologische
krachten veroorzaakten onze evolutie in Oost-Afrika. Een
bergachtige omgeving leidde tot de ontwikkeling van de democratie
in Griekenland; en vandaag volgt het stemgedrag in de Verenigde
Staten de bedding van een oude zee. Van platentektoniek via
klimaatverandering
naar
atmosferische
circulatie
en
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zeestromingen: het menselijke verhaal is het verhaal van aardse
krachten.
Aan de hand van miljarden jaren geschiedenis van onze planeet
vertelt professor Lewis Dartnell ons het ultieme oorsprongsverhaal.
Van het verbouwen van de eerste gewassen tot de oprichting van
moderne staten: Oorsprong laat de enorme invloed van de aarde
op de menselijke beschavingen zien. Zijn glasheldere inzichten
helpen ons de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Thomas Rap
ISBN: 9789400404489.
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