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Bezoek aan de tentoonstelling “Damme,
400 jaar Zevenster”
Wanneer : Zondag 27 september 2020 om 10.00 uur
Waar : samenkomst op het plein voor het Stadhuis van Damme
Belangrijk : het dragen van een mondmasker is verplicht
De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) liet heel wat sporen na in het
landschap van de Zwinregio: steden werden versterkt; forten,
schansen, linies dienden om de vijand tegen te houden; gebieden
werden onder water gezet.
Tussen 1617 en 1620 werd het centrum van Damme versterkt met
een omwalling in de vorm van een zevenster. De omwalling is tot
de dag van vandaag beeldbepalend voor de stad.
Ook elders, bijvoorbeeld in het door de Staatsen veroverde gebied
tussen de Braakman en het Zwin, werden initiatieven genomen om
strategisch gelegen plaatsen en locaties te versterken met diverse
typen verdedigingswerken. Maar zelfs na tachtig jaar strijd lag de
grens tussen de Noordelijke (‘Staatsen’) en Zuidelijke (‘Spaansen’)
Nederlanden nog niet vast. Er volgden een reeks kortere oorlogen,
zoals de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) en de Oostenrijkse
Successieoorlog (1742-1748).
In de tentoonstelling in het historische stadhuis van Damme staat
het verhaal van de 400 jaar oude Zevenster centraal. De nadruk ligt
op de aanleg van de stedelijke vesting (militair-technisch,
tijdskader), de evolutie van Damme en de onmiddellijke omgeving,
van middeleeuwen tot nu, en het huidig en toekomstig gebruik van
de stadswallen.
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Verslag van de lezing "Onze 111 jaar. Drie
generaties leraars in de twintigste eeuw"
door Marc Wildemeersch op 23 februari
2020
Op een stormachtige zondagmorgen 23 februari 2020 mocht
bestuurslid Thomas Hoeberigs in de nieuwe zaal van Museum
Sincfala 40 aanwezigen verwelkomen voor de lezing "Onze 111
jaar. Drie generaties leraars in de twintigste eeuw" en de spreker,
Marc Wildemeersch, voorstellen.
Marc Wildemeersch is afkomstig van Zeebrugge en geeft al 39 jaar
les in de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs.
Eerst in Blankenberge en nu in Heist.
Wie “Zeebrugge” zegt en “geschiedenis”, denkt snel aan de Duitse
Keizerlijke Marine en uiteraard aan St. George’s Day. De bedoeling
van deze gedurfde Britse raid op de haven van Zeebrugge tijdens
Wereldoorlog I was het onmogelijk maken voor de Duitse duikboten
om uit te varen. De jeugdroman “Noem ons geen helden” van Marc
Wildemeersch uit 1995 en 2015 is een mengeling van historische
fictie en non-fictie waarbij St. George’s Day de rode draad is. In
2010 publiceerde Marc zijn biografie over Georges Kopp, de
commandant van de bekende Britse schrijver George Orwell tijdens
de Spaanse Burgeroorlog. Het boek kende een succesvolle
Engelse vertaling in 2013. En vorig jaar publiceerde Marc het boek
“Onze 111 jaar” die de belevenissen van drie generaties Brugse
leraars in de twintigste eeuw vertelt. Het verhaal start in 1888 in
Koolkerke, bij de geboorte van zijn grootvader Alfons en eindigt in
Knokke-Heist net voor het einde van de twintigste eeuw toen zijn
vader Laurent stierf. De schrijver doorspekt zijn verhaal van meer
dan 100 jaar onderwijs met grote en kleine feiten uit de lokale en
mondiale geschiedenis. Hij illustreert dit rijkelijk met mondelinge
getuigenissen, foto's en stukken in handschrift uit eigen archief.
Herinnert u zich nog het stof van de buizenstoof, het krassen van
de griffel op de lei, “toppen” of “pekkelen” op de speelplaats of de
harde hand of regel van de onderwijzer? In de tweede helft van de
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jaren 1960 deden nieuwe pedagogische technieken hun intrede.
Vooraan in de klas stonden minder en minder priesters en nonnen,
en geleidelijk ook meer vrouwen. Lei en griffel werden vervangen
door pen en inktpot en de lijfstraffen door praten en strafwerk.
Na deze inleiding startte Marc Wildemeersch zijn lezing met uit te
leggen waarom hij dit verhaal heeft geschreven. Hij wilde alles
eens op een rijtje zetten en orde brengen in zijn leven en zijn
verleden, met een blik op de toekomst. Noem het een “roep van de
genen”.
Het begon in 1888 met de geboorte van Alfons Wildemeersch, de
grootvader van de spreker. De roots van Alfons Wildemeersch
lagen in Koolkerke. Het graf van overgrootvader Wildemeersch
staat nog nu nog steeds op het kerkhof van Koolkerke.
Op een klasfoto genomen in Zeebrugge in 1918 staat Alfons
Wildemeersch als leraar met zijn leerlingen. Hij was leraar van
1908 tot 1946. Op de foto wordt er door enkele leerlingen een bord
ter ere van de Amerikaanse stad Newton vastgehouden. Door die
stad werd er tijdens de Eerste Wereldoorlog voedsel opgestuurd
voor de noodlijdende Belgen. Een andere leerling houdt de foto’s
van koning Albert I en koningin Elizabeth in de hand.
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Een andere klasfoto dateerde uit 1968, met daarop Laurent
Wildemeersch als leraar. Hij was leerkracht van 1933 tot 1973. De
foto was genomen in een school in Zeebrugge, nu het VTI
Zeebrugge.

Een foto uit 1993 toonde een groep leerlingen rond een computer
met daarbij Marc Wildemeersch, die leraar is sinds 1981.
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Die computer was toen nog niet veel meer dan een veredelde
typmachine met floppy disks. Nog een verschil met de vorige foto’s
is het interactieve van de leerlingen in kleinere en gemengde
klassen. Marc is licentiaat Germaanse filologie Nederlands-Engels
en koos voor die studierichting omdat hij interesse had in literatuur
en talen en ook wel wilde lesgeven. De ironie is dat naarmate de
jaren vorderden hij steeds minder en minder literatuur heeft mogen
geven.
Het volgende deel van de lezing ging over het onderwijs en de
maatschappij in het begin van de twintigste eeuw. Alfons
Wildemeersch deed in 1908 zijn eindexamen aan de
normaalschool in Torhout. De voertaal was toen Frans, dus ook de
vragen tijdens het examen waren in het Frans gesteld. Fruitteelt
behoorde toen ook tot de opleiding van een onderwijzer. De
Nederlandse spelling was anders dan nu. Bijvoorbeeld perelaar
werd toen geschreven in een open lettergreep en met twee
klinkers: “peerlaar”. Het was de periode van de eerste fietsen zoals
we die nu kennen (1895), de eerste auto’s (1885), het zinken van
de Titanic (1912) en de eerste vlucht van Bleriot over het Kanaal
(1909).
Alfons Wildemeersch koos voor een school in Zeebrugge. Zijn
broer bouwde daar huizen. Onderwijzers verdienden vroeger
weinig geld maar hadden wel veel status. Nu worden ze behoorlijk
betaald maar hebben relatief weinig status.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog had Brugge een schuilhaven voor
duikboten en een militaire haven en een basis voor
watervliegtuigen in Zeebrugge. Er was de raid op Zeebrugge, St.
George’s Day genoemd. De haveninstallaties, maar ook
bijvoorbeeld de kerk van Zeebrugge werden zwaar beschadigd.
In die tijd werd er soms les gegeven met de harde hand. Een
voorbeeld van straf was het schrijven van veel regels met
bijvoorbeeld de stichtende tekst: “Ik moet opletten in de klas.” Een
leerling kon naar buiten gestuurd worden. Grote babbelaars
dienden soms met een vuurrode tong rond hun hals te lopen. Of de
leerling moest naar voren komen en met zijn knieën op de trede
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zitten, eventueel met de handen op het hoofd. Vele leraars
moesten hun gezag met meppen afdwingen. Die konden worden
toegediend met de vlakke hand, de vuist, de regel, de lat of zelfs
met de kachelpook. Indien de deugniet het te bont maakte, moest
hij zijn hand aan de meester tonen, zodat die met een regel op de
vingers, op de handpalm of op de kneukels kon slaan. Indien de
rede volledig zoek was, pakte de meester uit met schoppen. En
indien de leerling pech had, kreeg hij er thuis nog een pak slaag
bovenop, want de ouders trokken het oordeel van de “meester”
zelden in twijfel.
Alfons Wildemeersch had die harde aanpak volgens de getuigenis
van een oud-leerling, die twee boekjes over Zeebrugge schreef,
niet nodig. Dit bevestigden ook de broer en zoon van Alfons. Het
was toen ook de gewoonte dat een leraar een bijnaam kreeg. Voor
Alfons was dat “de haring” omdat hij “zo mager als een haring” was.
Ook zijn zoon Laurent kreeg diezelfde bijnaam, om dezelfde reden.
Toen ze nog samen lesgaven, maakte men het onderscheid tussen
“de grote en de kleine haring”.
Laurent Wildemeersch, de vader van de spreker, studeerde af in
Torhout in 1933. Dat was in de periode na de beurscrash van 1929
met een globale economische crisis, de opkomst van het fascisme
in Duitsland (en ook in België) met boekverbrandingen en duidelijke
Jodenhaat.
Op een foto staat Laurent samen met zijn twee broers Florent en
Adolf, allen in militair uniform. Een geheim dat Marc Wildemeersch
heel recent te weten is gekomen was het verhaal van zijn vader en
de krijgsraad. Laurent Wildemeersch was gemobiliseerd en maakte
de Achttiendaagse Veldtocht mee. Hij was onderluitenant bij de 7de
Compagnie Fusilliers van het 2de Bataljon in het 3de linieregiment.
Op 24 mei 1940 liep het voor hem mis. Hij moest een belangrijk
kruispunt nabij Bissegem bezetten en door de grote Duitse druk
nam hij de beslissing om zijn positie te verlaten omdat het anders
vele mensenlevens zou kosten, wat achteraf ook gebleken is. In
1944, bij de bevrijding werd Laurent Wildemeersch nog tot luitenant
benoemd en mocht hij soldaten opleiden. Maar in 1947 moest hij
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voor de krijgsraad verschijnen omdat hij zogezegd te vlug was
vertrokken van het bezette kruispunt. Hij werd echter gelukkig over
de hele lijn vrijgesproken op 24 mei 1947. Laurent heeft er later
nooit willen over praten. Had hij toen een veroordeling gekregen
dan had hij waarschijnlijk nooit meer les mogen geven.

Laurent Wildemeersch was als leraar niet de grote vernieuwer,
maar ontpopte zich tot een ervaren onderwijzer waar leerlingen
heel goede herinneringen aan hadden. Hij dwong gezag af door
zijn priemende ogen. De spreker heeft zelf ook les gehad van zijn
vader, die nooit sloeg, behalve dan zijn zoon.
De maatschappij van het einde van de jaren ’40 en de jaren ’50
was er één van burgerlijkheid en fatsoen. Na de verschrikkingen
van de Tweede Wereldoorlog likten de mensen hun wonden en
probeerden ze aan te sluiten bij de zeden en gewoonten van vóór
de jaren vijftig. De zuilen, de kerk en de staat bepaalden het leven.
De spreker toonde dan een filmpje over spellen in het onderwijs in
die periode, met o.a. touwtjesspringen, knikkeren, bikkelen en
tollen. Ook in het onderwijs waren er geen grote veranderingen. De
lokalen hadden hoge ramen, bevatten een kolenkachel met buizen,
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inktpotjes in de banken en schrijven gebeurde met pennen. Er werd
veel gewerkt met een griffel (schrijfstift) en een lei (schrijfplankje).
De lezing ging vervolgens verder over de jaren ’60. De
wereldtentoonstelling in Brussel van 1958 was net voorbij en
Congo pas onafhankelijk De spreker toonde een foto van koning
Boudewijn en koningin Fabiola bij een bezoek aan Zeebrugge in
die periode, waar Marc Wildemeersch nog herinneringen aan heeft.
De mensen die langs de Kustlaan stonden te wachten, kregen een
Belgisch vlaggetje in de handen geduwd en de limousine van de
koning en de koningin zoefde voorbij op weg naar het Visserskruis
aan de jachthaven. Op de achtergrond op de foto die genomen
werd aan het Visserskruis is de watertoren te zien. Voor Marc
Wildemeersch is het de foto die het einde van de burgerlijke jaren
inluidde. Het was het hoogtepunt van het respect voor het gezag.
De notaris, onderwijzer en priester waren de steunpilaren van de
maatschappij. De broer van Marc werd in 1964 in de normaalschool
in Torhout zelfs gestraft omdat hij in tegenwijzerzin op de
speelplaats liep. In 1968 kwam er een grote breuk met deze
maatschappijvisie. Men kon zich meer ontplooien als individu. Er
werd gestreefd naar vrijheid en naar de bevrijding van Kerk en
Staat. Deze ontwikkeling gaat door tot op de dag van vandaag. Ook
in het burgerlijke Brugge kwam het verzet voorzichtig op gang. Een
foto van Zeebrugge uit die tijd, met het paddenstoelenhuisje en de
oude muur op de achtergrond, toonde dit aan: een typische
zelfbewuste vrouw van de sixties, kort kleedje en koning auto.
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In de jaren ‘70 ging Laurent Wildemeersch met pensioen en ging
Marc naar het Sint-Pieterscollege in Blankenberge (1970-1976).
Toen was er ’s zaterdagsmorgens nog school. Dan kwam de kater
na 1968: de economie stuikte in elkaar na o.a. de eerste
stookoliecrisis en er waren de eerste autoloze zondagen. De grote
idealen van mei 1968 werden in vraag gesteld. Voor Marc waren de
eerste twee jaren in het college moeilijk: de overgang naar het
keurslijf van het middelbaar en een onzekere puberteit. Nadien
vond hij terug zijn evenwicht, o.a. door de jeugdclub “de Wullok” in
Heist, waar hij goede vrienden en vriendinnen had. De goede
resultaten in school, in de poësis en retorica, kwamen dan vanzelf.
In de onderwijswereld verdwenen de priester-leraars langzaam
aan. De priesters hadden eigenlijk onduidelijke diploma’s en
verworven rechten, maar dat maakte hen geen slechte leraars.
Sommige priesters gooiden ook de kap over de haag.
Daarna volgde Marc Wildemeersch aan de Universiteit Gent de
opleiding licentie en aggregatie Germaanse filologie, NederlandsEngels. Vervolgens werd hij leraar hoger secundair onderwijs in
Blankenberge (St.-Jozef-St.-Pieter, 1981-1984) en in Heist (OLVOHeist, nu VTI Zeebrugge, 1984 tot op heden).
De lezing eindigde met enkele beschouwingen over het huidige
onderwijs. Er is een dreigend lerarentekort. Een leraar moet over
een cocktail aan kwaliteiten beschikken zoals o.a. vakkennis,
authenticiteit, zin voor organisatie, incasseringsvermogen,
mensenkennis en respect voor de leerling. Maar het belangrijkste is
enthousiasme. Er zijn ook enorme verschillen qua taakbelasting
naargelang de onderwijsvorm, de vakken en het aantal leerlingen.
Na deze lezing, waarin Marc Wildemeersch ook enkele fragmenten
uit zijn boek “Onze 111 jaar. Drie generaties Brugse leraars in de
twintigste eeuw” voorlas, was het naar goede gewoonte weer tijd
voor een drankje aangeboden door Museum Sincfala.
Marc De Meester
Foto’s: © Marc Wildemeersch
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Zoet zout & zand
Met het project “Zoet zout & zand” zette de Erfgoedcel Kusterfgoed
in de zomer van 2017 de eetcultuur op het strand in de
schijnwerpers. Berlijnse bollen, smeltende ijsjes, overvolle
picknickmanden... het zijn stuk voor stuk herkenbare hapjes die bij
vele toeristen en lokale kustbewoners smakelijke herinneringen
naar boven brengen.

Al decennialang komen toeristen naar zee om aan het strand te
vertoeven, de gezonde zeelucht in te ademen én een lekker hapje
te eten. Een Berlijnse bol op het strand, een ijsje op de dijk of een
warm geworden limonade met een in het zand gevallen boterham,
het zijn stuk voor stuk herkenbare hapjes die menig toerist met de
Belgische kust verbindt. Het familierecept voor deze kustlekkernijen
wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven en zo pikken
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heel wat kustbewoners een graantje mee van de drukte tijdens het
toeristisch seizoen.
Met het project “Zoet zout en zand” werden zo veel mogelijk
verhalen, herinneringen en beeldmateriaal over het thema “eten op
het strand” verzameld vanuit de overtuiging dat deze gewoonten,
receptjes en belevenissen de moeite waard zijn om door te geven
aan volgende generaties.
Welke lekkernijen zien we doorheen de tijd opduiken op het strand?
Wat wordt er verkocht en wat nemen mensen zelf mee? Via
bronnenonderzoek en interviews ging Erfgoedcel Kusterfgoed
samen met het CAG (Centrum Agrarische Geschiedenis) op zoek
naar verhalen, herinneringen en weetjes over “eten op het strand”
die bijblijven en die te bewaren voor de toekomst.
Het resultaat is een hapklaar boekje vol interessante weetjes,
authentiek beeldmateriaal en mooie verhalen van strandverkopers
én strandgangers. De publicatie is gratis te downloaden op:
https://www.kusterfgoed.be/projects/zoetzoutzand/
Erfgoedcel Kusterfgoed is een jonge erfgoedcel, opgericht in 2015
om het culturele erfgoed van de kustregio veilig te stellen voor
toekomstige generaties. De gemeenten Blankenberge, De Haan,
Middelkerke en Oostende sloegen de handen ineen voor de
oprichting van de erfgoedcel Kusterfgoed. De erfgoedcel is een
loket: iedere lokale erfgoedzorger of -liefhebber kan aankloppen
voor advies over diverse thema’s zoals archiefwerking, behoud en
beheer, digitalisering, educatie, ontsluiting en communicatie. De
erfgoedcel is een podium: vernieuwende projecten plaatsen het
lokale culturele erfgoed in de kijker en geven iedereen de kans om
het erfgoed te ontdekken en door te geven.
Het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) is het
expertisecentrum voor het agrarisch erfgoed in Vlaanderen, erkend
door de Vlaamse overheid. CAG bestudeert de geschiedenis en het
erfgoed van landbouw, platteland en voeding vanaf 1750 tot en met
vandaag: werktuigen en gebruiksvoorwerpen, landbouw- en
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voedselproducten, archieven, verhalen, tradities, feesten,
technieken, boerderijen en cultuurlandschappen. Dit agrarisch
erfgoed maakt CAG toegankelijk via tentoonstellingen, publicaties,
educatieve pakketten, wandelingen, vertelavonden, studiedagen,…

Tentoonstelling
Simon Stevin van Brugghe, 1620 – 2020
Hij veranderde de wereld.
De in Brugge geboren wetenschapper Simon Stevin zorgde in de
16de en 17de eeuw voor revolutionaire vernieuwingen op het vlak
van onder meer navigatie, fysica, architectuur, stedenbouw en
wiskunde. Dit jaar is het exact 400 jaar geleden dat hij stierf.
Simon Stevin (1548-1620) verhuisde omstreeks 1577 naar het
huidige Nederland en schopte het er tot raadsman van Prins
Maurits. Met een frisse kijk verrijkte hij steeds nieuwe terreinen,
zoals
waterbouwkunde,
navigatie,
boekhouding,
fysica,
krijgswetenschap,
architectuur,
stedenbouw,
politieke
wetenschappen en wiskunde. Ideeën die hij altijd in het Nederlands
formuleerde, als antwoord op concrete vraagstukken van
legeraanvoerders, ingenieurs en bestuurders.
Deze tentoonstelling in het stadsarchief brengt voor het eerst alle
werken en manuscripten van Simon Stevin samen. Daaronder tien
werken uit de erfgoedcollectie van de Openbare Bibliotheek
Brugge. Op basis van twee films kom je meer te weten over zijn
levensloop en over hoe zijn inzichten en ontdekkingen nog steeds
aanwezig zijn in het leven van alledag. De expo licht ook de
realisatie van zijn standbeeld op het naar hem vernoemde Simon
Stevinplein toe. In de hoofdbibliotheek wordt tijdens de duur van de
tentoonstelling literatuur over Stevin in de kijker gezet.
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De tentoonstelling is een organisatie van Stadsarchief Brugge,
Openbare Bibliotheek Brugge, Musea Brugge, Toerisme Brugge en
Universiteit Gent

Deze expo loopt van 28 augustus tot 29 november 2020 in het
Stadsarchief Brugge, Burg 11, 8000 Brugge.
Bezoek aan de tentoonstelling is gratis. Om aan de COVIDrichtlijnen te voldoen, is het aantal bezoekers dat gelijktijdig de
tentoonstelling kan bezoeken beperkt. Je bezoek is enkel
gegarandeerd als je op voorhand reserveert. Reserveren kan vanaf
3 weken voor je bezoek via: https://www.museabrugge.be/bezoekonze-musea/musea-reservaties

Volgende activiteit van Sint-Guthago op
zondag 25 oktober 2020
Op zondag 25 oktober 2020 vindt om 10.00 u. een lezing plaats
over het gebastioneerde systeem rond 1600 in de Nederlanden
door Piet Lombaerde. Deze lezing gaat door in Museum Sincfala te
Heist. Meer details over deze activiteit volgen in de Tijdingen van
oktober 2020.
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Stadsomwalling Damme

www.guthago.net
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