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Lezing "Damme-Sluis en het
gebastioneerde systeem rond 1600 in de
Nederlanden" door Piet Lombaerde
Wanneer : zondag 25 oktober 2020 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).
Belangrijk :
- Reservatie is verplicht.
om een plaats te reserveren bel 050 530 730
of reserveer via https://shop.knokkeheist.be/Exhibitions/Detail?shop=0703DD14-3127-4B23-B08FB5B2EC6A823B&id=35c0eb01-15e9-ea11-bd10005056a8cce8
- Het dragen van een mondmasker is verplicht.
- Best om 15 minuten vroeger te komen
Toepassingen van het gebastioneerd systeem in de Nederlanden
rond 1600 waren veelvuldig. In traktaten en cursussen worden hun
plattegronden ruim toegelicht, alsook de vorm van hun bastions.
Modellen werden met elkaar vergeleken. Men sprak van Italiaanse,
Spaanse, Hollandse en Franse versterkingswijzen. Ook kwamen
benamingen voor als ‘à la hugenote’ om gebastioneerde
versterkingen in aarde aan te duiden. Kortom, verschillende
systemen van gebastioneerde versterkingen bestonden naast
elkaar. Op het terrein werden soms - indien de budgetten van
steden niet al te ruim waren - de bestaande laatmiddeleeuwse
omwallingen voorzien van bastions en werden de wallen
teruggebracht op dezelfde hoogte als deze van de flanken van de
bastions. Eerder uitzonderlijk werden bestaande steden, ofwel
nieuw gecreëerde, met regelmatige veelhoekige gebastioneerde
versterkingen omringd. Twee soorten van regelmatige veelhoekige
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omwallingen spanden toen de kroon: de zeshoekige en de
zevenhoekige. In de Noordelijke Nederlanden zijn regelmatige
zeshoekige plattegronden onder andere terug te vinden in Groenlo,
IJzendijke en Hulst, zevenhoekige in steden als Willemstad,
Coevorden en Stevensweert. In de Zuidelijke Nederlanden werd
voor de zevenhoek geopteerd in Scherpenheuvel (in 1604 als
versterkt bedevaartsoord), en wat later volgden Damme en
Zandvliet. In deze lezing wordt bijzonder veel aandacht besteed
aan de gebastioneerde versterkingen van Damme Sluis en
IJzendijke. Vooral Damme verdient alle aandacht omdat heel wat
originele ontwerptekeningen van deze vestingstad bewaard bleven,
die ons toelaten om een reconstructie te maken van de
opeenvolgende beslissingen en wijzigingen die uiteindelijk hebben
geleid tot de realisatie van deze zevenster, die tot vandaag vrij
goed bewaard bleef.
Vanwaar kwam deze kennis over gebastioneerde verstingbouw?
Werd deze leer enkel op het terrein door ingenieurs overgedragen
op hun leerlingen of bestonden ook opleidingen en hogescholen
waar de leer in de vestingbouw werd gedoceerd? In deze lezing
gaat de aandacht naar de vorming en opleiding van ingenieurs en
fortificatiemeesters na 1600 in de Nederlanden. In de Zuidelijke
Nederlanden was hun kennis eerder empirisch, hoewel er door de
aartshertogen Albrecht en Isabella een school voor pages was
opgericht, waar men zich onder andere kon bekwamen in de
fortificatieleer. In Antwerpen en nadien in Leuven werden
respectievelijk aan de wiskundeschool van de jezuïeten en aan de
universiteit cursussen in wiskunde gedoceerd die essentieel waren
voor het toepassen van de fortificatieleer. Pas in 1671 werd in
Brussel gestart met de oprichting van een militaire academie in
Brussel, geleid door de Spaanse ingenieur Medrano. Heel anders
was de situatie in de Noordelijke Nederlanden waar de
professionalisering van het beroep van ingenieur en
vestingbouwkundige reeds in 1600 werd gestart met een ‘Duytsche
school voor Mathematicque’ aan de universiteit van Leiden, waar
ingenieurs werden opgeleid in de vestingbouw. Simon Stevin had
daarvoor reeds in 1599 een instructie opgesteld voor het te volgen
programma.
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De bouwers werkzaam op het gebied van vestingbouw haalden
hun kennis uit verschillende bronnen: de praktijk op het terrein, uit
theoretische werken en traktaten, modelboeken en uit het
onderwijs, vooral dan m.b.t. de Noordelijke Nederlanden.
Belangrijke ingenieurs en wiskundigen met kennis van de
fortificatieleer waren toen Samuel Marolois, Simon Stevin
(IJzendijk), Frans van Schooten sr. en jr. en op het terrein o.a.
David van Orliens en Adriaan Aleman die bij de bouw van de
vestingwerken van Sluis betrokken waren. Voor de Zuidelijke
Nederlanden waren Adriaan Anthoniszoon (die na 1585 belangrijk
werd in de Noordelijke Nederlanden), Wenceslas Cobergher,
Jacques Francart, Salomon van Es, Michiel Coignet, Gerard van
Gutschoven en Guillaume Flamen, auteur van de zevenhoek van
Damme en de zeshoek van Groenlo.
Piet Lombaerde is burgerlijk ingenieur architect en doctor in de
stedenbouw en ruimtelijke ordening (KU Leuven). Thans emeritus
hoogleraar architectuur- en stedenbouwtheorie en geschiedenis,
van de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de Faculteit
Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Meer dan
200 artikels en bijdragen in boeken over architectuur, stedenbouw,
geschiedenis van de vestingbouw, tuin- en landschapsarchitectuur
en waterbouwkunde. Hij is series editor van de internationale
reeksen Architectura Moderna en Painted Architecture (Brepols
Publishers, Turnhout). Curator van verschillende tentoonstellingen
over geschiedenis van de vestingbouw en stedenbouw.
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Vraag van de Lichterveldse Heemkundige
Kring Karel Van de Poele over het
Belgisch Kampioenschap Hanenkraaiing
in Lissewege
De Lichterveldse Heemkundige Kring Karel Van de Poele wil in zijn
eerstvolgende jaarboek de onderstaande foto opnemen onder de
rubriek "Herkent U ze nog ?". Nagenoeg alle personen zijn
geïdentificeerd. Volgens hun informanten zou het gaan om de
leden van de Lichterveldse hanenkraaiersvereniging die klaar
stonden om te vertrekken naar het Belgisch Kampioenschap
Hanenkraaiing in Lissewege, ergens in 1956.

De kring is op zoek naar antwoorden op de volgende vragen.
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- Wie kan wat meer informatie verschaffen over dit
kampioenschap?
- Waar werd dat georganiseerd? Juiste datum? Hoeveel
deelnemers ? Prijzengeld? Winnaars ? Zijn er artikels terug te
vinden in de lokale pers?
Een antwoord kan hen in staat stellen om aan de foto de
onontbeerlijke informatie toe te voegen.
Wie hierover meer informatie heeft kan dit bezorgen aan een
bestuurslid van Sint-Guthago of aan de voorzitter van de
Heemkundige Kring Karel Van de Poele:
Filip Van Devyvere
Burg. Callewaertlaan, 20
8810 Lichtervelde
051 722504

Nieuwe publicatie

Simon Stevin van Brugghe. Hij
veranderde de wereld
Auteurs: Guido Vanden Berghe, Dieter Viaene en Ludo van
Damme
Volgens Stevin is een natuurverschijnsel een wonder zolang het
niet wordt doorgrond. Zodra men het natuurverschijnsel door
theoretische beschouwingen of uitgevoerde of bedachte
experimenten kan verklaren, is het geen wonder. Deze aanpak is
de start voor een nieuwe manier om wetenschap te bedrijven.
Stevin leefde in een eeuw van omwentelingen: de boekdrukkunst,
de scheiding van de Nederlanden, de humanistische inzichten van
Vesalius, Mercator, Dodoens … In die context ontpopte Stevin zich
als een multidisciplinaire wetenschapper die bewust publiceerde in
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de volkstaal, het Nederduyts, om vooral de middenklasse van zijn
tijd te bereiken. Hij boog zich over wiskundige problemen, maar
dacht ook na over logica, legerorganisatie, omgangsvormen …
Stevin publiceerde rentetabellen en verdedigde de theorie van
Copernicus. Hij introduceerde in onze taal woorden zoals onder
meer evenaar, omtrek, middellijn, scheikunde, evenwijdige
lijnen …

Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij Sterck & De Vreese en telt 160
pagina's
ISBN: 9789056156558.
Bindwijze: Paperback
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Nieuwe publicatie

Kruisrelieken in Dordrecht, Middelburg en
Het Brugse (1420-2020)
Auteur: Eric Colenbier
Op diverse plaatsen worden fragmentjes heilig hout bewaard die
Claes Scouteten meebracht uit het Midden Oosten. Ze waren
volgens hem afkomstig van het kruis waaraan Jezus stierf. Hij
schonk in 1429 een stuk aan zijn geboortestad Dordrecht. Wouter
Utenhove, de tweede man van Scoutetens weduwe, schonk andere
stukjes aan de O.-L.-Vrouwekerk (1473) en de kerk van Sint-Kruis
(circa 1476) en aan enkele Bourgondische groten: Pieter Bladelin
voor zijn kerk in Middelburg (1458), de familie Adornes voor hun
Jeruzalemkapel (circa 1482) en in 1482 wellicht ook aan Thomas
Perrot voor de Gistelse abdij Sint-Godelieve.
De publicatie bundelt wat voordien werd gepubliceerd in één
verhaal en vult aan met nieuw onderzoek. De vertelling start circa
1420 in de Bourgondische tijd en eindigt met de vernieuwde
verering in Dordrecht sinds 2013. Hoe ging men vroeger na of de
relieken ‘echt’ waren? Welke betekenis kregen de kruisrelieken
t.o.v. andere relieken in de O.-L.-Vrouwekerk? Waar werden ze
verstopt en keerden wel de authentieke stukken terug? Waarom
slaagde Middelburg er noch in de 17de , noch in de 19de eeuw in
om hun vermiste reliek terug te krijgen uit Brussel? Vanwaar het
gaatje in de Sint-Kruise reliek? Wat valt te zien in het stripverhaal
op de tien schilderijen in de Kruiskapel van de O.-L.-Vrouwekerk,
voor het eerst alle tien samen in kleur gepubliceerd? Welke rol
speelde Gezelle in het onderzoek? Hoe komt het dat het Heilig
Hout in Dordrecht na 500 jaar vermissing opnieuw een ommegang
heeft? De publicatie eindigt met de vraag wat nu de waarheid van
die kruisrelieken is.
Wie graag gidst en vertelt, interesse heeft in wat te zien valt op een
schilderij of in lokale religieuze geschiedenis zal zijn gading vinden.
Omwille van het zowel Vlaamse als Hollandse publiek krijgt het
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verhaal een ruimere historische situering, o.a. door de vele
illustraties en verklarende voetnoten. Het boek is zo opgesteld dat
elk verhaal over een bepaalde reliek ook op zich kan worden
gelezen.
De auteur is Eric Colenbier, coördinator van Werkgroep
Heemkunde Sint-Kruis en leraar.

Het boek telt 128 kleurenpagina’s en kost 18 euro. Gezien het
specifieke onderwerp is de oplage beperkt. De symbolische
verschijningsdatum is het feest van Heilig-Kruisverheffing (14
september 2020).
Bestellen kan via het nummer BE56 0013 3727 0288 van VZW
BRUGS OMMELAND met vermelding ‘Kruisrelieken’, via mail
(eric.colenbier@gmail.com) of telefonisch (050/36 45 29, Eric
Colenbier).
Vanaf 19 september 2020 is het boek ook o.a. verkrijgbaar in de
shop van het Adornes Domein (Jeruzalemkapel) en de Brugse
Boekhandel, Dijver 2 in Brugge.
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Tentoonstelling
West-Vlaanderen onder vuur.
Oorlogsschade tijdens de Tweede
Wereldoorlog
75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog organiseert het
Rijksarchief te Brugge een tentoonstelling over de materiële
schade die werd aangericht in West-Vlaanderen. Bijna een kwart
van de bestaande gebouwen in deze provincie werd tussen 1940
en 1945 deels beschadigd, of zelfs volledig verwoest door het
oorlogsgeweld.
Na de oorlog dienden gedupeerden een aanvraag tot een
schadevergoeding in bij de overheid. Het Rijksarchief te Brugge
bewaart voor West-Vlaanderen 1,1 kilometer archief over
oorlogsschade aan private goederen, waarvan meer dan 130.000
individuele dossiers. De schadedossiers bevatten naast
administratieve documenten ook een indrukwekkende hoeveelheid
onuitgegeven foto’s, bouwplannen, plattegronden en andere
opmerkelijke stukken.
De tentoonstelling brengt de aangerichte schade uitvoerig in beeld.
In mei 1940 werd Zuid-West-Vlaanderen hard getroffen tijdens de
Leieslag (24-28 mei), toen het Belgische leger een hevige strijd
leverde met Duitse troepen. In dezelfde periode bombardeerde de
Duitse luchtmacht onder meer Ieper, Kortrijk, Poperinge, Roeselare
en Oostende. Tijdens de daaropvolgende oorlogsjaren nam de
Duitse bezetter talloze gebouwen in beslag. Ook de aanleg van de
Atlantikwall richtte aan de kust heel wat schade aan. Vanaf 1943
viseerden
geallieerde
luchtbombardementen
strategische
doelwitten zoals het vliegveld van Wevelgem, de havens van
Oostende en Zeebrugge, en het rangeerstation van Kortrijk. De
hierdoor veroorzaakte collateral damage was niet te overzien.
Kortrijk en Oostende werden in puin gelegd. Een laatste belangrijke
golf van vernielingen vond plaats tijdens de bevrijding van WestVlaanderen in september 1944.
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Deze tentoonstelling loopt tot 23/12/2020 in het Rijksarchief te
Brugge, Predikherenrei 4A, 8000 Brugge.
Openingsuren: doorlopend open van dinsdag tot vrijdag, tussen 9u
en 16u30.
Gratis toegang
Contact: rijksarchief.brugge@arch.be – tel.:050 33 72 88 www.arch.be
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Stadsrekeningen van Brugge (1406-1787)
online raadpleegbaar via de website van
het Rijksarchief
Goed
nieuws
voor
mediëvisten:
de
gedigitaliseerde
stadsrekeningen van Brugge (1406-1787) staan online. En dit is
maar een begin. In de loop van het najaar hoopt men de meeste
stadsrekeningen uit het archief van de Rekenkamer online te
brengen. Ook voor onder meer Henegouwen, Brabant en
Luxemburg zijn er interessante reeksen.
Het gaat om de nummers 32.461-33.008 uit het archief van de
Rekenkamers in het Algemeen Rijksarchief. Het behoeft geen
commentaar dat dit een eersterangsbron is voor de geschiedenis
van het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brugge. Zoals vele
andere (vooral Vlaamse) steden diende Brugge zijn rekeningen
voor te leggen aan de centrale Rekenkamer. Dat heeft geleid tot
het ontstaan van een mooie reeks van meer dan 500 boekdelen.
15de-eeuws Brugge: een ideale reisbestemming!
Doorwinterde
historici
en
heemkundigen
weten
dat
stadsrekeningen een schat aan informatie bevatten over het
economische en culturele leven in de stad. Ook voor disciplines als
historische taalkunde of militaire en milieugeschiedenis hebben
stadsrekeningen heel wat te bieden. Interessant is vooral dat vele
inkomsten en uitgaven (voor stadswerken, zitpenningen,
schuttersfeesten, processies, enz.) elk jaar terugkomen en
bijgevolg studie over een lange periode mogelijk maken.
Raadpleeg de stadsrekeningen van Brugge (1406-1787) online:
https://search.arch.be/nl/zoeken-naararchieven/zoekresultaat/ead/zoekresultaat/zoekterm/stadsrekening
en/dao/1/eadid/BE-A0510_000014_802355_DUT/zoekresultaatpagina/1
Uit: Nieuwsbrief Rijksarchief - September 2020
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Nieuwe publicatie

Oesters en Walvissen. De queeste van
professor Pierre-Joseph Van Beneden,
stamvader van het zeeonderzoek
Aureur: Doris Klausing
Het levensverhaal van Pierre-Joseph Van Beneden, de
grondlegger van de moderne zoölogie, werd op vraag van het VLIZ,
neergepend door Doris Klausing. Deze roman geeft de
aaneenschakeling weer van studie, ontdekking, verwondering en
liefde. Het verhaal start in een tijd toen de oceanografie nog in zijn
kinderschoenen stond. Naast zijn positie als professor zoölogie aan
de universiteit Leuven wordt Pierre-Joseph Van Beneden onder
andere geëerd omdat hij in Oostende het allereerste
zeeonderzoeksstation ter wereld oprichtte.
Doris Klausing neemt je mee naar de 19de eeuw en toont je hoe
het leven van deze wereldberoemde professor zich ontrolt. Het
verhaal start in Mechelen, eindigt in Leuven en daartussen verbindt
het met Oostende door de historische oesterkweek en het
onderzoek. Na het lezen van dit boek besef je dat Pierre-Joseph
Van Beneden, dé pionier van de zeewetenschappen in ons land,
een plaats verdient op ‘de lijst van grote Belgen’.
Pierre-Joseph van Beneden (1809-1894) geraakte als klein jongetje
gefascineerd door het rariteitenkabinet van de Mechelse apotheker
Stoffels. Hij zou later de levenscyclus van de lintworm ontrafelen en
demonstreerde zijn bevindingen in een ‘live-experiment’ avant-lalettre aan collega-professoren en geïnteresseerde pers. Als
studieobjecten koos hij bewust voor zeedieren, net omdat die in
veel meer vormen voorkomen. Aanvankelijk liet hij die door vissers
vanuit Oostende opsturen naar Leuven. Veel handiger werd het
toen hij zijn aanstaande vrouw, Rosalinde Valcke, leerde kennen
die een dochter was van een oesterkweker op de Oostendse
Oosteroever. Al snel kreeg hij toestemming om in een bijgebouw
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van de ‘huitrière’ zeeonderzoek te doen en er internationaal
gerenommeerde vorser-vrienden uit te nodigen. Dit privé marien
station(netje), tot “Laboratoire des Dunes” omgedoopt, opende zijn
deuren in 1843. Bij nader toezicht zou het het allereerste
zeeonderzoeksstation ter wereld blijken te zijn.

Het boek telt 156 pagina’s en is uitgegeven door het Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ). Het is te verkrijgen bij het VLIZ,
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende of via de webshop:
https://shop.vliz.be/collections/boeken/products/oesters-enwalvissen

Volgende activiteit van Sint-Guthago op
zondag 22 november 2020
Op zondag 22 november 2020 vindt om 10.00 u. een lezing plaats
over Victor Depaepe en de strijd om het Brugse visserijprivilegie
door Paul Depaepe. Deze lezing gaat door in Museum Sincfala te
Heist. Meer details over deze activiteit volgen in de Tijdingen van
november 2020.
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Geometrische tekening van een ravelijn, met daaromheen een gracht waarin
sluizen en een beer zijn geplaatst; Nievvve Maniere Van Sterctebou, door
Spilsluysen. Beschreven door Symon Stevin van Brugghe, 1617. Uitgegeven
door Jan (II) van Waesberge
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