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Afgelaste activiteiten ten gevolge van de
coronamaatregelen
De lezing "Victor Depaepe en de strijd om het Brugse
visserijprivilegie" door Paul Depaepe die gepland was op zondag
22 november 2020 kan niet doorgaan wegens de verstrengde
coronamaatregelen.
Ook de jaarlijkse feestnamiddag die normaal zou plaatsvinden in
december is wegens de huidige coronacrisis geannuleerd.

Lidmaatschapsbijdrage 2021
Een nieuw jaar is weer in het verschiet en we vragen onze leden
om zo vlug mogelijk hun lidmaatschapsbijdrage voor het jaar 2021
in orde te brengen.
Het lidgeld voor België voor gewone leden bedraagt 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 2021”.
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
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zomerperiode zullen in 2021 verder plaatsvinden, zodra de
omstandigheden dit toelaten.
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 in deze moeilijke tijden.
Het bestuur

Verslag van het bezoek aan de
tentoonstelling “Damme 400 jaar
Zevenster” in de vierschaere zaal van het
stadhuis in Damme op 27 september 2020
De zeer woelige najaarsstorm die de naam“Odette” toebedeeld
kreeg, was nog wat aan het uitwaaien toen 18 St. Guthago leden
zich op zondag voormiddag 27 september 2020 om 10.00 uur,
aanboden in het Damse stadhuis. Bestuurslid van onze kring, Jan
Hutsebaut, wachtte ons op om ons met veel enthousiasme rond te
leiden doorheen de tentoonstelling “Damme 400 jaar Zevenster”.
Zijn uitgebreid opzoekingswerk resulteerde in een zeer boeiende
voorstelling met 3 onderdelen, zijnde:
- De aanleg van de Damse vesting in 1620
- De uitbouw van de natuurwaarden vanaf 1982 door
“Natuurpunt”
- De tussen liggende periode met de aanleg van de Damse
vaart.
Werkten onder meer mee in het onderzoeksteam:
Prof. Piet Lombaerde: Doctor in de stedenbouw en ruimtelijke
ordening, gespecialiseerd in Spaanse vestingbouw en
omwallingen
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Caroline Terryn: Ontwikkeling van Damme als vestingstad en zijn
waterbouwkundig erfgoed
Bruno Comer: Stadsgids Brugge en gids in Damme
Robrecht Pillen: Conservator Natuurpunt Damme.
In het kader van grensoverschrijdende cultuur – historische
samenwerking loopt er niet alleen in Damme maar ook in het
Nederlandse Sluis en IJzendijke een tentoonstelling over hun
respectieve uitbouw van dorp of stad tot militaire vesting.
In Damme wordt de bezoeker aan de hand van een tijdslijn ingeleid
in de verschillende stadia van de ontwikkeling als stad (foto 1). Het
schema vangt aan met de status van middeleeuwse haven aan een
dam waar zich een aanzienlijke bevolking met veel bedrijvigheid
ontplooide. Ter bescherming tegen mogelijke vijandigheden werden
toen al omwallingen aangelegd. De Tachtigjarige Oorlog (15681648) gericht tegen het Spaanse bewind bezorgde het militair
karakter als vesting, aan Damme.

Foto 1
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Er viel een kantelmoment toen Sluis anno 1604 in handen kwam
van de Noordelijke Nederlanden o.l.v. Prins Maurits van Nassau.
Oostende werd daarentegen een Spaans bolwerk. Damme kwam
alzo tussen twee vuren te liggen. Het was een komen en gaan van
plunderende soldaten uit beide kampen waarbij Damme tijdelijk
drastisch ontvolkte. Feit is dat de versterking van Damme in fasen
uitgevoerd werd. Dit gebeurde zowel op bevel van het calvinistisch
bestuur (1578-1584) als het Spaanse bestuur (1604, 1616-1620).
Tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701 – 1713) richtten de
Fransen het Fort van Beieren op in Koolkerke. Het versterkte
Damme werd terug interessant als frontversterking. In 1702 maakte
Vauban een ontwerp voor vernieuwing, aangepast aan de nieuwste
aanvalswapens. Al zijn de werken grotendeels niet uitgevoerd, toch
bleef er een zeer prachtig plan van over.
Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740 – 1748) werd
Damme andermaal door de Fransen bezet. Het leverde prachtige
stadsplannen, met een resem voorstellen van verdedigingswerken,
die echter niet werden uitgevoerd (foto 2).

Foto 2
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De Oostenrijkse keizer Jozef II besliste in 1782 om alle versterkte
plaatsen in de Oostenrijkse Nederlanden openbaar te verkopen. Dit
betekende het einde van de militaire sterkte van Damme. Napoleon
hield in zijn militaire strategie tegen het Engels overwicht op zee, al
zeker geen rekening meer met Damme. Het plaatsje werd met de
aanleg van de Damse vaart letterlijk in twee gereten. Tijdens de
onafhankelijkheidsstrijd tegen Nederland werd Damme nog even
een steunpunt in de defensielijn. De kazemat van de Lieve werd
gebruikt als munitieopslagplaats. Tenslotte rakelde de Duitse
bezetter zowel in de Eerste, als Tweede Wereldooorlog tal van
oude fortificaties in de Zwinregio terug op om er bunkers op te
bouwen. Ze maakten aldus deel uit van de “Atlantic Wall”. Een
mitrailleurpost op de hoofdwal achter de molen van Damme is daar
nog getuige van.
Er is in de loop van tijd heel wat studiewerk aan te pas gekomen
om op basis van de eerste omwallingen met stadspoorten, en de
aanwezige waterlopen, tot de huidige inrichting te komen. Een heel
interessante kaart opgemaakt door Guillaume Flamen (08/06/1617)
toont de projectie van een zevenster op de bestaande
Middeleeuwse omwalling (foto 3).

Foto 3
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Een aantal tekeningen aan de wand tonen dan weer de in
overweging genomen mogelijkheden met 5,6 en 7 bastions of
punten. Het grondplan van Damme is ook opgenomen in een
leerboek voor ingenieurs in de vestingbouwkunde (foto 4).

Foto 4

In drie kijkkasten kon de bezoeker kennis maken met schetsen van
meetkundige structuren voor de fortenbouw alsook de gebruikte
instrumenten die de landmeters hanteerden om een fort op terrein
uit te zetten.
Een zeer prachtig item was de maquette van Damme, vervaardigd
door Caroline Terryn. Met behulp van een beamer werden de
verschillende ontwikkelingsstadia van het stadje hierop
geprojecteerd. Tevens uitten zich ook de invloeden van de
verschillende waterwegen die het uitzicht van Damme bepaalden.
Van het zuidoosten naar het noordwesten de Zoute vaart en het
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Reiekanaal, later de Damse Vaart. Van uit het zuidoosten: De
Gentse Lieve.
Inundatie: Het laten overstromen van deelgebieden als
verdedigingsmiddel tegen de vijand, werd ook voor Damme
toegepast. Een kaart van ir. Touros (26/12/1704) toonde de
uitgestrektheid van de slijk- en waterlanden ten noorden, westen en
zuiden van de stad. Merkwaardig is de niet meer inundeerbare
Zwinbedding die in de loop van tijd danig aangeslibd is met
sediment uit zee zodat deze “hoog en droog” kwam te liggen.
Uit de collectie van het St. Janshospitaal waren een aantal
ornamenten, afkomstig van een grafmonument van de militaire
Gouverneur de Camargote te zien.
Om het militair aspect af te ronden was een klein kanon present.
Als munitie lagen er een halve Spaanse kanonbal in steen,
musketkogels en ijzeren kanonskogels van verschillende kalibers.
Deze objecten zijn afkomstig uit de omgeving van Hoeke, het St.
Frederiks fort en het St. Donaas fort (Verzameling Jan Tilleman)
(foto 5).

Foto 5
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Ten slotte kregen we als bezoeker via een educatieve wand een
kijk op de rijke natuurwaarde van de stadswallen en omliggende
graslanden. In 1982 begon Natuurreservaten vzw. met een
aankoopproject om resterende percelen van de vesting te
verwerven. Natuurreservaat “De Stadswallen van Damme” werd
een feit. Ondertussen heeft Natuurpunt zo’n 250 ha gronden rond
Damme in bezit. Met gepaste beheerwerken worden uiterst
geschikte biotopen gecreëerd en op gewaardeerd. Het resultaat is
niet min. Hier vind je nog drijftillen. Dit zijn rietvegetaties, rustend
op wat veen, maar samen drijvend op water. Deze drijftillen gaan,
afhankelijk van de seizoenen, mee op en neer volgens de
waterstand. O.a. de moerasvaren (Thelypteris palustris) vindt hier
zijn stek. Deze 40 cm hoge sporenplant staat op de rode lijst van te
beschermen planten met status: zeldzaam tot zeer zeldzaam. Hier
in Damme heeft hij het danig naar zijn zin met een ruime populatie
tot gevolg. Het ‘vleesetende’ groot blaasjeskruid (Utricularia
vulgaris) is nog zo’n zeldzaamheid die hier te vinden is. In WestVlaanderen zijn maar twee locaties van deze waterplant gekend.
De dotterbloem, echte koekoeksbloem en wilde bertram zorgen
naast de meer klassieke veldbloemen voor een mooi kleurenpallet.
In de vegetatie vinden ook specifieke vogels hun onderkomen. In
de rietkragen durft al eens een bruine kiekendief tot broeden
komen. De waterral verblijft hier het gehele jaar door maar krijgt in
de winter bezoek van soortgenoten uit meer noordelijke regio’s
(foto 6). Door hun verdoken levenswijze zijn ze moeilijk waar te
nemen, alhoewel ze niet zeldzaam zijn. De wat onderlegde
vogelkenners herkennen langs de vestingen van Damme zeker en
vast de zang van de blauwborst, het geschor van de rietgors, de
kleine karrekiet (wiet wiet) en de melodie van de rietzanger. De
bosrietzanger imiteert er “ten voeten uit” de zang van andere
vogels.
In de oude knotwilgen komt de steenuil graag tot broeden. De
omliggende weilanden leveren trouwens voldoende muizen als
proviand aan.
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Foto 6

Als afsluiter bij het verlaten van de tentoonstelling kon men nog
een blik werpen op wat archeologische vondsten die opgediept
werden bij het her uitgraven van de walgrachten naar aanleiding
van het project “De Oude Schaapskooi”, uitgevoerd in 2007. Het
restant van een steengoed kan uit de 16° eeuw, een aantal
scherven van groen geglazuurd importkeramiek uit N- Frankrijk
(14° eeuw) en een statenduit (1577 – 1579) door de Staten
Generaal in Brugge geslagen, maken deel uit van het ensemble.
Namens de aanwezigen van onze kring dankte ondergetekende
Jan Tilleman de gids Jan Hutsebaut voor het puike werk en de zeer
boeiende rondleiding. De aanwezigen verdienden evenzeer een
woord van dank voor de uitvoerige interesse die zich manifesteerde
in de vraagstellingen. Wij, toehoorders, gingen wel tevree naar huis
maar onze gids diende zonder “middagstond” de volgende
gidsbeurt al weer aan te vatten.
Bravo Jan!
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Nieuwe publicatie

Gekaapte brieven. Episodes uit de 17deeeuwse Oostendse maritieme
geschiedenis
Auteurs: Rudi Clynckemaillie, Marc Loy, Rupert Ovenden, Willy
Versluys

Boekcover: Het kanonschot, © Rijksmuseum, Amsterdam
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Beminde ende Alderliefste huijsvrauwe Cath Cornelsen,
Naer salut dient desen om Ul: te laeten weten Hoe dat wy noch
ghevanghen sitten alhier tot Rochelle inden vermaledyden Torre,
ende sitten nu in het doncker gat, dat wij gheen lucht en hebben
dan een gat van een half voet groot, soo dat wij int midden vanden
dach malcanderen niet en sien ende moeten alhier vergaen van
luijsen, ende vande caude, ende bij nachte soo branter eenen
lanterne om dat sij ons souden sien, daer bij ons wacht vande
soldaeten staet, ende en vermoghen bij nachte vande ponton niet
opstaen om ons ghevoegh te doen ofte sy dreijghen te schieten, zij
hebben hier meer compassie met de honden, die lancx de straete
loopen als met ons, (...)
was ondt Anthone Cornelissen
Deze dramatische boodschap bereikt in 1684 wel familie en lokale
overheid in thuishaven Oostende. Het blijft een schrijnend fragment
uit de maandenlange opsluiting van 58 Oostendse zeelui en kapers
in de gevangenistorens van de havenstad La Rochelle in het
zuidwesten van Frankrijk. Honderden andere over zee verstuurde
brieven bereiken hun bestemming niet en eindigen na een kaping
door de Engelsen, met de andere boordpapieren, in de depots van
de Engelse Admiraliteit.
In Gekaapte brieven ontvouwen de auteurs letterlijk de post gericht
aan het thuisfront van Oostendse zeelui in 1664, waaronder tal van
kapers. Oprechte getuigenissen in een roerig tijdsgewricht, want er
is zoveel meer dan de roes van de ‘prijs’ na een glorieuze kaping.
De vele brieven, van de hand van matrozen tot kapiteins, geven
ook stem aan heimwee, (liefdes)verdriet, (wan)hoop, dromen,
opinies, wensen, overtuigingen en emoties.
Deze varende voorouders met namen als Cornelissen, Crabbe, De
Bruyne, Mansvelt, Stove, Ocket, De Backer... hebben het binnen
de intimiteit tussen pen en papier over geboortes, huwelijken,
ziektes, achterklap, feesten, overspel en de altijd aanwezige dood.
De brief van over zee als enig ‘teken van leven’ in een wereld waar
een altijd onvoorspelbare zee families en verwanten maanden,
dikwijls jaren, en soms zelfs voorgoed scheidt in tijd en ruimte.
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Dankzij deze selectie aan brieven krijgen ook de kleine (zee)man
en de vergeten volksvrouw een stem in de ruimere economische,
politieke en sociale (maritieme) geschiedenis van de 17de eeuw.

Zicht op Oostende, © Musea Brugge, www.artinflanders.be,
foto: Dominique Provost

Formaat: 23 x 23 cm; 192 bladzijden; c. 80 illustraties in kleur.
Gebonden in een hard cover.
ISBN: 978-90-5856-660-7
Particuliere verkoopprijs: € 29,95; bij voorintekening aan de prijs
van € 25,00 (aanbieding geldig t.e.m. 30 november 2020).
Release: december 2020.
Meer info: versluys.willy@gmail.com
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Antitankgracht onder het Albertplein in
Knokke-Heist blootgelegd
Bij de werkzaamheden voor de heraanleg van het Albertplein is een
deel van een antitankgracht uit de Tweede Wereldoorlog
blootgelegd. Ook bij de heraanleg van het Rubensplein kwamen
gelijkaardige militaire constructies aan het licht. Archeologen van
GATE uit Gent hebben deze week de site onderzocht, maar geen
speciale vondsten meer ontdekt.
“De antitankgracht aan het Albertplein was de grootste in Knokke”,
zegt Eddy Lambrecht, auteur van het boek “Knokke-Heist in WO II Atlantikwall en bezetting”. “Alle straten naar de dijk waren afgezet
met muren. Het Albertplein was daar te groot voor, maar zonder
antitankversperring vormde het een zwakke plek. De Duitsers
legden op het plein aanvankelijk een stalen antitankversperring
aan. Toen die werd getest met een Duitse tank bleek het niet
toereikend, dus heeft men een antitankgracht aangelegd. Na de
oorlog is die gewoon dichtgegooid. Aan onze kust zijn er weinig of
geen antitankgrachten meer te vinden. Dit is waarschijnlijk het
laatste exemplaar.”
Na de aanleg van de nieuwe riolering en nutsvoorzieningen zullen
de militaire oorlogsrestanten volledig uitgegraven worden voor het
ondergrondse parkeercomplex. Daarna wordt het plein
heraangelegd naar een eigentijds ontwerp van het gerenommeerde
bureau Samyn & Partners onder leiding van Ridder dr. ir. Philippe
Samyn.
Bronnen: Brugsch Handelsblad, 30 oktober 2020 en KH Vandaag,
de nieuwsbrief van de gemeente Knokke-Heist, 23 oktober 2020
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Bouwput met antitankgracht onder het Albertplein, Knokke

Albertplein, Knokke, tijdens de Tweede Wereldoorlog
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