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Lezing "De Zwinregio tegen het canvas
van Pourbus" door Dr. Jan Trachet
Wanneer : zondag 20 februari 2022 om 10 u.
Waar : Leeszaal Bibliotheek Scharpoord (1ste verdieping), Maxim
Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist.
Belangrijk
Reservatie is wenselijk: dit kan via het telefoonnummer
050 530 730.
Er worden maximum 80 toeschouwers toegelaten.
Tijdens de lezing moet een mondmasker gedragen worden.
Indien meer dan 50 personen aanwezig zijn moet een covidsafe
ticket getoond worden.
In het midden van de 16de eeuw kreeg schilder Pieter Pourbus de
opdracht het grondgebied van het Brugse Vrije op kaart te stellen.
Het resultaat toont de Zwinregio in zijn laatmiddeleeuwse nadagen,
net voordat oorlog, overstromingen en economisch verval het
landschap ingrijpend zouden veranderen.
Hoewel het schilderij vaak wordt gebruikt als illustratie, is de inhoud
van het schilderij amper onderzocht. Dankzij een nieuwe digitale
verwerking van de kaart kunnen we de details van deze
geschilderde kaart nu eindelijk ontsluiten.
Is middeleeuwse landschap voorgoed uitgewist? Of zijn er nog
restanten zichtbaar onder dat laagje polderklei?
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Nieuwe publicatie

Zwin Natuur Park – Bezoekersgids
Auteurs: Ina De Wasch, Marianne Brusselle, Steve Philips, Wouter
Faveyts
De Provincie West-Vlaanderen, het Zwin Natuur Park, Stichting
Kunstboek, Agentschap Natuur en Bos en Stichting het Zeeuwse
Landschap hebben een nieuwe bezoekersgids uitgebracht. Het is
de eerste volwaardige bezoekersgids die verschijnt over het Zwin,
met heel wat informatie over het Zwin Natuur Park en de ruimere
Zwinstreek.
De bezoekersgids
Het boek is gericht op een ruim publiek, zowel doorgewinterde
Zwinbezoekers als bezoekers die het park voor het eerst
ontdekken. Het telt 200 pagina’s en evenveel illustraties en bevat
een uitgebreid overzicht van de typische fauna en flora die het Zwin
rijk is. Elk seizoen komt hierbij aan bod. Daarnaast is het ook een
praktische leidraad voor elke bezoeker. Het hele gebied komt erin
voor: het Zwin Natuur Park, de Zwinvlakte, de Zwinduinen en polders en het Nederlandse deel van het Zwin, inclusief de Wallen
van Retranchement. Met deze gids in de hand kunnen bezoekers
het maximum halen uit hun bezoek en optimaal genieten, op eigen
tempo. De bezoekersgids brengt uren kijk- en wandelplezier dankzij
de vele tips die er in opgenomen zijn.
Ook thuis is het een mooi naslagwerk voor wie nog iets meer wil
weten over de geschiedenis en het duurzame beheer van dit
ongerepte gebied, haar uitzonderlijke biotopen en de bescherming
van de unieke soortenrijkdom.
Zwinstreek
Het Zwin is ongetwijfeld een van de bekendste natuurreservaten
langs de Belgische en Nederlandse kust. Het is een uniek stuk
natuur dat leeft op het ritme van de seizoenen en beweegt met de
dynamiek van eb en vloed. Door het bijzondere spel tussen land en
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zee ontstond een uniek landschap van zoute slikken en schorren
met een zeldzame dieren- en plantenrijkdom. Het Zwin is daarnaast
meer dan alleen zoute natuur: er zijn ook duinen, bossen en
uitgestrekte graslanden, waardoor de biodiversiteit er zeer groot is.
Het natuurgebied is een onmisbare schakel voor trekvogels op
doortocht, publiekslieveling ooievaar op kop.
Jaarlijks landen duizenden vogels in het Zwin om er te broeden, te
overwinteren of naar voedsel te zoeken. Maar het Zwin is veel
meer dan alleen een trekpleister voor wie graag naar vogels kijkt,
het is ook de place to be voor liefhebbers van unieke planten of
gewoonweg een plek voor al wie van stilte, rust en natuur houdt.
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Het boek telt 200 pagina’s en meer dan 200 illustraties.
ISBN: 978-90-5856-669-0
Het is te verkrijgen in de Zwinshop en de boekhandel, alsook online
in de webshop van het Tolhuis, https://webshop.westvlaanderen.be/bezoekersgids-zwin-natuur-park.html en online via
Stichting Kunstboek, https://www.stichtingkunstboek.com/shop

Recente publicatie

Chef-kok in IG Auschwitz. De
geschiedenis van Willy Van Paemel en IG
Farben
Auteurs: Annie Van Paemel, Dirk Verhofstadt
In het concentratiekamp Auschwitz kwamen ongeveer 1,1 miljoen
mensen, vooral Joden, om het leven. Het bestond uit drie delen:
het basiskamp Auschwitz I, het vernietigingskamp Auschwitz IIBirkenau, en het minder bekende werkkamp Auschwitz IIIMonowitz, waar IG Farben een fabriek bouwde om er synthetische
olie en rubber te produceren.
Het IG Farben-concern – waaronder Agfa, BASF en Bayer – werkte
volop mee aan de Duitse oorlogsmachine en gebruikte hiervoor
Joodse dwangarbeiders. Het leverde ook het gifgas Zyklon B en
oefende medische proeven uit op Joodse gevangenen. Eind 1942
bouwde IG Farben samen met de SS een eigen concentratiekamp,
Buna-Monowitz, waar meer dan 10.000 gevangenen zaten die er in
vreselijke omstandigheden moesten werken. Onder hen Primo Levi
en Elie Wiesel. In totaal kwamen er ongeveer 25.000 mensen om
het leven.
In barakkenkampen rond het IG Farben-complex, zaten ook
tienduizenden krijgsgevangenen en verplicht tewerkgestelde
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mannen en vrouwen uit de door de nazi’s bezette gebieden. Onder
hen Willy Van Paemel uit Blankenberge, die er verbleef van eind
1942 tot de bevrijding. Hij was chef-kok en kookte er met een team
voor 2.900 Fransen en Belgen die er gedwongen werkten. Ze
hadden een relatieve bewegingsvrijheid, konden Auschwitz
bezoeken en er naar een café of de bioscoop gaan.
Na de dood van haar moeder vond Annie Van Paemel een pakje
liefdesbrieven van haar vader Willy gericht aan zijn verloofde
Yvonne Schollen. Onderaan stond het afzendadres: Lager II,
Auschwitz III, Deutschland. Dit pakje vormde het begin van een
speurtocht van Annie Van Paemel en Dirk Verhofstadt naar het
leven van Willy voor en tijdens zijn gedwongen verblijf in Auschwitz
III. Hij was een ‘bevoorrechte’ getuige van de cynische en
inhumane manier waarop de SS’ers en IG Farben de gevangenen
behandelden. De auteurs graven diep in tal van archieven, brieven
en andere documenten naar de symbiose tussen de nazi’s en de
louter op winstbejag gerichte leiders van IG Farben die na de
oorlog nauwelijks gestraft werden voor hun gruwelijke daden.
In het begin van het boek komt ook de familiegeschiedenis van de
familie Van Paemel aan bod, alsook een stukje vooroorlogse
geschiedenis van Blankenberge. De ouders van Willy Van Paemel
bestierden een pension in Blankenberge. Kort voor de Grote Oorlog
werden Willy en zijn tweelingbroer Leo geboren. Na de oorlog, die
het gezin ongeschonden doorstond, volgde het derde en laatste
kind, Edith. Toen de kinderen daar de leeftijd voor hadden, werkten
ze mee in het familiebedrijf. Willy stopte op nauwelijks viertienjarige
leeftijd met school en ging werken als keukenhulp, zowel in het
pension van zijn ouders als elders. Hij voelde zich thuis in de
keuken en ambieerde een toekomst als kok. In 1933 schopte hij het
tot keukenhulp in het gerenommeerde Hotel Billard Palace in
Antwerpen. Na in Parijs een verdere opleiding genoten te hebben,
werd hij in 1938 gepromoveerd tot chef-kok.
Over de auteurs
Annie Van Paemel is de dochter van Willy Van Paemel en Yvonne
Schollen. Zij is erediensthoofd van de moreel consulenten bij
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Defensie. Dirk Verhofstadt is auteur van onder meer Pius XII en de
vernietiging van de Joden en co-auteur van Ide Leib Kartuz.
Kleermaker in Auschwitz.

Het boek telt 320 pagina’s en is uitgegeven bij VBK – Houtekiet.
ISBN: 9789089249456

8

Duitse onderzeeër voor onze kust
geïdentificeerd
Op zo’n 65 kilometer ten noordwesten van Oostende is een Duitse
onderzeeër uit de Eerste Wereldoorlog geïdentificeerd. Het gaat
om een unieke vondst, want de UB32 werd op 12 september 1917
door een Britse tweedekker gebombardeerd en tot zinken gebracht.
Alle 24 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. “Dat de
piloot er meer dan honderd jaar geleden in slaagde om de U-boot
tot zinken te brengen, is niks minder dan een huzarenstukje”, zegt
maritiem archeoloog Tomas Termote.

De UB32 kwam begin 1916 in Zeebrugge aan, van waaruit hij zestien maanden dood en
verderf op de Noordzee zaaide. © Tomas Termote

Vandaag is de Noordzee een van de drukst bevaarde zeeroutes.
Ruim honderd jaar geleden vormde de randzee van de Atlantische
Oceaan het decor voor een bloederig slagveld tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Tal van schepen en onderzeeërs langs Duitse en
geallieerde kant rustten er sindsdien op de zeebodem en
Bredenaar Tomas Termote maakt er zijn levenswerk van om zoveel
mogelijk wrakken te identificeren en het verhaal achter de
oorlogstuigen in kaart te brengen. Hij identificeerde de voorbije 32
jaar al om en bij de 300 wrakken.
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Tweede schroef gevonden
De onderzeeër UB32 staat al sinds de jaren tachtig op
hydrografische kaarten en bevindt zich op 35 zeemijl ten
noordwesten van Oostende, zo’n 60 à 65 kilometer van onze
kustlijn verwijderd en op amper twee zeemijl van de Britse
territoriale wateren.

De onderzeeër rust sinds september 1917 op de bodem van onze Noordzee
© Tomas Termote

In 2007 vond een eerste duik naar de U-boot plaats. Toen werd
uitgegaan van een UBI, het kleinste model van 28 meter lang. Dit
jaar werd besloten de schroef vrij te maken om het
identificatienummer te weten te komen. Zo was het mogelijk om het
verhaal achter de onderzeeër te kennen. Tijdens die ruimwerken
ontdekte Tomas Termote een tweede schroef die deels in de
zeebodem verscholen zat. Dat duidde onmiskenbaar op een UBIItype, een onderzeeër van liefst 36 meter lang. En nog veel
opvallender: de impact van de bom of torpedo die het gevaarte had
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doen zinken, was bovenaan de duikboot te vinden. Dat wijst er op
dat hij moet gebombardeerd zijn door een Britse tweedekker.
Zonder meer een huzarenstukje van de piloot in kwestie. Het moet
een enorm staaltje vliegkunde geweest zijn om een bewegend doel
van slechts 36 meter lengte en zo’n vier meter breed te treffen.
De UB32 stond tijdens de Eerste Wereldoorlog bekend als een
berucht onderdeel van de Duitse oorlogsmachine. De U-boot kwam
begin 1916 in Zeebrugge aan, van waaruit hij zestien maanden
dood en verderf op de Noordzee zaaide. In totaal werden 22
Engelse en Franse schepen getorpedeerd. 21 daarvan gebeurden
onder het gezag van Oberleutenant Max Vieberg. Het grootste
schip dat in het vizier van de UB32 kwam, was het Britse
troepentransport SS Ballarat, met aan boord 1.750 Australische
soldaten. Heel wat onder hen sneuvelden door toedoen van de
UB32.
Lichamen in romp
Op 12 september 1917 liep het echter fataal af voor de UB32 en de
24-koppige bemanning. Twee dagen eerder was de U-boot vanuit
Zeebrugge vertrokken, klaar voor een tien- tot veertiendaagse
missie in de Noordzee. Twee dagen later werd de duikboot
gebombardeerd door een vliegtuig van de Royal Naval Air Service
van de Britse zeemacht. De kapitein en zijn crew zaten als ratten in
de val. Hun lichamen bevinden zich nog altijd in de romp van de
onderzeeër, hun laatste rustplaats.
Het lijvige rapport van Tomas Termote wordt nu aan federaal
minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne overgemaakt,
die zal beslissen of het wrak in aanmerking komt als cultureel
erfgoed onderwater. Ook de Duitse ambassadeur in ons land zal op
de hoogte worden gebracht, zo kunnen mogelijke familieleden van
de bemanning gecontacteerd worden.
In de Belgische territoriale wateren zijn er 379 posities bekend,
waarvan er naar schatting zo’n 280 scheepswraksites zijn. 228
daarvan zijn geïdentificeerd, afkomstig van schepen van 17
nationaliteiten. Twee derde van de wrakken zijn toe te wijzen aan
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een van beide wereldoorlogen, 80 daarvan vormen een
oorlogsgraf. Er zijn dus nog 52 scheepswraksites waar zo goed als
niets over geweten is. In de databank lees je dan onbekend en die
sites zijn aangeduid omdat er ooit iets gezien is. Het kunnen resten
van een schip of een vliegtuig zijn, maar evengoed een rots of een
zeecontainer. Er ligt dus nog werk op de plank.
Bron: Krant van West-Vlaanderen, 12 november 2021

Schenking waardevol patrimonium voor
Sincfala
Op 26 november 2021 bezocht Jean Rémi Tavernier, kleinzoon van
de gekende Knokse hotelier Frans Tavernier (1888-1973), het
Sincfala museum met een schenking van verschillende
hotelattributen, foto’s van lokale verenigingen en een reeks boeken
uit het Hotel du Lion d’or (hoek Lippenslaan-Boudewijnlaan).
Het hotel werd opgericht in 1894 als Hôtel de Bruxelles; bij de
lijnstelling in 1907 kwam er een nieuwe constructie voor Louis
Tavernier opgevolgd door Frans Tavernier, grootvader van de
schenker.
De schenking stond al in 2020 gepland, maar de coronapandemie
stak daar een stokje voor. De stukken zullen binnenkort
geïnventariseerd worden.
De familie Tavernier kende in het “Knokke van toen” heel wat
hoteliers. In 1872 was Philip Tavernier zelfs burgervader in Knokke.
Frans Tavernier was ook lid van de St. Sebastiaan gilde, en na de
Eerste Wereldoorlog bestuurslid van de Vuurkruisers.
Regelmatig vonden in de Lion d’Or de banketten plaats van deze
lokale verenigingen. Het hotel sloot haar deuren in 1966. Robert
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Ryckaert had er vele jaren zijn Antiekzaak; bij de nieuwbouw
vonden we er de Fri-Fri en nu de Keukens- Badkamers Alkeba.

Bron: KH Vandaag. De nieuwsbrief van de gemeente KnokkeHeist, 1 december 2021.

Tentoonstelling “Met 'Wonderlijke
Voyage” op handelsmissie naar OostIndië
300 jaar geleden maakte de Gentse priester Michael de Febure de
reis van zijn leven. In 1721 ging hij aan boord van het schip de
Sint-Pieter en vertrok mee op handelsmissie naar Oost-Indië. Nooit
eerder kwam hij van onder zijn kerktoren en zeebenen had hij ook
al niet. De Febure zag een heel nieuwe wereld voor hem opengaan
en schreef zijn ervaringen minutieus neer in een reisdagboek dat
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bewaard wordt in de Gentse Universiteitsbibliotheek. Op basis van
dit egodocument heeft Historische Huizen Gent een nieuwe
belevingstentoonstelling samengesteld die je meeneemt op een
Wonderlijke Voyage.

In de tot de verbeelding sprekende tentoonstellingsscenografie
navigeer je tussen historische zeekaarten, scheepsmodellen,
exotische dieren en exclusieve vondsten uit 18de-eeuwse
scheepswrakken. Samen met de bemanning ervaar je de
voortdurende vrees voor kapers en piraten, exploreer je de
Kaapverdische eilanden en trotseer je zware stormen. En cours de
route ontdek je het wonderlijke zeeleven om uiteindelijk aan te
komen in de Indische havenstad Surat, een smeltkroes van
culturen, geuren, kruiden en exotische producten.
Niet enkel voor volwassenen, maar ook voor kinderen is deze expo
de moeite. Met een audioguide aan het oor, beleven jong en oud
het spannende verhaal vanop de eerste rij. Topacteurs vertolken de
belangrijkste personages. Titus De Voogdt kruipt in de huid van de
Gentse aalmoezenier, Sebastien Dewaele vertolkt de Oostendse
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kapitein Janssens en Wouter Bruneel brult het schip bijeen als
norse eerste stuurman Jorksy.

© Collectie Stad Antwerpen - Museum Plantin-Moretus

De tentoonstelling “Wonderlijke Voyage” is te zien in de Gentse
Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent, van 22 oktober
2021 tot 6 maart 2022.
Er wordt aangeraden om tickets bij voorkeur vooraf online te kopen:
https://historischehuizen.stad.gent/nl/sintpietersabdij/tentoonstellingen/wonderlijke-voyage

Volgende activiteit van Sint-Guthago op
zondag 27 maart 2022
Op zondag 27 maart 2022 vindt om 10.00 u. de lezing “De pest in
middeleeuws Vlaanderen” door Joren Vermeersch plaats in de
leeszaal van de bibliotheek in CC Scharpoord in Knokke-Heist.
Meer details over deze activiteit volgen in de Tijdingen van maart
2022.
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