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Lezing “Romeinse forten langs de
Noordzee. Schakels in een
kustverdediging?" door dr. Wouter
Dhaeze
Wanneer : zondag 15 mei 2022 om 10 u.
Waar : Leeszaal Bibliotheek Scharpoord (1ste verdieping), Maxim
Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist.

Aan de Britse zijde van de Noordzee en het Engels Kanaal zijn de
ommuringen van een aantal Romeinse kustforten opmerkelijk goed
bewaard gebleven. Ze kregen veel aandacht van Britse
wetenschappers die de redenen waarom ze werden opgetrokken,
probeerden te ontrafelen. Voor de – veel minder goed of niet
bewaarde – Romeinse kustforten en andere militaire installaties
langs de continentale zijde van het Kanaal en de Noordzee kwam
de interesse pas recenter op gang. Nieuwe ontdekkingen,
uitwerking van oud onderzoek, en synthetiserend onderzoek door
Vlaamse en Nederlandse archeologen maakten bijvoorbeeld
duidelijk dat niet alleen Oudenburg een kustfort had, maar ook
Aardenburg en de door de zee weggespoelde site KatwijkBrittenburg (bij Leiden).
Wouter Dhaeze neemt het publiek 2000 jaar terug in de tijd en
bekijkt de rol van deze forten. Hij legt uit dat ze een rol speelden in
het beschermen van de kritieke handelsinfrastructuur langs dit
blootgestelde deel van de noordelijke grens van het Romeinse Rijk.
Hij zal betogen dat deze forten niet alleen belangrijk waren in het
kader van kustverdediging, maar ook in grenscontrole,
communicatie, logistiek en transportbeveiliging. Bijzondere
aandacht is er voor recente ontdekkingen en de situatie langs de
Vlaamse Noordzeekust.

3

Herstellingen aan de Kalfmolen te Knokke
De rijzige Knokke-Heistse staakmolen werd in november 2021
onder handen genomen. Dit beschermd monument kreeg een
nieuwe veilige trapleuning. Ook het gevlucht werd verhoogd en de
kruisplaten werden vervangen. Het gevlucht bestaat uit vier wieken
en zijn bevestigd aan een molenas. De kruisplaten zijn de twee
gekruiste balken waarop de staakmolen rust. De molen werd
geschoord om deze werken te kunnen uitvoeren.

In de 17de eeuw werd op de Graaf Jansdijk, die dateert uit het
begin van de 15de eeuw, een molen gebouwd die naar de wijk
waar hij staat, werd genoemd: “De Kalfmolen”. De molen heeft
reeds verschillende restauraties ondergaan en is een echte
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erfgoedparel in Knokke-Heist. Geregeld in het weekend en
feestdagen laten molenaars zijn wieken in alle windrichtingen
draaien.
Uit: KH Vandaag. De nieuwsbrief van de gemeente Knokke-Heist, 3
december 2021.

Archief van rechtsvoorgangers van de
OCMW’s van Blankenberge en Damme
ontsloten
Twee recente inventarissen maken nieuw onderzoek mogelijk naar
de sociaaleconomische geschiedenis van Blankenberge en
Damme en hun respectievelijke deelgemeenten in de 18de, maar
vooral in de 19de en 20ste eeuw.
Blankenberge
De inventaris van het archief van de rechtsvoorgangers van het
OCMW van Blankenberge (periode 1868-1969) ontsluit in totaal
17,5 strekkende meter archief van de Commissie van Burgerlijke
Godshuizen, het Bureel van Weldadigheid, het Prinses
Elizabethziekenhuis en de Commissie van Openbare Onderstand
van Blankenberge. Ook het archief van de Commissie van
Openbare Onderstand van Uitkerke, de gemeente die in 1971 bij
Blankenberge gevoegd werd, wordt in deze inventaris beschreven.
De meerderheid van de archiefdocumenten gaat over het financieel
beheer en het goederenbeheer. In het archief van het Prinses
Elizabethziekenhuis nemen de stukken over verschillende
bouwcampagnes een belangrijke plaats in. Specifiek voor Uitkerke
zijn in het bijzonder de documenten over de burgerlijke
steunverlening tijdens de Tweede Wereldoorlog interessant.
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Damme
De inventaris van het archief van de rechtsvoorgangers van het
OCMW van Damme (periode 1734-1979) maakt op zijn beurt 39
strekkende meter archief toegankelijk, overwegend uit de 19de en
20ste eeuw. Al deze stukken werden in 2015 door het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Damme in bewaring
gegeven bij het Rijksarchief. Slechts enkele documenten dateren
uit de 18de eeuw en behoren tot het archief van de Armendis van
Damme.

Rijksarchief Brugge, Rechtsvoorgangers OCMW Damme, nr. 51.
Ontwerptekeningen voor de verbouwing en uitbreiding van het rusthuis in het
Sint-Janshospitaal van Damme, door architect Karel Poupaert, 1873.
© Rijksarchief

De andere archiefvormers waarvan in deze inventaris archief
beschreven is, zijn de Commissie van Burgerlijke Godshuizen van
Damme, en de Burelen van Weldadigheid en de Commissies van
Openbare Onderstand (COO) van Damme, Hoeke, Lapscheure,
Moerkerke, Oostkerke en Sijsele. Belangrijke reeksen zijn de
notulen van de beraadslagingen van de bestuursorganen van de
genoemde instellingen, en de reeksen begrotingen en rekeningen.
Documenten die specifiek over de ondersteuning van behoeftigen
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gaan, zijn voornamelijk bewaard voor het Bureel van Weldadigheid
van Damme en de COO’s van Damme en Sijsele. Bijzonder zijn
ook de archiefdocumenten over de ondersteuning van burgers
tijdens de Tweede Wereldoorlog door de COO’s van Damme,
Moerkerke en Sijsele.

Rijksarchief Brugge, Rechtsvoorgangers OCMW Damme, nr. 51.
Ontwerptekeningen voor de verbouwing en uitbreiding van het rusthuis in het
Sint-Janshospitaal van Damme, door architect Karel Poupaert, 1873.
© Rijksarchief
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De inventarissen
Dombrecht Kristof, Inventaris van het archief van de
rechtsvoorgangers van het OCMW Blankenberge 1868-1969, reeks
Inventarissen Rijksarchief te Brugge nr. 91, publicatie nr. 6246,
Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2021.
Deze inventaris is enkel digitaal beschikbaar (pdf) en kan gratis
gedownload worden via de webshop van het Rijksarchief:
http://webshop.arch.be/index2.php?viewpub=pdfdown&pub=6246&
pubview=yes
Dombrecht Kristof, Inventaris van het archief van de
rechtsvoorgangers van het OCMW Damme 1734-1979, reeks
Inventarissen Rijksarchief te Brugge nr. 92, publicatie nr. 6247,
Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2021.
Deze inventaris is enkel digitaal beschikbaar (pdf) en kan gratis
gedownload worden via de webshop van het Rijksarchief:
http://webshop.arch.be/index2.php?viewpub=pdfdown&pub=6247&
pubview=yes
Bron: Nieuwsbrief Rijksarchief, januari 2022

Pardons: ontsluiten, valoriseren en
onderzoeken van gratiebrieven in de
zuidelijke Nederlanden, 15de-17de eeuw.
Wie in het ancien régime voor een ernstig misdrijf werd vervolgd,
een zware straf had gekregen of riskeerde, kon daarvoor gratie
vragen aan de vorst. Het Rijksarchief bewaart duizenden
pardonbrieven, die door de Bourgondische en Habsburgse vorsten
aan hun onderdanen werden verleend. Deze verzameling behoort
tot de meest prominente vroegmoderne archiefreeksen in het
Rijksarchief, niet alleen omwille van haar juridische betekenis en de
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rijkdom van de narratieve structuren van deze archieven, maar ook
omwille van de uitzonderlijk lange tijdspanne die ze bestrijkt.
Het relaas van het misdrijf – doodslag, fraude, schaking, een
religieuze overtreding, ambtsmisbruik, … – staat vaak tot in de
details opgetekend. De levendige verhalen over conflicten, geweld
en ontwrichting van het dagelijkse leven bieden een unieke blik op
alledaagse lokale geschiedenis. Deze rijke, nauwelijks ontgonnen
bronnen laten ook toe om nieuw licht te werpen op de
machtsstructuren en de sociale verhoudingen en op de
ontwikkeling van het strafrecht in de vroegmoderne Nederlanden.
Op basis van de gedetailleerde verhalen beschreven in de
gratiebrieven, wil men het discours en de gerechtelijke strategieën
van de daders reconstrueren en nagaan hoe zij omgingen met de
wraakacties van de (familie van de) slachtoffers, die zich soms
verzetten tegen de toekenning van een gratie. Ook de
machtsstructuren achter de gratieverlening worden in kaart
gebracht, om aan te tonen hoe de verlening van genade ook een
element was van conflictbeheersing op momenten van sociale en
politieke disruptie. De verborgen verhalen in deze gratiebrieven zijn
van belang voor verschillende historische disciplines, in zonderheid
ook voor lokale historici en genealogen.
Het PARDONS-project zorgt voor de ontsluiting, de valorisatie en
de wetenschappelijke studie van deze unieke collectie
gratiebrieven. Daarvoor doet het onderzoeksteam een beroep op
burgerwetenschappers, die meehelpen met de transcriptie en
ontsluiting van deze omvangrijke bronnenreeks. Na digitalisering,
beschrijving en transcriptie worden zowel de beelden van de
bronnen als de transcripties gevaloriseerd op een website, die aan
een breed publiek toegang verleent tot deze fascinerende bronnen.
PARDONS is een vierjarig onderzoeksproject (2021-2025)
gefinancierd door BELSPO in het kader van BRAIN-be 2.0 en
uitgevoerd door een team van onderzoekers van het Rijksarchief,
UCLouvain en KU Leuven.
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Coördinatoren van het project zijn Eddy Put (Rijksarchief), Xavier
Rousseaux en Quentin Verreycken (UCLouvain) en Hans Cools en
Violet Soen (KULeuven). Histories vzw, platform voor
erfgoedvrijwilligers, participeert in het burgerwetenschapsluik van
het project.
Een team van drie onderzoekers staat in voor de uitvoering van het
project: Dr. Gert Gielis (Algemeen Rijksarchief Brussel), Dr. Luke
Giraudet (UCLouvain) en Dra. Gabrielle Bertrand (KULeuven)
Het Wetenschappelijk comité is samengesteld uit: Nathalie
Demaret, Fédération Wallonie-Bruxelles – Direction du Patrimoine
culturel; Michel Nassiet, Professor, Université d’Angers, TEMOS
CNRS UMR 9016; Brodie Waddel, Senior Lecturer, Birckbeck,
University of London en Eva Wuyts, Histories vzw.
Help mee gratiebrieven te ontsluiten
Het Rijksarchief bewaart duizenden gratiebrieven, maar ondanks
hun uitzonderlijke historische waarde zijn ze jammer genoeg nog
nauwelijks ontsloten en bestudeerd. Het PARDONS-project zal
daar verandering in brengen en de gratiebrieven toegankelijk
maken door ze te digitaliseren, te metadateren en te transcriberen.
Daarvoor doet het projectteam graag een beroep op vrijwilligers. Zij
kunnen in de eerste plaats helpen bij het transcriberen van
gratiebrieven. In de eerste fase worden gratiebrieven uit het archief
van de Rekenkamer van Brabant getranscribeerd, in de tweede
fase volgen brieven uit het archief van de Geheime Raad.
Wie zin heeft om mee te werken aan het PARDONS-project kan
zich aanmelden bij Gert Gielis, de projectverantwoordelijke binnen
het Rijksarchief. Hij helpt je graag op weg. E-mail:
gert.gielis@arch.be
In 2022 wordt er op Facebook elke maand een pardonverhaal
gepost dat tot de verbeelding spreekt en je meeneemt naar een
andere tijd en wereld…
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Episode 1: Juwelendiefstal in het paleis
Episode 2: Kermisruzie tussen rivaliserende dorpen
Episode 3: Een dramatische geboorte

Bron: Nieuwsbrief Rijksarchief, januari 2022

For Freedom Museum stunt met opening
nieuwe vleugel
21st Army Group, “Monty’s Men”
Dank zij de initiatieven ter financiële ondersteuning van de
toeristische sector, van de Provincie West-Vlaanderen, Westtoer in
het bijzonder, en het Vlaams Ministerie van Toerisme nam het For
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Freedom Museum Knokke-Heist kordaat de beslissing te gaan voor
vernieuwing en beleving.
In april 2021 werden de werkzaamheden aangevat voor de
inrichting van een totaal nieuwe vleugel, een eerbetoon aan een
leger van 660.000 jonge soldaten, 21st Army Group, die instonden
voor de Bevrijding van een groot deel van West-Europa.
“The man in charge” was niemand minder dan Veldmaarschalk
Bernard L. Montgomery, die het Duitse leger van Erwin Rommel
had weten te verslaan in Noord-Afrika. Vandaar de titel : Monty’s
Men.
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If badges could speak...
Op 8 mei 1945 bestond Field Marshal Montgomery's (Monty's) 21st
Army Group (*) uit twee legers, 2nd British en 1st Canadian Army.
Deze legers waren samengesteld uit 6 legerkorpsen, de Britse 1, 8,
12 en 30 Corps en de Canadese 1 en 2 Corps. Onderverdeeld in
deze legerkorpsen dienden in totaal drie Canadese en negen Britse
Infanteriedivisies, twee Britse Airbornedivisies en een Poolse, twee
Canadese en vier Britse Pantserdivisies (**). Deze eenheden
werden aangevuld met onafhankelijke Pantserbrigades die waar
nodig konden ingezet worden.
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Commando, Royal Marines en SAS soldaten behoorden tot de
beste manschappen ter wereld. De ruggengraat van 21st Army
Group werd gevormd door de duizenden ondersteunende troepen.
Last but not least waren er de "Allies in battledress", jonge mensen
die uit elke hoek van bezet Europa naar Groot-Brittannië wisten te
vluchten. Ze werden gegroepeerd in eenheden zoals de Belgische
"1st Infantry Brigade Liberation", de Nederlandse "Princess Irene
Brigade", de "1st Czech Independent Armoured Brigade Group", en
de "1st Polish Independent Parachute Brigade". Onder No 10
(Inter-Allied) Commando streden de Franse Fusiliers-Marins
Commando, maar ook Belgen, Nederlanders, Polen, Noren en tal
van andere nationaliteiten waaronder Duitse joden.

Met "21st Army Group, Monty's Men" wil het For Freedom
Museum hulde brengen aan de om en bij 660.000 jonge soldaten
die voor onze vrijheid vochten. Hun inzet en offer mag nooit
vergeten worden. Oorlog hoort enkel en alleen in een museum...
War only belongs in a museum.
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Tijdens de rondgang in de nieuwe vleugel krijgt de bezoeker een
belevenisvolle kijk op de bevrijding van de Zwinregio anno 1944
met uniek documentatiemateriaal, foto en nog nooit vertoonde
videobeelden gedateerd rond 1 november 1944. (Schenking de
heer Guy Erbo).
De scène met een ongelooflijke realistische reconstructie van een
oud historisch gebouw uit Knokke-Heist wordt de blikvanger maar
dat verklappen we even niet en kan men bewonderen tijdens zijn
volgend bezoek.
De unieke collectie, die wordt tentoongesteld en waar 40 jaar aan
werd gewerkt door conservator Freddy Jones is ontegensprekelijk
een unicum voor ons land en heel Europa.
“Monty’s Men” in het For Freedom Museum is dagelijks te
bezoeken vanaf 3 april van 10 tot 17 uur. Ontspannende
zoektochten zijn voorzien voor de jonge bezoekers en men kan er
zijn bezoek steeds afronden met een frisdrank, koffie of
streekbiertje. Van Harte Welkom.
For Freedom Museum, Ramskapellestraat 91-93, 8300 KnokkeHeist (Afrit 19 op de A11). Tel. 050 68 71 30
info@forfreedommuseum.be
www.forfreedommuseum.be
(*) De organisatie is met uitzondering van de D-Day Beach Groups en 1st Canadian
Corps (kwam er pas in maart 1945 na inzet in Sicilië en Italië bij), ongeveer die van
tijdens de Slag om de Schelde okt/nov 1944.
(**) Gedurende de Slag om de Schelde kwam de Amerikaanse 104th (Timberwolf)
Infantry Division tijdelijk onder Canadees bevel te staan.
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