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Toen we voor het eerst ke~is mieken met Vrouwe van de Vijver en haar Museu~n
(haar muser~ dat zijn d~ keuken en cle kamer en de ach~erkeukeh waarin ze dagelijln
leeft en wer~
haar museum dat zijn ook haar vele mooie kinderen!), toen we dus
voor het eerst op Kaneschijn Hoeve l000men, haddenwe reeds onszelf beloofd daar
eens met de Kring ter~te keren. Raar lag een vocrheeld van echte folklore,
Op 8 mei trokken we naar Sint—:nna_ter_g~id~~ voor onze eerste Zomerwandeijna,
Rot was een hoer1ijk~ lentedag. 11e waren met een goeie 4~ man (Dames en J~frou—
wen meegerekend! ).
Eerst trokken we het kkuine Raadshuis binnen om er te horen uit leg.~en dat het
tot in 1800 ook als gemeenteschool dienst deed. Raar werd ons ook ~nwezen op het
typisch uitzicht van Sint—kuna. Rot Plein kende wel van de 19e tot de 18e eeuw
een evolutie, maar behield zijn vorm en karakter,
Slechts in de 19e en 20e eeuw
veranderden Je meeste van onze steden en dorpen totaal van uitzicht en vorm, Erug—
ge bewaarde zijn eigen caohet~ en ook Ter Iduiden, Hot is een oud kostbaar schil
derij: het spreekt ons aan.
Dhr, R. ~e Kegser gaf op het Plein een kleine ulteenzettina over het ontstaan,
cle bloei en de ondergang van Sint—ielna—terlIujden als havenstad aan het Zwin.
Daarna l~idJ~ de Heer van Catz ons naar le kerk en ore beklommen de prachtige
toren
onze Poldertoren! Raar moeston veel vragen beantwoord worden over de lig
ging van oude dijken, het overstrominds~-’ubiel van het Zwin en de eigenlijke Haven,
Voor wie een beotj~ de streek kent is dit hier een uitstekende uitkijkpost, . Klaar
de heren moeten opletten dat hun zondagse broek meen vermanino krijgt als ze thuis
komen!
Een wandclin0r over de Dikke Rijk of irave Jansdijk, en daar lavarn het blijde
slotakkoord: we waren te gast bij mo~r en Vrouw Karel van Je Vijver.
Kan iemand
nog opnoeioen wat hij daar allemaal hooft hewonderd? De gewe zon alkoven in de keu
ken met hen prachtige beschilJerine~ van einde 17e begin 18e eeuw, koperen keuken
gerei, dat fijne weugsohaaltje als bloernenhan~sci aan le zolderin::, do opmerkelijke
Franse klok, hot lieve wijwatervatje in Vlaams Jleiwerk, Je aarden potjes~ de prach
tige schaal in terra—cotta met zilver lw~istig opl:esmukt, een vroeg 18e euu~ stukje
inleoverk, een uit haristeon oetoverJ~olrcat, een mooi meubel, een ongelooflijk
teepotje (of was het een soort samovaarl), een pracictine stoof (want ook in de me—
durnste aankoop vindt men de kunst omaak van ie bewoners teru:~), Ik vergeet nog
zoveel, Maar wat we niet zullen vergeten is dc manier waarop we Jaar ontvangen
werlon
11e waren er allemaal thuis: echt! Sommigen (en cle Dames waren geloof ik
do meest nieuwsgierigen) klommen nut Vrouwe van do Vijver tot op Je zolder en ont
dekten er het mooku handkuerntje dat ‘ee nu zouden willen veroveren~ voor ons mu
seum te Lissewe~. Ilrij~:en we ook een kanonical? Kant ja. er is hier van alles te
vinden, En deze ijzeren en stenen kogels zijn autentjeke souvenirs van cle volisla—
gen van 1604—1609 die juist hier plaat sprepun en waarover Er, Ga~tan ons een laat
sto woordje vertelde,
Iemand zei:We lielcben veel lezien en v~l geleerd, Zotil ïlrine doet veel deugdKt
Moet~n we z~cg en hceveul we versohuldjrg zijn aan Je zorg van Dhr ~ van Cats,
aan de kennis van Dr. Ca~tan en R, De iioyser,aan dc goeIe smaak en To vriondelijk~
hejd van Heer en Vrouw van Je Vijver!
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2. Landlag in het Slot van Male, 14 en 15 van Eloeimaand.
Op J~ zeer geslaagde landdag, in het oude r~ravunslot. tans Ot—Trudoklooster,
mochtun wij minstens 15 van onze mensen aantreffen, waaronder 5 Bestuursleden. On
ze Voorzitter was door famildeomstandigheden tot zijn grote spijt verhinderd.
V[ij holLen er voel vriunden ontmoet: niets dan vrienden. Het verslag over die da
gen moet LI luzen in “Ons Heem” Jaag XIV Kr 5
He1ot II al het zo mooie H a a r 1
n u in in e r gelezen? Vraag het tij onze vriendelijk Litliotekares icj De deyser
pierslaan 10 Knokke. ?/ilt TJ p~f
emers van ‘Ons Hoorn” want o~n atonnement is
moer dan de moeite waard!— vraag zo mij le Sokretaris Er. Ca~tan Mariastr 7 Drugge.
Wij willun nog alleen doen opmerkon dat onze Sint—Outi-lago Kring door Je West—
vlazrnse Voorzitter Lhr J. Pcnninck en op zondag loer de nationale Voorzitter Er.
J~ mJeyns, in Je tloernpjes worl gezet omdat, dank zij onze Kring, ook Zucuws Vloan
deren was vertegenwoordigd dor Heer en Vrouw J.P. 1. van Oatz en 1-leer en Vrouw K.
van do Vijver. Het waren schone Llijde Jagen.
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Op eun zonnigu zondagnamiddag zagun we op het kasteel een tuin waar de lente—
Ploemen in hun laatste pracht stonden, te~rijl de zcm~rtloemen volop in de tot linva—
men. Een vriendelijke Juffrouw tracht ons vanwege do Jengeh~r Baron de uitnolj
ging ore ook e~n biik te werpen in do smaakvol ingerichte salons, e~;tplaats en trap—
hails, Dit alles werd met vo~l telangstelling tezien~ vooral Je stoof in getakkon
aarde, waarin hout geBrand wordt~ uen pronkstukje van Duitse Earok. We zagen daar
na een effen:;~schoren grasploin waar het Opperhof of de woning van Je auns zo mach
tige “Heren van Oostkerko” stond, terwijl e~~n jong zwanengezin, vol argwaan haar
klein kroost :nuende te moeten Beschurinen,
Ma een korte verplaatsing word ons heB verval van de werollse grootheil op
nieuw duidelijk wanneer enze tegeluidor, Voorzitter Rone De Koyser, ons in eun wei
de, eun kleine verhevenheid aanwoes waarop koeien graas(Len.
Daarop stond in de
Bloeitijd van de Zwirhavens het kasteel “Le:ntukK’.
Om iedereen van (lie verdwenen
grootheid te oVertuigen moest een foto van de enige afBeelding van dit kasteel war—
don Bovengehaald, Enkele stappen vurd1cr zagun we con prachtmodel van c~n langge—
vel hoeve, ho haar naam Eokaf kreeg wanneer in 1564 de vaart naar Damme hier af—
geslo ten werd en de Da:nmunaars in le bterlijko zin do Bek af waren.
Een ucht histori~ch monument vorzmn do twee stukken ‘lijk met daartussen Je
met waterkrujden volgegroeide Varscho Vaart van 1550. Een paar Loogscheuten ver
der is alles geplannoeril. En daar wa- r eens le koopwaron Kit geheel Je toen teken’
de wereld veortijvaarden naar Ddmme en Eruage, zagen we nu in de schconste tijd
van het jaar, Laloftenvollo wiegenle korenvelden.
En daar waar eens het hart klop
te van het havensta’lje idonnikerL5dlc, woont nu onzu vriendelijke Erevoorzitter Yves.
We worden een la: tste maal op Le werolisu vergankelij~diejJ guir~zen toen oun
sympatiok Lid vertelde hoe zijn vader lange Jaren geleden oun greot arduinen wij—
watorvat uitpioegde in de omgeving van le plaats waar eens de kapel van Monnikere
de stond.
Hot heimwee ore al die verdwenen grootheid verdween echter Bij het vooruit
zicht van o~n gepland Bezoek a’~n de I’oLendaagse Erugse Haven.
Let EouleaJjnka—
naal schijnt Brug,e moer succes -te 1)ren(lefl Win le oude richtine’ langs Sluis mut
he t Oude Zwin, hot Zirin en do Damse Vaart. Ifiot alleen in het verleden, ook in
het heden un in ie toekemst stellen wij evenzeer Lelang!
Wij danken Je gulhartige Eigenaars van kastelen, gewezen kas tulen en steden
—met name onze Steimienle Leden laron van der List en de Heer iiaumice Van Jassewio
ve —om hun grote gastvrijheid,

