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Nieuwe publicatie 

The Roman North Sea and Channel 
coastal defence. Germanic Seaborne 
Raidsand the Roman Response 
 
Auteur: Wouter Dhaeze 
 
Gebaseerd op de laatste opgravingen en onderzoeken, en op een 
grote verscheidenheid aan bronnenmateriaal uit historische 
verslagen, epigrafie (studie van in- en opschriften, zoals bij altaren, 
grafmonumenten, sarcofagen en epitafen), numismatiek en 
geografie, geeft dit boek een uitgebreid overzicht van de Romeinse 
militaire vestingwerken langs de Noordzee en het Kanaal. Deze 
speelden periodiek een cruciale rol in de kustverdediging. Vanwege 
de staat van bewaring van de zogenaamde Saksische kustforten 
richtten auteurs zich voornamelijk op Brits bewijsmateriaal. Voor 
het eerst wordt nu de nadruk gelegd op het continent. 
 
Dit boek wil zowel de specialist als iedereen die geïnteresseerd is 
in de Romeinse militaire archeologie en geschiedenis aanspreken. 
Het is rijkelijk voorzien van illustraties, waarvan vele niet eerder 
gepubliceerd zijn. Naast hoofdonderwerpen als de Germaanse 
overvallen op zee, worden ook de mechanismen die worden 
gebruikt om deze overvallen op zee af te weren en te voorkomen, 
de kustforten en andere middelen die door de Romeinen zijn 
ontwikkeld om de kusten van de Noordzee en het Kanaal te 
beschermen, ter sprake gebracht. Het tweede deel van het boek 
bestaat uit een catalogus van de Romeinse militaire sites in deze 
gebieden. 
 
Wouter Dhaeze is gedoctoreerd in de archeologie. Hij deed 
opgravingen bij de Romeinse forten in Oudenburg en Maldegem-
Vake en bij verschillende Gallo-Romeinse en middeleeuwse 
vindplaatsen in België en Nederland. Momenteel is hij werkzaam 
als gemeentelijk archeoloog van de stad Oudenburg. 
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Dit Engelstalig boek “The Roman North Sea and Channel coastal 
defence. Germanic Seaborne Raidsand the Roman Response” is 
uitgegeven bij Universa Press, Honderdweg 24 te Wetteren en 
heeft als afmetingen 274 mm x 210 mm. Het telt 341 pagina’s en 
kan besteld worden door 60,00 € over te maken (verzending 
inbegrepen) naar UNIVERSA PERS - BE36 1030 2080 7881, met 
vermelding van naam, adres, land en communicatie: “WDHAEZE”. 
Of het kan besteld worden via de webshop van de uitgeverij: 
https://tinyurl.com/cs2tm893 
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Nieuwe publicatie 

De zwarte handel 
 
Auteur: Herman Portocarero 
 
De trans-Atlantische slavernij werd wel afgeschaft, maar raakte 
nooit geheeld. Voor veel nazaten van de slaven begint de 
historische afrekening nu pas. De manier waarop George Floyd 
aan zijn einde kwam, de Black Lives Matter-beweging, de zwarte 
rapcultuur zijn voor oud diplomaat Herman Portocarero allemaal 
verbonden met structureel racisme. Op basis van zijn talloze 
ontmoetingen en zijn vele reizen legt hij in “De zwarte handel” op 
een fascinerende manier het verband tussen vroeger en nu. Zijn 
persoonlijke ervaringen op al deze plaatsen maken zijn inzichten in 
de geschiedenis en in de gevolgen van de slavernij buitengewoon 
levendig en boeiend. 
 
Ook Oostende, dat in de 17de eeuw een berucht kapersnest was, 
komt in het boek aan bod. Want nog geen 100 jaar later, in de 
nadagen van de Oostendse Compagnie, was de stad een 
belangrijke draaischijf voor de wapen- en slavenhandel. 
Vanaf 1720 willen de Zuidelijke Nederlanden, vanuit hun zeehaven 
Oostende, deelnemen aan de groeiende internationale maritieme 
handel. Dat lijkt eerst te slagen met de erg winstgevende 
overzeese handelsvloot op Indië en China van de Algemene 
Keizerlijke Indische Compagnie of Oostendse Compagnie (O.C.). 
Maar weldra wordt de O.C. gefnuikt door de gevestigde 
grootmachten op zee. Toch werkt de O.C. zeker tot 1777 
clandestien verder. En zelfs tijdens het kortstondige officiële 
bestaan van de Compagnie namen haar schepen al deel aan 
slaventransporten tussen Madagascar en Brazilië. 
Met Antwerps en Brussels kapitaal werd geïnvesteerd in de 
beruchte driehoekshandel. Wapens uit ons land reisden over zee 
naar West-Afrika en werden daar deels geruild voor slaven, 
bestemd voor de Caribische eilanden. Daar werd onder meer 
suiker, tabak en katoen voor Europa verscheept. 
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“Belgische” slavenhandelaars zouden in totaal zo’n 5.000 
Afrikaanse slaven getransporteerd hebben, van de naar schatting 
ruim 11 tot 13 miljoen die in die eeuwen de oceaan zijn 
overgestoken. 
 

 
 
Boeiende getuigenissen van de Vlaamse slavenhandelaars vond 
Portocarero bij de Gentse kapitein Pierre Van Alstein. Die was 
onder meer betrokken bij de slavenhandel naar Santo-Domingo 
omstreeks 1760. Uit archieven kon opgemaakt worden dat hij, 
gemeten naar die tijdsnormen, een humaan kapitein is geweest, die 
zijn slaven – en bemanning – aan boord goed behandelde. Er 
vielen relatief weinig doden door ontbering of ziekte en er was nooit 
muiterij. 
 
Bron: De Zeewacht - Krant van West-Vlaanderen, 16 april 2021. 
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Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij Manteau - Standaard 
Uitgeverij en telt 432 bladzijden. 

ISBN: 9789022337745 
 
 
 
 

Een decennium renovatie van de Heilig 
Bloedprocessie Brugge, een Unesco 
immaterieel werelderfgoedmonument, 
met de steun van de Nationale Loterij 
 

 
 
Helaas terug geen Brugges “Schoonste dag” op Onze-Lieve-Heer 
Hemelvaart, door de Covid19-epidemie geen ommegang van de 
Heilig Bloedprocessie in Brugge op donderdag 13 mei 2021. 
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Om toch de figuranten, medewerkers, sympathisanten en alle 
geïnteresseerden van de Heilig Bloedprocessie een riem onder het 
hart steken: een lezing over: 
“Een decennium renovatie van de Heilig Bloedprocessie Brugge, 
een Unesco werelderfgoedmonument, met de steun van de 
Nationale Loterij” door William De Groote, voorzitter van de Heilig 
Bloedprocessie vzw. 
 
Via het onderstaande adres kan de YouTube-lezing bekeken 
worden. 
 
https://youtu.be/-qQc1HGn24c 
 
 
 
 

Dr. Isaac De Meyer. Een Brugs chirurg 
onder Napoleon. Een digitale lezing van 
Montanus vzw door Dr. William De Groote 
 
Op 5 mei 2021 was het 200 jaar geleden dat Napoleon Bonaparte 
is overleden op Sint-Helena. Een man die belangrijk is geweest in 
de napoleontische tijd in Brugge is Dr. Isaac De Meyer, een Brugs 
chirurg bij Napoleon (1786-1861). 
 
In deze lezing door Dr. William De Groote, voorzitter Montanus 
vzw, wordt het leven geschetst van deze chirurg-accoucheur en 
hygiënist. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de napoleontische 
tijd in Brugge en de twee bezoeken van Napoleon Bonaparte aan 
Brugge. 
 
Dr. Isaac De Meyer (1786-1861) was een chirurg-accoucheur, die 
in Brugge als hygiënist, de gids was tijdens het transitieproces van 
zorg naar geneeskunde in de eerste helft van de 19de eeuw. (De 
evolutie van de “care” in het ancien régime, naar de start van “cure” 
in de tweede helft van de 19e eeuw.) Initieel functioneerde hij als 
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legerchirurg tijdens het Empire onder Napoleon, maar na de slag bij 
Waterloo in 1815, zal hij gedurende vele decennia een dominante 
inbreng hebben in de ontplooiing van het medisch onderwijs in 
Brugge en vooral in de ontwikkeling van een nieuwe medische 
organisatie in Brugge. 
 
Op zondag, 2 mei 2021 werd het borstbeeld onthuld van dr. Isaac 
De Meyer op de Oud Sint-Jan site (Mariastraat). 
Deze chirurgijn-accoucheur, hygiënist en Bonapartist is een van de 
”Prinsen van de Brugse Geneeskunde” (Dit samen met Meester 
Simon, Thomas Montanus en Jozef Sebrechts). 
 
In 2015 werd door de vzw Montanus in samenwerking met de Stad 
Brugge reeds een borstbeeld van Thomas Montanus gerealiseerd 
nabij het Hospitaalmuseum. Daar waar Thomas Montanus symbool 
staat voor de geneeskunde in het ancien régime, staat deze 
chirurg-verloskundige en hygiënist Isaac De Meyer symbool voor 
de “lente van de geneeskunde” in de 19de eeuw in Brugge. 
Aansluitend bij de huidige Covid19-pandemie, was hij ook de 
voorzitter van de Provinciale medische commissie, die in Brugge 
de diverse cholera-en tyfusepidemieën hielp beteugelen. 
 
Deze “Homo Universalis” en multitasker zorgde ook voor de 
uitbouw van het vroedvrouwen-onderwijs in Brugge, was stichter 
van de wetenschappelijke vereniging, de ”Société Medico-
chirurgicale de Bruges” en was vooral de visionaire hoofdchirurg 
van het Sint-Janshospitaal, als de grote stimulator van de bouw van 
het 19de eeuwse hospitaal. 
 
Daarnaast was hij ook nog medisch-historicus en een grote boek- 
en kunstverzamelaar (Verzameling die later heeft bijgedragen aan 
het huidig Brugs kunstpatrimonium). 
 
Het bronzen borstbeeld van Isaac De Meyer werd op de Sint-
Janssite geplaatst naast dit van Thomas Montanus, met uitzicht op 
het 19de eeuwse Sint-Janshospitaal, dat dankzij zijn visie en inzet 
werd gerealiseerd. 
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Analoog zoals voor het borstbeeld van Thomas Montanus schonk 
het Collegium Medico-historicum Brugense (na een crowdfundings 
actie) het borstbeeld aan de Stad Brugge. 
 
Montanus vzw wenst ook iedereen te danken die heeft bijgedragen 
tot de realisatie van dit beeld. 
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Deze lezing kan bekeken en beluisterd worden via onderstaand 
adres: 
 
https://youtu.be/LnGkV8lxqA8 
 
U kunt deze lezing ook bekijken op You tube via 
www.facebook.com/montanusbrugge of op de website 
www.montanusbrugge.be 
 

 
 
 
 
 

3D-model van de grafkelder in de Sint-
Amandsstraat beschikbaar via de website 
van Raakvlak 
 
Eind februari 2021 plaatste een aannemer in opdracht van Stad 
Brugge een drinkfontein op het plein aan de Sint-Amandsstraat in 
Brugge. Bij het aanleggen van de wateraansluiting merkte hij iets 
vreemds op. Stadsarcheoloog Frederik Roelens kon vaststellen dat 
het om resten van een grafkelder ging. De grafkelder werd grondig 
opgegraven en onderzocht door de archeologen. De hulp van de 
voormalige stadsarcheoloog Hubert De Witte werd zelfs ingeroepen 
omwille van zijn expertise betreffende grafkelders. 
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Vanwege de toen geldende corona-maatregelen werden geen 
publieksmomenten gehouden waarbij de Bruggelingen de mooie 
beschildering in het graf ter plaatse konden bekijken. Ondertussen 
werd de grafkelder gevuld met argexkorrels en opnieuw toegedekt 
met het oog op een goede bewaring. De grafkelder met eigen ogen 
bekijken, is dus niet meer mogelijk. Dankzij het agentschap 
Onroerend Erfgoed is er nu wel een 3D-model beschikbaar van de 
grafkelder. 
 
Het 3D-model is te bekijken via de website van Raakvlak: 
https://raakvlak.be/2021/03/20/grafkelder-sint-amandskapel-in-3d/ 
 
Wie graag wat extra informatie krijgt, kan daar ook luisteren naar 
de uitleg van voormalig stadsarcheoloog Hubert De Witte. 
 

 
 

Een kleine preview van de 3D-reconstructie 

 
De gevonden archeologische resten behoren naar alle 
waarschijnlijkheid tot de voormalige Sint-Amandskapel en dateren 
uit de 13de en 14de eeuw. Het gaat om de bakstenen fundering 
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van de kapel en een grafkelder. Op de muren van de grafkelder is 
duidelijk nog beschildering aanwezig. Ook de schedel van een 
persoon was zichtbaar. Daarnaast werd ook een veldstenen muur 
aangetroffen die vermoedelijk behoort tot een nog oudere fase van 
de Sint-Amandskapel uit de Romaanse periode (11de of 12de 
eeuw). 
 
De Sint-Amandskapel, waarnaar de straat genoemd is, werd 
vermoedelijk gesticht door Sint-Amand in de 8ste eeuw. Ze was de 
kapel van het ambacht van de kruidhalle, de handelaars in kruiden 
en kruidenierswaren. De kapel is te zien op de Kaart van Marcus 
Gerards uit 1562. In 1797 werd de kapel verkocht en in 1817 
afgebroken. In 1820 werd op deze locatie een monumentale 
waterpomp gebouwd. De vrijgekomen ruimte werd opgenomen in 
de openbare weg. Langsheen het plein liggen verschillende 
historische gebouwen waarvan de oudste kelders teruggaan tot de 
14de eeuw. 
 
Bron: bericht van Raakvlak, 1 maart en 20 maart 2021. 
 
 
 
 

Oorkonde uit 1228 wordt pronkstuk in de 
collectie van het Abdijmuseum Koksijde 
 
Het Gemeentebestuur Koksijde is er in geslaagd om tijdens een 
veiling in Brussel voor het Abdijmuseum Ten Duinen een unieke 
oorkonde aan te kopen. De originele oorkonde, nog voorzien van 
vier van de vijf zegels, dateert van Palmzondag 1228. Die 
ouderdom en de goed bewaarde zegels maken dat het stuk erg 
gegeerd bleek. De oorkonde is nu te bewonderen in het 
Abdijmuseum naar aanleiding van de thema-opstelling “Symbolen 
en tekens”. 
 
De oorkonde is belangrijk voor de collectie van het Abdijmuseum. 
Het is een topstuk dat meteen ook iets tastbaars dat de vele 



 14

bezittingen - met eigendommen tot in Zeeuws-Vlaanderen - van de 
vroegere Duinenabdij illustreert. 
 
De akte gaat over een schenking door ene Heinricus Hevelbern 
aan de Duinenabdij. De man gaf 75 gemeten (ca. 30 ha) land in de 
regio Axel, waar de cisterciënzers in die jaren hun bezit flink 
begonnen uit te bouwen. Van haar kant schold de abdij hem een 
schuld van ruim 24 pond kwijt, wat toen een flink bedrag was. Abt 
Salomon van Gent beloofde dat Heinricus hier nooit meer voor 
aangesproken zou worden, zolang de abdij dat land kon gebruiken. 
 
Opvallend is dat het desbetreffende stuk land in Zeeland ligt, maar 
dat de oorkonde in of bij de abdij opgemaakt zal zijn. De 
oorkonders zijn de abt van de Veurnse Sint-Niklaasabdij, de proost 
en de deken van het Sint-Walburgakapittel en Hugo, een ridder die 
baljuw van Veurne geweest was en wellicht woonde op Loringe (nu 
Loringestede langs het kanaal Veurne-Nieuwpoort), toen nog 
Koksijde. Dat waren de gezagsdragers waarin men vertrouwen 
stelde voor het afleveren van officiële documenten. 
 
De oorkonde is uitzonderlijk goed bewaard en erg mooi geschreven 
in het Latijn, kalligrafisch in inkt op perkament en nog perfect 
leesbaar. Het zegel van de ridder is verloren gegaan, maar de 
andere zijn vrij goed, zeg maar uitzonderlijk, bewaard. Ooit moet er 
een ander stuk aan de oorkonde vastgemaakt zijn, want het 
draadje dat beide verbond, is er nog. 
 
Het is duidelijk dat dit stuk uit het abdijarchief komt. Daarop wijzen 
ook de aantekeningen op de achterkant: die geven een korte 
samenvatting of een archiefcode, zodat het teruggevonden kon 
worden in een grote inventaris van het abdijarchief. Wanneer het 
stuk dan zijn eigen weg gegaan is, is niet geweten. Maar het 
behoorde al niet meer tot het archief van Ten Duinen toen dat in de 
19de eeuw in het Grootseminarie bewerkt werd. 
 
De tekst van de oorkonde was al bekend. Ze is overgeschreven in 
cartularia (oorkondenboeken) van de abdij van ca. 1305 en van ca. 
1395. Op basis van de eerste kopie werd ze in de 19de eeuw 



 15

gepubliceerd. Maar het origineel laat toe om dat afschrift hier en 
daar te corrigeren. En voor het Abdijmuseum is het een van de 
weinige archiefstukken uit de periode dat de abdij nog ter plaatse 
was. Hiermee komt het akkoord tussen Heinricus Hevelbern en abt 
Salomon na bijna acht eeuwen weer ‘thuis’. 
 

 
 

Oorkonde Abdijmuseum 

 
Bronnen: Gemeente Koksijde, 22 mei 2021 en De Zeewacht - Krant 
van West-Vlaanderen, 28 mei 2021 



 16

 
 
 

www.guthago.net 


