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Lidmaatschapsbijdrage 2022 
 
Een nieuw jaar is weer in het verschiet en we vragen onze leden 
om zo vlug mogelijk hun lidmaatschapsbijdrage voor het jaar 2022 
in orde te brengen. 
 
Het lidgeld voor België voor gewone leden blijft ongewijzigd en 
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 2022”. 
 
Instellingen en buitenlandse leden 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 
zomerperiode zullen in 2022 verder plaatsvinden. 
 
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 
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Verslag van de rondleiding in de 
tentoonstelling “Verdwenen Zwinhavens” 
op 26 september 2021 
 
Op zondagnamiddag 26 september kwamen de Sint-Guthagoleden 
die gereserveerd hadden samen aan het gebouw van het Zwin 
Natuur Park voor een bezoek aan de tentoonstelling “Verdwenen 
Zwinhavens”. Bestuurslid Jan Tilleman, op wiens terreinen in 
Hoeke heel wat opgravingen gebeurden (zowel door hemzelf als 
door de archeologen van de Universiteit Gent), zorgde voor de 
verwelkoming en de voorstelling van de gids voor de rondleiding: 
Prof. Dr. Wim De Clercq (Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent) 
die tevens de curator is van deze tentoonstelling. 
 
Omdat er in de tentoonstelling nog verschillende andere bezoekers 
waren en het uitzonderlijk mooi weer was gaf Prof. De Clercq een 
deel van zijn uitleg buiten. Op basis van het uitgebreide 
archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse Zwinhavens kwam 
vanuit de Universiteit Gent het idee om op een innovatieve manier 
met de resultaten hiervan naar buiten te komen. Dit gebeurde in 
samenwerking met Westtoer. Er moest wel eerst gezocht worden 
naar sponsors om dit tot stand te kunnen brengen. Er werd steun 
bekomen van Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen. 
Andere partners zijn het Zwin Natuur Park, stad Brugge, gemeente 
Knokke-Heist, stad Damme, gemeente Sluis, de Provincie Zeeland, 
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, de Haven van Zeebrugge 
(MBZ), baggerbedrijf DEME en de Nationale Loterij. 
 
Er werd gekozen voor een samenwerking met het Parijse bureau 
Timescope, een pionier op het vlak van virtuele realiteit (VR) en 
verhoogde realiteit (AR). De beelden die zij ontwikkelden in virtuele 
realiteit zijn tot in de details historisch correct door overleg met de 
archeologen van de Universiteit Gent. Naast de 
hoogtechnologische tentoonstelling bestaat het project ook uit 
innovatieve 360° VR-kijkers, waarmee via virtuele realiteit de 
Zwingeul en de Zwinhavens terug tot leven worden gebracht in het 
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huidige landschap, en een fietsroute. Naast de VR-kijkers in het 
Zwin Natuur Park zijn er nog 4 andere outdoor en gratis VR-kijkers 
in Sluis, Monnikerede, Damme en Brugge. Er is een fietsroute van 
60 km die opgebouwd is uit 2 lussen van 35 en 45km. Elke fietslus 
doet minstens 3 Timescopekijkers aan. De fietsroute loopt voor 3 
jaar. 
 
Het archeologisch onderzoek zelf naar de verdwenen Zwinhavens 
gebeurde op een innovatieve manier en is een combinatie van 
traditionele technieken met niet-gravend of non-invasief onderzoek 
uitgevoerd door postdoctoraal onderzoeker Jan Trachet. Er werd 
hierbij o.a. gebruik gemaakt van luchtfotografie waarmee bepaalde 
zaken kunnen gespot worden. Materiaal lag soms gewoon aan het 
oppervlak na het ploegen van de velden en bij de 
onderzoeksmethode “fieldwalking” werd er over het veld gelopen 
en werden de coördinaten van de vondsten die gedateerd werden 
vastgelegd met een gps. Al die vindplaatsen werden dan op een 
geografische kaart geplot waardoor men clusters zag ontstaan met 
verschillende tijdszones, bijvoorbeeld een uit de 13de eeuw, een 
andere uit de 15de eeuw. Er werd ook in de grond gekeken zonder 
te graven, via geofysisch bodemonderzoek met EMI-scans waarbij 
de magnetische geleidbaarheid van de bodem werd gemeten. 
Bijvoorbeeld een muur uit gebakken klei bevat ijzermineralen, die 
magnetiserend werken en de kleigrond ernaast bevat geen 
ijzermineralen en werkt dus niet magnetiserend. Zo komt men te 
weten of er een gebouw onder de grond zit, of er een straat loopt, 
enzovoort. Daarnaast was er ook nog de mol. Een groot stuk van 
de havenzone is weiland, met zeer veel molshopen. Die grond 
werd gezeefd en de vondsten werden gedetermineerd. De mollen 
komen vooral op plaatsen waar huizen gestaan hebben omdat daar 
veel organisch afval in de grond zit waar wormen van leven, de 
voedselbron voor de mollen. 
 
Dan ging de groep het gebouw van het Zwin Natuur Park binnen 
naar de eerste verdieping. In de hal voor de tentoonstellingszaal 
gaf Prof. De Clercq uitleg over gevonden ballaststenen. Tijdens hun 
onderzoek vonden de archeologen op de sites van Monnikerede en 
Hoeke opvallend veel gerolde natuurstenen keien. Verder 
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onderzoek toonde dat dit soort keien ook werd herbruikt als 
bouwmateriaal in boerderijen in de omgeving van deze sites. Deze 
stenen konden worden gedetermineerd als zogenaamde 
zwerfstenen met een geologische oorsprong in Scandinavië. 
 

 
 
Tijdens de ijstijden werden ze door gletsjers vooruitgeschoven en 
afgezet aan de kusten van de Baltische Zee, waar ze massaal op 
de stranden aanspoelden. Een aantal van deze stenen vertonen 
gaten veroorzaakt door een specifieke boormossel. Hierdoor kon 
het herkomstgebied van deze keien aangetoond worden. De twee 
kustzones van de herkomstgebieden waren belangrijke 
middeleeuwse handelsplaatsen. Langsheen de Baltische Zee lagen 
de Hanze havens Wismar, Lübeck of Stralsund die een draaischijf 
waren van het middeleeuwse handelsnetwerk waartoe ook Brugge 
behoorde. Ook de Schotse en Engelse oostkust, en zeer specifiek 
Berwick-upon-Tweed, is gekend voor zijn middeleeuwse handel 
met Vlaanderen. Lichte vrachten, zoals stokvis of wol, die vanuit 
deze havens vertrokken werden verzwaard met lokaal gevonden 
ballastkeien. In de Zwinhavens lieten ze vervolgens niet enkel de 
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handelswaar achter, maar ook hun keien. In de plaats namen ze 
lokaal zand als ballast aan boord. Onderzoek heeft aangetoond dat 
het zand uit de Zwinregio internationaal gegeerd was als 
bouwmateriaal. Bovendien functioneerde de haven van 
Monnikerede als stapelplaats voor de stokvis en was Hoeke de 
haven waar schepen op het droge werden getrokken voor 
herstellingen. Hier was er dus een grotere kans dat ballast over 
boord werd gegooid. Volgens een strikte reglementering en tegen 
betaling wisselden buitenlandse schepen in de Zwinstreek hun 
ballastkeien om voor zand en vatten dan hun terugtocht aan. 
 
In deze hal voor de tentoonstellingszaal was er ook een afbeelding 
te zien van de grafsteen van Michael Suinre. De toenaam van 
Michael Suinre is verlatijnst (te lezen als Swinre) en was mogelijk 
ontleend aan het gebied waar Michael vandaan kwam: het Zwin. 
Deze grafsteen bevindt zich in de kerk van Sint Anna ter Muiden, 
die gelegen is aan het oude Zwin. De grafsteen dateert uit 1269 en 
beeldt Michael af, staande op een koggeschip. Links en rechts 
staan twee zuilen met waarschijnlijk de aartsengelen Sint-Michaël, 
de naamheilige van de overledene, en Sint-Raphaël, de 
schutspatroon van de reizigers. Vermoedelijk was Michael Suinre 
een schipper en handelaar. In de tweede helft van de 13de 
dertiende eeuw wordt melding gemaakt van schippers uit Mude die 
goederen per schip overbrachten naar Hull in Engeland. 
 
Vervolgens werd de eigenlijke tentoonstellingszaal binnen gegaan. 
In deze zaal stond een grote centrale tafel die de evolutie van het 
landschap met de Zwingeul en zijn havens toonde via een projectie 
op een maquette van de Zwingeul. Terwijl het beeld op de tafel 
veranderde gaf Prof. De Clercq er uitleg bij. De evolutie van het 
veranderende landschap tussen Sluis en Brugge was te zien van 
de Romeinse tijd tot nu: de verschillende geulen, doorbraken, 
dijken, gegraven kanalen, de havensteden en de verzanding. 
 
Een aantal archeologische vondsten waren ingewerkt in vitrines 
aan de rand van de tafel met voorwerpen opgegraven in Sluis, 
Hoeke, Damme en Monnikerede. In de Zwinstreek zijn 
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verschillende luxeproducten gevonden, zoals bijvoorbeeld 
aardewerk uit Valencia. 
 

 
 
In de hoeken van de tentoonstellingszaal waren er ook nog vier 
specifieke vitrines. Een met een boek over de zeevaart, een met 
munten en een muntenweegschaaltje (men probeerde in de 
middeleeuwen soms te prutsen aan een muntstuk), een over 
ballaststenen en de vierde over de methoden van onderzoek en de 
reconstructie van Monnikerede, dat nu helemaal is verdwenen. De 
verschillende onderzoeksmethoden werden getoond, waaronder 
archeologisch onderzoek, geofysische bodemscans en historisch 
onderzoek van kaarten. Deze gegevens werden dan gecombineerd 
en uit tekstbronnen werd informatie gehaald over wie er op dat 
perceel woonde, in welk type van huis en de grootte van het 
perceel. De archeologische vondsten van Monnikerede werden 
vervolgens in kaart gebracht om te zien welke activiteiten daar 
gebeurden. Op basis van dit alles volgde er dan een plan van het 
stadje, om vervolgens meer in detail elk huis te reconstrueren. 
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Bovenaan de muren rondom de zaal waren reconstructies van de 
Zwinhavens afgebeeld: Damme, Monnikerede, Sluis en de 
Spiegelrei aan het Sint-Jansplein in Brugge. 
 

 
 
Achter de tentoonstellingszaal was er een immersieve ruimte met 3 
schermen rondom de toeschouwer. Hier werd in het levensgroot 
een film afgespeeld waarbij de toeschouwer als het ware zelf in de 
bloeiperiode van Brugge en het Zwin (14de en 15de eeuw) de 
Zwingeul afvaarde van Sluis naar Brugge. Voor en rondom de 
toeschouwer waren de verschillende havens met varende schepen, 
de goederen die uitgeladen werden en de bedrijvigheid van 
internationale kooplieden te zien. Deze reconstructies werden 
gerealiseerd door een intensieve samenwerking gedurende 
verscheidene maanden van verschillende onderzoekers en 
tekenaars, waarbij het middeleeuwse Damme, Sluis en ook Brugge 
tot in detail werden uitgewerkt. Voor de kostuums werd gebruik 
gemaakt van schilderijen en de gebouwen waren gebaseerd op 
huizengeschiedenissen. In Sluis voeren verschillende soorten 
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schepen mee tussen het Kasteel van Sluis en de Toren van 
Bourgondië, oa galeien, Duitse schepen en kleinere bootjes. Voor 
deze reconstructie werd gebruik gemaakt van een beschrijving door 
de middeleeuwse zeeman Michael van Rhodos uit Venetië hoe hij 
toenmaals Sluis binnenvaarde. In Monnikerede voer men voorbij de 
aanlegsteiger en in Damme waren o.a. monniken te zien die wijn 
aan het vergieren waren, het sluisje (een schot) met boten die daar 
lagen te wachten en op de achtergrond huizen in aanbouw. Het 
was toen de groeiperiode van Damme. Later kromp het stadje sterk 
in. In Brugge voer men mee op een boot op de Spiegelrei richting 
het Sint-Jansplein. 
 

 
 
Als de rondleiding in deze mooie tentoonstelling beëindigd was, 
bedankte bestuurslid Jan Tilleman Prof. Dr. Wim De Clercq voor 
diens zeer interessante en boeiende uitleg over de archeologische 
kennis van de Zwinstreek en zijn verdwenen havens. Vervolgens 
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was er nog tijd voor een drankje in de bistro van het Zwin Natuur 
Park, aangeboden door onze geschiedkundige kring. 
 

Marc De Meester 
Foto’s: Jan Tilleman 

 
 
 
 

Nieuwe publicatie 

Brugge voor Napoleon. Een stad onder 
Frans bewind, 1794-1814 
 
Auteurs: Henk Anseeuw, Jan Anseeuw, Bert Gevaert 
 
Op 5 mei 1821 sterft Napoleon op Sint-Helena, een godvergeten 
eiland in de Atlantische Oceaan. Na zijn nederlaag in Waterloo 
(1815) meenden de geallieerden dat de ‘kleine korporaal’ langzaam 
vergeten zou raken. Napoleon verloor wel zijn laatste veldslag, 
maar zijn invloed is nog tot op vandaag merkbaar. 
 
De Franse keizer deed ook Brugge aan, toen een ingeslapen 
provincie-stadje. Hij kwam er twee keer op bezoek, namelijk als 
populaire consul in 1803 en als absolutistisch keizer in 1810. 
 
Gedurende ruim twintig jaar voelde Brugge – en tal van andere 
steden in Europa – de hete adem van de Franse bezetter in de nek. 
Die bezetter eiste drastische hervormingen, vaak tegen de wil van 
het volk, de kerk en de staat. Stadsarchivaris Jan Anseeuw, en de 
auteurs Henk Anseeuw en Bert Gevaert brachten verschillende 
Brugse specialisten samen voor een omvattend naslagwerk over 
de Franse tijd in Brugge. 
 
Ze volgen het spoor van gewone soldaten, excellente kunstenaars 
en veteranen, maar ook van criminelen, deserteurs en doodarme 
mensen. 
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Dit schitterend geïllustreerd boek toont verschillende nooit eerder 
gepubliceerde afbeeldingen en is een must voor liefhebbers van 
Brugge én de Napoleontische tijd. 
 
Het boek telt 616 pagina’s en is uitgegeven bij Uitgeverij Sterck & 
De Vreese; ISBN: 9789056156985. 
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Digitale lezingen Montanus vzw, 2021 - 
2022 
 
Montanus vzw, het Collegium Medico-Historicum Brugense wil een 
actieve bijdrage leveren aan de studie van de geschiedenis van de 
geneeskunde en de geneeskundige wetenschappen, van het 
hospitaalwezen, de ziekenzorg en de farmacie. 
 
Spijtig genoeg is er, rekening houdende met de actuele 
coronasituatie begin december 2021, onzekerheid over het 
programma 2021-2022. In afwachting dat de toestand verbetert wil 
Montanus vzw in de komende maanden, zoals vorig jaar, een 
aantal lezingen voorstellen. 
 
Het belooft boeiend te worden. In drie lezingen zal dr. William De 
Groote de ziekenzorg in Brugge bespreken vanaf de 
middeleeuwen, over de nieuwe tijd, nieuwste tijd en de 20ste eeuw. 
Een ander onderwerp dat velen meer dan zal interesseren is over 
de religieuze devoties in Brugge tijdens de pestepidemieën door dr. 
Albert Clarysse. 
Tussendoor is er aandacht voor topvrouwen in witte jassen, lezing 
door dr. Michel Deruyttere, secretaris van de vzw. 
Wij blijven niet in Brugge maar hebben ook aandacht voor hoe de 
ziekenzorg in Kortrijk in het verleden gebeurde en ook China en 
Japan komen aan bod in deze lezingen van de ondervoorzitter, dr. 
Johan Mattelaer. Misschien een detail, maar wist u dat een heel 
groot aantal medische woorden in het Japans van Nederlandstalige 
oorsprong zijn. Meer dan redenen om te kijken. 
In deze reeks van lezingen zal dr. Jan Mulier zijn tweede deel 
voorstellen over opium. Baudewijn Oosterlynck zal het hebben over 
wondverzorging. 
Een ander onderwerp dat behandeld zal worden is hoe hospitalen 
vroeger al hun kosten betaalden. Het Vloethemveld (in Zedelgem) 
was een plaats waar Brugge heel wat inkomsten genereerde tot de 
jaren 1920. 
Het beloven dus boeiende uiteenzettingen te worden. Een lijst van 
de lezingen is hieronder vermeld. 
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De eerste lezing wordt gegeven door dr. William De Groote, 
voorzitter van Montanus vzw. U kunt de lezing bekijken via de link 
op You tube. Het volstaat die aan te klikken of te kopiëren in de 
browser om de presentatie te bekijken. 
 

De ziekenzorg in Brugge tijdens de Middeleeuwen 
dr. William De Groote 
3 december 2021 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k-iI-ySshVA 
 
In drie lezingen zal dr. William De Groote 850 jaar ziekenzorg 
(1150 – 2021) in Brugge bespreken. 
In de eerste lezing beschrijft hij de ziekenzorg in Brugge in de 
Middeleeuwen. In de tweede lezing wordt de nieuwe en nieuwste 
tijd behandelt en in een derde deel is vooral aandacht over de 
periode na de Tweede Wereldoorlog tot heden. 
De sociaal economische toestand is steeds het vertrekpunt om de 
ziekenzorg te bekijken. Het betreft hier ook de ziekenzorg in de 
meest brede zin van het woord gaande van kraamzorg tot 
ouderlingenzorg. 
 

Lezingen in de nabije toekomst 
● Ziekenzorg in Brugge tijdens de middeleeuwen (deel 1 van 3) 

dr. William De Groote 
● Topvrouwen in witte jas 

dr. Michel Deruyttere 
● De religieuze devoties in Brugge tijdens de pestepidemieën 

dr. Albert Clarysse 
● Ziekenzorg in Brugge tijdens de nieuwe en nieuwste tijd (deel 

2van 3) - dr. William De Groote 
● Van Hospitaal tot AZ Groeninge: de geschiedenis van de 

ziekenzorg in Kortrijk - dr. Johan Mattelaer 
● Ziekenzorg in Brugge in de 20 ste eeuw (deel 3 van 3) 

dr. William De Groote 
● De Burgerlijke Godshuizen van Brugge en het Vloethemveld, een 

ongekende bron van inkomsten - Ludo Meulebrouck 



 15

● Het wonderbare verhaal van twee Gentse geneesheren en de 
gebroeders Spruyt bij de aanleg van de Belgische spoorlijn in 
China (1900-1910) - dr. Johan Mattelaer 

● Geschiedenis van de opium - deel 2 
dr. Jan Mulier 

● Waarom gedurende 233 jaar alle wetenschappen exclusief in het 
Nederlands in Japan werden binnengebracht - dr. Johan 
Mattelaer 

● Evolutie van de wondzorg doorheen de geschiedenis 
Baudewijn Oosterlynck 

 

Vorige lezingenreeks 2020 - 2021 
Deze lezingen zijn terug te vinden via Youtube en de website 
http://www.montanusbrugge.be/Montanusdocumenten/Lijst%20zoo
mpresentaties.pdf 
● Dr. Isaac De Meyer. Een Brugs chirurg onder Napoleon - Dr. 

William De Groote  
● De controversiële geschiedenis van het IUD (“spiraaltje”) - Prof. 

em. dr. Paul Defoort  
● Medisch nieuws van het covid front – deel 2 - dr. Johan Boelaert 
● De Spaanse griep wereldwijd en in de Zwinstreek - dr. Marc De 

Meester 
● De geschiedenis van de opium – deel 1 - dr. Jan P Mulier 
● De geschiedenis van de borstkanker – dr. Albert Clarysse 
● Roma Intima – dr. Johan Mattelaer en dr. Bert Gevaert 
● Doping in de sport – dr. Michel Baron D’Hooghe 
● Witte jassen aan de haak – dr. Michel Deruyttere 
● Urolitiasis – een pijnlijke geschiedenis. Van de heilige Liborius, 

over de steensnijders, nier- en ureterstenen tot de uitwendige 
steenverbrijzelaar - dr. Johan Mattelaer 

● Constanten in de strijd tegen epidemieën - dr. Johan Boelaert 
● Van pest tot covid 19 – dr. William De Groote 
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