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Rond de Poldertorens: 4de nummer 2021 
 
Er waren problemen met de verzending van het 4de nummer 2021 
van Rond de Poldertorens. Dit had normaal in de bus moeten 
vallen in december 2021, maar doordat de zending naar de 
drukkerij verloren gegaan is in de post is dit nummer maar later 
bezorgd kunnen worden aan onze leden. Waarvoor excuses. 
 
 
 

Schuilkelder uit WO II blootgelegd tijdens 
werken bij Museum Sincfala 
 
Bij de omgevingswerken ter hoogte van het Museum Sincfala en de 
gemeentelijke basisschool het Anker in Heist, werd opnieuw een 
schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. 
Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft op 30 september 2021 
de site onderzocht, gefotografeerd en er een 3-D model van 
gemaakt. Daarna werd alles vrijgegeven en werd de constructie 
gedeeltelijk uitgebroken voor de verdere aanleg van de riolering. 
 

 
 

Bron: Brugsch Handelsblad, 1 oktober 2021 en Sincfala nieuws 
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Tentoonstelling “Verhalen uit de 
ondergrond. Brugge in het jaar 1000” 
 
Brugge - het Venetië van het Noorden, het New York aan de 
Noordzee - is vooral bekend als bruisende handelsmetropool in de 
late middeleeuwen. Maar, het uitzonderlijke succes van deze stad 
kwam niet uit de lucht vallen. Archeologen en historici beschouwen 
het jaar 1000 namelijk als een scharniermoment in de geschiedenis 
van de stad. Alle elementen voor de latere bloeiperiode zijn dan 
aanwezig: de graaf, de kerk, ambachten, handel en een unieke 
plaats in het landschap. 
 
De tentoonstelling is een samenwerking tussen Raakvlak en 
Musea Brugge en neemt je mee naar de fascinerende periode rond 
het jaar 1000. De expo toont de belangrijkste archeologische sites 
in en rond de stad en brengt een collectie topvondsten uit de regio 
samen. Reis mee van de burcht van de graaf tot bij de 
schapenboeren in de kustvlakte. Van de velden op de arme 
zandgronden tot de eerste handelscontacten met Scandinavië. 
Vondsten als walvisbot, schaatsen, juwelen en een berenschedel 
brengen de verhalen tot leven. De bronnen zijn schaars, maar de 
verhalen groots! 
 
Voor deze tentoonstelling keert de zegelstempel van graaf 
Boudewijn IV terug naar Brugge. Het is een absoluut topstuk uit de 
geschiedenis van Brugge dat amper een paar centimeter groot is 
en zich in Denemarken bevindt. Bezoekers aan de tentoonstelling 
mogen een 3D-replica van de stempel aanraken. 
Boudewijn IV, bijgenaamd “Boudewijn met de Baard”, regeerde als 
graaf van Vlaanderen van 988 tot 1035, vanuit zijn machtscentrum 
in Brugge. Net als zijn voorvaderen was hij een machtig, 
zelfverzekerd en ambitieus man. Zijn zegel weerspiegelt dit 
karakter: de graaf frontaal, majestueus zittend, met zwaard en 
speer of lans in de handen. Een zegelstempel werd gebruikt om 
documenten te authentiseren. Dat was in die periode een koninklijk 
privilege. Sinds 1906 ligt de zegelstempel in de collectie van het 
Deense Nationaal Museum. Hoe dit bijzonder belangrijke voorwerp 
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in Denemarken is terechtgekomen is een mysterie. Gestolen en als 
buit naar het noorden gebracht? Het is tenslotte in het vaderland 
van de Vikingen beland. Of naar Denemarken gebracht door een 
gezant of een andere belangrijke figuur die nauwe banden had met 
de graaf? 
 

 
 

De tentoonstelling loopt van 9 december 2021 tot 27 oktober 2023 
in het Gruuthusemuseum (expozolder), Dijver 17C, 8000 Brugge. 

 

 
 



 6

Covid Safe Ticket en mondmasker zijn verplicht. 
 
Musea Brugge hanteert een beperkte capaciteit om de minimale 
afstand en veiligheid voor bezoekers en museummedewerkers te 
garanderen. Daarom wordt aangeraden om tickets te bestellen voor 
de dag waarop men het museum wenst te bezoeken. Dat kan 
eenvoudig via de online ticketshop; te vinden op: 
https://www.museabrugge.be/kalender/tentoonstellingen 
Het blijft ook mogelijk om tickets aan de kassa's van de musea te 
kopen zolang de capaciteit niet bereikt is. Ook in het 
museumpaviljoen bij het Gruuthusemuseum kunnen tickets 
gekocht worden. 
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Antropomorfe graven op het Onze-Lieve-
Vrouwekerkhof Zuid in Brugge 
 
BAAC Vlaanderen (studiebureau voor Bouwhistorie, Archeologie, 
Architectuurhistorie en Cultuurhistorie) en Raakvlak graven al 
enkele maanden een deel van het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Zuid 
op in hartje Brugge. Hierbij kwamen al enkele prachtige vondsten 
aan het licht, waaronder drie beschilderde grafkelders en meer dan 
700 eenvoudige kistbegravingen (zie Sint-Guthago Tijdingen nr. 
522, juni 2021, p.11-13 en nr. 526, oktober 2021, p.4-9). De 
uitzonderlijke ontdekkingen blijven maar komen, nu ook 
antropomorfe graven werden ontdekt. 
 
Antropomorfe graven 
Een antropomorf graf is een graf dat de vorm van de menselijke 
omtrek sterk benadert. Het graf is het breedst aan de schouders en 
smaller naar het voeteinde toe. Voor het hoofd werd vaak een nis 
uitgespaard. Het hoogtepunt van het voorkomen van dergelijke 
graven kan gesitueerd worden in de 10de-11de eeuw. Maar 
voorbeelden zijn gekend vanaf het eind van de 8ste tot het begin 
van de 13de eeuw, waarbij de vorm dan evolueert van 
trapeziumvormig naar rechthoekig. 
 
In Brugge was er slechts één eerdere melding gekend van een 
antropomorf graf. Nu werden de restanten van maar liefst zeven 
antropomorfe graven opgegraven. Een uitzonderlijke ontdekking 
dus. Helaas zijn deze antropomorfe graven sterk verstoord door 
latere begravingen en is geen enkel graf volledig bewaard 
gebleven. Het best bewaarde exemplaar is bewaard vanaf het 
bekken tot aan het hoofdeinde. 
 
De constructie en afwerking van dit type graven kan sterk 
verschillen. Bij deze graven is de vorm van het lichaam opgebouwd 
uit meerdere lagen veldstenen en is een ronde nis uitgespaard voor 
het hoofdeinde. Sporadisch zijn restjes kalkmortel aan de 
binnenzijde van de stenen bewaard gebleven. De graven zijn aan 
de bovenzijde afgedekt met grotere veldstenen platen of 
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dekstenen, maar mogelijk werden er ook graven met houten 
planken afgedekt. 
 

 
 
Het aanleggen van dit bijzonder type graven vergde heel wat extra 
inspanningen en kosten aan grondstoffen. Ook de ligging, dicht 
nabij de voorzijde of hoofdingang van de Romaanse of pre-
Romaanse voorloper van de kerk verwijst naar een belangrijke 
status van de overledene. Mogelijk maakten ze deel uit van een 
gegoede familie of een hogere sociale elite. 
 
Begravingsgebruiken 
Vóór de 12de eeuw was het niet gebruikelijk en veelal verboden om 
in een kerk te worden begraven. De beste optie bestond erin een 
laatste rustplaats aan te leggen in het voorportaal of voor de kerk, 
in het stuk dat later het kerkplein werd. Een laatste rustplaats dicht 
bij de kerk zorgde ervoor dat de doden dagelijks in de liturgie 
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konden worden herinnerd en dat er voor hun zielenheil werd 
gebeden. 
 
De graven zijn steeds naar het oosten georiënteerd. De doden 
liggen met de voeten naar het oosten en de schedel naar het 
westen, zodat zij op de dag der wederopstanding en het opstaan uit 
het graf, de komst van Christus in het oosten tegemoet kunnen 
zien. Het oosten is voor het christendom de mystieke hemelstreek, 
waar Palestina met het Heilig Graf ligt. 
 

 
 
Op zoek naar antwoorden 
De Onze-Lieve-Vrouwekerk is de tweede oudste parochiekerk van 
Brugge en wordt voor het eerst vermeld in 1075. In deze oudste 
vermelding wordt beweerd dat de kerk toen al bijna twee eeuwen 
bestond. Over deze periode is heel weinig informatie bekend. Het is 
dan ook een van de doelen van het huidige archeologische 
onderzoek om hierover meer te weten te komen. De archeologen 
onderzoeken momenteel de onderste lagen van het Onze-Lieve-
Vrouwekerkhof Zuid. Het is in deze onderste lagen dat de 
antropomorfe graven werden ontdekt. 
 
Er is haast niets geweten over het uitzicht van de vroegste kerk en 
voorloper ervan, zelfs niet in de 11de en 12de eeuw. 
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Koolstofdateringen van deze oudste begravingen zullen heel wat 
extra info verschaffen en helpen de archeologen deze graven met 
zekerheid binnen een bepaald tijdskader te plaatsen. Wie weet zijn 
het de eerste tastbare bewijzen dat de kerk reeds ver voor 1075 is 
opgericht. 
 
Bron: Nieuwsbrief Raakvlak, 20 oktober 2021 
 
 
 
 

Amateur-paleontoloog vindt zeldzame 
fossiele walrustand op strand Knokke-
Heist 
 
Op 1 december 2021 deed een amateur-paleontoloog op het strand 
van Knokke-Heist een unieke vondst. Filip Vandenbruwane trof er 
een fossiele tand van een walrus, het derde exemplaar ooit 
gevonden op een Belgisch strand. De nabijheid van een eerder 
ontdekt oeroud walrussenkerkhof voor de kust van Zeebrugge is 
hier mogelijk niet vreemd aan. 
 
Fossielenzoeker Filip Vandenbruwane kende een mooie afsluiter 
van een regenachtige zoektocht toen hij op 1 december op het 
strand van Knokke-Heist een merkwaardige vondst deed. “Ter 
hoogte van een deels verdwenen zandkasteel merkte ik een benen 
voorwerp op. Ik zag onmiddellijk dat dit geen alledaagse vondst 
was, en dacht aanvankelijk aan de tand van een nijlpaard. Maar 
navraag bij het Vlaams Instituut voor de Zee en bij Nederlandse 
topexperten gaf al snel uitsluitsel. Ik was de gelukkige vinder van 
een tand van een lang geleden gestorven walrus”. 
 
Het betreft de derde vondst ooit van walrusresten op een Belgisch 
strand. In 1993 werd een tandfragment gevonden langs de 
oostelijke dam van de haven van Zeebrugge. De tand belandde 
daarna in een privécollectie. Een tweede vondst is niet gedateerd, 
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maar vond plaats op het strand van Mariakerke (Oostende). Ook 
hier ging het om een tandfragment van een walrus. 
 
De oorsprong van de meest recente vondst is onduidelijk. De tand 
kan ter plaatse uit de ondergrond zijn opgewerkt of vrij gespoeld, 
maar het fossiele restant kan ook zijn aangespoeld of aangevoerd 
bij een strandsuppletie. Een argument voor het laatste zou de 
aanwezigheid kunnen zijn van een recent ontdekt 
“walrussenkerkhof” voor de kust van Zeebrugge. Ter hoogte van de 
vaargeul “Het Scheur” traceerden Nederlandse vissers een unieke 
vindplaats van beenderen van lang verdwenen zoogdieren. Met 
name de aanwezigheid van walrusresten viel op. Hun vondsten 
trokken de aandacht van paleontologen verbonden aan het 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam (NMR), die vanaf 2015-2016 
in de vaargeul Het Scheur op zoek gingen naar extra materiaal. Dit 
bleef in België onder de radar, tot het Vlaams Instituut voor de Zee 
(VLIZ) in juli 2017 met het Vlaamse onderzoeksschip RV Simon 
Stevin twee gezamenlijke proefvaartochten met het NMR in het 
gebied uitvoerde. 
 
Intussen blijkt “Het Scheur” en omgeving (met resten van minstens 
50-100 dieren) goed voor ongeveer de helft van alle vondsten van 
walrusskeletdelen in de Noordzee. De precieze ouderdom van 
deze botten is niet gekend, maar naar alle waarschijnlijkheid 
leefden de walrussen hier wanneer eilanden voor onze kust 
voorkwamen, in een periode nog voor de piek van de laatste ijstijd 
was bereikt. Samen met lagere temperaturen en genoeg voedsel, 
waren dit ideale condities voor dit grote kolonievormende zeedier. 
Experten beschouwen de site in ieder geval als de zuidelijkste 
Pleistocene kolonie walrussen ter wereld. 
 
Ook nu nog leven walrussen in grote kolonies in het hoge Noorden. 
Ze doen zich nabij de ijskappen te goed aan schelpdieren en 
troepen samen op eilanden in de buurt. Af en toe zakt een enkeling 
zuidelijker af, tot in onze contreien, mogelijk aangestuurd door het 
verdwijnen van zee-ijs door klimaatopwarming. Zo trok “Wally de 
walrus” het voorbije jaar duizenden kilometer zuidwaarts tot in 
Spanje, Frankrijk, de U.K. en Ierland om eind september terug in 
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het noordelijke IJsland te arriveren. En recenter trok een eenzame 
walrus, voor het eerst in 23 jaar, de aandacht aan de Nederlandse 
kust na eerder in Duitsland en Denemarken te zijn gespot. 
Toekomstig onderzoek door het VLIZ en partners zal moeten 
uitwijzen wat de site van Het Scheur nog allemaal in petto heeft. 
 
Filip Vandenbruwane meldde zijn vondst via het 
burgerwetenschapsinitiatief van VLIZ “Merkwaardige strand-
vondsten”. Heb je ook iets bijzonders gezien op het strand? Denk 
aan een bijzondere schelp, een kadaver van een bruinvis, een 
oude potscherf of opmerkelijk veel schuim op het water. Maak er 
dan een foto van en stuur deze, samen met je naam en de datum 
en plaats van de vondst, via e-mail naar seawatch-b@vliz.be. 
 

 
© Filip Vandenbruwane 

 
Bron: Testerep Magazine, VLIZ, editie 12, jaargang 22, 9/12/2021 
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Uniek fossielenkerkhof voor Belgische 
kust 
 
Voor de kust van Zeebrugge, langs de vaargeul “Het Scheur”, ligt 
een unieke vindplaats van beenderen van lang verdwenen 
zoogdieren. Het betreft onder meer resten van walrussen uit de 
laatste IJstijd (116.000-12.000 jaar geleden) en wervels van 
oerwalvissen uit het warme Eoceen (40 miljoen jaar geleden). Dit 
werd in juli 2017 bevestigd door verkennend onderzoek vanop het 
VLIZ-onderzoeksschip RV Simon Stevin. 
 
De ontdekking begon met toevalsvondsten van walrus- en 
oerwalvisresten in het Belgisch deel van de Westerscheldemonding 
de afgelopen vijfentwintig jaar. De door Nederlandse vissers 
gevonden skeletresten trokken de aandacht van paleontologen 
verbonden aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (NMR). 
Die gingen sinds 2015-2016 gericht naar de vaargeul “Het Scheur” 
op zoek naar extra materiaal. Dit bleef in België onder de radar, tot 
het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) via het geologisch-
archeologische project SeArch (www.sea-arch.be) in contact kwam 
met de experten van het Nederlandse museum. Dit leidde in juli 
2017 tot twee gezamenlijke proefvaartochten met het Vlaamse 
onderzoeksschip RV Simon Stevin. 
 
Twee type vondsten sprongen in het oog: 
- Eerst en vooral bleek de vindplaats de zuidelijkste Pleistocene1 
kolonie walrus ter wereld te herbergen (met resten van minstens 
50-100 dieren), goed voor ongeveer de helft van alle vondsten van 
walrusskeletdelen in de Noordzee. Blijkens C14-analyse bedraagt 
de ouderdom van de botresten -45.000 jaar, al zijn er redenen om 
aan te nemen dat ze ook ouder kunnen zijn. De gaafheid van het 
botmateriaal en de vondst van zowel mannetjes, wijfjes als jonge 

                                      
1 Het pleistoceen loopt van 2,58 miljoen jaar tot 11.700 jaar geleden. Het wordt gekenmerkt door een 
afwisseling van ijstijden met een koud klimaat en tussenijstijden met een warm gematigd klimaat. Tijdens de 
ijstijden werden grote delen van de continenten, vooral in het noordelijk halfrond, bedekt door uitgestrekte 
ijskappen, met zeespiegeldalingen van tientallen meters tot gevolg. Grote en inmiddels uitgestorven 
zoogdieren, zoals mammoeten, holeberen, wolharige neushoorns en sabeltandtijgers, bevolkten de aarde 
terwijl de mens naar zijn huidige vorm evolueerde. Voor meer over deze periode: zie het boek “Doggerland. 
Verdwenen wereld in de Noordzee” (Sint-Guthago Tijdingen nr.523, juli 2021, p.9-12). 
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dieren wijzen erop dat deze zeekolossen hier – in het koude 
klimaat van de laatste IJstijd – een heuse kolonie moeten hebben 
gevormd. Walrussen leven ook vandaag nog in het hoge Noorden, 
waar ze zich nabij de ijskappen te goed doen aan schelpdieren en 
samentroepen op eilanden in de buurt. 

- Daarnaast zijn sinds 1996 in hetzelfde gebied al minstens tien 
wervels van oerwalvissen opgedoken. Vondsten van resten van 
deze primitieve zeezoogdieren zijn in West-Europa op één hand te 
tellen (slechts drietal vindplaatsen rond de Noordzee). De 
ongebruikelijke grootte van de aangetroffen wervels (breedte ca 
30 cm) kan zelfs wijzen op een nooit eerder ontdekte soort, 
mogelijk behorend tot de familie Protocetidae. Van deze familie 
dacht men dat ze NW-Europa niet of nauwelijks bereikt kon 
hebben. In ieder geval waren het 8-15 meter lange jagers die 40 
miljoen jaar geleden, in het warme Eoceen, onze zeeën onveilig 
maakten. Deze oudste verwanten van de moderne walvissen 
zochten 50 miljoen jaar geleden vanop het Pakistaanse vasteland 
(toen nog met Oost-Afrika verbonden) de zee terug op. Vanuit een 
evenhoevige ter grootte van een hond die slechts sporadisch in 
zee vertoefde, pasten deze oerwalvissen zich geleidelijk aan tot 
permanente zeeverblijvers. Sommige hadden aanvankelijk nog 
voor- en/of achterpoten en een lange staart. Uiteindelijk zouden ze 
zich verspreiden over de wereldzeeën en evolueren tot de 
walvissen die we vandaag kennen. 

 
“Het Scheur” voor Zeebrugge is een bijzondere site. Oorzaak is de 
opeenvolging van oude bodemlagen van verschillende leeftijd dicht 
onder de zeebodem. De walrusresten bevinden zich in de 
Pleistocene afzettingen. In dit Pleistocene IJstijdlandschap stond 
de zeespiegel in warmere fasen 20 m lager dan vandaag, in 
koudere tot wel 70 m. De Schelde mondde toen nog niet uit in 
Nederland, maar ter hoogte van Zeebrugge en Oostende. Het 
landschap zag er in de koudere fasen toendra-achtig uit, in de iets 
warmere perioden verscheen er ook bos. In dit verbrede 
riviermondingsgebied leefden grote grazers (wolharige mammoet, 
wolharige neushoorn, nijlpaard, oeros, reuzenhert, bosolifant, 
steppenwisent, …) en tal van roofdieren. De kustwateren waren 
bevolkt door onder andere walrussen, grijze walvissen en beluga’s.
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De tochten met het Vlaamse onderzoeksvaartuig RV Simon Stevin 
op 19 en 31 juli 2017 bevestigden dit patroon. Naast acht resten 
van walrus troffen de onderzoekers ook botfragmenten aan van 
wild paard, oeros of steppenwisent en van een ree. Tenslotte werd 
ook een fossiele naaldboomkegel en heel wat schelpenmateriaal 
verzameld. Gerichte boringen zullen in de toekomst meer zicht 
moeten geven op de geologische opbouw en uitgestrektheid van de 
bewuste lagen. Ook een meer precieze datering a.d.h.v. 
schelpenresten en andere indicatoren voor klimaat (diatomeeën, 
dinoflagellaten) behoort tot de geplande onderzoeksacties. 
Hiermee wil het VLIZ gericht onderzoek doen naar de ondergrond 
en naar het begraven verleden van de kustnabije zone. 
 

 
Botresten van walrus aangetroffen in “Het Scheur” voor Zeebrugge: schedel 

(links) en lumbaalwervel (rechts). © VLIZ 
 
Bron: VLIZ, 17/08/2017 
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