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Bezoek aan KIJK! in het voormalige Sint-
Janshospitaal in Damme 
 
 
Wanneer : Zondag 21 augustus om 14 u.00 
Waar : samenkomst aan het voormalige Sint-Janshospitaal, 
Kerkstraat 33 Damme. 
 
 
De expo Kijk! is een belevingsparcours voor jong en oud in het 
voormalige Sint-Janshospitaal. Je wordt aangezet om actief te 
kijken naar erfgoed en om erfgoed op verschillende manieren te 
beleven. Verschillende vormen van kijken komen aan bod: kijken is 
vergelijken, kijken is weten, kijken is ontdekken, kijken is tijd 
nemen. 
 
Met het Erfgoedlab wordt een selectie getoond uit de collectie van 
het Damse Sint-Janshospitaal, aangevuld met bijzondere 
erfgoedstukken uit Brugge. Kijken naar die erfgoedstukken wordt in 
het lab niet enkel kijken met je ogen, maar ook voelen, horen, 
ruiken en zelfs proeven. 
 
In de tuinen is er ook een proeflab waar je je kan laten verassen 
door een smakenpallet uit de Zwinstreek. Bistrobar Mout baat een 
pop-up uit in de tuin om je te verwennen met lokale 
kwaliteitsproducten geworteld in het verleden. 
 
De expo vindt plaats in de verschillende lokalen van het vroegere 
hospitaal en de privévertrekken van de zusters. Hun 
collectiestukken staan op een verfrissende en zeer esthetische 
manier tentoongesteld. 
 
Zo werd voor het 16de-eeuwse drieluik OLV met kind, een kopie 
naar Jan Gossaert, een bijzondere vitrine vervaardigd. De 
verzameling wandelstokken van generaties lange ouderenzorg is 
aangevuld met talrijke bruiklenen. In de stemmig verlichte sacristie 
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ontdekt de aandachtige kijker kleinoden als de relikwie van de 
wandelstok van de Heilige Bernardus en fijn versierde 
devotieprenten. 
 

 
 
Onze gids is archeologe Mariebelle Deceuninck, coördinator 
Erfgoedlab. Zo heet het project waarin ze gedurende 3 jaar de 
mogelijkheden voor de locatie en de collectie van het Sint-
Janshospitaal uittest. Dat kreeg ondertussen ook een nieuwe 
naam: NEST. Voor de expo KIJK! werkte ze samen met een 
curator en een kunstenares. Een geslaagd experiment. 
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Verslag van de lezing ‘De pest in 
middeleeuws Vlaanderen’ door Joren 
Vermeersch op zondag 27 maart 2022, 10 
uur, in de leeszaal van Bibliotheek 
Scharpoord, Knokke-Heist. 
 
Met zichtbaar genoegen kon Noël Geirnaert, bestuurslid van Sint-
Guthago, aan het talrijk opgekomen publiek spreker Joren 
Vermeersch voorstellen: Bruggeling Joren Vermeersch (1981) is 
een sociaal-culturele duizendpoot, historicus, jurist, columnist, 
auteur en veelgevraagd spreker. De historicus Joren Vermeersch is 
een leerling van prof. Jan Dumolyn. Hij maakte in 2019 zijn entree 
langs de grote poort met zijn boek 1349: Hoe de Zwarte Dood 
Vlaanderen en Europa veranderde, gepubliceerd bij de Antwerpse 
uitgeverij ‘Vrijdag’. De vorige generatie historici moest nog 
overtuigd worden van het belang van de Zwarte Dood voor onze 
geschiedenis. Op de achterflap van dit boek schrijft prof. Jan 
Dumolyn: ‘In dit bijzonder leesbaar en interessant boek biedt Joren 
Vermeersch vanuit die ene traumatische gebeurtenis een inkijk in 
heel wat facetten van het toenmalige Vlaanderen’. 
 
En ook de lezing van Joren Vermeersch was bijzonder interessant 
en als een boeiend verhaal naar voren gebracht. In een eerste deel 
behandelde hij het toeslaan van de pest in 1349, die voor 
sommigen een aankondiging was van het einde der tijden. Er 
ontstond een angstpsychose die culmineerde bij de uitbraak van de 
ziekte, alles samen twee tot vier maanden, een korte periode, met 
massale sterfte, volkomen willekeurig, in alle leeftijden. De pest, 
veroorzaakt door een bloedparasiet die een bacteriële infectie deed 
ontstaan, is een zeer pijnlijke ziekte met al na drie of vier dagen de 
dood tot gevolg. De ziekte komt nu nog voor in bepaalde streken 
van China, waar nog in 2019 een uitbraak werd vastgesteld. De 
ziekte kwam aan in Europa in 1347 en bereikte Vlaanderen in 
1349, waar ze even erg als elders in Europa huishield. De bacterie 
werd via ratten verspreid onder de bevolking. 
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De radeloze bevolking zocht schuldigen en weet uiteraard 
volkomen ten onrechte de verspreiding van de pest aan de joden of 
de melaatsen die de bronnen zouden hebben vergiftigd. Bij veel 
mensen kon men ook een ‘opstoot van zelfhaat’ constateren: 
groepen ‘flagellanten’ trokken door het land terwijl ze zichzelf tot 
bloedens toe geselden. 
 
De massale sterfte blijkt o.a. uit een oorkonde van graaf Lodewijk 
van Male van 15 augustus 1349 die voorzag in de organisatie van 
noodkerkhoven voor het exponentieel stijgend aantal 
begrafenissen in de steden. Opmerkelijk is ook dat voor grote 
steden als Brugge en Gent de stadsrekeningen ontbreken voor 
1349, wat wijst op de ontreddering van de stedelijke administratie. 
Op het platteland kelderen de inkomsten van de tiendenbelasting in 
1349. 
 
In zijn tweede deel behandelde de spreker de vraag naar de 
maatschappelijke gevolgen van de epidemie. De epidemie zorgde 
voor een schokeffect in een tot dan toe zeer statische 
maatschappij. De spreker had het over een ‘opstoot van 
bandeloosheid’. In Gent werd in december 1349 dan ook een 
sluitingsuur voor herbergen ingevoerd. Men moest optreden tegen 
straatprostitutie en orgieën. 
 
De tot dan toe statische maatschappij had plots af te rekenen met 
dalende pachtprijzen, zelfs lege pachthoeven, een tekort aan 
arbeidskrachten. Er ontstaat een nieuwe klasse van hereboeren op 
het platteland, ambachtslieden die geen vast loon hebben kunnen 
rekenen op stijgende lonen, maar wie door allerlei 
reglementeringen een gewaarborgd vast loon had, leed honger. Op 
het platteland zijn de boeren de winnaars: ze kunnen in veel 
gevallen eigenaar worden. De plattelandsadel verliest een groot 
deel van zijn rijkdom. In de steden is de kleine man de verliezer, 
ambachtsmeesters en hogere burgerij zijn de winnaars. De 
stedelijke topklasse wordt de nieuwe aristocratie en verdringt de 
traditionele adel. 
 

NG 



 7

 
 
 
 
 

Reuzenalk: de pinguïn van het noorden 
herontdekt 
 
Pinguïns spelen een belangrijke rol in de mariene ecosystemen 
van de gematigde en koude delen van het zuidelijk halfrond. Deze 
typische zwart-witte vogels zijn in de loop van hun evolutie 
aangepast om onder water te zwemmen en te jagen. Tot ruim 
anderhalve eeuw geleden leefde in de noordelijke Atlantische 
Oceaan, en de Noordzee, ook iets dat op een pinguïn leek: de 
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reuzenalk. Nu is deze vogel uitgestorven. In Nederland zijn de 
laatste jaren behoorlijk wat botten van dit dier aangetroffen, dankzij 
‘citizen science’. Onlangs ontdekten burgers ook op Belgische 
stranden de allereerste twee botten van deze uitgestorven vogel. 
Een buitenkans voor verder onderzoek. (Bram Langeveld, 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam). 
 

 
Op 9 november 2021 vond amateur-paleontoloog Sven Delandat op het 

strand van Blankenberge-Zeebrugge een opperarmbeen van een reuzenalk 
(Sven Delandat) 

 
De reuzenalk was een grote, niet-vliegende alk van de Noord-
Atlantische Oceaan. Een evenknie van de pinguïns op het zuidelijk 
halfrond, maar niet nauwverwant. De soort stierf rond 1844 uit als 
direct gevolg van bejaging door de mens. Tot heel recent 
beschouwden onderzoekers uit Nederland en de aangrenzende 
zuidelijke Noordzee skeletresten van de reuzenalk als zeldzaam. 
Maar dankzij vondsten op Nederlandse opgespoten stranden zijn 
inmiddels meer dan 125 (sub)fossiele botten bekend. 
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Vooral de inbreng van citizen scientists de voorbije jaren is hierin 
bepalend. Een deel van deze vondsten wordt nu bewaard in 
museumcollecties. Botten zijn intussen bekend van meer dan 15 
Nederlandse stranden: van Zandvoort in de provincie Noord-
Holland tot Cadzand vlakbij de Belgisch-Nederlandse grens. Vier 
koolstofdateringen toonden aan dat de reuzenalk ergens tussen 
3500 en meer dan 50.000 jaar geleden in de Noordzee leefde. De 
grote hoeveelheid resten veranderde het beeld van de reuzenalk in 
de zuidelijke Noordzee van een zeldzame dwaalgast naar een 
waarschijnlijk algemene of geregelde wintergast gedurende de 
afgelopen millennia. Belgische vondsten ontbraken tot nu toe, maar 
daar is dus nu verandering in gekomen. 
 
Reuzenalken zijn herkenbaar aan hun grote formaat, stevige 
snavel, relatief kleine vleugels en (in hun zomerkleed) een zwarte 
rug en vleugels, met een witte buik en een witte vlek bij het oog. 
Het waren met 75 cm lang en ongeveer 5 kg zwaar, uit de kluiten 
gewassen dieren. Ter vergelijking: een moderne nauwe verwant, 
de alk, is maar half zo groot (40 cm) en weegt maximaal 900 gram. 
Ook de zeekoet en de bekende papegaaiduiker met zijn kleurige 
snavel behoren tot de alkachtigen. De reuzenalk kon niet vliegen 
en bewoog zich op het land niet zo snel voort, maar kon wel erg 
goed, snel en behendig zwemmen en duiken. Het dier leefde dan 
ook over een uitgestrekt gebied in de noordelijke Atlantische 
Oceaan. Het dier kwam praktisch alleen aan land om te broeden, 
maar bleef op open zee vermoedelijk in de nabijheid van de kust. 
Zijn voedsel bestond uit vis en mogelijk ook uit kreeftachtigen, dat 
hij onder water opdook, zowel uit scholen als vanaf de bodem. 
 
Hoewel de reuzenalk wel eens als ‘arctisch’ wordt beschouwd, is er 
maar één vondst bekend van resten binnen de Noordpoolcirkel. 
Wel had de soort in de recente geschiedenis een duidelijk 
noordelijke verspreiding. Grote kolonies vestigden zich op slechts 
een paar plaatsen, waaronder nabij Newfoundland en in de buurt 
van IJsland. Reuzenalken stelden hoge eisen aan hun 
broedplaatsen. En dat zijn veel voedsel vlakbij en een gemakkelijke 
toegangsweg vanuit het water, geen overbodige luxe voor een 
vogel die niet kan vliegen. Het zwaartepunt van hun verspreiding 
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lag dus noordelijk, maar in historische tijden werden ze ook rond 
het noorden van Groot-Brittannië geregeld gezien. In 
paleontologische en archeologische context zijn zelfs nog 
zuidelijker, tot in Marokko en Florida, vondsten gedaan. Naast 
klimaatschommelingen had ook de mens al vroeg een invloed, 
vooral door middel van jacht op de zuidelijke populaties van de 
soort. 
 

 
 

Reuzenalk, tekening uit 1833-1839; collectie Iconographia Zoologica: een 
papieren dierenrijk - © Instelling Bijzondere Collecties van de Universiteit van 

Amsterdam 
 
In of kort na het jaar 1844 stierf de reuzenalk uit. De mens was de 
directe oorzaak. Hij bejaagde het dier intensief in de 



 11

broedpopulaties voor zijn vlees, veren en eieren. En toen bleek dat 
de soort steeds zeldzamer werd, nam ook zijn geldelijke waarde 
voor musea en particulieren toe. Zijn doodvonnis, zo zou blijken. 
Tegenwoordig gaat dat gelukkig meestal anders. Uiteindelijk is het 
‘laatste paartje’ (symbolisch in ieder geval) van de reuzenalk in 
1844 op het eilandje Eldey bij IJsland afgeslacht, terwijl het aan het 
broeden was. 
 
Verspreid over de ganse wereld zijn vooral in musea in totaal 78 
huiden, 75 eieren en 24 complete skeletten bewaard gebleven. 
Daarnaast is er ook vrij veel skeletmateriaal uit archeologische 
context. Kort na het uitsterven van de soort verzamelde men 
relatief veel skeletmateriaal. Dat gebeurde op de eilanden waar de 
reuzenalk gebroed heeft, o.a. voor het maken van 
composietskeletten. Op het eerste gezicht lijkt er voor een 
uitgestorven vogel relatief veel materiaal aanwezig. Maar als men 
nagaat dat er duizenden en duizenden exemplaren afgeslacht zijn, 
stelt dit aantal toch niet zoveel voor. Onlangs onthulde DNA-
onderzoek dat de opgezette reuzenalk in de collectie van het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen het 
mannetje van het laatste broedpaar uit 1844 is. 
 
Botresten van reuzenalken verschijnen niet zomaar op het strand. 
De meeste Nederlandse en Vlaamse stranden zijn de afgelopen 
decennia verbreed en verhoogd met zandsuppleties uit de nabije 
Noordzee. Om kusterosie tegen te gaan en het lage land te 
beschermen tegen de stijgende zeespiegel zuigen 
sleephopperzuigers jaarlijks miljoenen kubieke meters zand op van 
de Noordzeebodem en spuiten dit zand op onze stranden. Juist op 
die opgespoten stranden heb je meest kans een bot van een 
reuzenalk te treffen. Heel wat geïnteresseerde amateur-
verzamelaars (citizen scientists) zoeken op deze stranden naar 
allerlei fossielen. 
 
Op de Zuid-Hollandse stranden gaat het vaak om botten van 
IJstijddieren, zoals wolharige mammoeten. Op de Zeeuwse 
stranden ligt de focus op fossiele schelpen en haaientanden. 
Fossiele vogelbotjes vormen zelden een doel op zich. Toch levert 
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dit soort zoektochten regelmatig een bijvangst op en af en toe blijkt 
daar een reuzenalk bij te zitten. Op een van de rijkste 
strandvindplaatsen van botten van de reuzenalk, de Zandmotor 
voor de kust van Ter Heijde, kost het gemiddeld 270 uur zoeken 
om een enkel botje van de reuzenalk te vinden. De ruim 125 
Nederlandse strandvondsten vertegenwoordigen circa 33.000 
zoekuren. De verdienste van meer dan 30 citizen scientists die hun 
vondsten belangeloos aan onderzoekers beschikbaar stelden. 
Soms doneerden ze zelfs hun vondsten aan het Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam, zodat ze ook voor toekomstige onderzoekers 
beschikbaar zijn. Zonder de fossielenverzamelaars op de stranden 
hadden we nooit het huidige beeld gehad van de reuzenalk in de 
zuidelijke Noordzee. 
 
De citizen scientists redden op de opgespoten stranden ons 
gezamenlijk paleontologisch erfgoed. Die samenwerking tussen 
onderzoekers en fossielenverzamelaars is cruciaal en levert beide 
partijen iets op: de onderzoeker heeft (meer) materiaal om te 
bestuderen en de verzamelaar krijgt fatsoenlijke determinaties en 
meer informatie over de vondsten. Juist doordat in Nederland – in 
tegenstelling tot in veel andere landen – het verzamelen van 
fossielen niet bij wet aan banden is gelegd, is daar in de afgelopen 
decennia een grote en levendige gemeenschap van 
fossielenverzamelaars ontstaan. Die gemeenschap stelt fossielen 
veilig, deelt hun kennis met elkaar en gaat zelf soms onderzoeken 
en publiceren. Deze citizen scientists zijn verenigd in bijvoorbeeld 
de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren of de Werkgroep voor 
Tertiaire en Kwartaire Geologie. 
 
Zonder citizen scientists zouden de stellingen in museumdepots 
leeg blijven. Veel fossielenverzamelaars doneren hun collectie 
immers aan een museum. Ook zou onze kennis van de 
paleontologie veel beperkter zijn. Het reuzenalkonderzoek vormt 
slechts een voorbeeld. Andere zijn de vondst in de Noordzee van 
een kaak van een sabeltandkat, door vissers opgevist, aan het 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam geschonken en daarna door 
onderzoekers van dat museum onderzocht en gepubliceerd. Of het 
unieke kaakfragment van een makaak, op het strand van 
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Maasvlakte 2 opgeraapt en geschonken aan het museum: een van 
de noordelijkste vondsten van een fossiele aap. De lijst is 
eindeloos. Zonder privéverzamelaars zouden al deze fossielen 
simpelweg nooit gevonden zijn. Sterker nog, dan zouden ze 
waarschijnlijk onontdekt kapot verweerd zijn. Voor altijd verloren 
voor de wetenschap. 
 

Bron: Testerep magazine, Vlaams Instituut voor de Zee, 29 maart 
2022 
 
 
 
 

18 scheepswrakken in de Noordzee extra 
beschermd 
 
In het Belgisch deel van de Noordzee liggen naar schatting zo’n 
280 wrakken. Twee op drie dateren uit de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog. Enkele wrakken zijn ook zeemansgraven van 
bemanningsleden die de schipbreuk niet overleefden. Naast de 
culturele en historische waarde is ook het ecologisch belang niet te 
onderschatten. Wrakken fungeren als broedplekken voor heel wat 
zeedieren en vissoorten. 
 
Niet alle wrakken zijn in even goede staat en in het verleden werd 
er onzorgvuldig mee omgesprongen. Bepaalde wrakken zijn tot 
ontploffing gebracht of genivelleerd als ze de scheepvaart konden 
hinderen. Ook vandaag lopen wrakken gevaar op beschadiging en 
plundering. Zo zijn scheepswrakken ook het mikpunt van duikende 
schattenjagers. 
 
Sinds vorig jaar krijgt elk wrak ouder dan 100 jaar automatisch het 
statuut van beschermd cultureel erfgoed. Zo zijn al meer dan 55 
historische scheepswrakken erkend. Daarenboven komt er nu nog 
bijkomende bescherming voor 18 scheepswrakken. Zo geldt er 
binnen een straal van 150 meter rond deze wrakken een verbod op 
vissen met sleepnetten, lijnvissen, dreggen en ankeren. Het gaat 
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onder meer om de Torpilleur T-319, HMS Griper, de Vorpostenboot 
Senator Sthamer en de UB III klasse Fairy Bank. 
 
De beschermingsmaatregelen zullen opgevolgd worden door een 
samenwerking van het directoraat-generaal Scheepvaart van de 
federale overheid, de scheepvaartpolitie, douane en Defensie. Zij 
kunnen rond waardevolle wrakken automatisch verdachte schepen 
opsporen op elektronische controlesystemen. Ook het 
sniffervliegtuig dat de uitstoot van schepen controleert, zal hierop 
toezien. 
 

 
Ook het wrak van de UB III klasse Fairy Bank, een Duitse duikboot uit de 

Eerste Wereldoorlog, krijgt extra bescherming. (GF) 
 
Bron: Krant van West-Vlaanderen, 22 april 2022 
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Expo: “Onder water. Erfgoed in de 
Noordzee” 
 
De bodem van de Noordzee ligt bezaaid met erfgoed. Wrakken van 
schepen en vliegtuigen, en soms sporen van bewoning. Ook op het 
strand duikt soms iets op. In deze fototentoonstelling wordt een 
staaltje getoond van wat te vinden is in het Kanaal en de Noordzee, 
tussen Wissant (Frankrijk) en de Waddeneilanden (Nederland). Met 
een extra vleugje aandacht voor de Belgische wateren. 

Veel wrakken zijn artificiële riffen, met waardevolle natuur. Een 
deel ervan zijn zeemansgraven. Op wrakken uit de wereldoorlogen 
ligt vaak munitie, die nog kan lekken. Andere zijn dan weer een 
hindernis voor de scheepvaart. Het zijn allemaal verschillende 
aspecten van dit erfgoed die deze expo probeert zichtbaar te 
maken. 

Deze fototentoonstelling bestaat uit 37 panelen met foto’s van 
Dieter Decroos, Mathieu de Meyer, Cor Kuyvenhoven, Nicolas 
Mouchart, Bruno Pruvost, Tomas Termote, Sven Van Haelst (VLIZ) 
en Vic Verlinden en loopt van 5 juni tot 13 november 2022 in het 
gratis parkgedeelte van het provinciedomein Atlantikwall 
Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende 
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