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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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Nieuwe publicatie 

Een groots verleden. 
 
De Kleine Kroniek, het driemaandelijks tijdschrift met boeiende 
verhalen en anekdotes over het Damse polderdorp Oostkerke, is dit 
jaar aan zijn dertigste jaargang toe. 
 
Die verjaardag is reden genoeg om deze publicatie die volledig op 
de inzet van vrijwilligers, met een groot hart voor Oostkerke, draait 
eens in de kijker te zetten. “Het idee is ontstaan bij René De Keyser 
– hovenier op het ‘kasteel van der Elst’ én geschiedkundige en zijn 
echtgenote Margriet. Zij vonden dat er na de fusie Groot-Damme te 
weinig aandacht werd besteed aan wat er leefde in hun dorp. 
Maurice Broucke, ook zo’n rasechte Oostkerkenaar, was 
enthousiast voor het idee om leuke schrijfsels over Oostkerke in 
een vlot leesbaar krantje te bundelen”, vertelt Ghislain Desmet, de 
man die van bij het eerste uur instaat voor de coördinatie en de 
redactie van deze kroniek. Ook Paul Braet, bekend groenten- en 
fruithandelaar, en Georges De Bruyckere, onderwijzer, sloten zich 
aan. “Voor onze redactievergaderingen kwamen we samen in de 
woning van René en Margriet vlak bij de kerk. Iedereen bracht zijn 
handgeschreven teksten mee en presenteerde die aan de andere 
redactieleden”. Het idee was - en is op vandaag nog steeds - om 
op een toegankelijke manier leuke en boeiende verhalen te 
schrijven over het Oostkerke van vroeger en vandaag. “Die eerste 
jaren moesten we de handgeschreven teksten nog uittypen op 
stencils – voor de leerlingen van de middelbare school van de 
Frères in Knokke die de cursus dactylo volgden - een uitstekende 
oefening. Het bundelen van de gestencilde blaadjes tot boekjes 
was ook een karwei die handmatig moest gebeuren, boekje per 
boekje voor zo’n 200 abonnees.” Quasi alle redactieleden van het 
eerste uur zijn intussen overleden. Van die stichters is enkel 
Ghislain er nog bij maar er zijn ook nieuwe mensen bij gekomen. 
De vaste medewerkers op vandaag zijn naast Ghislain ook Freddy 
Broucke en Louis De Keyser (beiden zonen van één van de 
oprichters), Frans Tytgat, Georges Storme en André Van 
Belleghem. 
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‘De Kleine Kroniek’ verschijnt vier keer per jaar. Een 
jaarabonnement kost 20 euro. Geïnteresseerd? Een 
proefexemplaar? Alle info via: ghislain.desmet@proximus.be 

Ter gelegenheid van deze 30ste verjaardag bundelde Georges 
Storme, de meest interessante artikels tot een boek “EEN 
GROOTS VERLEDEN”. Dit is het verhaal van Oostkerke en 
omstreken gekaderd in de nationale geschiedenis. Het boek telt 
240 bladzijden op A4-formaat. 
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Je kan het boek bestellen voor slechts 28 euro door overschrijving 
op het rekeningnummer BE16 9793 8504 8474 van ‘Kleine Kroniek 
– Oostkerke’. Wees er tijdig bij want de oplage is beperkt. 
 
 

    
 
 
 
 

Nieuwe publicatie 

Ratte Vyncke en zijn wereld 
 
Auteur: Jef Bogaert 
 
Een nieuw boek vers van de pers dat met veel passie en kunde 
vertelt over een der eerste Belgische witte paters. Op 22 september 
1882 deed hij zijn eed. Voor hij missionaris werd, was hij 
onderpastoor in Dudzele van 1876 tot 1881 en verwezenlijkte heel 
wat in deze gemeente. 
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Deze legendarische persoon is Amaat Vyncke. Hij werd geboren in 
Zedelgem en de auteur behoort tot deze West-Vlaamse gemeente. 
Vandaar die passie. 
 
Dit boek gaat over Amaat Vyncke die 140 jaar geleden als witte 
pater naar Congo vertrok. Hij had er al een geëngageerd leven op 
zitten: pauselijke zoeaaf, blauwvoeter, stichter van de Vlaamse 
Vlagge, … Pas in 2014 verscheen Jef Bogaerts eerste biografie 
over Amaat. Waarom nu al een nieuw boek? De titel is: Amaat 
"Ratte" Vyncke en zijn wereld. Die wereld was zo ruim dat veel niet 
gezegd was. Ondertussen vond Bogaert talrijke nieuwe 
documenten met veel nieuwe relevante informatie. Het geeft ons 
een levendig beeld over Vynckes wereld. 
 
Deze heruitgave is goed getimed omdat ze samenvalt met de 
recente internationale opspraak van het koloniale verleden. We 
leren Vyncke kennen als iemand die de Afrikaanse mens 
respecteerde en liefhad. Hij stierf voor hen op jonge leeftijd, slechts 
38 jaar, na amper vijf jaar Afrika. 
 
Dit boek is een welgekomen en hoopvolle stem tussen de vele 
denigrerende stemmen die het vernederend racisme aanklagen, 
dat er ook was, maar niet bij allen die in de kolonie werkten. 
 
80 jaar na Amaat werden de meeste Afrikaanse landen 
onafhankelijk. Deze periode had zijn eigen problemen en niet alles 
is opgelost, maar er zijn "profeten" als Mandela, Tutu, Dr. 
Mukwege...  
 
Het was moeilijk om een uitgever te vinden. Dit wegens de aard 
van het thema. Missionarissen zijn nu eenmaal uit de mode. Jef 
Bogaert is dus auteur én uitgever geworden. Dit verklaart waarom 
de prijs van het boek wat aan de hoge kant is. Het is wel een luxe 
uitgave geworden op glacé papier met talrijke illustraties, met 388 
blz. op A4. 
 
Het boek kan rechtstreeks besteld worden bij de auteur. 
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Bestelling van het boek kan via zijn e-mailadres 
(jefbogaert@gmail.com) en betaling van 60,00 € op zijn 
bankrekening: BE93 7506 9398 7167. 
Voor bestellingen buiten West-Vlaanderen wordt 5,00 € extra 
(portkosten) aangerekend. 
 
 

 
 
 
 



 10

Cursussen naamkunde, dialectologie en 
paleografie van het centrum voor 
historische talen 
 
In 2019 werd het Centrum voor Historische Talen (CHT) opgericht, 
een onafhankelijke vzw die als bedoeling heeft de kennis over en 
de studie van historische talen en taalvormen te bevorderen. Zie de 
website www.historischetalen.be. Naast de cursus Latijn voor 
beginners en een lezingenreeks, zijn er vanaf 2022 ook cursussen 
Naamkunde, Dialectologie en Paleografie. 
 
Dialectologie 
 
De traditionele dialectologie doet onderzoek naar de historische 
taalvormen, die ons vanuit een ver verleden vooral mondeling zijn 
overgeleverd. De cursus is bedoeld voor taalkundig 
geïnteresseerden met een belangstelling voor taalgeschiedenis. Na 
een aantal inleidende lessen over taalkunde (klankleer, vormleer, 
zinsleer, woordleer/betekenisleer) wordt een overzicht geboden van 
de stand van zaken in de traditionele dialectologie. 
 
De cursus wordt gegeven door em. prof. dr. Jacques Van 
Keymeulen, die tot 2018 historische taalkunde van het Nederlands 
en dialectologie doceerde aan de UGent. Er worden 12 lessen 
gegeven op 12 zaterdagen (van 24/09/2022 tot 10/12/2022), 
telkens van 11.00u. tot 12.30u. (locatie: Liberas, Kramersplein 23, 
9000 Gent). Kostprijs is 120,00 €; maximaal aantal deelnemers is 
15. Inschrijven gebeurt via de website www.historischetalen.be. 
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Naamkunde 
 
Waar komen onze plaatsnamen, voornamen en familienamen 
vandaan? Dat zijn de centrale vragen waar de naamkunde of 
onomastiek een antwoord probeert op te geven. Om zich te kunnen 
oriënteren, heeft de mens altijd al namen gegeven aan plaatsen in 
zijn omgeving. Die plaatsnamen werden niet zomaar uitgevonden, 
maar gaan terug op elementen uit de toen gangbare, dagelijkse 
woordenschat, waarmee een zinvolle, beschrijvende uitdrukking tot 
stand kwam. De studie daarvan is de toponymie. De antroponymie 
is dan de studie van eigennamen voor mensen. We leren de 
oorspronkelijke betekenis van familienamen bloot te leggen en hoe 
we die kunnen indelen in categorieën. 
 
De cursus wordt gegeven door Brecht Persoons, die in 2008 aan 
de UGent afstudeerde als Master in de historische taal- en 
letterkunde met een scriptie over de toponymie van Sint-Goriks-
Oudenhove tot 1650. Sinds 2017 is hij directeur van het atheneum 
van Geraardsbergen, maar ondertussen blijft hij historisch en 
toponymisch onderzoek uitvoeren voor onder meer het Zottegems 
Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde. Er worden 11 
lessen voorzien (van 28/9/2022 tot 14/12/2022), telkens op 
woensdag van 19.00u. tot 20.30u. (geen les op woensdag 
02/11/2022) (locatie: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal 
en Letteren, Koningstraat 18, Gent). Kostprijs is 120,00 €; 
maximaal aantal deelnemers is 20. Inschrijven gebeurt via de 
website www.historischetalen.be. 
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Paleografie 
 
Vanaf eind september 2022 wordt er ook begonnen met een cursus 
Paleografie o.l.v. prof. Els De Paermentier. Die cursus is nog in 
voorbereiding. 
 

Jacques Van Keymeulen 
Voorzitter Centrum voor Historische Talen 

www.historischetalen.be 
 
 
 
 

Proeven van het verleden. 
De Middeleeuwen op je bord 
 
De fietsroute langs de Verdwenen Zwinhavens laat je via virtual 
reality kijkers nooit eerder getoonde beelden zien van de 
verdwenen middeleeuwse Zwinhavens Sluis, Monnikerede, Hoeke, 
Damme en Brugge. Nu kan je langs de fietsroute én in de 
Zwinstreek ook écht van de middeleeuwen gaan proeven, letterlijk. 
 
Uit opgravingen en na het uitpluizen van oude toltarieven, kwamen 
verrassende resultaten naar boven over de middeleeuwse keuken. 
Foodarcheoloog Jeroen van Vaerenbergh nam een duik in die 
overvolle voorraadkast van de middeleeuwse Zwinstreek. Hij 
werkte op maat met een 30-tal streekproducenten, ijsjesmakers, 
brouwers,... maar ook met bistro's, restaurants, b&b's,... om met 
middeleeuwse ingrediënten hedendaagse creaties te maken of om 
mee te zoeken naar de verborgen middeleeuwen in bestaande 
producten. Jeroen riep voor het contact met de Sluise ondernemers 
versterking in van culinair adviseur Marcin Beaufort. 
 
Pas als al je zintuigen beroerd worden, komt iets écht binnen. Je 
kunt lezen over die Verdwenen Zwinhavens, fietsen langs de 
locaties van weleer met de wind in je haren en vogelgekwetter in je 
oren. Je kunt zelfs even die historische grond door je vingers laten 
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glijden terwijl je fris lentegroen ruikt. Maar pas wanneer je die 
smaken van toen ook proeft, komen die middeleeuwen écht tot 
leven. Foodarcheoloog Jeroen ging daarom aan de slag. Het 
resultaat? Een grensoverschrijdend project dat de smaken van de 
middeleeuwen serveert. Op en langs die fietsroute pakken tal van 
producenten en etablissementen uit met middeleeuws lekkers. Van 
middeleeuwse broden met biergist over confituren met specerijen 
tot ijsjes met een citrustoets. 
 
Archeologische culinaire informatie geeft een beeld van hoe de 
gewone man leefde. Door te weten hoe mensen voedsel 
bewaarden en eten bereidden, kom je er achter waar ze mee bezig 
waren. En die resten vind je bovendien overal. Iedereen moet 
immers eten. Scherven van gebroken potten kunnen geanalyseerd 
worden op vetzuren waardoor we weten of er vis of vlees op het 
menu stond, maar ook beerputten zijn een eindeloze bron van 
informatie. Net als grachten rond boerderijen en kastelen en de 
zwingeulen natuurlijk. Onder hun grondwatertafels zit heel wat 
organisch materiaal. Vroeger gooide men alles in zo’n beerput of 
gracht. Van kippenbeenderen over tafelafval tot koteletbotjes. Maar 
ook zaden en stuifmeel. Zo hebben we stuifmeel van koriander 
ontdekt en kwamen we er achter dat de Romeinen niet enkel 
koriander meebrachten, maar dat het kruid ten tijde van de 
Zwinhavens hier ook gezaaid werd. 
 
In beerputten werd stuifmeel gevonden dat afkomstig blijkt van een 
bepaalde rotsroos uit Kreta. In de eeuwenoude tolrekeningen van 
Sluis zien we dat er honing uit die regio in Kreta werd 
geïmporteerd, dus wordt dat verhaal bevestigd. Mensen aten 
honing, het stuifmeel ging door hun spijsvertering en eindigde 
uiteindelijk in een Vlaamse beerput waar het pas eeuwen later 
ontdekt werd. 
 
In de 13de, 14de eeuw was de Zwinstreek echt dé innovatiehub in 
Europa. Brugge was een metropool en de hele wereld wilde hier 
zijn en handel drijven. In de tolrekeningen van Sluis zie je dat er in 
1252 granaatappels en citrusvruchten ingevoerd werden. Ook 
gezouten limoenen arriveerden per boot.  
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De meest bijzondere ontdekking is misschien wel paradijskorrel, 
een specerij die de pittigheid van zwarte peper combineert met een 
fruitiger smaak. Die specerij groeide immers in het moeras in 
Ivoorkust. Ten tijde van de Zwinhavens had men nog niet rond 
Afrika gevaren, dus had niemand die plant ooit al met eigen ogen 
gezien. Via karavaanroutes belandde ze in Noord-Afrika en kwam 
ze uiteindelijk in West-Europa terecht waar men de specerij 
paradijskorrel doopte. Want Ivoorkust klonk zo mythisch dat moest 
wel dichtbij het aards paradijs zijn. Paradijskorrel werd populair en 
in de archieven en de beerputten vinden we er dan ook veel sporen 
van terug. In de 18de eeuw werd ze verdrongen door witte en 
zwarte peper. 
 
De middeleeuwse voorraadkast 
Uit archeologisch onderzoek blijkt dat deze ingrediënten van de 
12de tot de 16de eeuw geregeld op het menu stonden in de 
Zwinstreek: mosselen, wulken, garnalen, haring, schelvis, pladijs, 
makreel, stokvis, zalm, kabeljauw, tonijn, steur, paling, snoek, 
karper, eieren, schaap, rund, varken, konijn, os, kalf, geit, bok, lam, 
spek, ham, tarwe, rogge, gerst, haver, rijst, gist, tuinboon, erwt, 
zwarte en witte mosterd, olijf, anijs, prei, raap, knoflook, ajuin, 
sjalot, hop, gruut, vijg, druif, dadel, granaatappel, limoen, citroen, 
gezouten limoen, apppel, peer, mispel, kers, pruim, moerbei, 
amandel, hazelnoot, okkernoot, paradijskorrel, peper, gember, 
komijn, saffraan, zoethout, rozenwater, honing, suiker, azijn, verjus, 
zout, kaas, boter, smout, wijn, bier, cider. 
 
Meer info over de middeleeuwse producten en waar ze te proeven 
zijn: https://www.brugseommeland.be/nl/verdwenen-
zwinhavens/de-middeleeuwse-voorraadkast 
 
Die middeleeuwen worden niet gerecreëerd. Geen speen varken 
aan het spit dus. Wel krijgen ingrediënten en smaken uit die tijd 
een nieuwe, eigentijds interpretatie. Er wordt verder gebouwd op 
eeuwenoude wortels en men doet er zijn eigen ding mee. Geënt op 
ons middeleeuws terroir dus, maar aangepast aan ons smaakpallet 
van vandaag. Geschiedenis is immers verandering. Neem 
peperkoek. Een eeuwenoud product dat in de 14de eeuw op tafel 
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kwam bij nobel bezoek en dat vandaag nog altijd in de supermarkt 
ligt. Onze peperkoek is zacht en mals, de middeleeuwse variant 
was super taai. Maar was die peperkoek niet mee geëvolueerd, 
dan was die gewoonweg verdwenen.  
 
Een overzicht van alle locaties en ondernemers die meewerken 
aan het project zijn terug te vinden op: 
https://www.brugseommeland.be/nl/verdwenen-zwinhavens/de-
ondernemers 

 
 

 
Puls is de populaire Latijnse naam voor een graanpap die voor het overgrote 
deel van de Romeinse bevolking dagelijkse kost was - © Julie Scheurweghs 
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