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Lezing – Zondagbabbel 
“De geboorte van HEY” 
 
Wanneer : zondag 2 oktober 2022 van 10 tot 12 uur 

Waar : Hey, Pannenstraat 138, 8300 Knokke-Heist 

 
In het kader van de week van de Zwinstreek vertellen Koen Bovée 
en Gerry De Mol je meer over de metamorfose van Sincfala, 
Museum van de Zwinstreek naar belevingscentrum HEY. Je komt 
te weten welke visie achter alle vernieuwingen zit en met welke 
uitdagingen dit duo aan de slag ging om te slagen in hun opzet. 
 
Reserveren kan via tel. 050 630 430 of via het onthaal van 
Cultuurcentrum Scharpoord. 
 
 
 
 
 

Lezing “Het genetisch geheugen van 
Vlaanderen” door Prof. dr. Maarten 
Larmuseau 
 
Wanneer : zondag 16 oktober 2022 om 10 u. 

Waar : Leeszaal Bibliotheek Scharpoord (1ste verdieping), Maxim 
Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist. 

 
Ieder van ons heeft via het DNA een uniek en levend 
archiefdocument overgeërfd. Genetici gaan daarom als 
archeologen in het genetisch materiaal op zoek naar sporen uit het 
verre en recente verleden van een bevolking of familie. Tijdens 
deze lezing stelt Prof. dr. Maarten Larmuseau het genetisch 
geheugen van Vlaanderen voor. Hierbij zullen o.a. prehistorische 
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migraties, de Spaanse Nederlanden, koekoekskinderen, 
familienamen en koning Albert I de hoofdrol spelen.  
 
Prof. dr. Maarten Larmuseau is geneticus en bioloog, 
gespecialiseerd in genetische genealogie en genetisch erfgoed. Hij 
is verbonden aan de KU Leuven, UAntwerpen en Histories vzw. 
Zijn wetenschappelijk onderzoek omtrent de historische frequentie 
aan buitenechtelijke kinderen, de genetische achtergrond van 
moederlijnen en familienamen, de genetische identificatie van 
historische relieken van heiligen, Franse en Belgische Koningen, 
en het genetisch onderzoek op basis van archeologische vondsten, 
krijgen veelvuldig internationale erkenning bij collega’s, de media 
en het brede publiek. 
 
 
 
 

Verslag van de lezing "Romeinse forten 
langs de Noordzee. Schakels in een 
kustverdediging?" door dr. Wouter 
Dhaeze op 15 mei 2022 
 
Op zondagmorgen 15 mei 2022 kon bestuurslid Eric Huys 37 
aanwezigen verwelkomen voor de lezing "Romeinse forten langs 
de Noordzee. Schakels in een kustverdediging?" en de spreker, dr. 
Wouter Dhaeze, inleiden. Wouter Dhaeze is cultuurfunctionaris en 
conservator van het Romeins Archeologisch museum te 
Oudenburg. 
 
De belangstelling voor de archeologie van onze streek is in de 
geschiedenis van onze kring zeer goed merkbaar: de lezingen van 
Bieke Hillewaert, Wouter D’haeze, professor Hugo Thoen, Jan 
Trachet en Professor Wim De Clercq zijn daar getuigen van. De 
wetenschap van de archeologie heeft de laatste decennia een ware 
revolutie ondergaan: het cliché van de archeoloog met een 
borsteltje met een emmertje voor de potscherven is reeds lang 
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verleden tijd. De moderne archeoloog maakt meer en meer gebruik 
van allerlei exacte wetenschappen, zoals geologie, geografie, 
genetica, archeogenetica (DNA-onderzoek), forensische 
archeologie, zeer moderne technologieën voor dateringen 
(dendrologie), de allerlaatste kennis betreffende fotografie, 
gezichtsreconstructies via schedels, enz. Deze nieuwe 
werkmethoden resulteren in nieuwe inzichten in de menselijke 
geschiedenis, zoals de oorsprong van de mens, de Romeinen in 
België, de vroegste geschiedenis van Brugge, enz. 
Een recent voorbeeld is de ons allen bekende abdij Ter Doest te 
Lissewege. De Universiteit Gent voerde in het najaar van 2021 een 
onderzoek uit onder leiding van professor Philippe De Smedt. Dat 
gebeurde zonder ingreep in de bodem, via geofysische 
bodemscans. Met geavanceerde bodemsensoren scanden ze de 
weiden ten oosten van de abdijschuur, zonder dat daarbij 
opgravingen werden uitgevoerd. 
 
Spreker Wouter Dhaeze was reeds vroeg in zijn leven gebeten 
door de archeologiemicrobe: vanaf zijn twaalfde hielp hij mee met 
de opgraving van een Gallo-Romeinse villa en het Romeinse kamp 
van Maldegem-Vake. Hij ging na zijn middelbare studies in het 
Sint-Leocollege, archeologie studeren aan de UGent en in 2000 
haalde hij zijn diploma van licentiaat in de archeologie. Zijn 
verhandeling droeg als titel: “Het castellum van Maldegem-Vake. 
Studie van het verdedigingssysteem en de bevoorrading”, 
Universiteit Gent (promotor professor Hugo Thoen). In 2001 werkte 
hij op de archeologische sites van Heinstert en Clairefontaine 
(provincie Luxemburg) en daarna startte hij de opgravingen aan de 
zuidwestelijke hoek van het Romeinse castellum van Oudenburg 
op. Van oktober 2001 tot september 2005 was hij verbonden aan 
de vakgroep archeologie van de Universiteit van Gent waar hij de 
opgraving van het castellum van Maldegem-Vake uitwerkte en de 
materiele cultuur van enkele andere militaire sites bestudeerde. Hij 
was toen ook betrokken bij de opgravingen in Pessinus (Turkije) en 
de veldprospecties in de Potenza Vallei (Italië). In 2006 en 2007 
werkte hij in opdracht van het VIOE (Vlaams Instituut voor het 
Onroerend Erfgoed) als projectarcheoloog op de site Menen-
Kortewaagstraat.  
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Sedert 2008 is Wouter Dhaeze werkzaam in Oudenburg als 
stadsarcheoloog. In 2011 doctoreerde hij aan de Gentse 
Universiteit met een proefschrift over de Romeinse kustverdediging 
langs de Noordzee en het Kanaal van 120 tot 410 na Christus. In 
deze studie spelen de Romeinse castella van Aardenburg, 
Oudenburg, Maldegem-Vake en de vlootbasis van Boulogne-sur-
Mer een belangrijke rol. 
 
Wouter Dhaeze startte zijn lezing met het tonen van een kaart van 
de Nederlanden in de tijd van de Romeinen, Gallia Belgica. De 
Romeinse kustverdediging is een complex thema, omdat er veel 
materiaal is weggespoeld door erosie. Sites op het continent 
werden in het verleden ook ontmanteld, o.a. Aardenburg en 
Oudenburg. Dit in tegenstelling tot Engeland, waar de overblijfselen 
beter bewaard zijn. Er zijn ook weinig epigrafische bronnen: welke 
legereenheden waren er gelegerd en waren er monumentale 
inscripties op hoofdgebouwen? 
Er is aangetoond dat er op de site Katwijk-Brittenburg (bij Leiden) 
een Romeins fort was dat door de zee weggespoeld is. In Engeland 
zijn de ommuringen van een aantal Romeinse kustforten 
opmerkelijk goed bewaard gebleven. Er was daar ook een grotere 
belangstelling voor die forten. 
 
De kennis over de kustforten is beperkter dan die over de 
landlimes, die zuivere en harde grenzen van het Romeinse Rijk 
waren. Vroeger onderzoek werd voornamelijk gedaan in Engeland, 
met hun goed bewaarde forten. Bij ons werden de kustforten 
stiefmoederlijk behandeld. Er was een verschil in functie tussen de 
Britse kustforten en die op het continent. Bij ons dienden ze als 
kustverdediging. In Engeland werden ze door de Romeinse keizers 
ook gebruikt voor andere doeleinden: o.a. om Germaanse piraten 
tegen te houden, als verdediging tegen een invasie van een 
tegenkeizer en om de communicatielijnen tussen het continent en 
Engeland vrij te houden. 
 
Onze kustregio was van strategisch belang voor de handel met 
Brittannië, voor troepentransporten naar Brittannië, voor vervoer 
van materiaal en levensmiddelen voor de forten in Engeland. Er 
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was een samenwerking tussen handelaren en militairen. Er werden 
grote en kleine havens gebouwd. De grote werden kunstmatig 
aangelegd, met pakhuizen. Voorbeelden hiervan zijn Colijnsplaat, 
Boulogne-sur-Mer en Voorburg. Colijnsplaat lag aan de monding 
van de Schelde. Er bevond zich daar een altaar voor Nehalennia, 
de beschermgodin van de zeelieden, dat bezocht werd voor een 
goede vaart. Boulogne-sur-Mer had een goed beschutte haven en 
was een belangrijke vlootbasis. Van hier vertrokken invasievloten 
richting Brittannië, onder Julius Caesar en onder keizer Caligula. 
De haven in Voorburg (Forum Hadriani), nabij Den Haag in 
Nederland, was kunstmatig aangelegd. 
 
In onze streek waren er geen zuivere militaire havens. 
In Brugge werden eind 19de eeuw in de wijk Fort Lapin fragmenten 
van Romeinse boten gevonden. 
Ook Oudenburg en Aardenburg waren voorzien van een 
haveninfrastructuur. 
 
Wouter Dhaeze had het vervolgens over het militaire dispositief: 
enerzijds de Romeinse vloot, anderzijds het landleger. 
Er waren twee vloten: de classis Britannica en de classis 
Germanica. De eerste diende om de vaarroute tussen Brittannië en 
het Europese vasteland te vrijwaren, de tweede, voor de 
Nederlandse kust, om de Rijngrens te bewaken. 
Wat het landleger betreft werden er kleine inlandse forten langs de 
Limes van de Rijn ingeplant. Vanaf het midden van de 2de eeuw 
was er de Pax Romana, gekenmerkt door een langdurige politieke 
stabiliteit in het Romeinse Rijk gedurende ongeveer twee eeuwen 
vanaf het begin van de jaartelling. 
Het Castellum Maldegem-Vake werd opgericht in 170-172 na Chr. 
en had te maken met de verdediging tegen Germaanse stammen. 
De Castella van Oudenburg en Aardenburg lagen op een 
knooppunt van belangrijke waterwegen en landwegen. De beide 
forten opereerden in tandem. 
 
Oudenburg werd opgericht ca. 180-200 en Aardenburg ca. 170-
190. De eerste fase bestond uit houtbouw en was ongeveer 10-20 
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jaar in gebruik. Bij latere fasen (vanaf 260) werden ze opgetrokken 
in steen afkomstig uit Doornik. 
De oprichting van beide castella gebeurde onder keizer Commodus 
in nasleep van invallen over zee door de Chauken, een Germaanse 
stam, en een Romeinse campagne naar Schotland. 
 
De forten van Oudenburg en Aardenburg bevatten ook ruiterij 
eenheden. Archeologen hebben in de forten heel wat vondsten van 
paardentuig aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van 
paarden en ruiters. 
 
In de derde eeuw bevatte het castellum van Oudenburg een militair 
hospitaal of valetudinarium. Dit was op te maken uit frappante 
overeenkomsten met grondplannen uit Noord-Engeland en 
Bulgarije. De archeologen vonden ook medische instrumenten 
zoals pincetten, een oorlepeltje, een naald, een sonde en 
fragmenten van zalfplaatjes. 
 
Ca.260-285/295, in de periode van de Gallische Keizers, 
voorzagen de Romeinen de forten van Oudenburg en Aardenburg 
van omwallingen in steen. Deze omwallingen waren zeer zeker ook 
een prestigekwestie en wijzen ontegensprekelijk op het 
toegenomen geostrategisch belang van onze kuststrook. In die 
periode was er ook een grotere activiteit van Germaanse stammen, 
o.a. de Franken. 
 
De forten van Oudenburg en Aardenburg waren bouwtechnisch 
identiek. Ze werden door dezelfde mensen gebouwd en bemand. 
Er zijn archeologische argumenten dat de muren meestal wit 
bepleisterd waren. 
 
Piraterij nam dramatische proporties aan. In 286 na Chr. bevond 
zich in Boulogne-sur-Mer een vlootcommando tegen piraten. De 
commandant van die vloot was Carausius, een West-Vlaming, die 
echter met een deel van de vloot naar Engeland vluchtte om daar 
een Brits tegenrijk op te richten. 
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Het castellum van Oudenburg kende een gewelddadig einde. De 
oorzaak is echter niet bekend. Het castellum van Aardenburg werd 
door de Romeinen opgegeven. 
 
Het fort in Oudenburg werd ca. 325/330 gerecupereerd onder 
keizer Constantijn. Op begraafplaatsen werden fibulae gevonden. 
Dit waren onderscheidingen voor officieren van het Romeins leger. 
 
Ca. 380-430 werd het Oudenburgse castellum opnieuw hergebruikt 
in de periode van keizer Gratianus (367-383). Toen waren er 
Germaanse troepen in dienst van de Romeinen in het fort. Na 430, 
het einde van de Romeinse tijd (het jaar 430 wordt als eindpunt 
genomen omdat de Romeinse import toen stopte) was er wel nog 
een bewoningscontinuïteit in de omgeving van het fort. Ook 
Germaanse eenheden met hun families vestigden zich langs de 
kust, o.a. in villa-complexen. 
 
Helemaal op het einde van de Romeinse aanwezigheid in onze 
streken duikt de naam Litus Saxonicum (“Saksische Kust”) op voor 
de kustverdedigingslinie als geheel, zowel in Brittannië als op het 
continent. Deze verdedigingsgordel is genoemd naar de Saksen, 
een door de Romeinen gegeven verzamelnaam voor Germaanse 
stammen die langs de Noordzeekust van Noord-Holland tot Jutland 
woonden en onze gebieden teisterden in de vierde en vijfde eeuw. 
De naam verwijst naar hun favoriete wapen, de sax, een eerder 
kort steek- en slagwapen. 
 
Wat was de reden van het militaire dispositief langs de kust in de 
Romeinse tijd? 
1. Controle van de handel en de scheepvaart 
2. Grenscontrole 
3. Opvangen van raids (kustverdediging) 
4. Bewaken van communicatielijnen met Engeland 
5. Opvangen van troepen op doortocht 
 
De kustverdediging was statisch en passief. Er was een lange 
reactietijd van de eenheden. De infanterie verplaatste zich over 28 
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km in 5 uren en de ruiterij deed 60 km in 5 uren. De 
kustverdediging was nooit volledig of echt effectief en was duur. 
 
Er zijn nog altijd kennislacunes over de kustverdediging: o.a. waren 
torens (uitkijktorens) aanwezig of niet? 
 
Na afloop van de lezing werd Wouter Dhaeze bedankt door 
bestuurslid Eric Huys. Het onderzoek over de forten en de 
Romeinse kustverdediging heeft de kennis over onze streek weer 
d. Vervolgens werd door Museum Sincfala aan de aanwezigen een 
drankje aangeboden in Café Cultuur. 
 

Marc De Meester 
 
 
 
 

Nieuwe publicatie 

EOS Special Noordzee 
 
De EOS Special Noordzee zet het Belgisch mariene onderzoek in 
de kijker. 
 
De oceanen en zeeën, en in het bijzonder de Noordzee, hebben 
veel te vertellen. In een 130 pagina's tellende speciale uitgave – die 
tot stand kwam met de intense medewerking met het VLIZ (Vlaams 
Instituut voor de Zee), ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en 
Voedingsonderzoek) en KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen) – gaat EOS op zoek naar de verhalen 
achter het zee- en kustonderzoek vanuit verschillende 
perspectieven: je leest onder meer over fossiele resten in 
Zeebrugge, onderwaterdrones die de oceanen verkennen, hightech 
technologie in de visserij en impact van klimaatverandering en 
vervuiling. 
 
Bijzondere aandacht is er in deze editie voor de gebruikers van de 
Noordzee. Eos sprak met garnaalkruiers en hengelaars, die 
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waardevolle data verzamelen voor wetenschappers. Ingenieurs 
geven context bij de data- en stroomkabels die in dikke bundels 
onder de bodem liggen. En men werpt een blik op de sensors, apps 
en sorteerinstallaties die hun weg vinden naar professionele 
vissersvaartuigen. De natuur loopt als een rode draad doorheen het 
nummer. De Noordzee biedt een thuis aan vele habitats. Maar ze 
heeft het zwaar te verduren. Hoeveel plastic kan ze nog slikken? 
Wat betekent de klimaatverandering voor de biodiversiteit? 
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De 130 pagina’s tellende Eos Special Noordzee is voor 12,50 Euro 
te koop in de dagbladhandel en online via de Eos-website: 
https://www.tijdschriftenwinkel.be/collections/eos-
specials/products/eos-wetenschap-special-noordzee 
 
 
 
 

Agentschap Onroerend Erfgoed vindt 
resten van 15de-eeuws Bourgondisch 
vrachtschip op werf in Oostende 
 
Op een bouwwerf in de Torhoutsesteenweg in Oostende heeft het 
agentschap Onroerend Erfgoed resten van een vijftiende-eeuws 
Bourgondisch vrachtschip gevonden. Een unieke archeologische 
vondst, want van dergelijk type schepen is zeer weinig bewaard 
gebleven. 
 
Het archeologisch onderzoek door het Agentschap Onroerend 
Erfgoed levert nu een en ander op. Eerder archeologisch 
onderzoek toonde aan dat er mogelijk restanten van een 
scheepswrak op ongeveer 8 meter diepte zouden kunnen liggen. 
Daarom nam het Agentschap Onroerend Erfgoed grondstalen op 7 
tot 9 meter diepte. En met succes: er werden houtresten gevonden 
die in het labo werden onderzocht. Ook bijkomende bodemstalen 
werden verder onderzocht. 
 
Unieke restanten 
En de bevindingen zijn spectaculair: het blijken belangrijke houten 
elementen te zijn afkomstig van een vijftiende-eeuws Bourgondisch 
vrachtschip. Geen zogenaamde Kogge of Hanzeschip, maar wel de 
Vlaamse tegenhanger. Dit was wellicht een groot schip want de 
plankresten zijn ongeveer 8 cm dik. Van dergelijk type schepen is 
heel weinig bewaard gebleven. Een erg interessante en unieke 
vondst waar de archeologen bijzonder opgetogen mee zijn. 
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Bewaring in situ 
Deze restanten worden wellicht niet opgegraven maar ‘in situ’ 
bewaard. Het is technisch immers een hele uitdaging om op 
dergelijke diepte te gaan opgraven. Het funderingsplan van de 
bouwheer is ondertussen gewijzigd zodat de locatie waar het 
scheepswrak zich bevindt, zoveel mogelijk wordt ontweken. 
 
Bron: Krant van West-Vlaanderen, 29 juni 2022 
 
 
 
 

Nieuwe publicatie 

Bestemming België. Een geschiedenis 
van toerisme in dertien etappes (1830-
2030) 
 
Auteurs: Andreas Stynen en Gerrit Verhoeven 
 
Ooit was België een topbestemming. Toeristen stroomden van 
heinde en verre toe om van een streepje zon aan de Belgische kust 
te genieten, de ruwe Ardense valleien te ontdekken of door één van 
onze kunststeden te struinen. Dat bruisende toerisme liet zijn 
sporen na in het landschap: van de luxueuze villa’s en hotels uit de 
Belle Époque in Westende tot de verroeste wandelwegwijzers in 
Wépion. Met dat erfgoed als ankerpunt brengt “Bestemming België” 
die turbulente toeristische ontwikkeling in kaart, van het prille begin 
in Waterloo in 1815 tot het heden.  
 
Oostende, ooit een Europees kruispunt van trein- en maritiem 
passagiersverkeer, heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de 
ontwikkeling van het toerisme in ons land in de voorbije anderhalve 
eeuw. Niet in het minst door haar ligging aan zee en de 
aanwezigheid van Leopold II.  
Oostende is lange tijd een van de belangrijkste schakels geweest 
tussen de bakermat van het reizen, Engeland met kuuroorden, en 
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de Grand Tours van de adellijke jeugd die na gedane studies het 
Europese vasteland verkende. 
 
In “Bestemming België” zien de diverse auteurs een hoopvolle 
proloog in de nadagen van de slag bij Waterloo waar één dag na 
de veldslag al de eerste ramptoeristen verschenen en kort daarop 
een eerste reisgids. Tijdens het interbellum trok wie het zich 
permitteren kon naar het rustiger en mondaine Het Zoute of De 
Haan of reisde toen al naar zonniger oorden. 
 
De wet op de zondagsrust (1905) en de congé payé (1936) bracht 
ook de simpele arbeider met de “trains de plaisir” naar de kust. Wie 
langer bleef vond een goedkoop alternatief in een familiepension, 
zomerappartementje of een camping. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog wist de kust zich verrassend snel 
toeristisch te herpakken. In juli 1945 is er alweer enige 
strandactiviteit te bespeuren. 
 
De eerste autosnelweg van ons land, de voor velen betaalbare auto 
en de directe spoorverbinding voert voor het eerst de massatoerist 
aan die zich een paar decennia later als tweedeverblijver of 
dagjesmens blijft manifesteren. 
 
In een ander hoofdstuk schetst Marc Constandt de toeristische 
expansie van Westende, komt het kampeertoerisme aan bod, en 
het fronttoerisme en het toerisme in de kunststeden. 
 
Andreas Stynen is (cultuur)historicus en docent erfgoedstudies aan 
de KU Leuven. 

Gerrit Verhoeven is (cultuur)historicus en docent erfgoedstudies 
aan de Universiteit Antwerpen. Hij is ook wetenschappelijk 
medewerker aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 
in Brussel. 
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“Bestemming België. Een geschiedenis van het toerisme in dertien 
etappes (1830-2030)”, is uitgeven bij uitgeverij Ertsberg en telt 272 
pagina’s. ISBN: 9789464369502 
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