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Lezing "De pest in middeleeuws
Vlaanderen" door Joren Vermeersch
Wanneer : zondag 27 maart 2022 om 10 u.
Waar : Leeszaal Bibliotheek Scharpoord (1ste verdieping), Maxim
Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist.

In 1349 werd Vlaanderen getroffen door een catastrofe die een
derde van de hele Europese bevolking meenam in het graf: de
Zwarte Dood. De pest was wellicht een van de grootste rampen uit
onze geschiedenis. Meedogenloos sloeg de ziekte toe: rijk noch
arm werd gespaard.
Historicus Joren Vermeersch ontkracht de mythe dat Vlaanderen
minder hard getroffen werd dan andere streken. Die plotse terugval
in bevolking bracht onverwacht zware economische gevolgen met
zich mee, die resulteerden in sociale conflicten en migratiegolven.
Dat zorgde voor een felle politieke tegenreactie in heel Europa.
In een wervelende stijl en gestaafd door talloze archiefbronnen
vertelt de auteur hoe de Zwarte Dood Vlaanderen en Europa voor
altijd veranderde.
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Publicatieprijs, genaamd “I.J. de Kramerprijs”
De vereniging voor molinologie TIMS Nederland en Vlaanderen
maakt bekend dat zij een publicatieprijs, genaamd “I.J. de Kramerprijs”, ter waarde van € 1000,00 uitlooft aan de auteur(s) van een
recente publicatie of een manuscript met een wezenlijke bijdrage
aan de verdieping van de molinologische kennis binnen het
Nederlandse taalgebied. De vereniging beoogt hiermee het
molinologisch
onderzoek
en
de
publicatie
van
onderzoeksresultaten te stimuleren. Alleen studies die op eigen,
origineel onderzoek zijn gebaseerd, dingen mee.
Gegadigden dienen zich schriftelijk te melden bij het secretariaat
vóór 1 juni 2022 onder bijvoeging van drie exemplaren van hun
werk. Een deskundige jury, die wordt samengesteld afhankelijk van
de ingezonden onderwerpen, zal deze beoordelen en de winnende
studie selecteren. De uitreiking van deze prijs is voorzien tijdens de
TIMS–Nederland
en
Vlaanderen
Najaarsbijeenkomst
in
oktober/november 2022. De precieze voorwaarden zijn te vinden
op de website: https://molenkunde.eu/vereniging.
Voor nadere inlichtingen en een schriftelijke versie van de
voorwaarden kan men contact opnemen met volgend adres. Ook
de inzending kan naar dit adres gestuurd worden.
Secretariaat TIMS-Nederland en Vlaanderen, p/a Don Werts,
Kleefkruid 11, 5432 EG Cuijk, Nederland.
E-mail: secretariaat@molenkunde.eu
Reglement publicatieprijs genaamd “I.J. de Kramer-prijs”
1. Naam, omvang frequentie en uitreiking
De vereniging voor molinologie TIMS - Nederland en Vlaanderen
looft eenmaal in de twee jaar een prijs uit voor een gedegen en
vernieuwende molinologische studie of incidenteel voor een
oeuvre.
Prof. J.M. dos Santos Simões, organisator van het eerste TIMSsymposium in 1965, omschreef molinologie als volgt: “Molinologie
is de beschrijving en studie van molens en andere mechanische
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apparaten die gebruik maken van de kinetische energie van wind of
water als drijfkracht om maal-, pomp-, zaag-, pers- en volmachines
aan te drijven. Meer specifiek richt molinologie zich op de kennis
van de traditionele machinerieën die veroordeeld zijn te verdwijnen
als gevolg van moderne technologische en economische
ontwikkelingen; ze vormen aldus een hoofdstuk in de geschiedenis
van de beschaving. Tegenwoordig worden ook door spierkracht
aangedreven molens en maalderijen als onderdeel van de
molinologie gezien.
De prijs is genoemd naar de eminente molinoloog I.J. de Kramer
(1919-1994), die in Nederland en Vlaanderen veel heeft betekend
voor het vakgebied.
De prijs bestaat uit een geldbedrag ter grootte van € 1000.
De uitreiking aan de auteur(s) voor een ingezonden publicatie
geschiedt in beginsel tijdens de najaarsbijeenkomst van TIMS
Nederland en Vlaanderen in even jaren. De incidentele uitreiking
aan de auteur voor zijn oeuvre geschiedt in beginsel tijdens de
najaarsbijeenkomst van TIMS Nederland en Vlaanderen in oneven
jaren.
2. Doelstelling en criteria
• Het doel van de prijs is het stimuleren van het verrichten van
gedegen molinologisch onderzoek en de publicatie van kwalitatief
hoogwaardige molinologische studies in het Nederlandse
taalgebied. De ingediende studies dienen aan de volgende criteria
te voldoen.
• Zij zijn in beginsel in de Nederlandse of Engelse taal geschreven.
Over deelname van inzendingen geschreven in een andere dan
de Nederlandse of Engelse taal beslist de jury na overleg met het
bestuur.
• Zij hebben in beginsel betrekking op het grondgebied van
Nederland en/of Vlaanderen. In overige gevallen beslist de jury in
overleg met het bestuur.
• Zij hebben voldoende molinologische relevantie.
• Zij zijn gebaseerd op gedegen en origineel eigen onderzoek
(archieven, veldwerk, etc.) en voegen nieuwe elementen toe aan
de bestaande molinologische kennis.
5

• Zij streven bij voorkeur naar integratie van verschillende
disciplines en perspectieven.
• Zij hebben - voor wat betreft de ingezonden studies - een omvang
van minimaal 8000 woorden.
• Zowel reeds verschenen publicaties als manuscripten kunnen
worden ingediend. Reeds uitgebrachte publicaties mogen niet
langer dan vier jaar vóór de sluitingsdatum van de inzendtermijn
verschenen zijn. Publicaties of manuscripten waarvoor de I.J. de
Kramerprijs is uitgereikt kunnen niet voor een tweede keer worden
ingediend.
• Deelname is niet beperkt tot auteurs uit de molenwereld, maar
staat nadrukkelijk ook open voor auteurs uit bredere kring. Er
wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen auteurs die vanuit
hun (eventueel wetenschappelijke) professie en auteurs die uit
eigen belangstelling op molinologisch gebied onderzoek doen.
Een studie mag meer dan één auteur hebben.
3. Fonds
Voor de prijs is een apart fonds (het “I.J. de Kramer-fonds”)
ingesteld. Hierin kunnen vrijwillige bijdragen, legaten e.d. worden
gestort. TIMS Nederland en Vlaanderen heeft sinds 2008 de ANBIstatus, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Het fonds zal niet
worden gevoed uit contributies of abonnementsgelden. Legaten die
TIMS Nederland en Vlaanderen zonder specifiek doel ontvangt,
kunnen bij bestuursbesluit in het fonds worden gestort. Mocht het
fonds onvoldoende groot zijn om de prijs van € 1000 uit te keren,
dan beslist het bestuur over de in zo’n geval te volgen procedure.
4. Procedure I.J. de Kramer-Prijs voor ingezonden publicaties.
De uitnodiging tot indiening van publicaties en manuscripten zal
tenminste één jaar voor de uitreiking van de prijs geplaatst worden
op onze website www.molenkunde.eu Tevens wordt het voor
plaatsing aangeboden aan diverse relevante tijdschriften
waaronder Molinologie.
In de uitnodiging worden auteurs opgeroepen zich bij het
secretariaat van de vereniging te melden met een manuscript of
recent verschenen studie. Deze moeten in drievoud worden
ingezonden om mee te doen. De ingezonden manuscripten of
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artikelen zullen na afloop niet aan de auteurs worden
geretourneerd, maar worden (fysiek) eigendom van TIMS
Nederland en Vlaanderen.
De ingediende publicaties en manuscripten zullen worden
voorgelegd aan een daartoe speciaal – door het bestuur –
aangewezen jury. De jury zal bestaan uit minimaal drie personen,
waar onder in beginsel één afkomstig uit Vlaanderen en één uit
Nederland. Ook wordt spreiding in deskundigheid nagestreefd. Het
staat de jury vrij bij het uitvoeren van haar werkzaamheden
deskundigen te raadplegen. Het bestuur benoemt de jury nadat de
inzendingen bekend zijn. Personen die op een of andere manier
betrokken zijn (geweest) bij een of meer van de ingezonden studies
mogen niet deel uitmaken van de jury. De juryleden treden af na
elke prijsuitreiking, maar kunnen door het bestuur van TIMS
Nederland en Vlaanderen worden herbenoemd.
Het staat de jury en het bestuur vrij om ook zelf publicaties of
manuscripten bij de selectie te betrekken. Een voorwaarde daarbij
is dat vooraf toestemming moet worden verkregen van de auteur(s)
om de publicatie of het manuscript toe te voegen aan de
inzendingen. De aanschafkosten in drievoud daarvan komen voor
rekening van de jury en/of het bestuur.
De jury beslist met meerderheid van stemmen. Er kan slechts één
prijswinnende studie worden aangewezen. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd. Indien geen enkele inzending aan de
gestelde eisen voldoet, zal geen prijs worden uitgereikt. De
inzenders zullen daarvan door het bestuur op de hoogte worden
gebracht.
5. Procedure I.J. de Kramer-prijs voor een oeuvre
Een ieder kan een voordracht bij het bestuur van TIMS-Nederland
en Vlaanderen indienen. Het bestuur kan ook zelf auteurs
voordragen. Voordrachten dienen per e-mail (of schriftelijk) te
worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging en dienen
vergezeld te zijn van een motivering en een overzichtslijst met
publicaties voorzien van titel, gebiedsaanduiding, omvang en
publicatiedatum. Het bestuur beslist met meerderheid van
stemmen. Voor de toekenning van deze prijs kan het bestuur een
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commissie van deskundigen benoemen. In dat geval is het advies
van de commissie bindend.
6. Voorzieningen en inspanningen
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of in geval van
conflicten wordt door het bestuur van TIMS Nederland en
Vlaanderen beslist. TIMS Nederland en Vlaanderen aanvaardt een
inspanningsverplichting om winnende manuscripten gepubliceerd
te krijgen. Op de website www.molenkunde.eu is de laatste versie
van dit reglement te downloaden.

Duinenhandschriften Grootseminarie
digitaal beschikbaar
Geen boek over de roemrijke Duinenabdij, of er zitten wel
afbeeldingen bij uit de rijke collectie handschriften, die erkend zijn
als Vlaams Topstuk. Droomde je er altijd van om die handschriften
zelf eens te doorbladeren? Op je eigen tempo, en stilstaand bij wat
jij leuk vindt? Dat kan nu: digitaal.

Detail uit een Crabbehandschrift uit het Grootseminarie - nr 154/44
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Het Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde participeert in Mmmonk,
een belangrijk Vlaams project. Mmmonk staat voor Middeleeuwse
Monastieke Manuscripten – Open – Netwerk – Kennis. Het is een
samenwerkingsproject van de Openbare Bibliotheek Brugge, de
Universiteitsbibliotheek Gent, het Grootseminarie Ten Duinen in
Brugge en het Bisdom Gent. Het project wordt gesubsidieerd door
de Vlaamse Overheid (departement Cultuur, Jeugd en Media).
Mmmonk stelt de wereldberoemde Duinenhandschriften digitaal
gratis ter beschikking via het internet. De stukken behoren tot de
topcollecties van het Grootseminarie en de Openbare Bibliotheek
van Brugge. Samen met de handschriften van de twee grootste
Gentse abdijen worden ze in één gezamenlijk project toegankelijk
gemaakt.
Eerst is een oplijsting gemaakt van de middeleeuwse handschriften
en is hun materiële toestand nagegaan. Sommige zijn immers
aangetast door inktvraat die letters echt wegvreet, van andere is de
boekband beschadigd. Soms was er dus eerst een restauratie
nodig.
Heel scherpe scanopnames
Ongelooflijk scherpe scanopnames door een gespecialiseerde
firma zijn dan de volgende stap. Die beelden worden als IIIF
(spreek uit als triple ai ef) daarna op internet beschikbaar gesteld.
Dat heeft het voordeel dat je de beelden steeds online kan bekijken
en niet moet downloaden, of vermijdt dat die na enige tijd plots niet
meer te vinden zijn, bijvoorbeeld omdat een update weer eens roet
in het eten gegooid heeft.
Honderden handschriften online
En voilà: honderden manuscripten staan nu online via de website
mmmonk.be. Meer dan 600 handschriften komen uit de bibliotheek
van de Duinenabdij, en net iets meer dan de helft heeft als
herkomst Ter Doest. Dat is de dochterabdij in Lissewege, die weer
met de Duinenabdij versmolt zodat de oude abdijbibliotheken
samengevoegd werden. Daarnaast zijn er een 100-tal van de
Gentse abdijen, en die massa handschriften is nu voor iedereen
toegankelijk. Een schitterende kans om zelf vanuit je luie zetel
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kennis te maken met de vermaarde handschriften van bibliofiele
abten als Jan Crabbe en Robrecht de Clercq, maar ook met de
meer ingetogen theologische, filosofische, natuurwetenschappelijke
of nog andere traktaten van hun voorgangers. In te zoomen tot in
de fijnste details. Website: https://mmmonk.be/

Duinenhandschrift van abt Robrecht de Clercq (Grootseminarie Brugge, nr.
60/69) op de website van Mmmonk.

Bron: Nieuwsbrief Abdijmuseum Ten Duinen, 22 december 2021

Historische abdij Ter Doest goed bewaard
onder de grond
De Provincie West-Vlaanderen liet, in samenwerking met de Stad
Brugge en de Universiteit Gent, in het najaar van 2021 een
geofysisch onderzoek uitvoeren op de site Ter Doest in Lissewege.
De site is eigendom van het kathedraal kerkbestuur Sint-Salvator.
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Het onderzoek leverde verrassende resultaten op, waaruit blijkt dat
de restanten van de voormalige abdij ondergronds nog goed
bewaard zijn gebleven.
Abdij Ter Doest
Vandaag blijft er van de middeleeuwse abdij van Ter Doest,
gesticht in de 12de eeuw, enkel nog de monumentale schuur
overeind. Het was een zusterabdij van de abdij Ten Duinen in
Koksijde en kende lang een bloeiende periode. De hoeve en kapel
aan de toegangsdreef van de erfgoedsite dateren uit de 17de eeuw
en zijn opgebouwd met restanten van de oorspronkelijke abdij.

De schuur van abdij van Ter Doest (foto: Toerisme Brugge / Jan D'Hondt)

In
het
kader
van
enkele
beheerswerken
om
de
landschapselementen zoals bomendreven te herstellen en goed te
onderhouden, werd een geofysisch onderzoek uitgevoerd.
Geofysisch onderzoek
De bovengrondse resten van de abdij zijn beperkt, maar het
vermoeden was dat er ondergronds nog heel wat archeologische
resten te vinden zouden zijn. De Universiteit Gent voerde in het
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najaar van 2021, onder leiding van professor Philippe De Smedt,
een onderzoek uit. 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.

Luchtfoto van Ter Doest (foto: Universiteit Gent)

De resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat net onder het oppervlak het volledige
grondplan van de abdij af te lezen valt, wat wijst op de mogelijke
aanwezigheid van muurresten, fundamenten en vloeren. De
aangetroffen sporen in de centrale weide sluiten duidelijk aan bij
het standaardplan van een cisterciënzer abdijcomplex met
aanwijzingen voor onder andere de mogelijke abdijkerk, het
klooster met pandgang, een sacristiegebouw en kapittelzaal, en
een mogelijk bijkomende kleine pandgang die verbonden is met het
grote klooster.
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Geofysisch onderzoek UGent (foto: Universiteit Gent)

Het is opvallend dat de sporen al net onder het oppervlak aanwezig
zijn, meestal al vanaf 15 cm diepte. Daarnaast blijkt ook uit de
magnetische metingen dat de archeologische sporen mogelijk zeer
goed bewaard zijn gebleven. De aangetroffen resten van de abdij,
en mogelijk zelfs van oudere bewoning op de site, zijn hierdoor een
uniek historisch, archeologisch en wetenschappelijk gegeven.
Verder onderzoek
De resultaten openen heel wat nieuwe kansen voor verder
onderzoek. Dit zal gebeuren in afstemming met Raakvlak, het
agentschap Onroerend Erfgoed en het Regionaal Landschap,
onder wetenschappelijke begeleiding van de UGent.
Het doel is om met Open Monumentendag op 11 september 2022
meer in detail in te gaan op deze resultaten en deze toegankelijk te
maken voor het brede publiek aan de hand van allerlei boeiende
activiteiten.
Bron: UGent nieuws, 15 februari 2022
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Tentoonstelling “Oostende culinair op het
menu”
Oostende is al meer dan tweehonderd jaar een bakermat van
lokale gastronomie en eetcultuur. Van verleden tot heden, de
retrospectieve “Oostende culinair op het menu” neemt je mee door
de unieke geschiedenis van het Oostendse gastronomische
gebeuren.

Ontdek de evolutie van geporseleinde menukaarten tot
hedendaagse menu’s. Ook de Oostendse horeca, de befaamde
Oostendse Hotelschool, de gastronomische weekends, de
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wedstrijd ‘Prosper Montagné’, de Oostendse oesters, het fenomeen
van de gulden boeken, … komen aan bod.
De menukaart staat garant voor een paar hoofdstukken culinaire en
sociale geschiedenis. Vooral vanaf de 19de eeuw, met de
koninklijke interesse, het mondaine kuurtoerisme, de pakketboten,
het kursaalleven, de internationale treinverbindingen… vertelt zo’n
kaart veel meer dan alleen wat er op het bord of in het glas kwam.
De geëxposeerde menukaarten op de tentoonstelling refereren
naar speciale, feestelijke, copieuze maaltijden met diverse gangen
en zijn niet te verwarren met de spijskaarten die in een restaurant
een keuze aan gerechten voorschotelen. Veel menukaarten zijn
qua inhoud en (meestal Franse) taal pure poëzie en de omlijsting
niet zelden het werk van een al of niet vermaard kunstenaar. Zo
zijn er ontwerpen te zien van Ensor, Bulcke en Devolder.
Natuurlijk ontbreken zelden de tomate aux crevettes en de
Oostendse oesters op de kaarten. Die laatste tooien al de kaart van
het restaurant Au boeuf à la mode in Parijs in 1817.
De tentoonstelling werd samengesteld door heemkring ‘De Plate’
en toont een selectie uit de collectie van de heemkring aangevuld
met objecten uit privéverzamelingen.
De tentoonstelling loopt van 5 februari tot 26 september 2022 in het
Stadsmuseum Oostende, Langestraat 69, 8400 Oostende. Prijs:
basistarief: 5,00 €. Reservatie via 059 51 67 21 of via e-mail:
stadsmuseum@oostende.be.

Volgende lezing van Sint-Guthago op
zondag 15 mei 2022
Op zondag 15 mei 2022 om 10u00 vindt de lezing “Romeinse
forten langs de Noordzee” plaats. Meer details over deze activiteit
volgen in de Tijdingen van april en mei 2022.
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