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Lezing “Romeinse forten langs de
Noordzee. Schakels in een
kustverdediging?" door dr. Wouter
Dhaeze
Wanneer : zondag 15 mei 2022 om 10 u.
Waar : Leeszaal Bibliotheek Scharpoord (1ste verdieping), Maxim
Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist.

Aan de Britse zijde van de Noordzee en het Engels Kanaal zijn de
ommuringen van een aantal Romeinse kustforten opmerkelijk goed
bewaard gebleven. Ze kregen veel aandacht van Britse
wetenschappers die de redenen waarom ze werden opgetrokken,
probeerden te ontrafelen. Voor de – veel minder goed of niet
bewaarde – Romeinse kustforten en andere militaire installaties
langs de continentale zijde van het Kanaal en de Noordzee kwam
de interesse pas recenter op gang. Nieuwe ontdekkingen,
uitwerking van oud onderzoek, en synthetiserend onderzoek door
Vlaamse en Nederlandse archeologen maakten bijvoorbeeld
duidelijk dat niet alleen Oudenburg een kustfort had, maar ook
Aardenburg en de door de zee weggespoelde site KatwijkBrittenburg (bij Leiden).
Wouter Dhaeze neemt het publiek 2000 jaar terug in de tijd en
bekijkt de rol van deze forten. Hij legt uit dat ze een rol speelden in
het beschermen van de kritieke handelsinfrastructuur langs dit
blootgestelde deel van de noordelijke grens van het Romeinse Rijk.
Hij zal betogen dat deze forten niet alleen belangrijk waren in het
kader van kustverdediging, maar ook in grenscontrole,
communicatie, logistiek en transportbeveiliging. Bijzondere
aandacht is er voor recente ontdekkingen en de situatie langs de
Vlaamse Noordzeekust.
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Verslag van de lezing “De Zwinregio
tegen het canvas van Pourbus“ door Jan
Trachet op 20 februari 2022
Op 20 februari 2022 verwelkomde Jan Tilleman in de leeszaal van
de bibliotheek Scharpoord 55 toehoorders voor de lezing door dr.
Jan Trachet. In het kader van zijn postdoctoraal onderzoek besprak
hij zijn bevindingen van de kaart van Pourbus. Die is uniek in 16de
eeuws West-Europa omwille van haar grootte en topografische
correctheid. Pourbus werkte er 10 jaar aan: hij kreeg de opdracht in
1561, kreeg een boete in 1568 omdat ze nog niet af was en legde
er de laatste hand aan in 1571.

Van de oorspronkelijke kaart blijft slechts de rechterbovenhoek
over. Die valt te bezichtigen in het Groeningemuseum. Omdat de
originele kaart op een doek van mindere kwaliteit werd geschilderd
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en vaak werd op- en afgerold, schilferde ze af en werd er al in 1597
een getrouwe kopie van gemaakt door Pieter Claeissens. Deze
kopie is te zien in het Stadsarchief van Brugge en meet 3 m hoog
en 6 m breed. Het originele doek van Pourbus (1,51 m hoog en
3,22 m breed) beeldt Brugge en het gebied ten noordoosten ervan
af. De kopie van Claissens toont het volledige rechtsgebied van de
kasselrij van het Brugse Vrije, dat reikte tot aan de IJzer.
Tot nog toe was de kaart enkel door kunsthistorici bestudeerd. Zij
noemden haar de Heraldische Kaart omwille van de vele stads- en
dorpswapens. Ze bespraken de kunsthistorische kant (zoals de
cartouche met de legende), maar verder ging hun onderzoek
nauwelijks. Jan Trachet ging daarentegen dieper in op de inhoud.
Dankzij een nieuwe digitale fotografie is het mogelijk de details
nauwkeurig te bekijken en analyseren. Daartoe werden maar liefst
680 foto’s genomen en hoog kwalitatief fototoestel dat op een
frame gemonteerd was om exact om de 10 cm een foto te nemen.
Hierdoor kwamen niet eerder geziene details aan het licht, zoals de
huisjes die amper 1 mm groot zijn. De witte huisjes verbeelden
vakwerkhuizen; de rode huizen in baksteen. In Damme stond op
het galgenveld ten oosten van de stad een galg geschilderd, maar
daar is de verf op de kaart van Pourbus afgeschilderd; nu blijkt dat
er wel nog de slagschaduw te zien is.
Ook de karteringstechniek werd onderzocht. Infraroodfotografie
legde de ondertekening bloot. Daaruit bleek dat Pourbus werkte
met een rasterpatroon van 50 roeden op 50 roeden. Vergelijking
van zijn kaart met hedendaagse kaarten toont dat ze op 80 m
nauwkeurig is. Die accuratesse is te danken aan de
driehoeksmeting die Pourbus toepaste. Ze werd in 1533 te boek
gesteld door Gemma Frisius. Driehoeksmeting maakt gebruik van
de eigenschap dat een driehoek volledig te bepalen is als één zijde
en de twee aanliggende hoeken gekend zijn. Daartoe beklom
Pourbus de torens van kerken en belforten. Op de kaart zijn die
observatiepunten te herkennen aan een klein gaatje in het canvas:
daar had Pourbus zijn passer geprikt om cirkels te trekken, naar
voorbeeld van Frisius. Vanuit die centrale punten, zoals de kerk
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van Cadzant vertrekken haarfijne richtlijnen naar het belfort en het
kasteel van Sluis.
Naast de bestaande dorpen en steden geeft de kaart ook enkele
kunstmatige heuvels weer waarop in de hoge middeleeuwen
mottekastelen stonden waarvan de woontoren in de tijd van
Pourbus al verdwenen was. In Zwankendamme rest van het 13deeeuwse mottekasteel enkel een kale heuvel. Bij Steenbrugge is
dan weer de typische dubbele ringgracht van een
laatmiddeleeuwse site met walgracht te zien. De kaart is ook
interessant voor dorpen zoals Schoondijke die in de Tachtigjarige
Oorlog door inundaties zullen verdwijnen. Toen verdwenen ook
veel typisch middeleeuwse, kleine polders. De vergelijking met
huidige kaarten toont hoe ze heringepolderd werden als grote
rechtlijnige polders. Recent gemaakte, detailleerde reliëfkaarten
tonen dan weer dat sommige middeleeuwse dijken tot op heden
bewaard zijn in het landschap. De dijken op de kaart zijn opvallend
door hun witte kleur; de landwegen zijn bruin. De beken tussen de
wegen zijn dikwijls foutief weergegeven omdat Pourbus er minder
belang aan hechtte. Wel heel opvallend zijn de wielen in de dijken.
Jan Trachet telde maar liefst 50 plekken waar men na een
dijkdoorbraak de dijk met een wiel, een dijk in de vorm van een
halve cirkel, had hersteld. De Blankenbergse dijk heeft drie zulke
wielen. Ook in Oostkerke, nu in de tuin van restaurant de Siphon,
ligt er zo’n wiel. Hij is gekend als de Meerminnenput. Het
omslagvignet van de Tijdingen beeldt de meermin af die de
ondergang van de bloeiende havenstad Damme voorspelde en
daarna jammerlijk van haar vrijheid beroofd, kwam te sterven in de
Meerminneput te Oostkerke. De put is een wiel d.i. het gevolg van
een breuk in de Dijk van de Kerkwatering van Oostkerke, die langs
het Zwin lag. De dijkbreuk die deze wielput achterliet, werd
dichtgemaakt door de aanleg van een vingerling, d.i. een
boogvormig stuk dijk, op de buitenzijde van de dijk, dus op de kant
naar het Zwin. (zie het artikel van René de Keyzer in Rond de
poldertorens van 1975/1, te raadplegen op Zwinstreek.eu).
Pourbus had ook oog voor de rabatten, herkenbaar aan hun grote
wielraderen waarmee de deuren van de keersluizen werden
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opgetrokken. Bruggen duidde hij aan met 4 plankjes over de
waterlopen. De kaart wou benadrukken dat de opdrachtgever, het
Brugse Vrije, hoewel het bij de kust lag, toch goed beschermd was
door dijken en erg rijk was aan groene weiden voor veeteelt, die
meer opbracht dan akkerbouw. De polders onderscheiden zich
duidelijk van de bruinere zandstreek. De overheersende kleur is
dan ook groen, wat ongebruikelijk was voor landkaarten in de 16de
eeuw. Er zijn opvallend weinig schepen en de waterlopen zijn veel
smaller en minder prominent aanwezig dan bij de Kaart van Marcus
Gerard; die kaart uit 1562 moest de toegankelijkheid van Brugge
voor de scheepvaart promoten terwijl het Brugse Vrije haar
inkomsten haalde uit de landbouw.
Pourbus kreeg ook als opdracht de grens van het Brugse Vrije en
de andere rechtsgebieden aan te duiden want rond de meeste
steden zijn rondom rode paaltjes geschilderd. De jurisdictie van de
steden reikte een stuk buiten de vestingen. De paallanden rond
Brugge, Damme, Oostburg,… zijn duidelijk, maar niet die van
Aardenburg. Ten westen van Mude zijn er wel palen, maar ten
oosten geen, wellicht omdat daar de dijken als grens dienen. Waar
in Knokke een dijk ontbreekt staan op de scheiding met de duinen,
het gebied dat eigendom was van de vorst, een reeks van 7 palen.
Naast die grenspalen zijn er nog paaltjes waarvan de functie nog
niet duidelijk is. Rond Hoeke en Monnikerede ontbreken dan weer
palen op de kaart, terwijl er wel degelijk waren.
De opdracht tot het maken van de kaart kan ook verband houden
met juridische conflicten, zoals tussen Watervliet en het Brugse
Vrije en met de oprichting van het Bisdom Brugge in 1559, dat
hetzelfde gebied besloeg als het Brugse Vrije. Daarnaast was het
een pronkkaart, een statussymbool, die moest kunnen wedijveren
met de kaart die Marcus Gerards voor Brugge in 1562 had
afgewerkt.
Tenslotte kan de evolutie van de inpoldering geschetst worden aan
de hand van de kaart. De oudste relicten zijn de spegelswegen, de
schaapdriftwegen langs waar in de vroege middeleeuwen de
herders hun kudde van de schorrengebieden naar de
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hoofdboerderij in de zandstreek brachten bij storm; de
knuppelpaden naar de scaperieën zijn aangeduid als rechte bruine
lijnen in noord-zuidelijke richting. Ten oosten van Damme lopen er
drie. De weg Spegelsweg langs het kasteel van Oostkerke vormde
een ononderbroken weg met wat nu Hulsterlo heet. De
schapenweg werd onderbroken door de stormvloed die het Zwin
vormde. Mogelijk die van 1134. Ter hoogte van de rechteroever
van het Zwin duiden de dijken de opeenvolgende inpolderingen van
de zeearm. In Pourbus’ tijd vormde de Graaf Jansdijk nog de
zeewering en is ten noorden duidelijk het schorrengebied
weergegeven. Jan Trachet toonde met een vergelijking met
hedendaags kaartmateriaal mooi de inpoldering van later eeuwen.
Het is de bedoeling de kaart te ontsluiten voor het grote publiek en
alle elementen aanklikbaar te maken opdat bij elke dijk, sluis,
gehucht,… informatie gegeven wordt. Die info kan komen van
burgerparticipatie zoals het in 2016 opgestarte van de Brugse kaart
van Marcus Gerards.

Caroline Terryn
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Voorjaarssymposium “Versiering,
verminking en verandering van het
menselijk lichaam doorheen de
geschiedenis”
Op zaterdag 21 mei 2022 vindt het voorjaarssymposium plaats van
Montanus, Het Collegium Medico-Historicum Brugense.
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Programma
8u15. Onthaal
9u00. Inleiding door Dr. William De Groote, voorzitter Montanus
vzw
Sessie I. Lichaamsversiering
Sessievoorzitter: Dr. William De Groote
9u15. Tatoeage, de taal van de huid als spiegel van de ziel
Dr. William De Groote
10u00. Complicaties bij tatoeage en piercing
Dr. Christa De Cuyper
10u30. Koffiepauze
Sessie II. Van lichaamsversiering naar –verminking
Sessievoorzitter: Bob Vanhaverbeke
11u00. Van schaamplapje over peniskoker tot tanga
Prof. Em. Dr. Philip Van Kerrebroeck
11u30. De voorhuid: erop of eraf?
Dr. Johan Mattelaer
12u05. Vrouwelijke castratie - of genitale verminking bij meisjes en
vrouwen?
Mevrouw Assita Kanko, Europees parlementslid
12u30: Alcoholvrije lunch in het Vives cafetaria
Sessie III: Lichaamsverminking
Sessievoorzitter: Prof. Em Dr. Paul Defoort
13u30. Castratie, eunuchen en harems
Dr. Johan Mattelaer
13u50. De castraten - Hoge noten zonder kloten
Dr. David Vergauwen
14u10. Verminking in de Karolinische tijd
Dr. Johan Boelaert - Ludo Meulebrouck
14u20. Verminking als politiek wapen in Byzantium
Prof. Em. Dr. Paul Defoort
14u30: Koffiepauze
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Sessie IV: Lichaamsverandering
Sessievoorzitter: Dr. Johan Mattelaer
14u55. Mannen met borsten en vrouwen met baarden
Dr. Bert Gevaert - Dr. Johan Mattelaer
15u10. Gendervariatie en geslachtsverandering
Prof. Dr. Piet Hoebeke
15u40: Besluiten en slotwoord door Dr. William De Groote,
voorzitter Montanus vzw
16u00 - 17u00: Receptie
Praktisch
Locatie: Groot auditorium, Campus VIVES Hogeschool Brugge,
Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge.
De inschrijvingsprijs bedraagt 40,00 € per persoon, inbegrepen alle
lezingen, koffiepauzes, alcoholvrije broodjesmaaltijd en receptie.
Inschrijven dient voor 16 mei 2022 te gebeuren via het
inschrijvingsformulier op www.montanusbrugge.be
Bij de inschrijving moet een e-mailadres of telefoonnummer
opgegeven worden van diegene die zich inschrijft.
Na de inschrijving stort u de som van 40,00 € per ingeschreven
persoon op onderstaand rekeningnummer:
IBAN: BE34 3630 3898 9390
BIC: BBRUBEBB
MONTANUS COLLEGIUM MEDICOHISTORICUM VZW
P/A Frans Patou, Oudenburgweg,32, 8490 Varsenare.
Wie inschrijft na 16 mei 2022 of inschrijft ter plaatse betaalt 5,00 €
extra.
Vragen? Neem contact op met Montanus op 050/38 66 85 of
montanusbrugge@gmail.com
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Getuigenissen.
Verhoren van verdachten en getuigen uit
Belgische rechtbanken (1700-1900)
onderzocht
Getuigenissen is een digitalisering- en transcriptieproject dat
getuigenverklaringen en verhoren van verdachten uit 18de- en
19de-eeuwse criminele rechtbanken in België verzamelt,
digitaliseert en transcribeert. Binnen het project werken
verschillende disciplines aan de Vrije Universiteit Brussel
(taalkundigen, sociologen, criminologen en historici) samen met de
Rijksarchieven en Histories vzw. Getuigenissen kadert bovendien
binnen de jonge onderzoeksdiscipline van de Digital Humanities,
die kennis over en de infrastructuur voor digitalisering wil
ondersteunen en verbeteren. Aan de Vrije Universiteit Brussel
wordt dit vormgegeven door de interdisciplinaire onderzoeksgroep
DIGI (Brussels Platform for Digital Humanities).
Waarom criminele bronnen?
Verhoren en verklaringen van getuigen en daders bieden een
uitzonderlijke inkijk in alledaagse historische praktijken. Niet alleen
criminele feiten, maar ook zeden en gewoonten, denkbeelden en
het reilen en zeilen van de 18de- en 19de-eeuwse samenleving
kunnen met deze historische documenten in beeld gebracht
worden. Deze informatie ontbreekt vaak in historisch
bronnenmateriaal en gerechtelijke dossiers geven dan ook heel wat
prijs over sociale groepen die vaak onzichtbaar zijn voor historici.
Bovendien is de manier waarop verschillende sociale groepen de
feiten beschreven en voorstellen van onschatbare waarde voor de
kennis over taalgebruik en -evolutie. De functionaris van dienst
diende het verhoor van de getuige immers zo accuraat mogelijk te
noteren. Deze bronnen zijn dus niet alleen voor historici van
belang, maar ook voor linguïsten, criminologen, sociologen,
genealogen en heemkundig onderzoek bieden deze documenten
een waardevolle schat aan kennis.
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Getuigenverhoren vormen een cruciale bron om de 'waarheid' te
achterhalen en de dader op te sporen. Niet alleen toen waren deze
getuigenissen van belang. Ook vandaag leveren ze een ongeziene
schat aan informatie. Gerechtelijke bronnen laten de gewone mens
in de straat aan het woord en bieden ons zo een beeld van het
dagdagelijkse leven van vroeger. Denk maar aan taalgebruik, de
beleving van openbare ruimte, het normen- en waardenkader, enz.
Getuigenissen wil daarom deze 18de en 19de-eeuwse verklaringen
van verdachten en getuigen, bewaard in vele stads- en
rijksarchieven in België, verzamelen en transcriberen.
Het gerechtelijke kluwen
Het potentieel van deze (vroeg)moderne gerechtelijke documenten
is amper benut. Hoe komt dat? Ten eerste liggen de gerechtelijke
dossiers, met daarin vaak vele getuigenverklaringen en
daderverhoren, verspreid over de vele archieven die België rijk is.
Dit is onder meer een gevolg van de honderden rechtbanken die
doorheen deze twee eeuwen het grondgebied van het huidige
België hebben bediend. Ten tweede zijn deze bronnen soms
moeilijk toegankelijk. Een index om de aantallen in te schatten, of
om te zoeken op naam, regio of type conflict ontbreekt vaak. Voor
onderzoekers die specifiek werken rond één thema, of één bepaald
conflict, is het dus een tijdrovende bezigheid om de relevante
dossiers voor het eigen onderzoek te vinden. Het gevolg is dat
procesdossiers en gerechtelijke bronnen niet ten volle kunnen
worden aangewend, terwijl ze een schat aan informatie bevatten.
Bovendien heb je kennis over de structuur van en de gevolgde
procedures aan de rechtbanken in kwestie nodig om de diverse
bronnen binnen de gerechtelijke archieven te begrijpen.
Onderzoeksmogelijkheden
Getuigenissen wil hierop een antwoord bieden door deze bronnen
uit verschillende regio’s uit België en over de twee eeuwen heen
samen te brengen en te digitaliseren. Dit creëert vele bijkomende
onderzoeksmogelijkheden. Met alle verzamelde gegevens wil dit
project
binnen
vier
onderzoeksdomeinen
(geschiedenis,
criminologie, taal- en letterkunde, sociologie) het potentieel van
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getuigenverklaringen en verhoren van daders aantonen. Vier
onderzoeksluiken worden alvast naar voren geschoven.
Het historische luik focust op het gebruik van ruimte tijdens de
transitieperiode 1700-1900. Hoe beleefden getuigen en daders hun
omgeving? Hoe beschreven ze dit tijdens de ondervragingen?
Waar bevonden zich de plaatsen van delict. Deze gegevens zullen
de basis vormen voor uitgebreide GIS (= geografisch
informatiesysteem)-analyses. Het plaatsen van historische
gegevens op kaarten leveren alvast nieuwe inzichten op.
Het historische sociolinguïstische luik wil het Nederlands en het
Frans gebruikt in de Zuidelijke Nederlanden, en later het gebied
Vlaanderen, tijdens de achttiende en negentiende eeuw in kaart
brengen. Niet alleen het geschreven woord wordt onderzocht, ook
het gesproken woord in al haar dialectische variaties komt aan bod.
Verhoren lenen zich daar goed toe, aangezien het gesproken
woord zo accuraat mogelijk werd geregistreerd.
Het sociologische luik benadrukt de rol van sociale identiteit en
representatie. Gerechtelijke bronnen lenen zich er uitstekend toe
om sociale verschillen en ongelijkheid in beeld te brengen. Hoe
positioneerden getuigen en daders zich naar elkaar in hun
verhoren, maar ook naar de ondervragers? Dit onderdeel kadert
ook binnen de sociale netwerk analyse: wie had contact met wie en
hoe functioneerden bijvoorbeeld buurtnetwerken?
Het historisch-criminologische luik wil de ervaringen met
criminaliteit en criminalisering ten tijde van juridische hervormingen
bestuderen. De achttiende en negentiende eeuw vormen een
transitieperiode op verschillende domeinen: sociaal, politiek,
juridisch, enz. Deze veranderingen hebben hun weerslag op
crimineel gedrag, de percepties en de ervaringen met criminaliteit.
Brugge
Voor Brugge zijn verschillende reeksen bewaard voor de
schepenbank van Brugge (TBO 119). Enerzijds zijn er de
(voor)onderzoeken die te vinden zijn in de criminele informatiën
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(1700-1766) en de registers instructies, verklaringen van getuigen
(1776-1790). Deze bronnen bevatten getuigenverhoren, (medische)
rapporten en verzoeken. Anderzijds zijn de verdere onderzoeken
terug te vinden in de criminele vervolgen (1700-1771) en de tychten
(1776-1790). Deze bevatten heel wat ondervragingen van
verdachten en gevangenen. Deze bronnen beschrijven vooral
conflicten omtrent agressie en (huishoudelijk) geweld, diefstal,
collocatie, verdachte kwetsuren, en zoveel meer.
Hulp gezocht
Om deze digitale databank met succes aan te leggen, wordt er
beroep gedaan op vrijwilligers die deze historische teksten
transcriberen. Ontdek het dagdagelijkse criminele verleden aan de
hand van authentieke bronfragmenten door Nederlandstalige en
Franstalige teksten te transcriberen. Bovendien passeren heel wat
namen van getuigen en verdachten de revue: heel interessant voor
wie aan genealogisch onderzoek doet. Om gemakkelijk zelf het
bronnenmateriaal te bekijken, wordt er steeds een duidelijke
archiefreferentie geplaatst bij de foto's.
Om hier aan mee te werken kan men zich registeren op de website:
https://www.getuigenissen.org/platform
Meer informatie is te vinden op: https://www.getuigenissen.org/
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Maquette van het Romeins Castellum in Aardenburg.

Reconstructie van het vierde-eeuwse fort van Oudenburg
(tekening: Ronald Heuninck)

www.guthago.net
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