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In Zeebrugge gevonden slagtand van
bosolifant wordt tentoongesteld in
Museum voor Natuurwetenschappen
Begin juli 2020 trof een Nederlandse garnalentrawler die in de
Belgische territoriale wateren voor de kust van Zeebrugge viste,
langs de vaargeul “Het Scheur”, een olifantenslagtand in zijn netten
aan. Deze 60 kg wegende, 2,37 m lange fossiele slagtand (17 cm
diameter aan de basis) behoort niet tot een mammoet uit de ijstijd,
zoals vaak het geval is in onze streken, maar tot Palaeoloxodon
antiquus, een soort bosolifant uit interglaciale periodes (tussen de
ijstijden in).
Dit is de eerste keer dat zo’n compleet exemplaar in onze streken
is aangetroffen. De punt en een deel van de basis van de tand
ontbreken, tijdens het leven van de olifant moet deze slagtand
meer dan 2,8 m lang zijn geweest. Palaeoloxodon antiquus was
een reus die groter was dan zijn huidige neef de Afrikaanse olifant.
De slagtand behoort toe aan een volwassen mannelijk individu van
ongeveer 3,5 meter hoog. De ouderdom van het fossiel wordt
geschat tussen 130.000 en 115.000 jaar (Eemien-tijdperk).
Dankzij de gezamenlijke inspanningen van vicepremier en minister
van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne en
staatssecretaris voor Herstel en Strategische Investeringen, belast
met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine, kon het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) de slagtand in
zijn collecties opnemen en kan het grote publiek de slagtand nu
komen bewonderen in het Museum voor Natuurwetenschappen te
Brussel.
Wie was de boslifant?
Palaeoloxodon antiquus is een bosolifant die vóór de mammoet uit
onze streken verdween. De soort was wijdverspreid in Europa en
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gedijde vooral tijdens de warmere perioden tussen twee ijstijden
(de interglacialen). Deze ontdekking is opmerkelijk omdat er weinig
bewijs was van de voormalige aanwezigheid van deze olifant in
België.
Palaeoloxodon antiquus werd lang beschouwd als de voorouder
van de Aziatische olifant (Elephas maximus), maar wordt nu
beschouwd als een nauwe verwant van de huidige Afrikaanse
bosolifant (Loxodonta cyclotis). Palaeoloxodon antiquus is
waarschijnlijk op het Afrikaanse continent ontstaan, maar het is nog
steeds weinig bekend hoe wijd deze soort in de prehistorie
verspreid was.
Op basis van de geologie van de vindplaats, de precieze locatie en
de vondsten van andere zoogdierresten, schat men dat de slagtand
dateert uit het Eemien, een periode in het Laat-Pleistoceen, tijdens
de laatste interglaciale periode (ongeveer 130.000 tot 115.000 jaar
geleden).
Een geul vol fossielen
De slagtand werd per ongeluk opgevist in “Het Scheur”, een
vaargeul in het Belgische deel van de Noordzee, voor de kust van
Zeebrugge. Regelmatig wordt daar gebaggerd om grote schepen in
staat te stellen de Schelde of Eurogeul aan te doen. Dit veroorzaakt
erosie van de oevers van de geul en veel zoogdierfossielen zijn
hier al aan de oppervlakte gekomen. Een bosolifantenslagtand was
echter nog nooit in dit gebied gevonden. “Het Scheur” was
waarschijnlijk ooit een bos, voordat het bedekt werd door water.
Het feit dat deze slagtand intact is gebleven, is te danken aan de
vismethode. Bij het vissen op garnalen worden geen kettingen
gebruikt en de bodem van het net rolt vrij op en over de bodem
dankzij rubberen “wieltjes”. De garnalen rollen binnen terwijl het net
vrij blijft van stenen en andere ongewenste bijvangst. Fossielen
worden zeer zelden met dit soort netten gevangen.
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Via een omweg in Nederland naar het Museum voor
Natuurwetenschappen
De Nederlandse vissers verkochten de slagtand aan North Sea
Fossils (in Urk, Nederland), waarop hij aanvankelijk werd
bestudeerd door onderzoekers verbonden aan het Natuurhistorisch
Museum Rotterdam. Er werden gesprekken gevoerd met onze
Nederlandse buren om het Belgische fossiel te recupereren.
Uiteindelijk kon het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen (KBIN) de slagtand in zijn collecties
opnemen, waar deze beschikbaar blijft voor onderzoek en ook
toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek.
Schatten
Minister Van Quickenborne: “Onze Noordzee geeft haar schatten
slechts mondjesmaat prijs. Nochtans zijn de objecten die we er
vinden een belangrijk deel van ons erfgoed. Sinds vorig jaar
hebben we een nieuwe wet die erfgoed ouder dan 100 jaar
automatisch beschermt. Zo zijn al meer dan 55 historische
scheepswrakken erkend. Maar ook fossielen kunnen we dankzij
deze wet opnemen in ons erfgoed.”
“De ondertekening van het samenwerkingsakkoord vandaag is het
sluitstuk van deze nieuwe wet. Op deze manier zal de slagtand van
de bosolifant niet in een privé-archief verdwijnen maar kunnen we
zo iedereen laten meegenieten van de rijkdom van ons Noordzeeerfgoed. Tegelijk kunnen de wetenschappers verbonden aan het
KBIN het onderzoeken en zo hun kennis over de prehistorie in onze
streken verfijnen.”
Staatssecretaris Dermine: “De versteende slagtand van een
bosolifant, die werd aangetroffen voor de kust van Zeebrugge,
bevindt zich na een korte omzwerving waar hij thuishoort. Het KBIN
is het belangrijkste onderzoekscentrum in België voor paleontologie
en wereldwijd vermaard. Het fossiel van meer dan 115 000 jaar oud
wordt door het KBIN bestudeerd en in verband gebracht met
andere vondsten uit de enorme collectie van maar liefst 3 miljoen
fossielen.”
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“Zo vormt het een puzzelstuk in het beeld van het leven in onze
streken in lang vervlogen tijden, dat in het Museum voor
Natuurwetenschappen tot leven wordt gewekt.”
Prominente plaats
Algemeen Directeur a.i. KBIN Patricia Supply: “Aardwetenschappen, waaronder paleontologie maar ook geologie en
archeologie, zijn steeds een belangrijk onderzoeksdomein van het
KBIN geweest, wat ons heeft toegelaten om een gereputeerd
paleontologisch kennis- en expertiseniveau op te bouwen. Het
verwerven en tentoonstellen van deze slagtand van een bosolifant
sluit nauw aan bij de doelstellingen van het KBIN: naast het
natuurwetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijk
onderbouwde dienstverlening vormen immers ook het beheer en de
uitbouw van patrimoniale en wetenschappelijke verzamelingen, en
de verspreiding van de kennis inzake natuurwetenschappen,
kerntaken van het instituut. Vandaag krijgt de slagtand een zeer
prominente plaats in ons museum toegewezen, vlakbij de
mammoet van Lier en de Afrikaanse olifant.”
Een nieuw samenwerkingsprotocol
De vondst van de fossiele slagtand was tevens de aanleiding voor
het opstellen van een samenwerkingsprotocol in het kader van de
wet betreffende de uitvoering van het UNESCO-Verdrag van 2
november 2001 inzake de bescherming van het cultureel erfgoed
onder water en de bescherming van waardevolle scheepswrakken.
In deze overeenkomst formaliseren de Gouverneur van WestVlaanderen, het Directoraat-generaal Scheepvaart, het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, het Vlaams
Agentschap Onroerend Erfgoed en het Vlaams Instituut voor de
Zee voortaan de samenwerking inzake de bescherming van het
cultureel erfgoed onder water, met inbegrip van het paleontologisch
erfgoed, en de bescherming van waardevolle scheepswrakken.
De overeenkomst garandeert dat ook toekomstige ontdekkingen op
zee zullen worden geregistreerd, bestudeerd en, waar nodig,
toegankelijk gemaakt voor het publiek.
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Bron: Krant van West-Vlaanderen, 8 februari 2022

Abdijmuseum Koksijde koopt dichtwerk
van Duinheren uit de 17de eeuw
Abdijmuseum Ter Duinen in Koksijde beheert en onderzoekt de
ruimere
geschiedenis
van
de
cisterciënzerabdij,
de
abdijgemeenschap in Koksijde en de herinneringscultuur rond de
figuur van abt Idesbald. Het museum kocht eind vorig jaar twee
loten aan op een veiling: een rond de Zalige Idesbald en een met
Latijns dichtwerk dat verwijst naar de herinneringscultuur rond de
abt. Het mapje over Idesbald bevat krantenknipsels over de
feestelijke stoet in Brugge in 1896 en stukken over de opbouw of
de deelnemers. Voorts zitten er een briefwisseling bij en enkele
stukken over andere Brugse feesten uit die periode.
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Bijzonder schriftje
Het andere lot gaat om een schriftje in 19de-eeuws handschrift,
met een fiche die aantoont dat dit uit de bibliotheek van Ernest
Rembry (1835-1907) komt. Vooral het dichtwerk is bijzonder. Op
het voorblad van het schriftje staat de titel Epitaphium Beati Patris
Nostri Idesbaldi, een Latijnse tekst naar aanleiding van de 500ste
verjaardag van Idesbalds overlijden, gevierd in de abdij op 18 april
1667. Onderaan staat als auteur D. LUCas De VrIese R. DUnensIs:
religieus van Ten Duinen, in een chronogram (jaardicht) met 1667
als oplossing van de optelling van alle hoofdletters die Romeinse
cijfers zijn. De Vriese zou in 1699 abt worden. Hij stond al bekend
als ‘een behendig jaarschriftmaker en dichter’ en het schriftje
bevestigt dat duidelijk. In de bundel werden ook teksten
opgedragen aan Placidus Maseman, hoewel die niet in het rijtje
past van grote heren en abten. Was hij ook bedreven in dit soort
taalspelletjes? Misschien is dat de oplossing voor een drukwerkje
uit 1683, met uitvoerige lofdichten ter ere van Martinus Collé nadat
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hij tegenabt Terrasse overwonnen had. De auteur ervan is niet
vermeld, maar betitelt zichzelf als een novice, en dat was
Maseman tot hij in 1684 werd geprofest. Is hij de auteur van dit
boekje?” (MVO)
Bron: De Zeewacht-KW, 31 december 2021

Musea en Openbare Bibliotheek Brugge
verwerven uitzonderlijk 16de-eeuws
manuscript
Brugge is een 16de-eeuws manuscript rijker. Het is aangekocht
door Musea Brugge en Openbare Bibliotheek Brugge. De aankoop
is belangrijk omdat zowel de opdrachtgever Jan de Witte als de
maker ervan nauw met Brugge verbonden zijn.
De aankoop is een traktaat over de bisschoppelijke uitvaartliturgie
(obsequ), geschreven door Nicolaus Bureau in opdracht van
bisschop Jan de Witte. Die laatste is behalve de oprichter van het
Collegium Bilingue in Brugge, ook de eerste bisschop van Cuba.
Bisschop De Witte woonde in het Hof van Cuba aan de Garenmarkt
en stond op de plaats waar nu de residentie Ten Eeckhoute is
gevestigd.
Volbladminiatuur
De volbladminiatuur aan het begin van het manuscript toont Jan de
Witte, knielend voor een gekruisigde Christus, en kan in de
onmiddellijke omgeving van de Brugse miniatuur- en
paneelschilder Simon Bening (†1561) worden gesitueerd.
De compositie van de miniatuur is beïnvloed door Gerard David
(ca.1455-1523). Rond de volbladminiatuur en de tegenoverliggende
bladzijde is randdecoratie in illusionistische of Gent-Brugse stijl
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aangebracht. De randdecoratie bevat ook het wapenschild en het
motto Voluntas dei (Gods wil) van Jan de Witte.

De betekenis van het manuscript is zowel qua inhoud als qua vorm
bijzonder groot voor Brugge. Lacunes in de collecties op vlak van
humanisme, Brugse funeraire cultuur en 16de-eeuwse productie
van boeken en schilderkunst worden met deze aankoop opgevuld.
Het manuscript was tot nu toe in Amerikaans privébezit en kon in
een Zwitserse kunsthandel voor 110.000 euro worden aangekocht.
Dankzij de aankoop wordt deze belangrijke getuige van de
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intellectuele, religieuze en artistieke geschiedenis van Brugge
eindelijk toegankelijk voor onderzoek en publiekswerking.
Bruggeling Jan de Witte, stichter van Collegium Bilingue
Het manuscript werd gemaakt in opdracht van Jan de Witte (14751540), een Brugse geestelijke met een indrukwekkende
internationale carrière aan het Spaans-Habsburgse hof. In 1528
werd Jan de Witte tot bisschop van Cuba benoemd. In 1530 werd
hij biechtvader van Eleonora, zus van Karel V en koningin van
Frankrijk. Kort daarop vestigde hij zich in zijn geboortestad Brugge.
Het Stadsarchief bezit een gekleurde tekening van zijn residentie,
het “Hof van Cuba” aan de Garenmarkt. De Witte was de nieuwe
beweging van het humanisme zeer genegen. In 1540, kort voor zijn
overlijden, maakte hij zijn testament op, waarin hij onder meer de
stichting regelde van een Collegium Bilingue, voor de studie en het
onderwijs in Grieks, Latijn en theologie. Het was de tegenhanger
van het Leuvense Collegium Trilingue. Dankzij de fondsen van Jan
de Witte konden bekende humanisten zoals Joris Cassander en
Jacobus Cruquius in Brugge publiek doceren. De stichting kan
gezien worden als een belangrijke stap om Brugge op de kaart te
zetten op het vlak van hoger onderwijs. Jan de Witte overleed in
1540 en werd begraven in het nu bijna volledig verdwenen
dominicanenklooster van Brugge.
Obsequium door Nicolaus Bureau, tegenstander van Erasmus
Het voorwoord van dit liturgische manuscript is een brief van
Nicolaus Bureau aan Jan de Witte. Nicolas Bureau († Brugge
1551), was franciscaan, hulpbisschop van Doornik, en titelvoerend
bisschop van Sarepta. Hij staat bekend om zijn rol in de
theologische debatten van zijn tijd. Als intellectueel en theoloog
was hij een tegenstander van Erasmus.
Bureau stelde een obsequiale voor bisschoppen samen, een
liturgisch handboek met rites, gebeden en gezangen voor de
uitvaart en begrafenis van “prinsen van de Kerk”. Hij noemt de tekst
in het voorwoord zelf “De agendis in episcoporum morte et
sepultura” (over de handelingen bij de dood en begrafenis van
bisschoppen). Vóór de verspreiding van het standaardiserende
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Rituale romanum in 1614, varieerde de uitvaartliturgie volgens
plaatselijke gebruiken. Binnen de Vlaamse context is de
aanwezigheid van een obsequiale zeldzaam. Het feit dat het kan
worden gelinkt aan een specifieke bisschop, die in het manuscript
bovendien wordt afgebeeld, maakt dit manuscript een liturgisch
unicum. De tekst is een origineel werk van Bureau, dat bovendien
in geen andere exemplaren is bewaard, waarin hij een
behoudsgezind katholiek weerwoord biedt tegen opkomende
protestantse theorieën. Een unieke getuige dus van de strijd van
christelijke doctrines in de Lage Landen.
Volbladminiatuur met portret Jan de Witte
De volbladminiatuur bij aanvang van het manuscript toont het
portret van Jan de Witte, knielend voor een gekruisigde Christus.
Deze miniatuur kan zonder twijfel in de onmiddellijke omgeving van
de Brugse miniatuur- en paneelschilder Simon Bening († 1561)
gesitueerd worden. De compositie van de miniatuur is beïnvloed
door Gerard David (ca. 1455-1523). Rond de volbladminiatuur en
de tegenoverliggende bladzijde is randdecoratie in illusionistische
of “Gent-Brugse” stijl aangebracht. Deze randdecoratie bevat ook
het wapenschild en het motto VOLUNTAS DEI van Jan de Witte.
Hugo van der Goes
Vanaf 28 oktober 2022 maakt het manuscript deel uit van de
tentoonstelling “Oog in oog met de dood. Hugo van der Goes, oude
meesters, nieuwe blikken” in het Sint-Janshospitaal.
Bronnen: Nieuws Bibliotheek Brugge en Krant van WestVlaanderen, 25 maart 2022
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Vondst skeletten in Oostkerke
Nauwelijks enkele dagen na de start van de werken voor de
vernieuwing van Oostkerke dorp werden onder het wegdek van de
Processieweg, in de schaduw van de Sint-Kwintenskerk, skeletten
gevonden in een eerder onbekende gedempte gracht. Tot nog toe
werden er al 140 middeleeuwse skeletten, van baby’s tot ouderen
gevonden. Ze bevinden zich in een voormalige begraafplaats die
zich bevindt in de gedempte bedding van een gracht en lagen allen
begraven, in grafhouding, op hetzelfde niveau.

De lichamen, die naar christelijke traditie met het hoofd naar het
westen werden begraven, komen zowel uit Oostkerke als uit een
gehuchtje vlakbij: Monnikerede. Vandaag is dat verdwenen, maar
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in de 13de en de 14de eeuw was het een bruisende havenstad
waar volop vis, zout en andere handelswaar werden verscheept.
Puur op basis van het aantal lichamen kan ervan uitgegaan worden
dat er zeker tweeduizend mensen in Monnikerede woonden. Dat
was enorm veel in die tijd. Een andere vondst was een stuk
aardewerk, wellicht van een kruik, dat met zekerheid uit het Duitse
Rijnland werd geïmporteerd. Aan de hand van dit soort objecten,
waaronder ook een zwaard, hopen de onderzoekers oude
handelsroutes bloot te leggen.

De botten bevatten eveneens een schat aan informatie. Waar
mensen woonden en wat ze aten, het werd allemaal opgeslagen in
hun botstructuur. Aan de hand van een analyse weten we straks
dus hoe internationaal het publiek in Monnikerede was. Zo zijn we
al zeker dat er steenkool uit Noord-Engeland werd verhandeld en
dat er Italianen en Spanjaarden met hun galeien de geul
opvaarden.
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Volgens de archeoloog die de werken opvolgt, Jeroen Vande
Borre, dateert de gracht uit de 11de-12de eeuw en liep de
waterweg dwars door het dorp. Dat zou af te leiden zijn uit de
verkleuringen in de ondergrond die de archeologen bloot legden.
De skeletten werden minutieus verwijderd voor verder onderzoek.
Ze kunnen uit de periode 15de tot 18de eeuw dateren maar nader
onderzoek moet daar meer duidelijkheid over brengen.
De archeologische opgravingen lopen dus simultaan met de
rioleringswerken en wegwerkzaamheden in de Processieweg en de
Sint-Guthagostraat. De archeologische putten situeren zich aan de
achterzijde van de kerk. Omdat de kerk zich vroeger meer in deze
richting bevond, is de kans groot dat de begraafplaats tot ver
voorbij de bestaande kerkhofmuur liep.
Volgens archeoloog Jeroen Vande Borre gaat het om een
belangrijke vondst die leidt tot nieuwe informatie over het
Oostkerkse verleden.
Bronnen: Het Brugsch Handelsblad-KW, 25 maart 2022 en De
Morgen, 18 mei 2022.
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