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WA 28 BOEKVOORSTELLING EN LEZINGEN TE 

BRUGGE  
 

Hendrik Hameeuw 

__________________________________________________________________________ 

Op 11 mei 2022 was het zover, in samenwerking met Raakvlak en BEEN vzw stelde 
V.O.B.o.W. in de Speelmanskapel te Brugge het langverwachte boek voor: “De kuststreek op 
het raakvlak tussen het heden en het verleden”. De lancering onder de titel ‘Verhalen uit de 
ondergrond’  kreeg gestalte met drie lezingen door auteurs van enkele bijdrages uit deze 28ste 
West-Vlaamse Archaeologica. De kapel zat afgeladen vol.  
 
 
Speelmanskapel 
 

 

De Speelmanskapel anno 2010, © Le Fou, CC BY-SA 
3.0 

 
Als locatie werd voor de bijzonder gezellige 
en mooie Speelmanskapel gekozen, een 
schot in de roos. De kapel op de hoek van de 
Beenhouwersstraat en de Speelmansrei, 
vlakbij het ’t Zand, werd in 1421 opgericht 
voor het ambacht van de speellieden of 
minstrelen. Het is opgebouwd in de voor 
Brugge typische eenvoudige kleine bruin-
beige bakstenen in Gotische stijl. Zijn 
klokkenmuurtje is het met de tijd verloren, net 
als binnenin een fresco en het gepoly-
chromeerde houten spitstongewelf. Na een 
periode in privébezit, werd de kapel eind de 

jaren 1960 door de Stad Brugge aangeschaft, 
in 1998 gerestaureerd en vandaag fungeert 
het als polyvalente ruimte voor verschillende 
vzw’s, waaronder BEEN, een kunstenaars 
collectief. In het aanpalende gebouw is een 
bar/café ingericht. De muren van de kapel zijn 
vandaag volledig wit geschilderd, samen met 
de grote spitsboogvensters geeft het de 
ruimte een frisse en luchtige sfeer, ideaal voor 
dit event. 
 

 

Redacteur Dieter Verwerft (Raakvlak) verwelkomt de 
aanwezigen 

 
Lezingen 
 
Na een korte introductie door Hendrik 
Hameeuw (voor V.O.B.o.W.) en Dieter 
Verwerft (redacteur van WA 28) kregen drie 
mede-auteurs van artikels in het boek het 
forum om hun resultaten voor te stellen aan 
het talrijk toegestroomde publiek. Eenmaal er 
een 40-tal geïnteresseerden binnen waren, 
moesten de deuren toe, want vol is vol!  
 
1. Drs Michiel Dekoninck van de UGent kwam 
eerst aan de beurt met een stevig pleidooi om 
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de zoutwinning tijdens de Romeinse 
overheersing in de Kuststreek beter naar 
waarde te schatten. De voorbije jaren zijn een 
groot aantal nieuwe archeologische sites 
opgegraven in het noordoostelijke deel van 
de Kuststreek die dat duidelijk onderbouwen. 
Samen met andere archeologische vondsten 
uit een iets verder verleden, waaronder deze 
van de V.O.B.o.W.-opgravingen te Leffinge 
Zwarte Weg (1974-78), geven ze een steeds 
beter beeld over de geografische spreiding 
van deze productieplaatsen en het zoge-
naamde briquetage-materiaal die inzichten 
geven op het technische proces die tot de 
winning leidt.  
 

 

Michiel Dekoninck 

 

 

Marijke Mortier 

 
2. Marijke Mortier (VUB en KU Leuven) ging 
dieper in op haar studie van de ommelopers 
en het landschappelijke archeologisch 
onderzoek in de omgeving van de voormalige 
De Beuckemaere-molen aan de Zeevaart-
straat te Lissewege. We zitten hier vlak aan 
de uitbreidingen van de achterhaven van 
Zeebrugge, tussen het Boudewijnkanaal 
(Brugge-Zeebrugge) en het grote Zuidelijke 
Insteekdok; een historisch landschap die 
vandaag en op termijn gedoemd is zo goed 

als volledig te verdwijnen door de 
economische uitbreidingsactiviteiten van de 
haven. Het gericht confronteren en uitdiepen 
van historische bronnen met wat vandaag 
nog tijdens archeologische opgravingen 
vastgesteld kan worden, is dan ook een 
fantastische inspanning die door Marijke 
Mortier gepresenteerd werd. Een geduldig 
werk die ze hoofdzakelijk in haar vrije tijd wist 
gestalte te geven, proficiat!  
 
3. Op de snijvlak van het archeologische veld 
bevindt zich vandaag de periode van WO II. 
Materiële resten uit deze periode die nog 
helemaal niet zo ver achter ons ligt, zijn er 
overvloedig. En toch, veel verhalen en kleine 
of grote feiten zijn alsnog sinds hun gebeuren 
ondergesneeuwd gebleven. Met de vondst 
van een soldatenskelet en resten van de 
bijhorende uitrusting kwam zo een persoonlijk 
verhaal aan het licht die in verband stond met 
de ‘De Slag om het Molentje’ tijdens WO II. 
Dieter Verwerft ging er in een derde lezing 
dieper op in. De soldaat werd geïdentificeerd 
als de Canadees Kenneth Donald 
Duncanson; na onderzoek werd hij in 
aanwezigheid van familieleden herbegraven 
op het Adegem Canadian War Cemetery: 
archeologie op het snijvlak van verleden en 
heden.  
 

 

Jari Hinsch Mikkelsen 
 
Bedanking 
 
Graag nemen we nog deze gelegenheid om 
redacteur Dieter Verwerft te bedanken voor 
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zijn inspanningen om de publicatie WA 28: De 
Kuststreek op het raakvlak tussen het heden 
en het verleden. Recent archeologisch 
onderzoek in de oostelijke Kustpolders tot 
een samenhangend geheel te maken. Ook 
voor hem betekende dit zondermeer vele 
uren tijdsinvestering na het werk.  
 
Na elke lezing kregen de aanwezigen de kans 
ook vragen te stellen, altijd een welgekomen 
bijdrage aan dit type initiatieven. Alle lezers, 
die telkens hun verhaal lieten ondersteunen 
met een visueel geprojecteerde presentatie, 
worden ook van harte bedankt voor hun 
inspanningen. Dit werd ook bijgetreden door  
Jari Hinsch Mikkelsen (Raakvlak), die ten 
slotte alle aanwezigen uitnodigde om een 
drankje te nuttigen in het café naast de 
Speelmanskapel. 
 
Vanuit de V.O.B.o.W. werd ter gelegenheid 
van de lancering van WA 28 de publicatie ter 
plaatse te koop aangeboden voor 25 EUR. 
Enkele aanwezige leden van de V.O.B.o.W. 

kregen ook meteen hun gratis exemplaar 
mee. Sindsdien is WA 28 voor 26 EUR te 
koop via onze website vobow.be/home/wa of 
gewoon rechtstreeks door een email te sturen 
naar:  
westvlaamsearchaeologica@vobow.be.  
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