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V.O.B.o.W.-leden en WAK abonnees, indien wij niet beschikken over jullie e-mailadres, dan mogen 
jullie ons dit steeds meedelen via leden@vobow.be.  
 
Deze e-mailadressen zullen louter gebruikt worden om vlotter met jullie te kunnen communiceren 
(korte berichten, excursies, uitnodigingen, betalingen en dergelijke meer). Deze e-mailadressen 
zullen niet aan derden-organisaties doorgegeven worden en onder geen geding aangewend worden 
voor commerciële doeleinden. Indien u niet langer wenst in het e-mailbestand van de V.O.B.o.W. of 
WAK voor te komen, dan kan u ons dat eenvoudig verzoeken via leden@vobow.be.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voorpagina: Romeins mortarium-fragment met naamstempels aan beide kanten van giettuit: 
RAMS00451, opgegraven op de site Kerkhove-Kouter (foto depot RAMS, H. Hameeuw) 
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VOORWOORD 
 

De zomertijd met de verlofperiode doet veel diensten voor een hele tijd stil vallen. Niet 
gemakkelijk om schrijvers van artikels te vinden. Daarentegen zien we dat in Frankrijk 
het aantal tentoonstellingen toeneemt, wellicht ten aanzien van het toerisme in de 
maanden juli en augustus. 
Gelukkig kunnen we, samen met Willem Hantson, in dit nummer van de WAK 99 
meeduiken in een schuilkelder, gebouwd in de jaren ‘ 30 van vorige eeuw. Ook Marcel 
Danau heeft terug enkele stukken uit het archeologisch depot, beheerd door de 
V.O.B.o.W., in het RAMS te Waarmaarde besproken in een onderstaand artikel: twee 
naamstempels op Romeinse mortaria. 
 
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni hebben veel archeologen, amateur–archeologen   en 
metaaldetectoristen in Vlaanderen deze data aangestipt voor de archeologiedagen die 
voor de eerste keer werden georganiseerd. Ook in Roeselare was dit het geval, in de 
Kokelaarstraat waar sedert eind de jaren ’80 van vorige eeuw, heel wat Romeinse 
vondsten en latere vondsten uit het stadscentrum opgeborgen werden. 
 
Op zaterdag 2 juni werd deze schuilkelder voor het laatst opengesteld voor een 50-tal 
erg geïnteresseerde bezoekers. Noodgedwongen moeten we onze vondsten 
verhuizen, maar we hopen toch dat deze unieke schuilkelder kan bewaard worden 
voor de toekomst. Er gaat al zoveel cultureel erfgoed in de stad verloren. Laten we 
a.u.b. alert blijven voor de toekomst. 
 

*** 
 
Verder in dit nummer van de WAK 99 lees je meer bij de Boekbespreking. Speciaal 
hebben we een aantal publicaties bijeengesprokkeld, vooral te behoeve van de 15 
deelnemers aan onze V.O.B.o.W.- excursie naar Bourgondië op 14 t/m 16 september 
a.s. Maria en ik hebben deze drie-daagse op eigen kosten voorbereid, van 6 t/m 8 juli. 
We ondervonden dat deze prospectie voor de groep strikt noodzakelijk was, wilden we 
voor geen grote verrassingen staan. En dan nog! We hopen op een goede vaart 
halverwege september. 
 

Jozef Goderis 
Voorzitter V.O.B.o.W 

 
 
 
 
 

   



110 WAK 99 (2018) 

 

TWEE EXTRA WRIJFSCHAAL RANDFRAGMENTEN 

OPGEGRAVEN TE KERKHOVE-KOUTER 

AFKOMSTIG UIT DE REGIO BAVAY MET DE 

POTTENBAKKERSSTEMPELS VAN SECURUS EN 

VICTOR 
 

Marcel Danau 
___________________________________________________________________ 

 
 
In de West-Vlaamse Archeokrant 95, verschenen in augustus 2017, werden reeds 
twee in Bagacum Nerviorum, vervaardigde mortaria, voorzien van een 
pottenbakkersstempel, besproken. Deze droegen de namen van twee minder bekende 
pottenbakkers, namelijk Vererius en F.Vinis (Danau 2017, 93). De twee toen 
besproken wrijfschalen met stempel zijn echter niet de enige die in Kerkhove 
opgegraven werden. Van de twee pottenbakkers waarover dit artikel handelt, Securus 
en Victor, is laatstgenoemde zeker te rangschikken bij de grotere producenten.  
 

  
Links: fragment van de binnenkant van een gladwandig mortarium met duidelijk zichtbare gradueel toenemende 
(van boven naar onder) steenfragmentjes (Kerkhove-Kouter, RAMS00381). Rechts: een typisch voorbeeld van 

een intact mortarium met giettuit opgegraven in Bunnik.1 

 
Vooreerst toch nog eens de definitie van 
een mortarium of wrijfschaal. Het is een 
schaal met een giettuit, waarvan de 
binnenzijde voorzien is van kleine uit de 
wand stekende steenfragmentjes. Dit 
typisch Romeins vaatwerk voor 
huishoudelijk gebruik was in elke keuken 
aanwezig en diende om voedsel te 
vermalen om op die manier papjes, 
sauzen of pigmenten mee te verkrijgen. 
 

                                                           
1 http://www.utrechtaltijd.nl/bekijken/detail/provinciaal-archeologisch-depot-utrecht_1490  
2 Bagacum Nerviorum, kortweg Bagacum, is het hedendaagse Bavay en was de hoofdstad van de Civitas 
Nerviorum. 

Bagacum Nerviorum2  was een belangrijk 
wegenknooppunt in de Romeinse tijd 
omdat het enerzijds aan de heirbaan van 
Boulogne-sur-Mer via Tongeren naar 
Keulen lag, terwijl er anderzijds van 
Bavay wegen vertrokken naar Reims, 
Trier, Doornik, Aardenburg, Velzeke, en 
Asse. Het hoeft dan ook niet te verbazen 
dat de Noord-Gallische productieplaatsen 

http://www.utrechtaltijd.nl/bekijken/detail/provinciaal-archeologisch-depot-utrecht_1490
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uit Bavay en omgeving veel afzet hadden 
in onze streken. 
 
De wrijfschalenproductie in Bavay en 
omgeving begon in de tweede helft van de 
1ste eeuw en duurde voort tot in de 3de 
eeuw. Het baksel van deze mortaria is 
zeer kalkrijk en vertoont een heldere 
beige tot lichtbruine kleur. Ze zijn ge-
makkelijk te herkennen, vergeleken met 
de schalen afkomstig uit andere her-
komstgebieden. De wrijfschalen uit deze 
regio zijn normaliter van het Stuart 149 
type met overhangende rand. 
 
Tijdens het systematisch onderzoek door-
heen al het archeologisch materiaal opge-
graven te Kerkhove-Kouter3 en bewaard 
in het RAMS te Waarmaarde, kwamen 
recent nog twee wrijfschaal fragmenten, 
voorzien van een pottenbakkersstempel, 

te voorschijn. Door de op de rand-
fragmenten aangebrachte vermelding 
"Ker.82/47bis/5-6" weten we niet alleen 
dat de opgraving plaats vond in 1982, 
maar ook welke de context is. De zone, 
aangeduid als 47bis, heeft een opper-
vlakte van ongeveer 300 m2 en bevindt 
zich aan de havenkomstructuur in Waar-
maarde (De Cock e.a. 1996, 35).  5-6 
staat voor laag 5/6, een sterk humeus 
colluviumpakket, dat grote hoeveelheden 
aardewerk bevat daterend van het 
midden van de 1ste tot de tweede helft van 
de 3de eeuw (De Cock e.a. 1996, 37 e.v.). 
Het terra sigillata-fragment van een 
versierde kom afkomstig uit het Satto-
Saturninus-atelier van Chémery-lès-
Faulquemont; dat besproken werd in de 
West-Vlaamse Archeokrant nr. 98, is 
eveneens afkomstig uit dezelfde zone 
47bis, laag 5/6 (Danau 2018, 60). 

 

                                                           
3 In de literatuur staat deze site ook bekend als 
Waarmaarde-Kouter 

 

De heirbaan van Boulogne-sur-Mer naar Keulen over Terwaan, Arras, Cambrai, Bavay, Liberchies, Tongeren en 

Maastricht en de verbindingen van Bavay naar Asse, Velzeke en Aardenburg via Kerkhove. 
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Het plan van de site (De Cock e.a. 1996, 34) en de plaats van de opgraving (aangeduid met een X) 

 
Het eerste fragment (RAMS00451) 

vertoont zowel links als rechts van de 

giettuit de stempel van Securus. De hier 

besproken wrijfschaal met overhangende 

krulrand is van het zeer frequent in Bavay 

vervaardigde type Stuart 149.  

Van deze pottenbakker werden in het 

Noord-Franse Bavay 7 stempels van 5 

verschillende types gevonden (Carmelez 

1980, 47 en 56). Maar dit vertaalt zich niet 

in het aantal gekende vindplaatsen 

(Carmelez 1981, 71). Behalve in 

Kerkhove, werden in het Naamse Anthée 

(De Maeyer 1940, 236), Maastricht 

(Kloosterman 2006, 40) en Cuijk (Elbers 

1988, 28) fragmenten met stempels van 

Securus aangetroffen. Andere plaatsen 

zijn mij niet bekend. Met betrekking tot de 

chronologie worden de activiteiten van 

Securus gedateerd tussen 130 en 160 

n.Chr. (Carmelez 1980, 47). 

 

De in Maastricht gevonden stempel (Kloosterman 

2006, Plaat 12) 

 

X 
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De beide stempels van Securus, links en rechts van de giettuit, gefotografeerd met scheerlicht, RAMS00451 

 

 

Profielfoto van het Stuart 149 mortarium randfragment RAMS00451 
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Het tweede randfragment van een Stuart 
149 (RAMS00452) afkomstig van de site 
Kerkhove-Kouter, is voorzien van de 
stempel VICTOR of VICTORF. Deze 
pottenbakker, die vermoedelijk Victorinus 
heette (Docquier 1985-1986, 159), was 
werkzaam in Pont-sur-Sambre4 (Loridant 
2002, 431). Enkel de eerste drie letters 
van de naamstempel bleven bewaard. 
Door de talrijke vondsten van fragmenten 
met zijn naam kunnen we eerder spreken 
van een bedrijf. Jules Docquier somt in 

zijn artikel de vindplaatsen op van 74 
mortaria fragmenten voorzien van de 
VICTOR(F) naamstempel (Docquier 
1985-1986, 160). In Bavay werden 14 
stempels van 8 verschillende types 
opgegraven (Carmelez 1981, 49). Het 
verspreidingsgebied van de wrijfschalen 
van Victorinus omvat de Romeinse 
heirbaan Bavay-Tongeren, de valleien 
van Samber en Maas en de benedenloop 
van de Rijn (Loridant 2002, 433). 

 
 
 
 
 
 

Regio Vindplaats Aantal  Regio Vindplaats Aantal 

Frankrijk Arras 1  BE - Luik Amay 3 

 Avion 1   Ambresin 1 

 Bavay 23   Boirs 1 

 Beaumont 1   Claviers-Vervoz 2 

 Boulogne-sur-Mer 3   Haccourt 1 

 Henin-Liétard 1   Lixhe 1 

 Lewarde5 1  BE - Luxemburg Izier 2 

 Noyelle-Godault 1   Sant-Mard 1 

 Tilloy-le-Henin 1  BE - Vlaanderen Asse 1 

BE - Henegouwen Aiseau 1   Tongeren 4 

 Angre 1   Velzeke6 4 

 Angreau 1  Nederland7 Aardenburg 1 

 Baudour 1   Arentsburg 4 

 Binche8 1   Cuijk9 1 

 Fontaine-Valmont 1   Hoogeloon 1 

 Liberchies 3   Maasbracht 1 

BE - Namen Anthée 5   Poortugaal 1 

 Maillien 1   Schaijk 1 

 Ronchinne 1  Duitsland Xanten10 Meerdere 

 Taviers 1     

Vindplaatsen van wrijfschalen met stempel VICTOR of VICTORF (Docquier 1985-1986, 160 en voetnoten) 

 
                                                           
4 Blijkbaar werden vanaf het begin van de 2de eeuw 
de activiteiten verplaatst van Bavay naar secundaire 
agglomeraties zoals Pont-sur-Sambre (Loridant 2002, 
431). 
5 Gricourt 1967, 705 
6 Rogge 1978, 100 

7 Kloosterman 2006, 54 e.v. 
8 Ansieau, Hanut 2012, 71 
9 www.cuijk.nl/nieuws/doorzoeken-van-de-
opgegraven-grond-van-de-grotestraat-geeft-nog-
meer-geheimen-prijs 
10 Liesen 2006, 193 e.v. 
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De periode waarin de productie plaats 
vond werd in de loop ter tijden aangepast. 
Initieel werd 90 - 160 n.Chr. 
vooropgesteld (Carmelez 1981, 50). Dit 
sproot voort uit het feit dat rond 180 - 190 
een atelier in Pont-sur-Sambre afbrandde 
en de productie aldaar stopgezet werd 
(Delmaire 1972). Maar tijdens 
opgravingen in 1989 werden een aantal 
stortplaatsen met wrijfschaalfragmenten 

van Variatus en Victor gevonden 
(Loridant 2002, 431) en door de studie 
van deze vondsten wordt nu aanvaard dat 
Victorinus werkzaam was op het einde 
van de tweede en in de derde eeuw 
(Willems 2005, 25). 
 
Tot slot wil ik Hendrik Hameeuw 
bedanken voor zijn pertinente adviezen 
en voor het verzorgen van de illustraties. 

 
 

 

 

Detail van het te Kerkhove-Kouter opgegraven mortarium randfragment (RAMS00452) met stempel van Victor, 

gefotografeerd met matig scheerlicht. 

 

Hier is duidelijk te zien dat we met een Stuart 149 te maken hebben, RAMS00452. 
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DUIK EENS IN EEN SCHUILKELDER: 

ARCHEOLOGIEDAGEN 2018 

 
Willem Hantson 

___________________________________________________________________ 
 

 
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni 2018 vonden de eerste Archeologiedagen in 
Vlaanderen plaats, dit onder impuls van het Forum Vlaamse Archeologie en de 
provincie Vlaams-Brabant. Naar voorbeeld van Nederland werden over alle provincies 
de nodige activiteiten opgezet om het brede publiek met alle aspecten van het 
archeologisch onderzoek in aanraking te laten komen. V.O.B.o.W. – WAR en RADAR 
sloegen de handen in elkaar om ook in Roeselare iets te kunnen aanbieden, met een 
gezamenlijke duik in een authentieke schuilkelder uit WOII als resultaat. 
 
De kelders van de (voormalige) CVO-
gebouwen aan de Kokelaarstraat te 
Roeselare herbergen een goed bewaard 
geheim. Eind jaren ’30 van de 20ste eeuw 
sluimerde een groot conflict en dus wer-
den bij de bouw van drie scholen in 
Roeselare voor de zekerheid schuil-
kelders voorzien. De kelder van het toen-
malige schooltje aan de Kokelaarstraat is 
volledig symmetrisch opgebouwd in ge-
wapend beton met twee interne en twee 

externe toegangstrappen. Elke ingang 
werd afgesloten met dubbele stalen 
deuren, waarvan de meeste intussen 
verdwenen zijn. De zes ruimtes binnenin 
boden plaats aan enkele honderden 
mensen en zijn opgebouwd volgens een 
zigzag-systeem om bij een eventuele im-
pact de schade te beperken (cf. loop-
graven). Of de schuilkelder ook echt 
dienst heeft gedaan tijdens WOII, is 
vooralsnog niet geweten. 
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De schuilkelder komt opnieuw in het vizier 
als V.O.B.o.W. – WAR uitgebreid 
archeologisch onderzoek uitvoert op de 
site Roeselare-Haven eind jaren ’80 – 

begin jaren ’90 van de 20ste eeuw. De 
grote hoeveelheden Romeinse vondsten, 
zoals diverse houten waterputten en een 
dakpannenoven, moeten ergens ge-
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stockeerd worden en Stad Roeselare 
biedt de kelders van de Kokelaarstraat 
aan. Het stabiele klimaat ondergronds 
zorgt voor een optimale bewaring van de 
aanwezige artefacten. Hier is bovendien 
ook ruimte om de inventarisatie en studie 

van het materiaal op te starten. Heel wat 
vondsten van bouwwerven uit de Roese-
laarse binnenstad vinden eveneens hun 
weg naar de schuilkelder, evenals het 
opgravings- en tentoonstellingsmateriaal 
van de vereniging. 

 
 

 .  

 

 

De gebouwen aan de Kokelaarstraat wor-
den echter stilaan ontruimd om plaats te 
maken voor iets nieuws. Zo verhuist de 
collectie van V.O.B.o.W. – WAR deze 
zomer nog naar de zolder van het 
Roeselaarse stadhuis, in de schaduw van 
de belforttoren. Om het publiek nog eens 
de kans te geven de uitgebreide archeo-

logische collectie én deze unieke schuil-
kelder te ontdekken, hebben we op zater-
dag 2 juni de deuren opengezet voor 
verschillende begeleide rondleidingen. 
Willem Hantson van RADAR nam de 
kelder en het ‘Plank zkt. Bestemming’-
project voor zijn rekening, terwijl Jozef 
Goderis van V.O.B.o.W. – WAR de 
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archeologische vondsten uitgebreid toe-
lichtte. Uiteindelijk wisten een 50-tal geïn-
teresseerden, waaronder verschillende 
V.O.B.o.W.-leden en de Roeselaarse 
schepen van cultuur Dirk Lievens, de weg 
naar de schuilkelder te vinden en konden 
ze zich verwonderen bij de teletijd-
machine waar ze schijnbaar ingestapt 
waren. Men bleef lang rondhangen en 
luisterde geboeid naar de verhalen en 
anekdotes die Jozef wist te vertellen. 
 
Er was ook bijzondere interesse voor de 
planken van een Romeinse houten water-
put die een kleine 30 jaar eerder op-
gegraven en ontmanteld werd aan de site 
Roeselare-Haven. Men had toen de 
goede reflex om deze elementen in spe-
ciaal daarvoor – door de Roeselaarse 
technische dienst – gebouwde bakken 
onder water te bewaren. Verschillende 

bakken droogden doorheen de tijd echter 
uit, net als het eeuwenoude hout dat erin 
lag. Eén bak wist de tand des tijds echter 
te doorstaan en dit hout is momenteel 
onderwerp van een intensieve conser-
vering op basis van polyethyleenglycol 
(PEG). Op termijn zal hiermee een 
reconstructie van de Romeinse waterput 
gemaakt worden. Het overige, uitge-
droogde hout wordt aangeboden aan 
geïnteresseerden om er iets creatiefs dan 
wel nuttigs mee te doen onder de noemer 
‘Plank zkt. Bestemming’, dit naar analogie 
met het ‘Balken Revisited’-project 
(https://bienet.be/balken-revisited/). Een 
twaalftal kandidaten tekenden reeds 
present en gaven hun eerste ideeën mee 
voor mogelijke realisaties met het hout. 
De verdeling is voor in de loop van 
september voorzien, de resultaten mogen 
we in 2019 verwachten.

 
 
 

 
 
 

https://bienet.be/balken-revisited/
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Al bij al een goede opkomst voor een 
geïnteresseerd publiek. Graag een woord 
van dank voor Jos Vanackere en Roland 
Swaenepoel om het team te komen 
versterken en publicaties aan de man te 
brengen, evenals aan Jozef Goderis om 
zijn onuitputtelijke kennis een hele dag te 
delen. De collectie verhuist binnenkort en 
de nieuwe locatie kan je op zondag 9 

september op Open Monumentendag 
komen verkennen. We stellen dan van 
10u tot 12u en van 14u tot 17u de zolder 
van het stadhuis open (toegang via de 
zwarte poort – Zuidstraat 1 – met behulp 
van je identiteitskaart) en tonen er naast 
de nieuwe uitvalsbasis voor V.O.B.o.W. – 
WAR ook enkele markante vondsten. 
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ARCHEO IN DE PERS 

 

 

Samenstelling: Jozef Goderis met medewerking van Johan Buyse, Roland Coghe 
Hendrik Hameeuw en Jos Vanackere 
 
Binnenland: Antwerpen; Anzegem; Brugge; Deerlijk; Diksmuide; Harelbeke; Ieper; 

Menen; Rumbeke; Westkapelle; Zonnebeke, Noordzee 

Buitenland: Groenland; Leipzig (Duitsland); Luxor, vallei van de koningen, Egypte; 
Jordanië; Leiden; New Mexico; Nieuw-Zuid Wales (Australië); Nîmes; Peru; Pompeïi 
(4x) Romeinen en Grieken; Rügen, eiland ten noorden van Duitsland;  Saj Jose 
(Colombia); Samara (Rusland) 
 
 
april   2018 
 
70. R.F Coghe: Een adolescent ontdekt in 
Duitsland een schat van een Viking- 
koning  
 

  
 
Op zijn dertiende heeft de jonge 
adolescent Luca Malaschnichenko de 
vondst van zijn leven beleefd: een schat 
munten, parels, halskettingen, broches en 

een hamer van Thor, alles daterend op 
het eind van de 10de eeuw. 
De locatie was Rügen, een eiland ten 
noorden van Duitsland en omringd door 
de Baltische zee, aldus Detlef Jantzen, 
archeoloog van Mecklemburg – West 
Pommeren. De munten dateren uit de 
periode van de Viking - koning Harald, 
alias Blauwtand. De vondst is belangrijk 
omdat voor de eerste maal zo een grote 
kwaliteitsvolle vondst uit de Baltische zee 
werd ontdekt. 
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De inscripties op de munten verwijzen 
naar koning Harald die de strijd tegen zijn 
zoon verloren had en moest vluchten naar 
Mecklemburg. Tijdens de vlucht heeft hij 
deze schatten in de aarde verborgen. 
 
Reeds in 1873 werden in de omgeving 
van de Hiddensee een lot objecten van de 
Viking – koning gedetecteerd, o.a. een 
juweel van 714. El pais, 16.04.2018 vrije 
weergave. 
 
71. (Ioa) Mens zat luiaards op de hielen 
 

 
Mensenvoetspoor in dat van een grondluiaard 

 
In een natuurpark in de VS zijn voet-
afdrukken gevonden van mensen die 
grondluiaards achternazaten. Dat is nooit 
eerder gezien. 
Er worden zelden fossiele sporen ge-
vonden van roofdieren die een prooi 
achterna zitten, laat staan van mensen 
die op een dier jagen. Maar in het White 
Sands National Monument in de Ameri-
kaanse staat New Mexico denken ze prijs 
te hebben. De gevonden sporen zouden 
minstens 11.000 jaar oud zijn en tonen 
hoe mensen meerdere grondluiaards 
volgen. Dat zijn uitgestorven zoogdieren 
die tot bijna 3 meter groot konden worden. 
De sporen van grondluiaards zijn her-
kenbaar aan hun niervorm en klauwen.  
 
Of de jacht succesvol was, weten de 
onderzoekers niet. De grondluiaard was 
een bijzonder krachtig beest en was in 
staat om een mens te doden. Toch zijn 
grondluiaards ongeveer 11.000 jaar 
geleden uitgestorven.  
dS vr. 27.04.2018. D7. 

mei 2018 
 
72. (blg) Bijna 100 Romeinse graven 
ontdekt in Tongeren 
Bij de ontwikkeling van een grote 
verkaveling aan de rand van de stad 
Tongeren, hebben archeologen een 
grafveld van bijna 100 oude graven 
ontdekt. Op de site van zo’n 4,2ha – 
genaamd “Op de Heufkens” komen 
binnenkort 43 nieuwe woningen. 
 

 
Crematiegraf 

 
Het projectgebied maakte in het verleden 
deel uit van het zuidwestelijke grafveld 
van Romeins Tongeren. Aangezien het 
zelden voorkomt dat zulke grote percelen 
samen in ontwikkeling gaan, was het een 
bijzondere kans voor Studiebureau 
Archeologie om het terrein te onder-
zoeken. De experts legden een grafveld 
uit de eerste tot vierde eeuw bloot, met 
bijna 100 graven en een Gallo - Romeinse 
tumulus. Projectontwikkelaar Kolmont zal 
alle vondsten schenken aan de stad 
Tongeren en aan het Gallo  -Romeins 
museum.  
HNB. vr. 04.05.2018 p.12 
 
73. (blg) Geen verborgen kamers in het 
graf van Toetanchamon 
Onderzoek door een team van Italiaanse 
archeologen heeft uitgewezen dat er 
geen verborgen kamers bestaan in het 
graf van Toetanchamon. 
“Onderzoek met scanners en detectoren 
binnenin het graf heeft duidelijk gemaakt 
dat er geen kamers of sporen van 
deurkaders of drempels aanwezig zijn”, 
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zei Mostafa Waziri van het ministerie van 
oudheden. De Britse egyptoloog Nicholas 
Reeves had eerder gezegd dat een 
gedetailleerd onderzoek van foto’s en 
scans van de noordelijke grafmuur 
suggereerde dat er een verborgen 
opening was die naar een andere kamer 
leidde. Reeves vermoedde dat de 
verborgen kamer het graf zou bevatten 
van Nefertiti, de vrouw van Toetan-
chamons Vader: Achnaton. 
 

 
 
Toetanchamon was een van de laatste 
farao’s van de 18de dynastie van Oud 
Egypte. Hij stierf op 19-jarige leeftijd 
onder mysterieuze omstandigheden. Zijn 
graf, dat in 1922 werd ontdekt, was 
omwille van zijn rijke inhoud een unieke 
vondst onder de faraonische graven in de 
Vallei van de Koningen in Luxor.  
HB ma. 07.05.2018 p.17. 
 
74. (mec) Genetici kweken “mini-
hersenen” van neanderthalers 
 

 

Reconstructie van de man van Spy, opgebouwd uit 
neanderthaler – beenderen, gevonden in Spy 

 
Met menselijke stamcellen die DNA van 
de oermens bevatten, bootsen weten-
schappers structuren van de hersenen 
na.  

Het is een bijzonder experiment dat de 
wetenschappers van het Max-Planck-
Instituut in Leipzig (Duitsland) voor-
bereiden. De komende maanden zullen 
ze in het lab “miniatuurbreinen” kweken 
met behulp van menselijke stamcellen die 
DNA van de neanderthaler bevatten. 
Daarmee willen de onderzoekers achter-
halen of de zenuwcellen van neander-
thalers en de moderne mens verschillend 
werken. Dat zou de verklaring kunnen 
opleveren voor wat de mens op cognitief 
vlak zo uniek maakt, bericht de Britse 
krant The Guardian. 
 
Zo groot als linzen 
 
De mini - hersenen uit het lab zullen 
slechts zo groot zijn als linzen en ze zullen 
niet in staat zijn om gedachten of 
gevoelens te ontwikkelen. Ze zullen wel 
een kopie van sommige basisstructuren 
van de volwassen hersenen bevatten. De 
vorsers kunnen dan de activiteit van 
bepaalde hersenregio’s meten en vroege 
verschillen zien in de ontwikkeling tussen 
de hersenen van neanderthalers en 
mensen. 
“Neanderthalers zijn onze dichtste 
verwanten” zegt Svnte Pääbo in The 
Guardian.Pääbo is de directeur van het 
departement genetica aan het Max –
Planck – Instituut, waar de experimenten 
plaats vinden. “ Dus als we onszelf als 
groep of als soort willen definiëren, 
moeten we ons met de neanderthalers 
vergelijken”. 
De genetische wegen van de moderne 
mens en de neanderthaler splitsten 
ongeveer 400.000 jaar geleden. Onze 
voorouders bleven in Afrika en de 
neanderthalers trokken richting noorden, 
naar Europa. 
 
Neanderthaler –DNA 
 
Om de neanderthaler – versie van de mini 
– hersenen te kunnen kweken, worden 
menselijke stamcellen aangepast, zodat 
meerdere genen op die van de 
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neanderthaler lijken. In die zin bouwt het 
werk van Pääbo en zijn team voort op een 
grote expertise. In 2010 slaagden de 
onderzoekers erin om het genoom van de 
neanderthaler te reconstrueren met sta-
len van vier vrouwelijke oermensen die 
tienduizenden jaren geleden in Europa 
hebben geleefd. 
Uit het neanderthaler – genoom bleek dat 
vandaag niet- Afrikanen tussen de 1 en 4 
procent van het neanderthaler DNA 
dragen.  
dS weekend 12 en 13.05.2018. p.5 
 
75. De Rynck P.: Het geloof in het 
Romeinse rijk: leven met de goden en met 
God 
Inger Kuin schreef een boeiende 
synthese van wat religie in de Grieks - 
Romeinse oudheid betekende. Jona 
Lendering focust op één keerpunt: het 
kruisvisioen van keizer Constantijn rond 
310. 
 
Inger Kuin  
 
Het is een krachttoer wat Kuin hier na 
aarzelende beginbladzijden presenteert, 
met een onderwerp waarover niet alleen 
spreekwoordelijke bibliotheken  zijn 
volgeschreven. Ze beantwoordt de 
basiscs, overspant met genuanceerd 
gemak een eeuw of dertien, wijst op 
merkwaardige vormen van continuïteit en 
op disrupties, en blijft dankzij de vele 
voorbeelden boeien. Kuin actualiseert 
met mate en neemt je mee in het almaar 
evoluerende onderzoek.  
Na lectuur heb je het gevoel: “Ik snap ze, 
die rare Romeinen en Grieken. En ik 
snap waarom ik dingen niet snap. Het 
verleden blijft altijd een vreemd land. 
Zeker als het over dingen gaat die zich 
goeddeels afspelen “in de hoofden” en bij 
de gewone man. 
 
Jona Lendering 
 
Jona Lendering deconstrueert het verhaal 
met glans, door voortdurend gebruik te 

maken van wat we weten en vooral ook 
door te wijzen waar er gaten zijn in onze 
kennis: zekerheid zullen we voor veel 
facetten van de oudheid nooit hebben. In 
dit geval komt de auteur na veel om-
zwervingen tot de conclusie dat Constan-
tijn vermoedelijk in 309/310 een licht-
visioen had, dat hij eerst aan Apollo 
toeschreef en het pas veel later om 
politieke redenen – en omdat de men-
selijke herinnering zelf is gaan beschouw-
en als een manifestatie van Christus. 
Van het zogenaamde chi/ro - teken dat 
Constantijn waarnam met de eerste twee 
Griekse letters van Christus’ naam – 
weten we bijvoorbeeld niet of het in 312 al 
een christelijk symbool was, zoals 
doorgaans wordt aangenomen Het 
speelde wel een rol in de cultus van de 
zonnegod. En dat Constantijn een einde 
maakte aan de christenvervolgingen is 
minstens overdreven, want die waren 
eigenlijk al voorbij. 
 

 
keizer Constantijn 

 
Deze twee boeken zijn elkaars 
tegenpolen – het ene is een synthese, het 
andere een zoektocht naar één historisch 
gebeuren – maar alle twee stellen ze 
bestaande beelden grondig bij, contex-
tualiseren ze de religieuze (r)evolutie en 
brengen ze hun lezers bij de tijd. 
dS vr. 18.05.2018 p.10-11. 
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76. Van Den Eynde H.: Luchtvervuiling 
Romeinse Rijk reikte helemaal tot in 
Groenland 
Onder het ijs van Groenland ligt 
eeuwenoud loodstof begraven. Het 
afvalproduct van de zilverwinning 
illustreert de economische opkomst en 
ondergang van de Romeinse beschaving. 
De oude Romeinen betaalden in zilveren 
denariën. Om aan grondstof voor hun 
muntproductie te komen, smolten ze 
zilvererts om in kleiovens, waarbij het 
edelmetaal van verontreiniging werd 
gezuiverd en waarbij als bijproduct lood in 
de lucht werd gepompt. Dat loodstof 
vervuilde de lucht in heel Europa, tot in 
Groenland toe. Het stof dat daar 
neerkwam en bedekt raakte met sneeuw 
en ijs, ligt er vandaag nog steeds.  
dS vr. 18.05.2018 D7 
 

zilveren denariën 

 
77. De Decker M.: Geruzie om gezonken 
schat van 17 miljard Euro 
 

 
 
Colombia: Een gezonken schat van 17 
miljard euro. Al meer dan 300 jaar ligt die 
buit op de zeebodem  voor de 
Colombiaanse kust. Wat doe je ermee? 
“opduiken voor de historische waarde“ 
pleit de werelderfgoed organisatie 
Unesco. Maar president Juan Manuel 
Santos  wil er liever munt uit slaan. Angst 
voor goudzoekers heeft hij niet. “De 

exacte vindplaats van de vondst is 
staatsgeheim. Daar waak ik persoonlijk 
over”. En dus blijven de miljarden 
voorlopig op de zeebodem.  
HNB. woe. 23.05.2018 p.15 
 

 
 

 
De schat van San Jose (Colombia)  bestaat uit elf 

miljoen goud – en zilverstukken, juwelen, smaragden 
en andere edelstenen. 

 
78. Bourgeois I.: provinciaal archeoloog: 
Er steekt meer oorlog in de grond dan je 
denkt. Vergeten sporen van “vesting 
Antwerpen” in kaart gebracht. 
Het nieuwste onderzoek (UGent en 
provincie Antwerpen) is net afgerond met 
de publicatie van het boek “Vergeten 
Linies 3”. Daaruit blijkt dat rond Ant-
werpen veel meer sporen liggen uit de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog dan tot 
dusver werd vermoed: 41 kilometer 
loopgraven, 31 kilometer loopgraafwallen, 
31 kilometer antitankgrachten, 46 kilo-
meter fortgrachten. De uitgave van 
“Vergeten Linies 3” geeft veel ant-
woorden, die op hun beurt nieuwe vragen 
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oproepen; “Vergeten Linies 3” is een 
uitgave van de Provincie Antwerpen. 
dS do. 24.05.2018 10 
 
 
79. Vandenabeele T.: Onze prehistorie 
ligt ook in de Noordzee 
Boslandschappen met olifanten, neus-
hoorns, nijlpaarden, everzwijnen en edel-
herten en koude toendrasteppen met 
mammoets en wolharige neushoorns. 
Wetenschappers hebben ontdekt dat on-
der de bodem van onze Noordzee pre-
historische riviervalleien liggen waarin 
jagers-verzamelaars rondzwierven. 
 

 

Jan Seys: “De zee kon in de prehistorie 120m lager 
liggen dan vandaag. Tijdens de ijstijden daalde de 
zeespiegel sterk omdat de aangroeiende ijskappen 

alsmaar meer water opsloegen” 

 
Windturbineparken 
In de komende jaren worden er langs de 
kust grote infrastructuurwerken uitge-
voerd om ons te beschermen tegen 
stormen en de stijgende zeespiegel. Als 
wetenschappers de prehistorische 
valleigebieden in de Noordzee in kaart 
kunnen brengen, weten we welke zones 
op de Noordzee archeologisch gevoelig 
zijn en waar er dus vooronderzoeken 

moeten uitgevoerd worden. “Dat betekent 
tijdwinst“ zegt Jan Seys. “Ook voor de 
bouw van nieuwe windturbineparken is 
die kennis bijzonder interessant. Ten-
slotte moet het mogelijk zijn om met 
dergelijke onderzoeken de huidige 
zeespiegelstijging beter in te schatten”. 
Marcel De Clercq, UGent, maakte met het 
VLIZ en een Britse illustrator, een ani-
matiefilmpje over hoe onze kustzone en 
de Noordzee er in dat ver en heel ver 
verleden moeten hebben uitgezien, welke 
dieren er woonden en in welke mate deze 
landschappen gebruikt werden door de 
mens. Een animatiefilm over de 
verborgen landschapen van de Noordzee 
kan je bekijken op www.kw.be.   
KW West-Vlaanderen vr. 25.05.2018 
WAO 9/51 
 
80. Theuns K.: Middeleeuwse kelder 
ontdekt onder Brugse Rode Haanstraat 
De heraanleg van de Rode Haanstraat in 
Brugge is stopgezet nadat wegen-
werkers een opvallende ontdekking had-
den gedaan. Onder het holle wegdak 
kwam een grote middeleeuwse kelder te 
voorschijn. “Gelukkig is de kraan niet door 
de straat gezakt” zegt Philip Pierins 
(SPA), schepen van Openbare Werken. 
“Ik vermoed dat de kelder afgesloten werd 
bij grote verbouwingen in de jaren 
zeventig” zegt  bewoner Johan Broes, die 
al sinds 1994 op het eind van de straat 
woont. 
 

 
Schepen Pierins nam een kijkje in de middeleeuwse 

kelder 

 

http://www.kw.be/
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Wat er met de kelder zal gebeuren, hangt 
af van het advies van Onroerend Erfgoed. 
Maar dempen of niet, hoe dan ook loopt 
de heraanleg vertraging op. Al kan Broes 
daarmee leven. “ Mijn interesse voor de 
geschiedenis is groter dan dat ongemak. 
dS we. 26-27.05.2018 p.34 
 
81. Vantyghem P.: Drie teruggevonden 
Belgische soldaten uit W.O.I geïden-
tificeerd 
Drie van de vier Belgische soldaten uit 
W.O.I die in 2016 werden teruggevonden, 
zijn nu geïdentificeerd. Ze krijgen een 
militaire herbegrafenis in De Panne. 
Petrus Pintens, Felix Jacquet en Gerard 
Dethier zijn drie van de vier Belgische 
soldaten wier stoffelijke resten in 2016 in 
Diksmuide werden opgegraven, ruim 
100 jaar nadat ze er waren gesneuveld. 
Met historische bronnen en DNA-
onderzoek kon het War Heritage Institute 
hun identiteit achterhalen. 
 

 
Archeologisch onderzoek in Diksmuide bracht in juni 
2016 de stoffelijke resten van vier soldaten aan het licht. 
 
De drie werden gevonden in juni 2016, 
toen voorafgaand aan de bouw van 158 
woningen, archeologisch onderzoek werd 
uitgevoerd op wat tot dan een voetbalveld 
was. Er werd toen ook een Franse soldaat 
gevonden, die intussen herbegraven 
werd op de militaire begraafplaats Saint-
Charles de Potyze, bij Ieper. 
 
Een eerste belangrijke factor in de 
identificatie waren de knopen, die het 
cijfer “12” dragen. Dat wijst naar het 
bekende Twaalfde Linieregiment.  De drie 

teruggevonden soldaten lagen aan de 
“Duitse kant” van de IJzer in Diksmuide. 
Wat de onderzoekers een tweede 
aanwijzing gaf: ze moesten gesneuveld 
zijn tussen het begin van de IJzerslag (16 
oktober) en de val van Diksmuide (10 
november). 
 
De historicus Bernd Vanderheyden zocht 
en vond in een operatierapport van het 
12de linieregiment een passage die de 
namen Pintens, Jacquet en Destrer 
opgaf. De mannen waren begraven op de 
plaats waar het archeologisch onderzoek 
was uitgevoerd. “Destrer” was dan 
wellicht een fonetische schrijfwijze van 
“Dethier”. Het verslag dateert van 24 
oktober 1914. Rond die tijd waren de 
Belgische eenheden zich aan het 
terugplooien. 
 
Met DNA-onderzoek kon het Nationaal 
Instituut voor Criminalistiek en Crimi-
nologie de identiteit van twee van de drie 
soldaten bevestigen. Dat gebeurt via de 
vrouwelijke lijn, want het zijn de vrouwen 
die het “mitochondriaal DNA” doorgeven. 
Een kleindochter van de nicht van Petrus 
Pintens, soldaat tweede klasse uit 
Mortsel, gaf een DNA-staal af, wat leidde 
tot een positieve identificatie. 
Gerard Dethier, geboren in Villers L’ 
Evêque, heeft nog een straat in Dalhem 
(waar zijn ouders boeren waren) die naar 
hem genoemd is. Hij zou vrijwilliger 
geweest zijn, maar zijn militaire loopbaan 
is onduidelijk. Zijn DNA - identificatie was 
mogelijk omdat zijn moeder opnieuw 
gehuwd was na de oorlog, en nog drie 
dochters kreeg.  
dS ma. 28.05.2018. 
 
82. Reuters: Archeologen ontdekken nog 
meer woestijntekeningen in Peru. 
De geogliefen zijn enorme tekeningen in 
het woestijnzand in de Peruaanse 
pampa’s. Dankzij dronebeelden hebben 
wetenschappers nog meer reusachtige 
afbeeldingen ontdekt, onder andere van 
een orka en een dansende vrouw. 
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“De meeste van de recent ontdekte 
afbeeldingen zijn het werk van de 
Paracascultuur. Ze zijn meer dan 2000 
jaar oud en bijgevolg jaren ouder dan de 
Nazcalijnen van de hand van het 
Nazcavolk”.  Dat zegt Johny Isla, een 
archeoloog van het Peruaanse ministerie 
van Cultuur. 
“Drones geven ons de kans om onze 
documentatie te vergroten en nieuwe 
groepen van figuren te ontdekken” aldus 
Isla. “We hebben nog niet tussen de 
geogliefen gewandeld, we hebben alleen 
foto’s genomen. Dit is de eerste fase van 
het onderzoek” zegt de archeoloog. 
In tegenstelling tot de Nazcalijnen, 
waarvan de meerderheid enkel zichtbaar 
is van uit de lucht, zijn de pas ontdekte 
“Palpalijnen” aangebracht op heuvels en 
kunnen ze gezien worden vanaf de grond. 
 

 
 
Mysterie 
 
De Nazcalijnen zijn tientallen figuren van 
dieren en geometrische vormen die 
werden aangebracht in het woestijnzand 
op de Peruaanse hoogvlakte. Dank zij de 
unieke klimaatomstandigheden in de 
regio werden de figuren al die tijd 
bewaard. Niemand weet precies waartoe 
de Nazca- en Palpalijnen precies dienen, 
waarom ze zo groot zijn en waarom ze zo 
lang deel uitmaakten van de cultuur van 
de precolumbiaanse volkeren. 
“In totaal  spreken we over ongeveer 
1200 jaar waarin geogliefen gemaakt 
werden in de regio” aldus Isla. 
De Nazcalijnen werden in 1994 
uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed, 
maar hebben te lijden onder de druk van 

Peruanen die zich illegaal vestigen en 
verkeer dat van de nabijgelegen snelweg 
afwijkt.  
De Morgen  di. 29.05.2018. 
. 
83. R.F. Coghe:  Resten van een nieuw 
slachtoffer bij de eruptie van de Vesuvius 
in 1979 
Nieuwe opgravingen in Pompeji hebben 
een skelet van een slachtoffer op de 
vlucht ontdekt. Hij is 1,60m groot en toont 
een been met infectie waardoor hij niet in 
staat was om te vluchten. Zijn 
rechterbeen is wat korter waardoor hij 
mankte. Een deel van zijn buste is door 
een mega -  steenblok bedolven. Als men 
de schedel terugvindt, is men in staat om 
via de techniek van de gipsvulling de 
fysionomie van de man te reconstrueren 
en de expressie van de dramatische 
omstandigheden af te lezen. 
Vrije weergave van het artikel in La 
Republica van di. 29.05.2018. 
 

 
 
84. X, Archeologen doen in Pompeïi 
“dramatische en uitzonderlijke” vondst. 
Onderzoekers hebben een “dramatische 
en zeer uitzonderlijke” vondst gedaan bij 
opgravingen in de verwoeste stad 
Pompeïi. Het gaat om een onthoofd 
lichaam van een man. 
De stad raakte in het jaar 79 na Chr. 
bedolven onder een meters dikke laag 
vulkanische as en brokstukken na een 
uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. 
Bij recente opgravingen vonden de 
archeologen het skelet van een man die 
vermoedelijk 35 jaar oud was toen hij 
stierf. De onderzoekers vermoeden  dat 
de man probeerde weg te vluchten voor 
de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. 
Een verwonding aan zijn been zou het 
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onmogelijk gemaakt hebben om tijdig weg 
te geraken. 
 
Waarschijnlijk keek de man nog om naar 
de uitbarsting toen hij geraakt werd door 
een brokstuk van 300 kg. “Daardoor 
verloor hij zijn hoofd“ meldt het 
persbureau ANSA. 
Volgens Massimo Osanna, die de leiding 
heeft over de opgraving bij de oude 
Romeinse stad, gaat het om een 
dramatische en uitzonderlijke vondst.  
 
De uitbarsting van de vulkaan Vesuvius 
maakte op 24 augustus 79 na Chr. abrupt 
een einde aan de Romeinse stad 
Pompeïi, in de voormalige Italiaanse 
provincie Napels.  
 
Het leven van de inwoners van Pompeïi 
werd in één klap stil gezet en bewaard. 
Daarom is de stad een zeldzame bron 
voor wetenschappers. Tijdens opgra-
vingen worden steeds weer objecten 
gevonden die onder andere omstandig-
heden zouden verloren gaan. Onder-
tussen is ongeveer 60% van Pompeïi 
opgegraven. Daardoor kunnen archeo-
logen nu steeds nieuwe, belangrijke 
vondsten bloot leggen.  
HNB. woe. 30.05.2018. 
 
85. Vantyghem P.: Iedereen vindt 
archeologie toch interessant? 
Meer dan ooit willen Vlaamse archeo-
logen hun vondsten delen met het 
publiek. Op de eerste archeologendagen 
(1 en 2 juni 2018) kon iedereen komen 
kijken en luisteren. “We willen mensen 
laten proeven van het verleden”. 
Hadewych Degryse: gangmaker 
archeologiedagen “ Als we bij niemand 
interesse kunnen opwekken, waarom 
moeten we dan graven?”. 
Kaat De Langhe: Forum Vlaamse 
Archeologie “Archeologen beseffen te 
weinig dat zij op de eerste rang zitten om 
het verhaal van het verleden te vertellen”. 
dS. woe. 30.05.2018 p.12 
 

86. (gse) Blokperiode in Pompeji.  
Archeologen van de Zuid-Italiaanse site 
Pompeji hebben een “uitzonderlijke 
vondst” gedaan. 
Ze stuurden een foto rond van een pas 
opgegraven skelet, dat bedolven is onder 
een rotsblok. Ze gaan ervan uit dat het 
met grote kracht uitgestoten is met de 
vulkanische wolk. 
De archeologen denken dat de man zich 
wou redden bij de uitbarsting van de 
Vesuvius, in 79 voor Chr. Het slachtoffer 
zou rond de 30 jaar oud zijn. De rotsblok 
verbrijzelde zijn thorax. Zijn hoofd hebben 
de archeologen niet kunnen vinden. 
 dS. do. 31.05.2018 D2 
Lees ook knipsels nrs 83 en 84. 
 

Noot van de redactie: Betreft knipsels 83-
84 en 86, intussen werd de these 
geponeerd in deze artikelen bij monde 
van het Italiaanse opgravingsteam reeds 
bijgeschaafd (juni 2018). Na verder 
archeologisch onderzoek blijkt namelijk: 
“Volgens de archeologen ligt een 
grondverzakking aan de basis van de 
bijzondere positie waarin ze het skelet 
oorspronkelijk aantroffen. In de 19e eeuw 
is onder dit deel van de site een tunnel 
aangelegd. Die is nadien verzakt 
waardoor het bovenlichaam van het 
skelet een stuk lager terechtkwam. Het 
rotsblok bleef wel op zijn plaats zitten 
waardoor het leek alsof het op het hoofd 
van de onfortuinlijke man was geland.” zie 
ook knipsel 96 (bron: Verstraete A. via 
www.vrt.be/vrtnws) 

 
87. Pattyn Th.: “Je ontdekt een doorsnede 
van geschiedenis van Ieper”. 
“De site is 5500 m²  groot, wat 
uitzonderlijk is in de ontstaanskern van de 
stad” vertelt leidinggevend archeologe 
Michelle Arnouts.  We hebben onder 
meer funderingen van de Sint Niklaaskerk 
uit de 12de eeuw en van de aangebouwde 
abdij uit de 16de eeuw bloot gelegd. We 
vonden er verschillende waardevolle 
voorwerpen terug. In een gracht 
ontdekten we bijvoorbeeld de gepersona-

http://www.vrt.be/vrtnws
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liseerde zegelring van een Ieperse 
lakenhandelaar uit de 13de eeuw. Op de 
begraafplaats groeven we honderden 
skeletten op. We zitten nu al ongeveer 
aan een driehonderdtal”. 
“Die skeletten worden onderzocht, mits 
de nodige middelen worden vrijgemaakt. 
Dat kan enkele jaren duren” zegt Jan 
Decorte, erfgoedcoördinator van CO7. 
“Alle skeletten worden eerst gewassen. 
Daarna wordt nagegaan hoe oud onze 
voorouders werden, hoe groot ze waren, 
welke ziektes ze hadden en welke eet-
patronen ze erop nahielden. Uiteindelijk 
kunnen de skeletten herbegraven wor-
den.  
 

 

Het grote publiek kreeg op de archeologiedagen (1 en 
2 juni 2018) de kans om de opgravingen te bezoeken 

op de werf De Meersen, in de Ieperse binnenstad. 

 
Ieper was in de middeleeuwen een van 
de rijkste steden van Vlaanderen. “We 
zien dat aan de Sint-Niklaaskerk, die 
uitbreidde naar een hallenkerk, en aan 
het feit dat de mensen stevige botten en 
een gezond gebit hadden”. 
dS woe. 30.05.2018 p.28. 
 
88. Verbeeke J.: Sint-Niklaaskerk 
Westkapelle geeft haar geheimen prijs 
De renovatiewerken in de Sint- 
Niklaaskerk in Westkapelle hebben 
spectaculaire vondsten opgeleverd. Bij 
het opbreken van de kerkvloer werden 
oude grafkelders en een funderingsmuur 
uit de 13de eeuw bloot gelegd. Er werden 
ook 55 skeletten gevonden. 
 

Tussen de skeletten werden heel wat 
oude muntjes, kruisjes en enkele me-
daillons gevonden. Alles werd zorgvuldig 
ingezameld door de erfgoedorganisatie 
Raakvlak, want Knokke-Heist gaf onder-
tussen groen licht voor verder onderzoek. 
“Dit is zeker een spectaculaire vondst. We 
graven af en toe wel eens een middel-
eeuws kerkhof op, maar dat in combinatie 
met de vondst van de 13de eeuwse muur 
maakt dit uitzonderlijk” zegt Frederik 
Roelens, medewerker en archeoloog van 
Raakvlak. 
 
Door de typische kleigrond van de 
Zwinstreek, werd alles opvallend goed 
bewaard. 
“De gevonden menselijke resten dateren 
van Westkapellenaars uit een periode van 
1250 tot 1900. Na onderzoek kunnen we 
hun gezondheid en gestalte vastleggen. 
De botten waren in drie lagen op-
gestapeld, wat wijst op verschillende 
generaties”. De oude funderingsmuur die 
werd gevonden, komt trouwens nog van 
pas in de heropbouw van de kerk. De 
bakstenen worden namelijk herwerkt in 
de nieuwe ramen met spitsbogen. “Die 
ramen zullen dan deels uit stenen van de 
13de eeuw bestaan. Zoiets vinden wij 
natuurlijk fantastisch” zegt Roelens. 
 

 

Westkapelle Sint Niklaaskerk 
Tussen de skeletten lagen oude muntjes, kruisjes en 

medaillons. 

Tip van de sluier 
 
De vondst mag dan spectaculair zijn, de 
kans dat de Sint Niklaaskerk al haar 
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geheimen heeft prijs gegeven, is erg 
klein. Er werd namelijk maar een fractie 
van de kerk uitgegraven, waar twee 
nieuwe kelders komen. “We mogen alleen 
onderzoek voeren waar al werk-
zaamheden bezig waren” zegt Roelens. 
Tijdens het archeologisch onderzoek lag 
de renovatie nooit stil. “ Achteraan de kerk 
werd onderzoek gedaan, vooraan ging de 
aannemer gewoon verder. Dat was een 
kwestie van goede afspraken” zegt 
schepen van patrimonium Piet De Groote 
(GBL). 
“Dit zijn zeer interessante vondsten die 
zullen voorgesteld worden tijdens een 
tentoonstelling in Knokke-Heist“. De nieu-
we Sint-Niklaaskerk zou eind 2019 
moeten klaar zijn.  
dS. do. 31.05.2018 p.32 
 
 
juni 2018 
 
89. Verhulst K.: Archeologiedagen tonen 
wat er onder de grond zit. 
In de regio Kortrijk kon je mee kijken over 
de schouders van archeologen. 
Overal in Vlaanderen vonden op vrijdag 1 
en zaterdag 2 juni voor het eerst 
Archeologiedagen plaats. Met dat initiatief 
willen Uit in Vlaanderen en Forum 
Vlaamse Archeologie het grote publiek 
kennismaken met archeologie in de 
streek. Tijdens allerhande activiteiten kon 
je proeven van alle facetten van 
archeologie in Vlaanderen. In de regio 
Kortrijk kwam je te weten wat er op 
opvallende plaatsen onder de grond ligt. 
 

  

Sint-Jan-De-Doperkerk in Anzegem 

Bv. Anzegem: bekijk nog één keer 
archeologische resten in een oud 
kerkgebouw. 
Harelbeke / Deerlijk: prehistorische 
vondsten in De Gavers.  
HNB. vr. 01.06.2018 p.4  
 
90. X., Spektakelmuseum pronkt naast 
amfitheater van Nîmes 
Een ultramodern  museum, integraal 
gewijd aan de Romeinse periode in 
Frankrijk, werd begin juni geopend door 
de Franse minister van Cultuur Françoise 
Nyssen. 
 
Het Musée de la Romanité in Nîmes biedt 
een oppervlakte van 9200 m² plaats aan 
zo’n 5000 werken van de antieke oudheid 
tot de middeleeuwen. Het gebouw heeft 
een centrale as die het traject volgt van de 
stadswal onder keizer Augustus. Het 
atrium ruimt ook plaats in voor de 
portaalfragmenten van het heiligdom van 
Nemausus, de bron die haar naam gaf 
aan de stad Nîmes. Pronkstuk is een 
monumentale mozaiëkvloer uit de 2de 
eeuw, ontdekt in 2006. 
De architectuur van Elisabeth De 
Portzamparc valt vooral op door de 
golvende gevel van glasplaatjes, die het 
silhouet van een Romeinse toga oproept.  
dS 04.06.18 D4 cultuur & media. 
 

 
 
91. Le Bacq T.: Zeker een job? Word 
archeoloog. 
Opleiding in een paar jaar tijd van 
slechtste naar beste weg naar werk. 
Jarenlang een rampopleiding waar je 
nagenoeg nooit werk vond, nu plots een 
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100 procent garantie op werk. Al wie 
archeologie studeert, is binnen het jaar 
aan de slag, blijkt uit cijfers van de VDAB. 
“Door de strengere wetgeving regent het 
opdrachten”. 
Maarten Beckers, Forum Vlaamse 
Archeologie: “Een archeoloog gaat van 
bouw naar bouw, hier in Vlaanderen. De 
ene dag in Ieper, de andere dag in een 
dorpje in de Kempen”. 
Vlaanderen trekt vanaf nu 1 miljoen euro 
per jaar uit om al dat graafwerk en 
onderzoek te bundelen. Het kan maar 
helpen om ervoor te zorgen dat al dat 
werk niet gewoon ongelezen in 
archiefkasten verdwijnt.  
HNB ma. 11.06.2018 p.6 
 
92. Le Bacq T.: Je wil snel 
werkzekerheid? Studeer dan voor 
archeoloog 
Voor wie werk zocht, was archeologie 
jarenlang een “rampopleiding “. Nu biedt 
ze plots 100 procent jobgarantie. “Met 
dank aan de strengere bouwwetgeving”. 
Wim De Baere, voorzitter Vereniging van 
ondernemers in de Archeologie: “ Toen ik 
afstudeerde, moest ik voor een job 
uitwijken naar Nederland. Nu komen de 
Nederlanders naar hier.”  
dS. ma. 11.06.2018 p.4 
 

 

OMD 2016: opgravingen aan het regionaal 
archeologisch museum a/d Schelde in Kerkhove 

 
93. Van Dooren P.: Pest is veel ouder dan 
de middeleeuwen 
In Rusland is een graf opgedoken met 
twee in de dood verenigde skeletten. Ze 
stierven 3800 jaar geleden aan de pest. 

En niet zomaar een variant van de pest, 
maar heel specifiek aan dezelfde 
pestbacterie die in de 14de eeuw door 
Europa raasde en de hele samenleving 
deed instorten. 
 
Nu schrijft een internationaal team, onder 
leiding van Max Planck Instituut voor 
menselijke geschiedenis, in Nature 
Communications dat ze in de Russische 
streek Samara een graf vonden met twee 
slachtoffers, 3800 jaar oud. Hun 
pestbacterie was een voorouder van 
zowel die van Justinianus als die van het 
Grote Sterven, en al in staat vlooien te 
besmetten. 
 
Aan haar DNA te zien, moet die nieuwe, 
hoogst besmettelijke lijn van de pest-
bacterie zo’n 4000 jaar geleden zijn 
ontstaan.  
dS di. 12.06.2018 D8 wetenschap 
 

 

Pestslachtoffers van 3800 jaar geleden 

 
94. (thv) Dit beestje zwom 400 miljoen 
jaar geleden rond 
Neusgaten die uit de oogkassen komen, 
een vreemde schedelvorm en de lange 
snavel van een vogelbekdier. Bekijk de 
Brindabellaspis, een prehistorische vis 
die Australische paleontologen konden 
reconstrueren aan de hand van 400 
miljoen jaar oude fossielen. 
Ter vergelijking: het oudste fossiel van 
een dinosaurus is 150 miljoen jaar jonger. 
“Dit is de vreemdste van de meer dan 70 
soorten die we tot nu toe ontdekt hebben 
in een koraalrif in het Australische 
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Nieuw-Zuid-Wales” klinkt het bij de 
wetenschappers.  
HNB do. 21.06.2018 
 

 

reconstructie Australische fossiel 

 
95. Dekkers G.: 3D-reconstructie van 
gezicht Caesar: “ Net iemand die je kunt 
tegenkomen bij de supermarkt”. 
                                                                 
        

 

Nieuwe 3D- reconstructie gezicht van Julius Caesar in 
Rijksmuseum Oudheden Leiden 

 
Een nieuwe 3D-reconstructie van het 
hoofd van Julius Caesar laat een 
opmerkelijk gewone man zien. Het beeld 
is gebaseerd op recent onderzoek, maar 
laat nog veel te raden over. 
Zijn wangen zijn ingevallen en er lopen 
diepe lijnen door zijn huid. Ondanks zijn 
frons staan zijn ogen vrij zacht en is zijn 
mond aan de weke kant. In verhouding tot 
zijn smalle gezicht is zijn kale schedel 
opvallend groot, en er zit een vreemde 
bobbel op. 
Aan deze nieuwe voorstelling van Julius 
Caesar is even wennen. Het is een 3D-
reconstructie eind juni gepresenteerd in 
het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden, Nederland. De alledaagse 

verschijning, ogenschijnlijk van vlees en 
bloed, ziet er een stuk benaderbaar uit 
dan de strenge militair op afbeeldingen uit 
de Oudheid of de hoekige houwdegen uit 
Asterix en Obelix. De Volkskrant vr. 
26.06.2018. 
 
96. Vertaling R.F.Coghe: De schedel van 
het slachtoffer van de Vesuvius-eruptie 
ontdekt 
 

 
 
De 30-jarige man leed aan een 
beenziekte en kon moeilijk vluchten. 
Dit beeld dat eind mei 2018 de wereld 
rond ging, was een hit op de sociale 
media. 
 
Het archeologisch park van Pompeïi 
meldt nu dat inmiddels de schedel en een 
deel van het bovenlichaam wat onge-
schonden onder een diepere holte terug-
gevonden zijn. Onder het slachtoffer lag 
een tunnel die in de tijd van de Bourbons 
(19de eeuw) aangelegd werd. Hierdoor 
rolden schedel, een deel van de thorax en 
de armen neerwaarts en bleef de rest van 
het lichaam aan de rots liggen. 
 
De lager gelegen delen vertoonden lichte 
breuken die het gevolg kunnen zijn van de 
stoot van de kolossale rotsblok. 
De archeologen vermoeden dat de man 
door pyroklastische stromingen omge-
komen is. Die behoren tot de gevaarlijkste 
verschijnselen van de eruptie. Zij bestaan 
uit zeer hete gassen en as en glijden 
razend snel de hellingen van de Vesuvius 
af met een snelheid van 700 km per uur, 
zodat de vlucht naar een nabije plaats 
uitzichtloos werd. 
Die Zeit 30.06.2018 (vervolg artikel in La 
Republica 18.05.2018).  
Zie eveneens knipsels nrs 83, 84 en 86 
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97. (nrc, agg) Oudste brood ooit werd 
14.000 jaar geleden gebakken 
Archeologen hebben het oudste stuk 
brood ontdekt in een 14.000 jaar oude 
vuurplaats in Jordanië. Een grote homp 
is het niet. Het gaat om 15 broodkruimels 
van ongeveer een halve centimeter groot. 
Het zijn de resten van ongerezen brood 
dat in een met stenen beklede vuurplaats 
was achtergebleven. Het brood is 
gebakken door de jagers-verzamelaars 
van de Natufia-culuur, de voorloper van 
de eerste landbouwculturen die 4000 jaar 
later in hetzelfde gebied ontstonden.  
De ontdekking sterkt de veronderstelling 
dat mensen niet zijn gaan samenwonen in 
dorpen omdat ze aan landbouw gingen 
doen, maar andersom. 
De landbouw blijkt te zijn ontstaan in 
dorpen waarin jagers-verzamelaars al 
lang samenwoonden. En ook brood 
bakten. Voor wie het recept wil weten: 
Volgens de archeologen zijn de kruimels 
gemaakt uit bloem van wilde tarwe en 
gerst, dat gemengd werd met vermalen 
wortelknollen en water tot een deeg. 
HNB. woe. 18.07.2018 p.9 
 
98. Rommers W.: Geen cent gevonden, 
wel 1200 euro boete 
Wie rondloopt met een metaaldetector 
moet een vergunning hebben. Als tijd-
verdrijf af en toe op stap gaan met een 
metaaldetector, nooit iets van waarde 
vinden, en dan een boete van 1200 euro 
in je bus krijgen omdat je geen vergunning 
als “metaaldetectorist” hebt. “Ik sta ervan 
te trillen” zegt Andrew Verfaille (30) uit het 
West-Vlaamse Menen. Ook de burge-
meester van Zonnebeke, waar de 
schattenjager werd geklist, vindt de hoge 
boete en het ijverige politiewerk over-
dreven. 
Wie met een metaaldetector naar archeo-
logische vondsten speurt, moet een 
erkenning van de Vlaamse overheid 
hebben. Daarnaast mag je niet aan de 
slag op beschermde archeologische 

sites, of plaatsen waar archeologische 
opgravingen bezig zijn. Je moet ook altijd 
toestemming hebben van de eigenaar 
van de grond waarop je zoekt. Het zoeken 
mag enkel overdag plaats vinden, en je 
mag geen zaken opgraven die meer dan 
30 cm in de grond zitten. Als je iets 
waardevols vindt, moet je dat onmiddellijk 
melden aan het Agentschap Onroerend 
Erfgoed. HNB woe. 16.07.2018 p.12 
 
99. Feys B.: Oorlogsgevecht boven het 
Sterrebos 
Stad herdenkt samen met de vliegclub uit 
Moorsele de bevrijding van Roeselare. 
Met een uniek spektakel brengt de stad 
tijdens het weekend van 18 en 19 
augustus hulde aan de vliegeniers tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. Boven het 
Sterrebos en de Bergstraat in Rumbeke 
zal een luchtgevecht geënsceneerd 
worden. Voor alle evenementen rond het 
Sterrebos en de Bergstraat moet er niet 
ingeschreven worden. De toegang is 
gratis.  
HNB vr. 13.07.2018 p.2. 
 

 

Gedurende het gehele weekend van 18 en 19 
augustus 2018 zijn er evenementen aan het Sterrebos 

en de Bergstraat. 

 
El pais 
De Morgen 
Die Zeit 
dS = De Standaard 
De Volkskrant 
HNB = Het Nieuwsblad 
KW Kr. van West-Vlaanderen 
La Republica 
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ARCHEO TE KIJK 

 

 

Samenstelling: Jozef Goderis & Hendrik Hameeuw

 
 
België 
 
BRUGGE 
1. t/m 31.08.2018 
The battle for the North Sea. 
Unieke expo over duikbotenoorlog vanuit 
onze kusthavens tijdens W.O.1. 
“Het enige wat me beangstigde tijdens de 
oorlog was de U -boot -dreiging” De uitspraak 
van Wiston Churchil schetst: de dreiging van 
de Duitse duikboten die in de Eerste 
Wereldoorlog de havens van Brugge, 
Oostende en Zeebrugge opereerden en meer 
dan 2500 geallieerde schepen tot zinken 
brachten. 
Op 23 april 1918 sloegen de Britten terug met 
de raid op Zeebrugge. 
 
2. t/m 11.11.2018 
Mummies in Brugge. 
tel. 050 476 100 
De Egyptenaren  verhieven de mummificatie 
haast tot een kunst. In Brugge zijn een aantal 
prachtige mummies te bewonderen. Het Xpo 
Center in Brugge (op de site Oud Sint 
Jan  Mariastraat 38, 8000 Bugge) heeft een 
tentoonstelling binnen gehaald over de 
begrafenisgebruiken in het oude Egypte. De 
voorwerpen komen alle uit de collectie van 

het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in 
Leiden. 
 

IEPER 
t/m 26.08.2018 
 

 

Een kraaginsigne van het Royal Warwickshire 
Regiment (bron: vrt nieuws) 

 
1.  Archeologie van de Eerste Wereldoorlog: 
sporen van oorlog. 
Multimediaal & Interdisciplinair. 
Touchscreens, de interactieve poppy arm-
band, videoprojectie, geluidsfragmenten… 
alles staat in teken van een intense beleving 
en een authentieke onderdompeling in het 
leven aan het front. Het museum brengt geen 
louter historisch of militair relaas van de 
feiten, maar laat ook ruimte voor persoonlijke 
impressies van soldaten en kunstenaars. 
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Zowel uit het begin van de 20ste eeuw als van 
hedendaagse dichters, auteurs, schilders, 
fotografen of beeldhouwers. 
www.inflandersfields.be  
 
2. Ieper bij drone, middeleeuwen geleden 
 

 
 
Het leven zoals het was, middeleeuwen 
geleden. Hoe men vroeger leefde? Een 
beetje zoals nu, maar dan helemaal anders.  
Het Yper Museum dompelt de bezoeker via 
een interactief parcours onder in de 
leefwereld van de Westhoek. Van de middel-
eeuwen tot nu. Een leerrijke, vernieuwende 
en verrassende ervaring voor alle leeftijden! 
 
Middeleeuwse grootstad 
 
Op de eerste verdieping van de bekende 
Lakenhallen maak je kennis met Ieper als 
middeleeuwse grootstad. Je vindt hier niet 
alleen een bijzondere, interactieve maquette, 
je kan je ook verdiepen in vijf verschillende 
thema’s: Wieg, Laken, Conflict, Pest en 
Bisschop. Dat kan ook chronologisch of je 
zapt van het ene thema naar het andere. 
 
Verdwenen stad 
 
Archeologische vondsten tonen ons vandaag 
nog wat er ooit te beleven was in verdwenen 
stadsdelen.  

Zo voeren insignes of spelden ons recht naar 
de middeleeuwse mens. Ze waren het 
uitgelezen medium om te laten zien wie de 
middeleeuwer was en waar hij voor stond. Er 
bestonden honderden soorten insignes: van 
heilig tot zeer profaan of werelds, van puur 
devotioneel tot extreem seksueel, van gelovig 
tot bijgelovig. De unieke collectie van het Yper 
Museum bestaat uitsluitend uit insignes die in 
Ieper opgegraven werden (door metaal-
detectorist Patrick Van Wanzeele uit Gits). De 
collectie vertelt ons veel over de middel-
eeuwse beeldcultuur en belevingswereld. 
 
KEMMEL 
t/m 21.04.2018 
1918 “The final offensive” De slag om de 
Kemmelberg. 
Deze tentoonstelling focust op het belang van 
de Amerikaanse deelname in het laatste 
oorlogsjaar.  De strijd om de Kemmelberg 
was hierin een dramatisch hoogtepunt. Deze 
periode wordt in het Bezoekerscentrum 
uitgebeeld door middel van o.a. een film, nooit 
eerder vertoonde foto’s en persoonlijke 
verhalen. 
 

 
 
Openluchttentoonstelling 1918 The Final 
Offensive. 
Op ruim 30 plaatsen verspreid over alle 8 
dorpen van Heuvelland en eveneens in 
Bailleul en Saint – Jans – Capel 

http://www.inflandersfields.be/
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over de Franse grens vindt u grote foto’s die 
de betrokken locatie tonen voor, tijdens en na 
W.O.I.  
Het zijn de bakens voor wie na de 
tentoonstelling ook de belangrijkste 
historische plaatsen wil bezoeken of 
ideale stopplaatsen bij een rondrit of 
fietstocht. Download de folder via de website 
www.toerismeheuvelland.be . 
De openluchttentoonstelling is nog te 
bezoeken tot 11 november 2018. 
 
LUIK 
t/m 20.10.2018 
1. Luik in het hart van onze geschiedenis 
Archeoforum van Luik, onder de Place Saint-
Lambert, 4000 Luik 
tel. 042. 509. 370 
 

 
 
2. t/m 26.08.2018 
Viva Roma! 
Musée de la Boverie 3, 4020 Luik. 
tel. 042. 385. 501  
 

 
 

MORLANWELZ 
t/m 02.12.018 
Au temps de galien. Un médecin grec dans l’ 
Empire romain 
Musée royal de Mariemont, chaussée de 
Mariemont 100, 7140 Mariemont 
tel. 064.212. 193 
 
POPERINGE 
t/m 16.09.2018 
Heelkracht Belgische verpleegsters tijdens de 
Eerste Wereldoorlog 
Gasthuiskapel Poperinge 
 

 
 

De tentoonstelling HEELKRACHT brengt 
voor het eerst het verhaal van de Belgische 
verpleegsters tijdens W.O.I. Een van hen is 
gravin Maria van den Steen de Jehay. De 
gravin is in Poperinge de drijvende kracht 
achter het Elisabeth Hospitaal. Bij vriend en 
vijand staat ze bekend als de majoor van 
Poperinge. De hele oorlog lang ontfermen zij 
en haar verpleegsters zich over burgers en 
soldaten. Het devies: soms genezen, dikwijls 
verlichten, altijd troosten. 
 
Het is ook het leidmotief voor de vier 
hedendaagse kunstenaars die deze zomer 
resideren in de Gasthuiskapel en in de Sint-
Bertinuskerk. Chantal Pollier (B), Ezra 
Veldhuis (N), Harlinde De Mol (B) en Eleanor 
Crook (UK). Vier vrouwen geven hun 
artistieke visie op de thema’s: sterfelijkheid, 
lichamelijkheid, heelkracht en troost. 
 
 

http://www.toerismeheuvelland.be/
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ROESELARE 
t/m 30.09.2018 
Kiezen voor kiezen 
In het gebouw van de erfgoedcel TERF in de 
Zuidstraat 3. Onder het huis Duyvewaardt 
werden eind de jaren 80 veel beenderen en 
vooral kiezen van runderen, varkens, 
schapen en geiten gevonden samen met heel 
wat potten en pannen waarin het vlees van 
die dieren werd gaar gemaakt. Dit 
middeleeuws keuken - aardewerk was echter 
niet meer in gebruik ten huize Duyvewaardt in 
de 19de-begin 20ste eeuw. 
 

 
 
Dit vroeg-middeleeuws keukengerei is 
behoorlijk zeldzaam voor de Roeselaarse 
binnenstad. Zo tonen we o.m. een grote kruik 
met rolstempelversiering in steengoed uit 
eind 14de begin 15de eeuw, een drinknap die 
nog ouder is, een vetvanger om onder het spit 
te plaatsen, grijs aardewerk met standvinnen, 
een vuurklok om de houtskool af te dekken 
tijdens de nacht, een grape  of kookpot op 
drie pootjes uit de 14de eeuw en een melkteil 
in grijs aardewerk, weer samengesteld uit 26 
aaneen gelijmde scherven. Deze teil diende 
oorspronkelijk voor het scheiden van room en 
melk en voor de bereiding van kaas. 

Deze tentoonstelling is gratis toegankelijk 
tijdens de kantooruren. Info bij Willem 
Hantson (Bie-Radar) 051/26.87.49 en Jozef 
Goderis V.O.B.o.W.-WAR 051/22.27.20 
   
 

RUMBEKE  KASTEELDOMEIN  
t/m 31.12.2019 
Kasteel van Rumbeke, Moorseelsesteenweg 
2, 8800 Rumbeke –Roeselare. 051/22.60.60 
info@albert14-18.be  
Website: www.albert14-18.be  
Open: alle dagen doorlopend geopend van 
10.00 tot 18.00u. Gesloten op maandag 
Groepen van 15 personen enkel op 
reservatie. Aangepaste programma’s voor 
scholen. 
Begeleide rondleidingen mogelijk. 
Bereikbaar met het openbaar vervoer en met 
de wagen. Het domein ligt vlakbij afrit 6 van 
de E403 snelweg Brugge-Kortrijk. 
 
TONGEREN 

 
 
Uitbreiding TESEUM archeologische site. 
Vanaf 1 september 2018 zal de Onze-Lieve-
Vrouwe basiliek haar verborgen schatten 
onthullen. In een nieuw museum ontdek je 
2000 jaar geschiedenis – gegarandeerd een 
unieke belevenis! Generaties lang bouwden 
Tongenaren aan een stad om in te leven, te 
werken en te wonen. De muren en 
funderingen van deze stad staan er nog. Ze 
zijn te bewonderen op de archeologische site 
Teseum, een van de meest tot de verbeelding 
sprekende vindplaatsen in de Benelux. 
Onder de huidige basiliek liggen restanten 
van liefst zeven kerken. Men vond ook sporen 
van Romeinse bouwwerken terug. Dat 
Tongeren de eerste stad van België is, kun je 
op deze plek met je eigen ogen zien. 
Drie meter onder de grond vertellen 
eeuwenoude stenen het verhaal van de stad, 
haar bewoners en de kerk. Dit verhaal begon 
2000 jaar geleden bij de Romeinse heersers 
en wordt vandaag nog steeds geschreven. 
Bezoek het TESEUM (vanaf 1 september 
2018) 
Di. t/m zon. 10-17uur. Ma. Gesloten 

mailto:info@albert14-18.be
http://www.albert14-18.be/


140 WAK 99 (2018) 

 

TREIGNES 
t/m 11.11.2018 
Disparus? Les mammifères au temps de Cro-
Magnon 
 

 
 
Musée du Malgré –Tout, rue de la Gare, 28, 
5670 Treignes 
tel. 060. 39.02.43 
 
WAARMAARDE 
t/m 09.09.2018 
Schelde: Stroom in verandering 
De Schelde zoals je ze nog nooit 
zag. Archeologie UGent bracht twee jaar 
intens opgraven in Kerkhove en jaren 
opgravingsresultaten uit de Scheldevallei 
samen tot een rondreizende expo. Het biedt 
een unieke kijk op de dynamische relatie 
tussen landschap, mens & klimaat. 

In 2015 ging een team van archeologen van 
de Universiteit Gent en GATE-archaeology 
aan de slag in Waarmaarde-Kerkhove. De 
aanleiding was de bouw van een nieuwe stuw 
langs de oevers van de Boven-Schelde. Het 
doel voor ogen was eenvoudig maar daarom 
niet minder uitdagend: het unieke prehis-
torische landschap, dat eeuwenlang meters-
diep bewaard lag onder de rivierklei, docu-
menteren en bestuderen voor de graaf-
machines van start gingen. Nu ruim twee jaar 
later is het terreinwerk afgerond en de 
resultaten zijn verbluffend. Uitzonderlijke 
ecologische informatie over een tijdspanne 
van meer dan 13 000 jaar, laat toe het 
verleden van de Schelde te herschrijven, of 

op zijn minst te bekijken door een andere bril. 
OC Waarmaarde – Rijtstraat 4, 8581 
Waarmaarde  

 
 

Tijdens deze tentoonstelling zal het RAMS 
ook elke dag open zijn! 

 
WAREGEM 
t/m 15.11.2018 
The Yanks are coming. 
Wanneer Legergroep Vlaanderen op 28 
september 1918 hun bevrijdingsoffensief 
inzetten, rukken ze al snel richting Waregem. 
Het zijn de Fransen die op 23 oktober 1918 
het centrum van Waregem bevrijden. De 
Gaverbeek blijkt een groot obstakel en doet 
de aanval enkele dagen vastlopen. De 
bevolking blijft, ondanks aanmaning van de 
Duitse overheid, met gevaar voor eigen leven 
grotendeels in de gemeente. De Franse 
bevrijders worden bijgevolg ook overal 
hartelijk ontvangen. De Duitsers trekken zich 
terug op de hoger gelegen posities aan de 
Spitaalbossen. Ondertussen blijven de 
beschietingen echter aanhouden. Om verder 
burgerlijk leed te voorkomen, besluiten de 
Fransen de gemeente te ontruimen. Pas met 
de komst van de 37e en 91e Amerikaanse 
Divisies wordt de laatste Duitse weerstand bij 
Waregem neergeslagen. 
Bezoekerscentrum HIPPO.WAR, Holstraat 
95, 8790 Waregem 056. 62.12.11 
www.hippowar.be  hippo. war@waregem.be 
Open woe-zon 14.00 18.00u. Groepsbezoek 
mogelijk buiten openingsuren 
 
ZONNEBEKE 
t/m 15.11.2018 
Het laatste oorlogsjaar 

http://www.hippowar.be/
mailto:war@waregem.be
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Villa Zonnedaele, Berten Pilstraat 5C, 8980 
Zonnebeke 051. 77.04.41 
info@passchendaele.be  www.passchendael
e.be  
De tentoonstelling is elke dag open van 10.30 
-17.30u. Gratis toegang  
 
Luxemburg 
t/m 02.09.2018 
Le lieu céleste. Les Étrusques et leurs dieux. 
Le sanctuaire fédéral d’ Orvieto. 
Musée national d’histoire et d’ art, marché aux 
Poissons 2345 Luxemburg. 
tel. 352 (0) 47.93.30.214. 
 
Nederland 
 

 
 
BORN 
t/m 14.10.2018 
Uit Bornse bodem 
Museum Bussemakerhuis 
Ennekerdijk 11 Born, Nederland 
 
TIEL  
Vanaf sept. 2017 t/m 11.01.2019 
Tiel , handelsstad in de middeleeuwen 
Info@museumtiel.nl tel 0344 6144 16 
Plein 48 4001 LJ Tiel 
Museum open di t/m vr. 13.30 – 17.00 zat en 
zon. 13.30 -16.30 
 

 

spinschijfje gevonden in Tiel 

LEIDEN 
t/m 02.09.2018 
Rijksmuseum van oudheden (RMO) 
tentoonstelling ter gelegenheid van de 200ste 
verjaardag van het museum. Het is een grote 
verrassende tentoonstelling met zo’n 600 
voorwerpen, die jaar bij jaar een gevarieerd 
beeld geven van de geschiedenis van het 
Leidse museum tegen de achtergrond van 
(inter-)nationale ontwikkelingen in archeo-
logie en omgang met erfgoed. 
 
 
Frankrijk 
 
ALBA-LA-ROMAINE 
t/m 30.11.2018 
14 graffiti 18. Archéologie de la grande 
guerre 
MuséAl Ba – la – Romaine,  
107 route départementale 07400 Alba – la – 
Romaine 
tel. 04.75.52.45.15 
 
ANGERS 
t/m 16.09.2018 
Suivez la voie. Routes et ponts de l’Anjou 
romain 
Musée des beaux-arts d’ Angers, 14 rue du 
Musée, 49100 Angers 
tel. 02.41.05.38.00 
 
ANTIBE 
t/m 07.10.2018 
De terre et de couleur. Itinérance 
archéologique  et artistique  
dans les Alpes – Maritimes 
Bastion Saint – André, 06600 Antibes.  
tel. 04.93.95.85.98 
 
ALISE-SAINTE –RAINE ET MONTBARD 
t/m 30.11.2018 
Coq! Animal et emblème 
Museoparc Alesia, 1 route des trois 
Ormeaux  
21150 Alise - Sainte – Reine et musée et 
Parc Buffon, 21.500 Montbard. 
tel. 03.80.96.96.23 
 
BAILLEUL 
1. 19.10 t/m 0511 
De Azen van W.O.I 
Bailleul, Salle des fêtes 
 
2. Bailleul 2018: Un centenaire à partager 

mailto:info@passchendaele.be
http://www.passchendaele.be/
http://www.passchendaele.be/
mailto:Info@museumtiel.nl
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Herdenkingen bij de monumenten. 
Tentoonstellingen door de 
erfgoedverenigingen 
Voorstelling van werk door de leerlingen van 
scholen in Bailleul. 
 
CAEN 
t/m 16.01.2019 
Vous avez des barbares? Archéologie 
des temps mérovingiens 
en Normandie, Ve – VIIIe siècles 
Musée de Normandie, château, 14000 Caen 
tel. 02.31.30.47.60 
 
CHÂTILLON-SUR-SEINE 
t/m 16.09.2018 
Torques et compagnie. Cent ans d’ 
archéologie des gaulois  
dans les collections du musée d’ Epernay 
Musée du Pays châtillonais. Trésor de Vix, 
14 rue de la Libération 
21400 Châtillon – sur – Seine 
tel. 03.80.91.24.67 
 

 
 
DIJON 
t/m 05.11.2018 
Bourgogne – Franche – Comté 
Musée achéologique de Dyon, 5 rue du 
docteur Maret, 21.000 Dyon. 
tel. 03.80.48.83.70  

ERQUY 
t/m 25.09.2018 
Mystérieuses épaves des sables 
Galerie d’ art municipale, 5 rue du 11 mars, 
22430 Erquy. 
tel. 02.96.63.64.64 
 
FIGEAC 
t/m 04.11.2018 
Les bois parlants. 
Musée Champollion – les écritures du 
monde, place Champollion, 46100 Figeac. 
tel. 02.41.05.38.00 
. 
FRÉJUS 
t/m 16.09.2018 
Minerve à Fréjus. Une déesse au paradis 
Place Clémenceau, Espace patrimoine Tour 
XVIe siècle, 83600 Fréjus. 
tel. 04.94.17.66.00 
 
GUIRY – EN – VEXIN 
t/m 16.09.2018 
Xi’ an, Trésors de la Chine impériale 
Musée archéologique du Val d’ Oise 
Place du château, 94450 Guiry – en -Vexin 
 
LA CELLE 
t/m 17.09.2018 
Voyages sur les rivages du Styx. 
Abbaye de La Celle, place des Ormeaux, 
83170 La Celle. 
tel. 04.94.69.10.86 
 
LANGRES 
t/m 07.10.2018 
Langres à la Renaissnce. 
Musée d’ art et d’ histoire, place du 
centenaire, 52200 Langres 
tel. 03.25.86.86.86 
 
LATTES 
t/m 07.01.2019 
La navigation lagunaire. 2000 ans  de 
secrets révélés par  
le musée d’ archéologie de Catalogne 
tel. 08.99.27.35.05 
 
LE GRAND PRESSIGNY, 
t/m 30.11.2018 
L’archéologie à grande vitesse 
Musée de la Préhistoire, rue des Remparts 
37350 Le Grand – Pressigny 
tel. 02.47.94.9020 
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LENS 
t/m 01.10.2018 
Trésors 
Musée du Louvre – Lens 99 rue Paul Bert, 
62300 Lens. 
tel. 03.21.18.62.62 
 
LES RUES DES VIGNES 
t/m 30.09.2018 
Les hommes et les dieux en Cambrésis 
au premier millénaire 
Archéosite, 882 rue haute, 59.258 les Rues 
des Vignes 
tel. 03.27.78.99.42 
 

 
 
LODÈVE 
t/m 07.10.2018 
Faune, fais-moi peur! Images du faune de 
l’Antiquité à Picasso 
Musée de Lodève, sqaere Georges Auric, 
34700 Lodève. 
tel. 04.67.88.86.10 
 
LOUVRES 
t/m 07.10.2018 
Futur antérieur. Trésors archéologiques 
du XXIe siècle après J.C. 
Archéa, rue de Paris, 96380 Louvres. 
tel.  01.3409.01.02 
 
NANTES 
t/m 18.11.2018 
Nous les appelons Vikings. 
Château des ducs de Bretagne, place Marc 
Elder, 44.000 Nantes. 
44.000 Nantes 
tel. 08.11.46.46.44 
 
NÎMES 
t/m 24.09.2018 
Gladiateurs, héros du Colisée 

Musée de la Romanité, 16 boulevard des 
Arènes, 30.000 Nîmes. 
tel. 04.48.21.02.20 
 

 

Nîmes, musée de la Romanité 

 
PARIS 
1. t/m 16.09.2018 
De l’ Asie à la France libre.  Joseph et 
Marie Hackin, archéologues 
et compagnons de la Libération. 
Musée de l’ Ordre de la Libération, 
esplanade des invalides 129 rue de 
Grenelle, 
75007 Paris 
tel. 01.80.05.90.85 
 
2. t/m 07.01.2019 
Néandertal, l’ expo 
Musée de l’ Homme , 17 place du 
Trocadéro, 75116 Paris. 
tel. 01.44.05.72.72 
 
3. t/m 02.09.2018 
Un T. Rex à Paris 
Muséum narional d’ histoire naturelle, 57 rue 
Cuvier, 75005 Paris. 
tel. 01.40.79.56.01 
 
4. /m 14.10.2018 
Réinventer des Celtes. 40 ans de 
recherche à l’ École normale supéreure. 
École normale supérieure, 45 rue d Ulm, 
75.005 Paris. 
tel. 01.44.32.31.99 
 
5. t/m 21.01.2019 
Peinture des lointains. La collection du 
musée du quai Branly. 
Jacques Chirac, 37 quai Branly, 75007 
Paris. 
tel. 01.56.61.70.00  
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PIEREFONDS 
t/m 16.09.2018 
Graffitis de la Guerre. Lire les murs. 
Château de Pierrefonds, rue Violet – le – 
Duc, 60350 Pierrefonds 
tel. 03.44.42.72.72 
 
PLOËZAL 
t/m 30.09.2018 
La fabuleuze odyssée des épices 
Domaine départemental de la Roche –Jagu, 
22260 Ploëzal. 
tel. 02.96.95.62.35 
 
POITIERS 
t/m 31.12.2018 
D’ un empire à l’autre. Premiers temps 
chrétiens en Poitou (IVe – IXe siècles)  
Musée Sainte – Croix, 3 bis rue Jean- 
Jaurès, 86.000 Poitiers. 
tel. 05.49.41.07.53 
 
REZÉ 
t/m 06.01.2019 
Namsborg des Vikings à Nantes 
Le chronographe, 21 rue Saint – Lupien, 
44400 Rezé. 
tel. 02.52.10.83.20 
 
ROUEN 
t/m 16.09.2018 
Savants et croyants. Les juifs d’ Europe 
du Nord au Moyen Âge. 
Musée des Antiquités 198 rue Beauvoisine, 
76.000 Rouen. 
tel. 02.76.30.39.50 
 
SAINT- JEAN - CAPPEL 
10.11 t/m 16.11 
Expo door de Nationale Unie van Strijders 
n.a.v. het honderd jarig bestaan van de 
Wapenstilstand en van de UNC. 
Foto’s, geschriften, documenten, materialen 
rond 14 -18. 
Tentoonstelling open van 14 t/m 18.00u. 
Toegang gratis  
 
SAINT – REMY – DE – PROVENCE 
t/m 30.09.2018 
Dans la Rome des Césars. La Ville 
éternelle reconstituée par Gilles Chaillet.  
Site archélogique de Glanum, avenue 
Vincent Van Gogh et hotel de Sade,  

rue du Parage, 13210 Saint – Remy – de – 
Provence. 
tel. 04.90.92.64.04 
 
SENS 
t/m 29.10.2018 
Les Senons. Archéologie  et histoire d’un 
peuple gaulois. 
Musée d’ archéologie de Troyes et Palais 
synodal de Sens. 
tel. 03.86.95.67.00 
 
TROYES 
1. t/m 30.12.2018 
 

 
 
ArkéAube. Des premiers paysans au 
prince de Lavau. (-5300 – 450) 
Hôtel Dieu – le – Comte, rue de la Cité, 
10.000 Troyes. 
tel. 03.25.80.98.97 
 
2. t/m 29.10.2018 
Les Senons. Archéologie et histoire d’ un 
peuple gaulois. 
Musée des Beaux – Arts et d’ Archéologie, 1 
rue Chrestien – de – Troyes, 10.000 Troyes 
tel. 03.25.42.33.33. 
 
TOULOUSE 
t/m 02.09.2018 
Chemins de Compostelle. Jouez le rôle d’ 
un pélerin au Moyen Âge. 
Couvent des Jacobins, 1 place des 
Jacobins, 31.000 Toulouse. 
tel. 05.61.22.23.82 
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rideau pour le musée de la Romanité, 38-
45. 

B. Fages, D. Darnaude & A. Bunner: La 
villa de Séviac: Nouvel écrin pour les 
mosaïques de l’ École d’ Aquitaine, 46-51. 

J.-P. Demoule: Les grandes questions de l’ 
Archéologie: qui a découvert l’ 
Amérique?, 10-11. 

X.: Archéofolio: 20 ans d’ acquisitions pour 
le musée d’art en d’histoire du Judaïsme, 
52-55. 

 
nr 567 juli- augustus 2018 
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Ch. Ziegler: Monaco, L’ Or des Pharaons, 
26-33. 

M. Imbert: Troyes, Arkéaube Des premiers 
paysans au Prince de Lavau, 34-39. 

M. Imbert: Troyes et Sens, Les Sénons des 
Celtes méconnus, 40-45. 

D. Fuganti: Rome, Trajan le meilleur des 
princes, 46-51. 

S. Pioda: Mariemont, La médecine au 
temps de Galien, 52-57. 

N. Engel: Paris,Joseph et Marie Hackin, 
des achéologues pionniers, 58-63. 

N. Bec: Lodève: Ouverture du nouveau 
musée, 64-69. 

 
Hors série n°21 : ArkéAube 
 

 
Opgravingen in Troye in de winter 2014 - 2015 

 
V. Riquier: L’ Aube est un lieu de passage 

obligé depuis le Néolithique, 4-9. 

A. Augerau: (Inrap)  S’ installer sur un 
territoire: l’Aube du Néolithique à l’âge du 
Fer 

 (5300 -400 avant J.C.), 10-15. 

V. Desbrosse: (Inrap) L’ Enceinte 
Néolithique: diversité d’ une structure 
monumenale, 16-17. 

J.-P. Demoule: Du Jourdain à L’Aube: la 
“révolution néolithique”, 18-23. 

M. Imbert: “La Paléogénétique a permis de 
mieux comprendre les migrations venues 
du Proche-Orient au cour de Néolitique”, 
24-25. 

R. Peake: Marchands, Artisans et 
Guerriers: des communautés 
hiérarchisées à l’âge du Bronze, 26-32. 

C. Marcigny: (Inrap) Des armes aux 
guerriers: indices sur les violences 
préhistorique en Europe, 32-34. 

B. Dubuis: (Inrap) La plaine de Troyes: 
Frontière du monde des princes à l’ âge 
du Fer, 34-40. 

B. Dubuis: (Inrap) La tombe de Lavau: de 
la fouille préventive à la découverte 
exceptionnelle, 40-41. 

Ch. Prunier & É. Blanchegorge: L’ Aube 
des découvertes: Les découvertes emblé-
mariques depuis le XIXe siècle, 42-47. 

B. Mille: Les examins scientifiques réalisés 
par le C2RMF: le cas du chaudron de la 
tombe princière de Lavau, 48-49. 

Archéofolio de l’ exposition: Néolithique 
p.50-51; Âge du Bronze  p.52-53 et 54-61 

Lexique 62  Chronologie dans l’ 
Aube  5500 avant J.C. – 500 après J.C. 
p.65  

 

 
 
ARCHEOLOGIE MAGAZINE  
nr 2 van 2018 
 
De Beemster: van  polderparadijs naar 

Werelderfgoed 
Poolse Vredeskerken 
Voorburg, de stad van Hadrianus in de 

Lage Landen 
Opgraving het Vrijthof Maastricht 
Jubileumtentoonstelling “ Al 200 jaar van 

nu” 
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Ex Situ  
nr.20  juli – augustus - september 2018 
 
B. Heyvaert: Speuren naar een verdwenen 

kasteel in Voormezele, 6-10. 

M. Van Eenoo: De oudste graankorrel van 
Vlaanderen, 11-13. 

M. Lefere: Omgrachte boerderij in 
Diksmuide  Archeologie onder de 
penaltystip, 15. 

W. Gheyle en I. Bourgeois: De 
fortengordels gescreend, 16-19. 

Dienst Erfgoed Provincie Antwerpen: 
Rijkelijk geïllustreerde brochures zijn 
gratis verkrijgbaar bij de Dienst Erfgoed 
tel. 03.240.66.30 

L. Lombaert: De keuze van de conservator. 
Hoorbaar verleden, 21. 

A. Verbrugge: Metaaldetectiemarathon op 
een vergeten militair kampement, 22-27. 

G.Verbrugge: Pembrokeshire, waar 
Vlamingen thuis horen, 28-31.  

A. Ervynck, M. Boudin en W. Van Neer: 
Duizend jaar oude vis. – En toch lekker, 
32-34. 

D. Verwerft: Laatste missie: Brugse Spitfire 
levert unieke kaart op, 36-37. 

A. Myngheer: Op zoek naar de erfenis van 
de eerste Wereldoorlog, 38-41. 

K. Haneca, K. Deforce en A. Ervynck: De 
kleine kosmos, 42-45. 

P. Reygel en S. De Bontridder: Tongeren 
Nieuw in de winkelrekken van Colruyt: 
Pottenbakkersovens en Romeinse gladii, 
44-46. 

D. Depraetere: De schans van Waterschei. 
47. 

 
DE MUNTKLAPPER 
nr 99 juli-augustus- sept.2018 
 
F. Lippens: Het Arabische kalifaat in de 9de 

eeuw. Koperen Fals, 1-7. 
                                             
NUMISMATICA BRUGGE EN HET VRIJE 
28ste jaargang nr 3  maart 2018  
 
Y. De Craemere: Gustave Drypondt 

(on)bekende Bruggeling, 65. 

A. Vincke: De raid op Zeebrugge en 
medailles, 67. 

J. Dewulf: De overlijdenspenning van abt B. 
Campmans, 76. 

Veiling onder de leden. nr 250, 84. 

 
28ste jaargang nr 4 april 2018. 
 
M. Moreau (vert. L.-M. Barbu): Sabina 

Poppea, echtgenote van Nero, 97. 
F. Van Baelen: Muntvondst van Maalbeek, 

106. 
Y. Vandersmissen (NBB): De Karolingische 

Penning en de Islam, 110. 
Veiling onder de leden. nr 251, 118.  
 
 
PIJPELOGISCHE KRING NEDERLAND 
Jaargang 40 nr 156, juli 2018 
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X.: De pijpendag en het congres van de 
Académie in Gouda in het Museum 
Gouda, 61. 

F. Tijmstra: Toevallige ontmoetingen, 62-
63. 

F. Tijmstra:  Weet u dat nog?, 64-65. 

R. Stam: Eerste herinneringen aan de PKN 
en een bezoek aan Duitsland, 66-68. 

B. van der Lingen: De PKN goederenveiling 
en Frans Janssens, 69-70. 

P. Smiesing: Hoogtepunt in een kelder, 71-
72. 

P. Smiesing: Zenith “Vergane Goudse 
glorie”, 73-82. 

H. van Oostveen: Een bijzondere pijp uit 
Friesland, 83-84. 

E. Korpershoek: De “Boulanger-pijp van 
Van der Want, 85-89. 

R. de Haan: Mobilisatie 1939 tot …?, 90-92. 
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 BOEKBESPREKING 

 

 

 

 

 

 
samenstelling Jozef Goderis 
Ter attentie vooral aan de deelnemers aan onze V.O.B.o.W. excursie naar Bourgondië. 
 
  
Pedagogisch werkboek: De Wereld van de Kelten 
 
Dit boek wil proberen om u de Kelten te laten 
ontdekken op de manier van de wetenschappers, met 
plannen, analyses en reconstructies. Het vertrekt van 
de bronnen waarover men beschikt, de archeologische 
overblijfselen – de sites, de voorwerpen, de afbeel-
dingen van de Kelten – en de teksten, om tot een 
synthese te komen van de huidige kennis. De sites en 
de voorwerpen werden niet toevallig gekozen: in dit 
document hebben wij de Belgische sites en de 
verzamelingen van onze musea in de kijker gezet. De 
voorgestelde voorwerpen worden voor het merendeel 
bewaard in de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis te Brussel en in het Musée des Celtes te 
Libramont.  Uit het woord vooraf p.5  
 
 
 
La Bourgogne gauloise 
 
Interessant boek met beschrijving van drie van de vier sites die we met V.O.B.o.W. zullen 
bezoeken in september a.s.: Châtillon-sur-Seine, Alesia, en Bibracte. Kostprijs € 12. Dépôt 
Légal 2012. 
100 pagina’s 
 
Gallisch Bourgondië 
 
De Kelten verbleven zowel op het grondgebied van het huidige België als in de andere 
Franse provincies, vóór de komst van de Romeinen. Maar het is Bourgondië dat met het lot 
van dit volk is verbonden. Het is Bourgondië dat tot de ontdekking van deze drie sites op een 
beslissende wijze heeft bijgedragen: 
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1. Châtillon – sur – Seine 
Met de vaas van Vix, getransporteerd in de VIe eeuw 
vóór Chr. vanuit zuid - Italië : een Griekse krater van 
±208 kg, van 1,65 m hoog en een inhoud van 1000 
liter, werd hier gebracht, ten aanzien van een 
mysterieuze prinses, die blijkbaar over deze streek 
regeerde.  Op de Mont Lassois lag lange tijd een 
goed georganiseerde agglomeratie met een 
Gallische bewoning,  niet van de IIe eeuw, zoals men 
onlangs nog dacht, maar veel vroeger in de tijd. 
 
2. Alesia 
Gelegen meer in het zuiden van Bourgondië. Na de 
eerste ontdekkingen, dank zij de aandacht van 
Napoleon III voor de militaire inzet van Caesar, met 
daarna een periode van verval, werd het onderzoek, 
enkele jaren geleden heropgestart. Het verhaal van 
de uiteindelijke slag om Alesia, toont nog op vandaag 
de dubbele versterking opgetrokken door de 
Romeinen. Deze versterking veroorzaakte o.m. de 
nederlaag van Vercingetorix. 

 
3. Bibracte 
Uiteindelijk, ter verwondering van de archeologen, werd Bibracte de hoofdstad van de Eduens, 
teruggevonden op de Mont Beuvray. Deze enorme nederzetting strekte zich uit over 200 ha 
en was omringd met een “Murus Gallicus” van 7km lang. Binnen deze stad huisden in de tijd 
van Caesar 10.000 inwoners. Het hoogtepunt in het bestaan van Bibracte kunnen we situeren 
in de eerste eeuw vóór Chr. De bevolking trok uiteindelijk 20km verder naar Autun, waar een 
nieuwe Romeinse stad werd opgebouwd, even groot als Bibracte. 
 
Guédelon 
 
In het vooruitzicht van het derde millennium bouwt 
men hier een versterkt kasteel uit de XIIIe eeuw 
met respect voor de technieken uit die tijd. Het 
betreft een echt –gekke inzet, een uitdaging tegen 
de tijd, voorzien voor de duur van 25 jaar. Enige 
tijd na de eerste steenlegging is een versterkte 
omwalling uit de grond gerezen, een duiker over 
een sloot, een kruisgewelf met spitsbogen. Dit 
alles werd gerealiseerd voor het oog van 
duizenden bezoekers die deze enorme werf 
bekeken als in een historisch boek in open lucht. 
Dit boek, voorzien van een 100-tal foto’s, stelt een 
bezoek voor aan de werf in volle activiteit. Het 
vormt als het ware een ontmoeting met de bouwers 
die erin slagen deze droom te realiseren. Een 
uitzonderlijk menselijk avontuur ingekrast in de tijd, het hout en de steen. 
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Guédelon vandaag 
 

 

Guédelon ergens in de toekomst 

 
Ten slotte nog een interessante toeristische 
publicatie over Bourgondië:  
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ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W. 2018 

 
Tentoonstelling “ Kiezen voor kiezen”  

t/m 30  september 2018 
in BIE–RADAR, Zuidstraat 3, Roeselare. 

Vondsten van onder het huis Duyvewaardt 
Dierenschedels afgekookt in middeleeuws aardewerk 

Uniek voor het centrum van Roeselare 
Gratis toegankelijk tijdens de kantooruren 

Zie WAK 99 p139 
 

***  
Open Monumentendag 2018 

Thema: “ In Europa” 
zondag 9 september 2018 

 
Te RAMS, met gelegenheidstentoonstelling: Schelde – Stroom in Verandering 

10-18u, zie WAK p.140 
 Te Roeselare (?) 10-12.00u en 14. – 17.00u 

 
***     

V.O.B.o.W.- excursie naar Bourgondiê 
vrijdag 14 t/m zondag 16 september 2018 

(Châtillon – sur – Seine –Alesia – Guédelon – Bibracte) 
. 

***  
 

Buren bij Kunstenaars  
zondag 21 oktober 2018  

14.00 – 18.00u 
Bij Maria & Jozef Bergeikenstraat 48 

8800 Roeselare 
 
 

                            keramiek J.Goderis 
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