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VOORWOORD 
 
 
De winter heeft langzaam aan zijn koffers gepakt. Zo breekt voor velen onder ons de tijd 
weer aan waarin we plannen maken voor reizen naar allerlei vakantieoorden waarin ook heel 
wat cultureel erfgoed te bezoeken en te bekijken valt. 
 
Lezers die persoonlijke en nuttige reiservaringen kunnen meedelen met merkwaardige 
archeologische aandachtspunten zijn dan ook welkom om een bijdrage te verzorgen in onze 
West-Vlaamse Archeokrant. Volg dan maar het goede voorbeeld van Johan Buyse met zijn 
artikel: “Bezoek de Gallo-Romeinse villa van Montmaurin” in dit nummer van WAK 78. 
De eindredactie van dit blad zou met dergelijke kandidaten zeer opgetogen zijn. De inkt hoeft 
niet altijd uit onze eigen pen te vloeien. 
 
Bekijk ook de activiteitenkalender en noteer ook de uitzonderlijke datum op woensdag 21 
augustus. 
 
Hendrik Hameeuw, onze webmaster, slaagt erin om een aantal artikels, eerder in zwart-wit  
in de WAK verschenen, ook in kleur aan te bieden op onze website www.vobow.be.  
 
Tenslotte wens ik ook aandacht te vragen voor de tentoonstelling “Mammoet en consoorten”, 
die weliswaar loopt tot eind december, maar wacht niet tot het te laat is om een bezoekje te 
brengen tijdens de openingsuren in de Dienst Cultuur van de stad Roeselare, Zuidstraat, 3. 
Medewerkers van de Dienst Cultuur kregen op 21 februari jl. toelichting van Jozef Goderis 
over de prehistorische dieren in de ijstijden en ook over de aanwezigheid van de mens in de 
regio Oekene rond 30.000 tot 50.000 jaar vóór Chr. 
 

 

Foto: Jurgen Huyghe (stad Roeselare) 21 februari 2013 

 
 

Jozef Goderis 
voorzitter 

http://www.vobow.be/
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BEZOEK AAN DE GALLO-ROMEINSE VILLA VAN MONTMAURIN 

Johan Buyse 

 

13 juli 2012: Vanuit ons vakantieverblijf „Maison Cazac‟ in de Haute Garonne (Midi-
Pyrénées) vertrokken we voor een daguitstap langs prachtige glooiende wegen in de streek. 
We bezochten het Forêt de Fabas (met stuwmeer), de verrassend mooie Georges de la 
Save en de Gallo-Romeinse villa van Montmaurin. 
 
 
 
Ligging 
 
Montmaurin is een dorpje met een 200-tal 
inwoners in de streek van de Gascogne-
heuvels. Vanaf de oriëntatietafel net buiten 
het dorp kregen we een mooi panorama op 
de Pyreneeën.  
 
Wellicht is de streek Nébouzan genoemd 
naar Nepotius of Nepotianus, een schatrijke 
Romeinse man. Zijn nazaten (erfgenamen) 
bezaten in de 4de eeuw n. Chr. in 
Montmaurin een domein van zo‟n 7000 
hectaren en een paleis met 200 kamers. 
 
Aan de ingang van de site kregen we, na de 
betaling van het toegangsgeld, een plannetje 
met wat uitleg en een routebeschrijving in 
het Nederlands!  
 
 
Het complex 
 
De Gallo-Romeinse villa is één van de 
grootste gekende villa‟s in Frankrijk. Het 
complex werd gebouwd in het midden van 
de 1ste eeuw n. Chr. en geleidelijk uitgebreid 
tot rond het jaar 350. Wat we nu nog kunnen 
zien is het overblijfsel van de laatste 
verbouwing van het wooncomplex (pars 
urbana) op de resten van een veel ouder 
gebouw. 
 
Het ganse, nog te bezichtigen, complex 
bestaat uit 5 gedeelten: de ingang met het 

voorplein (vestibulum), de zuidvleugel van 
het hoofdgebouw, het centraal 
hoofdgebouw, de thermen en het 
zomergedeelte. De werkgebouwen zijn niet 
meer zichtbaar. 
 
 
Ontdekkingsgeschiedenis 
 

 1833: op het kadaster vindt men op 
de plattegrond de aanwezigheid van 
ruïnes op een plaats die Lassalles 
wordt genoemd. 
 

 1864: archeoloog Anthyme Saint-
Paul herkent het Romeinse karakter 
van de ruïnes 
 

 1879-1882: abt Couret doet de eerste 
opgravingen met de hulp van Isidore 
Miro (eigenaar van een gedeelte van 
de grond van de villa) 
 

 1946-1969: Georges Fouet, 
onderwijzer en later onderzoeker bij 
de CNRS, leidt de systematische 
opgravingen van het pars urbana. 
 
 

Ietwat vreemd was het feit dat we eerst de 
ganse site moeten dwarsen vooraleer we het 
voorgestelde parcours konden aanvatten. 
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Grondplan van de Gallo-Romeinse villa Montmaurin 

 

 

luchtfoto van de Gallo-Romeinse villa Montmaurin 
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zicht op 2 portieken en halfronde zuilengalerij) 

 
 
De villa rond 
 
We starten het bezoek via een halfronde 
binnenplaats (vestibulum), die begrensd 
wordt door 2 portieken. De fundamenten en 
fragmenten van de marmeren pilaren van 
deze waakruimtes zijn nog duidelijk 
zichtbaar. 
 
Oorspronkelijk werd het binnenplein 
omsloten door een halfronde zuilengalerij 
met naar binnen lopende daken.  Aan de 
linkerkant van het binnenplein  zagen we de 
restanten van een templum, een zeshoekige 
tempel in Gallische stijl met een vuuraltaar. 
 
Vervolgens kwamen we in de zuidvleugel 
van het hoofdgebouw en passeerden we 
het tablinum (ontvangstruimte, kantoor), het 
lararium (een altaar voor de huisgoden) en 
een aantal cubicula (slaapkamers) 
 
Na de zuidvleugel bezoeken we de 
thermen. De thermen bestonden uit een 
kleedruimte (apodyterium), waarna men via 
de koudwaterkamer (frigidarium) en 
lauwwaterkamer (tepidarium) in de 
heetwaterkamer (caldarium) kwam. Hierna 

werd dezelfde weg afgelegd in omgekeerde 
volgorde. De verwarming vond plaats door 
middel van een oven (praefurnium) waarmee 
het water voor de bassins en bekkens werd 
verwarmd en waarvandaan hete lucht in het 
hypocaustum (het systeem van verwarming 
onder de vloer) werd geleid. De hete lucht 
ging onder de vloeren van de verwarmde 
badruimtes en via buizen (tubuli) door de 
wanden. Bij een halfrond tuintje  bevond zich 
ook een openluchtbad (natatio). De 
palaestra was een open ruimte voor sport en 
spel. 
 
Een volgend onderdeel van het bezoek was 
het centraal hoofdgebouw, rond een groot 
binnenplein. In de buurt van het tablinum 
(ontvangstkamer) lag vaak het triclinium, de 
eetzaal. Hier stonden drie grote ligbedden in 
U-formatie, waarop de maaltijd liggend werd 
gebruikt. De naam is afkomstig van het 
Grieks: τρι κλίναι (tri klinai - "drie bedden"). 
 
We zagen ook een mooi atrium (overdekte 
galerij met naar binnen aflopende daken) en 
een bak waarin het hemelwater wordt 
opgevangen (impluvium). 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Apodyterium
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frigidarium
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tepidarium
http://nl.wikipedia.org/wiki/Caldarium
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restanten van het hypocaustum 

 

 

links: het atrium met restanten zuilen waarop het aflopend dak steunt en bak om hemelwater op te vangen 
 
 

Het hoofdgebouw bevat ook een aantal 
bergkamers en -kasten waar de voorraden 
voedsel, brandhout en de grondstoffen voor 
de nijverheid bewaard werden. 
 
Tijdens de opgravingen werden grote 
hoeveelheden ijzerslakken, tegels, 
bakstenen en werktuigen voor 
textielindustrie bloot gelegd. 

Aan het keukenafval kon men afleiden wat er 
zoal gegeten werd in deze periode en regio. 
Zo werden er veel mossel- en 
oesterschelpen gevonden.  Er wordt 
aangenomen dat deze “fruit de mer” van de 
Atlantische kust bij Bordeaux naar het 
binnenland in potten gevuld met zeewater 
wordt getransporteerd. 
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Het laatste te bezoeken item is het 
zomergedeelte. Centraal is er een 
binnenplein. Op dit binnenplein was ook de 
plaats zichtbaar voor de opvang van 
regenwater en ook konden we de bakken 
zien waarin de mossel- en oesterschelpen 
werden gevonden. Later deden ze dienst als 
plantenbakken.  
 
Rond het binnenplein bevonden zich een 
aantal openluchtkamers, die „overdekt‟ 
werden met pergola‟s. 
De vondsten bij de archeologische 
opgravingen werden ondergebracht in het 
museum, dat werd ingericht op de 
benedenverdieping van het gemeentehuis 
van Montmaurin. 
 

Foto‟s: Johan Buyse, uitgezonderd plannetje 
en luchtfoto 
 
Bronnen 
 
- Fouet, Georges: “la villa Gallo-Romaine de 
Montmaurin” 
- Balty, Jean-Charles: “Chiragan et 
Montmaurin, villas impériales?” 
- Imprimeries de Bobigny (depot legal 
3°trimestre 1969): “Une villa gallo-romaine 
(Montmaurin)” 
- Centre des Monuments Nationaux: 
“Montmaurin, villa urbana 350 AD” 
- Guide Michelin: Montmaurin 
- Wikipedia 
 
 

 

 

              zomergedeelte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         mozaïekvloer in zomergedeelte 
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HARELBEKE-DENNENLAAN: GATE – V.O.B.O.W 

Jasper Deconynck 

 
Na een positief archeologisch vooronderzoek, voorgeschreven naar aanleiding van de 
renovatie en uitbreiding van het OCMW rusthuis “de Ceder aan de Gaver” gelegen aan de 
Dennenlaan en Collegelaan te Harelbeke, werd  een kleine 1 ha geselecteerd voor verder 
onderzoek. De opgraving door GATE ging op 18 oktober 2010 van start en werd na een 
gefaseerd verloop beëindigd op 8 september 2011.  
 
 

De bevindingen die voortkomen uit de 
opgraving van de vier werkputten sluiten aan 
bij eerdere waarnemingen en (beperkte) 
noodonderzoeken in de buurt. Het rusthuis 
bevindt zich op een hoger gelegen zandige 
verhevenheid aan de rand van het Gavers, 
een oorspronkelijk moerasgebied dat nu 
dienst doet als recreatiegebied. De oudste 
archeologische vondsten zijn enkele 
vuurstenen voorwerpen daterend uit het laat-
paleolithicum en mesolithicum.  Alhoewel 
deze vondsten uit secundaire, verspitte 
contexten komen, tonen ze wel aan dat er 
reeds in de steentijden jagers-verzamelaars 
in de omgeving van de Collegewijk 
verbleven. Het merendeel van de sporen en 
vondsten dateert evenwel uit de Romeinse 
periode. Uit de vele clusters van paalsporen, 
greppels/grachten en kuilen kon een eerste 
inzicht verworven worden van de interne 
structuur van de vicus op de Collegewijk.  
 
Voor de vroeg-Romeinse periode zijn 
uitgezonderd enkele verspreide sporen en 
verspitte vondsten weinig aanwijzingen 
aangetroffen binnen de opgravingszone. Er 
werden enkele opmerkelijke en zeldzame 
vondsten uit de midden-Romeinse periode 
aangetroffen. Uit een 2e eeuwse gracht 
werden bijvoorbeeld een groot aantal 
fragmenten gerecupereerd van een 
Camulodunum 176 amfoor afkomstig uit de 
regio van de Vesuvius. Van dergelijk amfoor 
zijn in Vlaanderen slechts een handvol 
waarnemingen gedaan tot nu toe, altijd in 
vici of Romeinse legerkampen. 
 
Rond de periode 150-165 n.Chr. worden de 
terreinen rond het rusthuis duidelijk intensief 
in gebruik genomen. Vooral in de 
zuidwestelijk hoek van het terrein zijn 
verschillende greppels en kuilen terug 
gevonden die in deze periode kunnen 

geplaatst worden. Ook twee waterputten 
kunnen in deze periode geplaatst worden. In 
deze fase van de ontwikkeling van de vicus 
is een planmatige indeling van de terreinen 
op te merken vermoedelijk voortbouwend op 
nog enkele toen zichtbare oudere restanten. 
Van belang is de aanleg van een pad met 
noordwest-zuidoost oriëntatie vertrekkend 
vanuit de zuidelijke putwand.  
 
Deze onverharde zandweg moet vanaf 
150/165 n.Chr.  tot het begin van de 3e eeuw 
n.Chr. in gebruik zijn geweest. Ze sluit aan 
op het noordoost-zuidwest lopend wegtracé 
waarvan de opvulling dateert uit het laatste 
kwart van de 2e eeuw en begin van de 3e 
eeuw. De kans is groot dat dit pad kan 
doorgetrokken worden naar werkput 4. Het 
enige duidelijke woonerf lag in het 
zuidoosten van werkput 2, tegen het St. 
Amandscollege. Dit erf met waterput en 
palissade positioneert zich langs de 
onverharde zandweg. Duidelijk is de lagere 
sporendensiteit ten zuidoosten van de 
centrale verstoring vanaf de tweede helft van 
de 2e en het vroege begin van de 3e eeuw 
n.Chr. In deze fase komen vooral greppels 
en grachten voor. Duidelijk is de samenhang 
met de zandweg/pad en met het wegtracé 
dat een centrale rol vervult. Dit is duidelijk 
zichtbaar in de ruimtelijke spreiding der 
sporen uit deze fase. In een kluwen van 
paalsporen konden slechts twee 
huisplattegronden en een spieker 
onderscheiden worden. De twee mogelijke 
huisplattegronden en een erf  zijn haaks op 
dit tracé geplaatst. Ook de andere sporen en 
greppels die hiermee samengaan, 
respecteren deze indeling. Aan al deze 
sporen kan geen datering gegeven worden 
door de schaarsheid aan vondsten in hun 
vulling. Op basis van hun oriëntatie kunnen 
de gebouwplattegronden echter in de 
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tweede helft van de 2e eeuw n.Chr. geplaatst 
worden. In deze periode komen ook 8 

waterputten voor, deze liggen  verspreid 
over wp 1 en 2. 
 

 

 

Overzicht op een deel van de opgraving, WP 1 & WP 2 
(Foto GATE) 

 
Samengaand met dit wegtracé kunnen we 
de vondst van een drietal parallelle grachten 
en palissade met NW-ZO oriëntatie 
vermelden. Deze solide palissade werd 
verstevigd door twee extra palenrijen. 
Mogelijk hebben we hier te maken met een 
gracht-palissade en platform uit de tweede 
helft van de 2e eeuw n.Chr. Intern zien we de 
afwezigheid van enig architecturaal verband. 
Het is duidelijk dat deze palissade en drie 
parallelle grachten een beschermende en 
afwerende functie hebben.  
 
Het lijkt erop dat er ten noorden van het 
rusthuis (werkput 3) tuinbouw- of andere 
landbouwactiviteiten plaats vonden. De 
beperkte onderzochte oppervlakte toonde 
een planmatige indeling door middel van 
greppels en grachten, maar verder viel de 
schaarsheid aan sporen ten opzichte van de 
andere onderzochte zones op. Daarom 

wordt eerder gedacht aan een functie van 
kleine akkertjes voor deze zone. 
 
Het merendeel van de sporen kan geplaatst 
worden in de 2de helft van de Antonijnse 
periode (138-192 n.Chr.) en het begin van 
de Severische dynastie (193-235 n.Chr.) zo 
rond 165 en 215 n.Chr. Vanaf dan zien we 
een echte expansie van de gronden rondom 
het rusthuis met een hoogtepunt tussen 190 
en 215 n.Chr.  
 
Vanaf 220/225 n.Chr. zien we een duidelijke 
afname van de intensiteit aan bewoning 
binnen het onderzochte deel van de vicus.  
Geen enkel spoor, met uitzondering van 
waterput 2118b, kan met volle zekerheid in 
de volle 3e eeuw (225-250 n.Chr.) geplaatst 
worden  
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Tijdens het onderzoek op de site werd er 
slechts één Karolingische scherf 
aangetroffen. Ook bij vorige opgravingen in 
Harelbeke zijn van deze periode enkele 
vondsten en sporen aangetroffen.  
 
Vanaf de vroeg-Moderne tijd kenden de 
terreinen opnieuw bewoning. Verspreid over 
het opgravingsterrein werden meerdere 
sporen aangetroffen, verspreid over twee 
clusters. De zone aan de zuidoostelijke zijde 
van werkput 2 kan mogelijk gerelateerd 
worden met het „Goed ter Halle‟. Deze 
omwalde hoeve met bijgebouwen, gelegen 
op de plaats waar de Gaverbeek de 
Stasegemsesteenweg kruiste, was het 
laatste overblijfsel van het middeleeuwse 
goed ter Halle, een der voornaamste 
heerlijkheden van het oude Harelbeke.  
 

 

HAR-OCMW-11 - bijgebouw 1 (Foto: GATE) 
 
De vroeg moderne sporen ten noorden van 
het rusthuis zijn moeilijker te interpreteren. 
Een eventuele voorganger van de hoeve met 
walgracht aan de Lindenlaan werd niet 
aangetroffen op het kaartmateriaal. Mogelijk 
gaat het hier dan om een parallel 
greppelsysteem met enkele (paal)kuilen 
(mogelijke tuintjes of akkertjes) die voor het 
einde van de 18e eeuw (oprichting hoeve 
met walgracht) kunnen geplaatst worden. 
Het opgegraven gedeelte van werkput 4 
bevond zich binnen de omwalling. 
Uitgezonderd de afvalpakketten  onder en in 
de teelaarde en de blauwgrijze / 
gereduceerde verkleuringen door de 
walgracht uit werkput 3 en 4 kan niets in 
verband worden gebracht met de laatste 
gebruiksfase van de hoeve.  
 

Ten noorden van het rusthuis werd tot slot, 
een ontstekingsbuis afkomstig van een 
granaatkartets uit WO 1 (oktober 1918) 
aangetroffen.  
 
De resultaten van het gevoerde onderzoek 
laten voor het eerst toe om een ruimtelijk 
beeld te krijgen op een gedeelte van de 
vicus. Tot voor kort werden de 
waarnemingen en noodonderzoeken immers 
uitgevoerd op beperkte oppervlaktes. De 
verschillende structuren en de vele vondsten  
wijzen op een intensief landgebruik en 
bewoning van de terreinen op de 
Collegewijk. De hoge densiteit aan en de 
fasering van  sporen tonen een sterke en 
langdurige occupatie van het gebied.  Dit 
komt ook naar voor uit  de materiële cultuur. 
 

 

HAR-OCMW-11, WP 1, Spoor 2988:  bekisting (foto: 
GATE) 

 
Er werden in totaal ca. 25.000 scherven 
aangetroffen. De resultaten zetten aan tot 
het herdenken van bestaande en het creëren 
van nieuwe theorieën omtrent de morfologie 
van de vicus. Maar gelijklopend met deze 
nieuwe bevindingen rijzen evenveel nieuwe 
vragen. Het lijkt dat de terreinen ten zuiden 
van het rusthuis echt het centrum van de 
vicus gaan vormen in de 2e eeuw. Dit 
patroon wordt onderbroken naar het 
noordoosten waar we indicaties hebben van 
eventuele akkerbouw of tuintjes. Dit beeld 
van een meer geringe sporendensiteit komt 
overeen met het grafveld aan de Molhoek en 
de verminderde complexiteit van de sporen 
aan de Stasegemsesteenweg. Algemeen 
werd aangenomen dat de vicus ca. 6 ha 
groot moet zijn geweest. Op basis van het 
gevoerde onderzoek kan evenwel 
gesuggereerd worden dat dit vermoedelijk 



72 WAK 78 (2013) 

 

niet zo was gedurende de volledige 
levensduur van de vicus. De vicus kende 
een evolutie waarbij ze op haar hoogtepunt 
in de tweede helft van de 2e eeuw n.Chr. 
misschien inderdaad deze omvang had. 
Meerdere kernen kunnen mits ruimer 
vergelijkend onderzoek aan het licht komen. 
Ook aan het inkrimpen van de vicus en 
hiermee samengaande versterking naar de 
3e eeuw toe moet gedacht worden. De 
beperkte opgravingsvlakken en studies in 
het verleden staan op het eerste zicht geen 
echte bewoningsevolutie van de vicus ten 
gunste. De bekomen resultaten uit het 
verleden kunnen echter niet los gezien 
worden van het globale belang van deze 
unieke site.  
 
Het is echter moeilijk om enkel door middel 
van bevindingen uit dikwijls verspreid, 
kleinschalig onderzoek inzichten te 
verwerven omtrent ruimtelijke indeling en 
samenhang.  Slechts door grootschaliger 
onderzoek en door het samenbrengen van 
de resultaten van versnipperde kleinschalige 
opgravingen kan een beter ruimtelijk en 

chronologisch inzicht verkregen worden van 
de vicus. Natuurwetenschappelijk onderzoek 
van het aangetroffen botmateriaal en onder 
andere palynologisch en macrobotanisch 
onderzoek laten toe ook de relatie mens – 
natuur te bestuderen en vooral in welke 
mate men in de Romeinse tijd ingreep op het 
aanwezige landschap. Samen met een 
diepgaandere ceramologische studie zou 
bovendien meer inzicht verkregen kunnen 
worden in de evolutie van 
consumptiepatronen en handelsrelaties. 
 
Hierdoor zou de studie van de vicus van 
Harelbeke in een nieuw daglicht gesteld 
kunnen worden en het onderwerp worden 
van een doorgedreven wetenschappelijke 
studie die op termijn toelaat meer 
gedetailleerde informatie te halen uit de 
diverse gevoerde onderzoeken. Deze 
informatie zou dan op zijn beurt beter 
vertaald kunnen worden naar een groot 
publiek toe waardoor de inwoners van 
Harelbeke en andere geïnteresseerden een 
beter beeld krijgen van het rijke en goed 
bewaarde verleden van de stad.

 

 

 

 

 

De V.O.B.o.W. heeft op de vicus van Harelbeke een verleden. Tussen augustus 1978 en mei 1979 
voerde het o.l.v. Suzanne De Cock een sondage uit dat het belang van deze Gallo-Romeinse 
vindplaats op de kaart zette. In diezelfde periode waren de werkzaamheden aan het rusthuis volop 
aan de gang. Er werden conform de tijdsgeest sleuven van 10 op 2m ten zuidoosten van het 
bestaande rusthuis aangelegd met een noord-oost-zuidwest-oriëntatie. Tijdens dit onderzoek werden 
tal van sporen aangetroffen die gerelateerd konden worden met de Gallo-Romeins verleden van deze 
plaats. Verscheidene grachten, paalsporen en twee waterputten (waarvan één vlechtwerkwaterput) 
werden aangesneden. Tien sleuven van 20m² konden op deze manier onderzocht worden. De 
recente opgravingen door GATE plaatsten deze geïsoleerde vondsten van toen in een breed en 
duidelijker te interpreteren kader. Zo werd één van deze sleuven tegen de noordelijke zijde van 
werkput 2 aangetroffen. 

 

verdere literatuur:  

- Deconynck J., Verbruggen A., Van Hecke C., Laloo P., Deschieter J. & De Clercq W. 2012: De 
vicus van Harelbeke – nieuwe vondsten op de Collegewijk (W.-VL), Signa 1, 21-27. 

- Deconynck J., Verburggen A., Van Hecke K., Laloo P. 2012: De Gallo-Romeinse Vicus van 

Harelbeke, Tijdingen van de Roede van Harelbeke, 5
de

 jaargang, Themanummer, juni 2012. 

- Despriet P.H., 1978: De voorgeschiedenis van Harelbeke, Leiegouw 20, 191- 219. 
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WOLHARIGE NEUSHOORN 
Coelodonta antiquitatis 

Hendrik Demiddele 

 

 

 
 
De wolharige neushoorn had twee hoorns, 
een nasale hoorn en een frontale hoorn. De 
voorste (nasale) kon reusachtige afmetingen 
bereiken. De achterste was een stuk korter. 
Door vondsten in onder andere de 
permafrost is duidelijk geworden dat de 
wolharige neushoorn een dikke wollige vacht 
had, vergelijkbaar met zijn tijdgenoot de 
wolharige mammoet. De vele skeletresten, 
rotstekeningen en zelfs vondsten van weke 
delen, maken de wolharige neushoorn een 
van de bekendste bewoners van de 
mammoetsteppe van het Laat-Pleistoceen.  
De wolharige neushoorn leefde op de 
uitgestrekte, koude en droge steppe  
 
Het dier had een schofthoogte van ongeveer 
anderhalve meter en kon ruim drie meter 
lang worden. De kop was naar beneden 
gericht, waardoor er lage vegetatie gegeten 
kon worden en de bovenlip was breed, net 
als bij de eveneens grazende en nog 
levende witte of breedlipneushoorn. Stieren 
werden doorgaans groter en droegen grotere 

hoorns dan koeien. Deze hoorns werden 
mogelijk ook gebruikt in gevechten tussen 
stieren tijdens de bronstijd. De langste 
nasale hoorn ooit gevonden meet  129,5 cm. 
De frontale hoorn werd niet langer dan 42 
cm. Op basis van vachtresten, gevonden in 
de permafrost, denkt men dat de wolharige 
neushoorn grijsbruin was met enkele 
donkere kleurschakeringen.  
De kiezen waren hoogkronig en met een 
complex emailpatroon. De hoge richels van 
de bovenkaakkiezen omsloten een holte 
(waaraan deze groep neushoorns zijn 
geslachtsnaam te danken heeft: Coelodonta 
= holtandig). De nasale hoorn was zijdelings 
sterk afgeplat. De enorme nasale hoorn gaat 
gepaard met een ander kenmerk van de 
wolharige neushoorn, het verbeende 
neustussenschot. Deze verbening was nodig 
om het gewicht van de nasale hoorn te 
kunnen dragen.  
 
De wolharige neushoorn leefde op de 
zogenaamde mammoetsteppe. Het dier 

http://www.geologievannederland.nl/publicaties/90
http://www.geologievannederland.nl/publicaties/32
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voedde zich voornamelijk met harde 
grassen. Kiezenpatroon, vorm van de 
schedel en de houding, met de naar 
beneden gerichte kop, geven aan dat de 
wolharige neushoorn een echte grazer is 
geweest. De afgeplatte nasale hoorn werd 
vermoedelijk ook gebruikt om sneeuw mee 
opzij te schuiven om bij het voedsel te 
komen. De gedrongen bouw en de korte 
ledematen worden gezien als een 
aanpassing aan de koude en het droge 
klimaat. De dikke wollige vacht bood goede 
bescherming. In tegenstelling tot zijn 
tijdgenoot en kuddedier de wolharige 
mammoet was de wolharige neushoorn een 
solitair dier of leefde hij in zeer kleine 
groepen.  
 
De wolharige neushoorn had een grote 
verspreiding en kwam voor van Groot-
Brittannië tot het noordoosten van Azië. In 
tegenstelling tot zijn tijdgenoot de wolharige 
mammoet heeft de wolharige neushoorn de 
oversteek naar Alaska nooit gemaakt. 
Aangenomen wordt dat hij aan het begin van 
het Saalien/Elsterien (ongeveer 370.000 jaar 
geleden) vanuit Azië naar Europa is 
gemigreerd.  
 
Een van de belangrijkste vondsten van de 
wolharige neushoorn is gedaan in 
Churapachi, aan de Lena-Omgrivier in 

Noord-Rusland. Het is een van de weinige 
vondsten waarbij de hoorns nog op de kop 
aanwezig waren. Tot deze vondst werd 
betwijfeld of deze neushoorns een afgeplatte 
nasale hoorn hadden of dat deze afplatting 
mogelijk door het fossilisatieproces werd 
veroorzaakt. In Starunia in het westen van 
Oekraïne zijn twee mummies van wolharige 
neushoorns aangetroffen, samen met 
overblijfselen van een wolharige mammoet. 
Het bijzondere aan deze laatste vondsten is 
dat ze niet zijn gevonden in permafrost, 
maar in zandgrond met olie en zout water.  
De wolharige neushoorn leefde van 1,8 
miljoen jaar tot 13.000 jaar geleden.  
 
De wolharige neushoorn is niet verwant aan 
andere fossiele Europese soorten, zoals de 
Etruskische neushoorn (Stephanorhinus 
etruscus). Het is een zogenaamde 
'binnenkomer' in de mammoetfauna van 
Europa. DNA-onderzoek heeft aangetoond 
dat de soort het meest verwant is aan een 
van de nog bestaande Aziatische 
neushoorns, de Sumatraanse neushoorn 
(Dicerorhinus sumatrensis). De splitsing 
tussen beide soorten heeft al in het 
Oligoceen plaatsgevonden, 21-26 miljoen 
jaar geleden.  
 
Passim  
D. van den Berge, Naturalis 

 

 
  

http://www.geologievannederland.nl/publicaties/37
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IN DE BAN VAN DE HOBBIT 

Hendrik Demiddele 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

De enige echte hobbit: Homo 
floresiensis  
 
In 2003 doen wetenschappers op het 
eilandje Flores een wel heel bijzondere 
ontdekking. Ze vinden er een 
miniatuurmens: direct laait een interessante 
discussie op… 
 
De eerste resten die van de Homo 
floresiensis werden teruggevonden, zijn die 
van een vrouw en gaan de boeken in als 
LB1. De onderzoekers vinden de resten in 
een laag vulkanische as. De resten zijn 
18.000 jaar oud en bijzonder compleet: niet 
alleen wordt een vrijwel complete schedel, 
maar ook handen, voeten, benen en een 
groot deel van het bekken teruggevonden. 
 
 

Kleintje 
 
Wat LB1 het meest bijzonder maakt, is toch 
wel de grootte. Want de fossiele resten 
wijzen erop dat de vrouw bijzonder klein 
was. Ze was net ietsje langer dan 1 meter. 
Haar hoofd is ook klein: ongeveer een derde 
van de grootte van ons hoofd. De tanden zijn 
relatief groot. Het gewicht van de H. 
floresiensis was niet veel groter dan zo‟n 25 
kilo. In 2004 wordt besloten dat LB1 toch 
echt tot een nieuwe soort behoort. Die soort 
krijgt de naam Homo floresiensis.  
 
 
Ziek 
 
Daarmee laait een interessante discussie op 
die tot op de dag van vandaag voortduurt. 
Want is LB1 wel een nieuwe soort? Was het 
niet een „gewone‟ mensachtig met een 
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afwijking of ziekte die ervoor zorgde dat ze 
zo klein bleef? Als daarna op Flores nog 
meer resten van de kleine mensachtige 
worden teruggevonden – sommige wel 
95.000 jaar oud – zijn veel wetenschappers 
overtuigd. Maar er blijven onderzoekers die 
beweren dat het geen nieuwe soort betreft.  
 

 

LB1. Foto: Chip Clark / Smithsonian Institution 

 

Intelligent 
 
Zoals gezegd was de schedel van de H. 
floresiensis heel klein. Men zou dan ook 
verwachten dat de soort niet al te intelligent 
was. Toch is uit opgravingen gebleken dat 
de H. floresiensis gereedschappen 
gebruikte, op grote dieren joeg en mogelijk 
ook gebruik maakte van vuur. Hoe kan een 
mensachtige met zo‟n klein brein daartoe in 
staat zijn? Onderzoeker Dean Falk beet zich 
in dat vraagstuk vast. Met behulp van 
computermodellen toonde ze aan dat LB1 
ondanks dat kleine brein tot grootste dingen 
in staat was. “Het brein werd niet groter, de 
bedrading werd vernieuwd en opnieuw 
georganiseerd en dat is heel interessant.”  
 
Met dat opnieuw georganiseerde brein was 
LB1 in staat om complexe cognitieve 
processen te „draaien‟. Falk is er overigens 
van overtuigd dat H. floresiensis een nieuwe 
soort is en dat het kleine formaat van de 
mensachtige dus niet verklaard kan worden 
door een ziekte. Ze vergeleek de hersenen 
van H. floresiensis met die van moderne 
mensen en moderne mensen met 
microcefalie (een afwijking waarbij de 
schedel heel klein is). H. floresiensis bleek 
daarbij meer gemeen te hebben met de 
moderne mens dan met de moderne mens 
met microcefalie. 

 

De grot waarin de eerste resten van de Floresmens werden gevonden. Foto: Rosino (via Wikimedia Commons). 
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Waarom? 
 
Maar als H. floresiensis niet aan een ziekte 
leed, waarom was deze dan toch zo klein? 
Dat is onduidelijk: nog steeds weten we niet 
waar H. floresiensis vandaan kwam. “Waar 
stamt deze van af? Wie zijn zijn familieleden 
en wat kan het ons vertellen over de evolutie 
van de mens?” vraagt Falk zich hardop af. 
We weten het niet. Wel wordt er druk 
gespeculeerd over de oorzaken van het 
kleine lichaam van de Floresmens. Het is 
mogelijk dat de Floresmens gehoorzaamde 
aan de Wet van Foster. Volgens deze wet 
worden kleine diersoorten groter doordat ze 
op een eiland met minder roofdieren te 
maken hebben. Grote soorten worden juist 
kleiner, omdat er op het eiland minder 
voedsel voorhanden is. Een andere 
mogelijkheid is dat de voorouders van de 
Floresmens al aan de kleine kant waren toen 
ze zich op Flores vestigden. 
 
Falk mag er dan van overtuigd zijn dat H. 
floresiensis niet aan een ziekte leed, andere 
wetenschappers sluiten die mogelijkheid nog 
niet uit. En daarmee blijft H. floresiensis een 
van de meest controversiële mensachtigen.  
 
En het kleine formaat is niet het enige waar 
onderzoekers nog niet echt mee uit de 
voeten kunnen. Er zijn meer vraagtekens. Zo 
is nog altijd onduidelijk waardoor de 
mensachtige uiteindelijk uitstierf. Ook weten 
we niet in hoeverre de Floresmens genetisch 
gezien op andere mensachtigen leek, 
waardoor het lastig is om deze op de tijdlijn 
met mensachtigen te plaatsen. De kleine 
mensachtige is en blijft dan ook een groot 
raadsel. 
 
 
Bronmateriaal 
 
- "FSU anthropologist's brain analysis 
confirms ancient 'Hobbit' a separate species" 
(http://www.fsu.edu/news/2007/01/29/brain.a
nalysis/) 
- "Homo floresiensis" 
(http://humanorigins.si.edu/evidence/human-
fossils/species/homo-floresiensis) 
- Boek: Alice Roberts 2012: Het verhaal van 
de mens, Tielt. 

- De foto bovenaan dit artikel is gemaakt 
door John Gurche / Chip Clark. 
 
 

Zo zag de echte hobbit eruit 
 

 

reconstructie door de University of Wollongong 

 
Australische wetenschappers hebben op 
basis van teruggevonden schedels van de 
kleine Homo floresiensis (in de volksmond 
ook wel de hobbit genoemd) een 
reconstructie gemaakt van hoe deze eruit 
moet hebben gezien.  
 
Onderzoeker Susan Hayes neemt het woord 
„reconstructie‟ liever niet in de mond. “Omdat 
ik op basis van bewijs en in de archeologie 
werk, prefereren wij de term „benadering‟,” 
vertelt ze. Haar „benadering‟ is gebaseerd op 
de resten van een vrouwelijke Homo 
floresiensis, die in 2003 in Indonesië werden 
teruggevonden. 
 
 
Stapje per stapje 
 
Om deze fossiele resten een gezicht te 
geven, werkte Hayes stapsgewijs. Dat is op 
de afbeelding hieronder goed te zien. Laagje 
per laagje wordt de schedel „bekleed‟ en zo 
worden de gezichtstrekken van de vrouw 
steeds beter zichtbaar. “Het kostte me wat 
meer tijd en ook wat meer hoofdbrekens dan 
ik had verwacht,” bekent Hayes. “Maar ik 
ben blij met de methodologische 
ontwikkeling en het resultaat.” 

 

http://www.fsu.edu/news/2007/01/29/brain.analysis/
http://www.fsu.edu/news/2007/01/29/brain.analysis/
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/homo-floresiensis
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/homo-floresiensis
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Stapje per stapje. Afbeelding: University of Wollongong. 

 
 
Onderscheidend 
 
Het resultaat geeft ons een goed beeld van 
hoe de kleine mensachtigen op het 
Indonesische eilandje Flores er ongeveer uit 
moeten hebben gezien. “Ze is niet echt heel 
knap, maar ze is in ieder geval 
onderscheidend.” 
 
De eerste resten van Homo floresiensis 
werden in 2003 op Flores teruggevonden. Ze 
zijn zo‟n 18.000 jaar oud en hoewel er 
duidelijk overeenkomsten zijn tussen H. 
floresiensis en de moderne mens, zijn er ook 
grote verschillen. Zo is H. floresiensis klein: 
ietsje langer dan één meter en slechts 25 
kilo zwaar. In 2004 besluiten onderzoekers 
dat het toch echt om een tot op heden 
onbekende mensachtige en dus een nieuwe 
soort gaat. Lang niet alle wetenschappers 
zijn het daar echter mee eens: sommigen 
vermoeden dat H. floresiensis een reeds 
bekende mensachtige met een bepaalde 
ziekte (dwerggroei) of andere afwijking is. 
 
 
Bronmateriaal 
 
- "UOW plays host to Australian 
Archaeological Conference" 

(http://media.uow.edu.au/news/UOW138270.
html) 
 
 

Mens eerder op Flores dan 
gedacht 
 
De mens enterde het Indonesische eiland 
Flores veel eerder dan gedacht, namelijk al 
één miljoen jaar geleden. Zo concluderen 
wetenschappers. Dat is zo‟n 120.000 jaar 
eerder dan werd aangenomen. Flores werd 
zeven jaar geleden wereldberoemd toen er 
resten van de hobbit werden gevonden.  
 
Door de conclusie dat de mens al veel 
eerder op Flores leefde dan gedacht, laait 
een oude discussie weer op. Want hoe zit 
het met de mens en de hobbit (een veel 
kleinere editie van de mens van een meter 
hoog en zo‟n 30 kilo zwaar)? Is de hobbit 
een afzonderlijke mensensoort? Of waren 
het gewoon mensen met een afwijking?  
 
Het nieuwe onderzoek kan ook die vraag 
niet direct beantwoorden, maar toont wel 
aan dat de mens er op Flores al vroeg bij 
was. De wetenschappers baseren hun 
conclusie op de vondst van diverse 
gereedschappen die allemaal uit de steentijd 

http://www.scientias.nl/de-enige-echte-hobbit-homo-floresiensis/64653#.UMb_VoMs9rI
http://media.uow.edu.au/news/UOW138270.html
http://media.uow.edu.au/news/UOW138270.html
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stammen. “We weten niet welke mensen de 
miljoen jaar oude gereedschappen hebben 
gemaakt, omdat we helaas geen menselijke 
fossielen bij de gereedschappen hebben 
gevonden,” vertelt onderzoeker Adam 
Brumm. “Maar onze hypothese is dat de 
makers van deze gereedschappen de 
voorouders van de homo floresiensis waren.” 
Dat vermoeden komt voort uit de 
overeenkomsten tussen de gevonden 
gereedschappen en die van de hobbits. 
 
Voor deze ontdekking dacht men dat de 
mensachtigen – hieronder vallen niet alleen 
mensen, maar ook chimpansees – Flores 
zo‟n 880.000 jaar geleden enterden.  
 
Wetenschappers baseerden dat op 
archeologische vondsten. Rond diezelfde tijd 
stierven ook twee diersoorten massaal uit: 
de dwergolifant stegodon sondaari en de 
gigantische schildpad geochelone. 
Onderzoekers dachten dat de komst van de 
mens hiervan de oorzaak was. Maar de 
nieuwe ontdekkingen laten zien dat er 
wellicht geen verband is. De mens was er 
immers al veel eerder. Volgens de 
onderzoekers is het uitsterven van deze 
diersoorten te wijten aan een 
vulkaanuitbarsting of klimaatverandering.  
 
 
Bronmateriaal 
 
"'Hobbit' island colonised much earlier than 
thought" 
(http://www.physorg.com/news188054988.ht
ml) 
 
 

Hobbit is geen nieuwe soort 
 
Een nieuw onderzoek doet een oude 
discussie weer oplaaien. Professor Charles 
Oxnard beweerde eerder al dat de hobbit – 
of Homo floresiensis – geen nieuwe 
mensensoort is, maar leed aan dwerggroei. 
In een nieuw onderzoek onderbouwt hij die 
omstreden conclusie nog eens stevig. Zitten 
de andere wetenschappers er dan toch 
naast?  
 
 
 

In 2003 vonden onderzoekers op het 
Indonesische eilandje Flores de restanten 
van een hele kleine mensensoort: de Homo 
floresiensis. Men ging ervan uit dat het om 
een hele nieuwe soort ging. 
 

 
 
Claim 
 
Maar in 2008 bedacht Oxnard dat het 
helemaal geen nieuwe mensensoort was. De 
hobbit zou een moderne mens met een 
afwijking zijn geweest. De hobbit leed aan 
congenitale hypothyreoïdie. Hierdoor was 
deze moderne mens zo klein gebleven. De 
claim werd als controversieel gezien, maar 
Oxnard liet het er niet bij zitten. 
 
 
Ziek 
 
Hij zocht het uit. Hij bestudeerde het skelet 
en vergeleek het met de botten van gezonde 
mensen, chimpansees en mensen met 
dwerggroei. Hij concludeert dat de Homo 
floresiensis inderdaad een moderne mens 
was en dat hij gewoonweg een ziekte had 
onder de leden. 
 
Het onderzoek is in lijn met andere studies 
waaruit blijkt dat dwerggroei in sommige 
gevallen samenhangt met 
omgevingsfactoren. Zo kan een tekort aan 
jodium dwerggroei teweeg brengen. Het is 
mogelijk dat in de tijd van de Homo 
floresiensis te weinig jodium voor handen 
was. Nader onderzoek moet Oxnards‟ 
theorie nog verder verstevigen.  
 
 
Bronmateriaal 
 
'Hobbit' Was an Iodine-Deficient Human, Not 
Another Species, New Study Suggests" 

http://www.physorg.com/news188054988.html
http://www.physorg.com/news188054988.html
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(http://www.sciencedaily.com/releases/2010/
09/100928025514.htm) 
 
 

Bovenstaand en onderstaand stuk, gebaseerd op 
twee verschillende studies, komen tot een 
duidelijk tegenovergestelde conclusie! Dit 
illustreert dat het onderzoek naar de Homo 
floresiensis deel uit maakt van nog lopend en bij 
momenten botsend wetenschappelijk 
onderzoek.   

 
 

Nieuw bewijs dat de hobbit een 
echte soort was 
 
Wetenschappers hebben polsbotjes van 
Homo floresiensis, oftewel de hobbit, ontdekt 
op het eilandje Flores. De botjes wijzen erop 
dat de hobbits tot een aparte soort 
behoorden en dus niet gewoon mensen met 
een groeiachterstand waren. 
 
Het levert eigenlijk sinds de eerste 
ontdekking van restanten van H. floresiensis 
discussies op. Was de kleine mensachtige 
(ietsje langer dan 1 meter en om en nabij de 
25 kilo zwaar) een nieuwe soort of waren dit 
gewoon moderne mensen met een ziekte, 
waardoor ze heel klein bleven? Over het 
algemeen wordt de hobbit als een nieuwe 
soort gezien en nu komen wetenschappers 
met nieuw bewijs daarvoor. 
 
 
LB1 
 
Op het eilandje Flores (Indonesië) vonden 
wetenschappers enkele polsbotjes. Ze 
vergeleken de botjes met die van LB1: de 
eerste resten die van Homo floresiensis 
werden teruggevonden. Op basis daarvan 
konden de wetenschappers vaststellen dat 
het echt om resten van Homo floresiensis – 
ook wel Floresmens genoemd – gaat. 
 
Echte soort 
 
Vervolgens vergeleken de onderzoekers de 
polsen van H. floresiensis met die van 
andere mensachtigen, waaronder 
Australopithecus, Homo erectus en 
Neanderthalers. Ook werd de pols 

vergeleken met die van Homo sapiens. De 
anatomie van de pols van H. floresiensis 
wijst erop dat de evolutie die leidde tot de 
hobbit eerder plaatsvond dan de 
totstandkoming van moderne mensen en 
Neanderthalers. In andere woorden: de 
hobbit kan geen zieke moderne mens zijn 
geweest. Dat schrijven wetenschappers in 
het blad Journal of Human Evolution. 
 
 
Evolutie 
 
Hoe H. floresiensis precies is ontstaan, blijft 
ook na dit onderzoek onduidelijk. Eén van de 
hypothesen die wetenschappers er al een 
tijdje op nahouden, is dat H. floresiensis 
gehoorzaamde aan de Wet van Foster.  
 
Volgens deze wet worden grote diersoorten 
nadat ze zich op een eiland gevestigd 
hebben, kleiner omdat er minder voedsel 
voorhanden is. Mogelijk belandden 
mensachtigen (H. erectus, wellicht?) op het 
eilandje Flores en evolueerden daar tot de 
kleinere H. floresiensis? Of waren de 
voorouders van H. floresiensis die op Flores 
belandden, al aan de kleine kant toen ze op 
het eiland aankwamen?  
 
Het nieuwe onderzoek is slechts een heel 
klein puzzelstukje in een enorme puzzel die 
wetenschappers al sinds LB1 ontdekt werd, 
bezighoudt. Er blijven nog genoeg vragen. 
Maar wellicht dat meer vondsten op Flores 
die vragen stuk voor stuk kunnen oplossen 
en de puzzel in de toekomst alsnog 
compleet maken. 
 
 
Bronmateriaal 
 
"New wrist bones of Homo floresiensis from 
Liang Bua (Flores, Indonesia)" 
(http://www.sciencedirect.com/science/article
/pii/S0047248412001820) 
 
 

De echte „Hobbit‟ had een groter 
brein dan gedacht 
 
Japanse wetenschappers moeten 
concluderen dat het brein van de 
uitgestorven Homo floresiensis een stukje 

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100928025514.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100928025514.htm
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248412001820
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248412001820
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248412001820
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groter is dan wetenschappers dachten. En 
daarmee komt het hele idee dat deze 
„hobbits‟ een afzonderlijke mensachtige soort 
waren weer op losse schroeven te staan. 
 
Het is niet voor het eerst dat 
wetenschappers zich over het brein van 
Homo floresiensis buigen. Eerder deden 
verschillende groepen onderzoekers dat ook 
al. Ze bestudeerden allen het brein van LB1 
– het eerste skelet dat van de Homo 
floresiensis is teruggevonden – en komen 
allen weer met andere schattingen die 
uiteenlopen van 380 tot 430 cc.  
 
 
Nieuwe schatting 
 
Japanse wetenschappers hebben de 
schedel van LB1 nu opnieuw onder de loep 
genomen. En met behulp van onder meer 
een CT-scan komen ze nu – naar eigen 
zeggen – met een zeer accurate schatting 
van de herseninhoud van H. floresiensis. Ze 
komen uit op 426 cc. Dat is aanzienlijk groter 
dan de meest geciteerde schatting van 400 
cc.  
 
 
De gemoederen 
 
Hoewel het onderzoek in eerste instantie 
misschien niet zo baanbrekend lijkt, kan het 
dat op lange termijn wel worden. H. 
floresiensis houdt de gemoederen namelijk 
al sinds de ontdekking van de eerste fossiele 

resten van de kleine Floresmensen bezig. 
Want is dit nu een nieuwe soort 
mensachtige? Of is het simpelweg een 
dwergvorm van Homo erectus die het 
resultaat is van de Wet van Foster? Volgens 
deze wet worden kleine diersoorten die op 
een geïsoleerd eiland (zoals Flores) 
belanden, groter, omdat ze met minder 
roofdieren van doen hebben. Grote 
diersoorten worden juist kleiner, omdat ze op 
een geïsoleerd eiland minder voedsel 
voorhanden hebben.  
 
Er zijn flink wat onderzoekers die ervan 
uitgaan dat H. floresiensis echt een aparte 
soort is. Eén van de argumenten die hiervoor 
wordt aangedragen, is dat het brein van H. 
floresiensis zeer klein is en de onderzoekers 
uitsluiten dat het brein van H. erectus zo 
sterk zou kunnen krimpen. Maar dit 
onderzoek – waaruit blijkt dat het brein van 
H. floresiensis groter was dan gedacht – lijkt 
dat argument nu van tafel te vegen. Het 
verschil tussen het brein van H. floresiensis 
en H. erectus is nu niet meer zo groot en 
opeens is het weer mogelijk dat krimping van 
het brein van H. erectus resulteerde in het 
brein van H. floresiensis. 
 
 
Bronmateriaal 
 
"Brain size of Homo floresiensis and its 
evolutionary implications" 
(http://rspb.royalsocietypublishing.org/conten
t/280/1760/20130338.full) 

 

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/280/1760/20130338.full
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/280/1760/20130338.full
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MET V.O.B.O.W OP ZONDAG 10 FEBRUARI NAAR HET JUBELPARKMUSEUM 

 
Jozef Goderis 

  
Onze voorjaarsexcursie 2013 telde 16 deelnemers. Wij trokken naar Brussel deels met de 
trein, deels met personenwagens. In het Jubelparkmuseum, deel van de Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis, brachten we in de voormiddag een bezoek aan de vaste 
opstelling over de tijd van de Merovingers en in de namiddag bezochten we de tijdelijke 
expositie „Eeuwenoud Cyprus –wisselwerking van culturen‟. 
 
 
Voormiddag   
 
In de voormiddag  werden we opgewacht 
door Alexandra Depoorter, curator van de 
Merovingische afdeling, vast V.O.B.o.W. 
lid en afkomstig van Roeselare. We 
kennen Alexandra al lang van in haar 
studententijd aan de KU Leuven, waar ze 
een thesis verdedigde bij Prof. A. Van 
Doorselaer over afdrukken en stempels op 
Romeinse dakpannen. Later heeft ze 
gedoctoreerd aan de VUB bij prof. F. 
Verhaeghe. Nu is ze curator van de 
Merovingische afdeling in het 
Jubelparkmuseum. 
 
In 2010 organiseerden we al eens een 
excursie richting Marle (Noord Frankrijk) 
bij conservator Alain Nice in het Musée 
des Temps Babares. Maar we hoeven niet 
altijd de grens over te steken om het 
Merovingisch erfgoed nader te bekijken. 
 

 

Alexandra Depoorter geeft toelichting.                                                        
foto: Jozef Goderis 

 
 
Vernieuwde museumafdeling  
 
Hier in het Jubelparkmuseum, sedert 2009 
gerenoveerd, komen we in contact met 
een van de belangrijkste scharnierpunten 

uit het verleden. Onze gewesten waren in 
de 5de tot midden 8ste eeuw de bakermat 
van de Frankische koningen. Dit is tevens 
de periode waarin de bevolking zich 
massaal tot het christendom heeft 
bekeerd. 
 
Het traject in deze Merovingische afdeling 
werd volledig herdacht en op een logische 
en educatieve manier gerenoveerd. Zo 
werd de verlichting van de acht graven 
van Harmignies (Henegouwen), 
aangelegd in de vloer van de zaal, 
heraangepast.  
 
 

 

Funeraire scène uit de Merovingische afdeling                                         
foto:  Jozef Goderis 

 
Centraal in de zaal stelt een 
ledenpoppentafereel een funeraire scène 
voor. De kostumering, schoeisel en 
bijhorende attributen van de mannequins 
zijn replica van bestaande Merovingische 
overblijfselen. Heel bijzonder aandacht 
werd besteed aan de artisanale activiteiten 
van de Merovingers. Hun vakmanschap 
komt tot uiting in wapens (franciska, 
ijzeren werpbijl,  –scramasax , eenzijdig 
snijdend houwzwaard), kledingattributen, 
mantelspelden, riemen, juwelen, glazen, 
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biconisch aardewerk, halskettingen in 
amber, parfumflacons en voorwerpen 
vervaardigd uit been.  
Blikvanger is het afgietsel van de 
sarcofaag van Chlodoara, een vrouw uit 
een rijke familie, begraven in de kerk van 
Amay. De sarcofaag, een unicum in West-
Europa, wordt bewaard op zijn 
oorspronkelijke plaats in de crypte van de 
kerk van Amay. Maar het afgietsel in het 
Jubelparkmuseum geeft de bezoekers een 
goed beeld van het stuk dat versierd is 
met een fraai reliëf. 
 
Tenslotte is men erin geslaagd om deze 
Mervingische zaal weer tot leven te 
brengen, hoewel de meeste elementen 
verwijzen naar het afsterven van de 
Franken. Dit gebeurt onder meer dankzij 
het prachtige oeuvre van Gregorz 
Rosinski, tekenaar van de befaamde 
stripreeks Thorgal. 
 
Dank   
 
We hebben Mevrouw Alexandra Depoorter 
hartelijk bedankt om de boeiende 
rondleiding. Conservator –curator – cura - 
zorg – curare – zorg dragen. Wie kon 
beter dan zij ons op weg zetten op deze 
belangwekkende ontdekkingstocht?  
 
 
Namiddag   
 
Bezoek aan de gelegenheids-
tentoonstelling “Eeuwenoud Cyprus –
wisselwerking van culturen”. Hier kregen 
we als gids: Hendrik Hameeuw, 
assyrioloog, afkomstig van Moorslede en  
bestuurslid van de V.O.B.o.W. 
 

 

Gids Hendrik Hameeuw                                                             
foto: Jozef Goderis 

 
Blij dat zijn naaste familieleden hier 
aanwezig waren: Evy zijn partner, haar 
zus, Edward hun oudste zoontje en zijn 
ouders Ludo en Rita. 
 
Het was niet de eerste keer dat Hendrik 
een gelegenheidstentoonstelling voor ons 
wilde toelichten: In 2008 leidde hij ons 
rond op de expo “Van Gilgamesj tot 
Zenobia” met objecten uit de rijke 
verzameling van het Nabije Oosten. 
 

 

Uitleg bij één van de kijkkasten, een blik op de 
maritieme impact van Cyprus 

foto: Evy Cuypers 

 
De Cyprus –tentoonstelling waarvoor we 
ons nu bevonden, bestond uit een drie-tal  
luiken: 
 
1. Het begin van de Cyprische 
archeologie: van schattenjacht tot 
systematische opgravingen; de relatie 
Cyprus en België; collecties uit Cyprus, 
British museum enz. 
 
2. De geschiedenis van het oude Cyprus 
met de geologie en de diverse perioden: 
Neolithicum, koper - brons - en ijzertijd en 
de hellenistische en Romeinse periodes. 
   
3. Het derde deel ontsluit een reeks 
thematische concepten: natuurlijke 
rijkdommen, havens, scheepvaart en 
zeehandel. Talen, schrift, munten en 
economische relaties komen eveneens 
aan de orde; tal van voorwerpen werpen 
een licht op het dagelijkse leven. Veel van 
die attributen, toilet artikelen, spiegels, 
juwelen duiden op invloeden uit het Nabije 
Oosten, Egypte en Mycene. Het betreft 
vooral voorwerpen uit de grafcultuur 
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waaruit heel wat info over de dodencultus 
afleidbaar is. Zo werden handelaars 
begraven samen met balansgewichten en 
strijdwagens. Naast de grafcultus kwamen 
ook de goden en hun verering aan bod. 
 

Wij hebben Hendrik eveneens bedankt om 
zijn boeiende en vlotte uiteenzetting. We 
dachten dat dit behoorde tot zijn 
dagdagelijkse taken, maar achteraf bleek 
dat we van hem op zondag 10 februari de 
primeur kregen.  
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RUIM 180 BEZOEKERS OP ERFGOEDDAG 2013 IN HET STADHUIS ROESELARE 

Jozef Goderis 

 

In het stadhuis van Roeselare waren medewerkers van de WAR vanaf 10 uur present om 

hun bijdrage te leveren aan de Erfgoeddag 2013 op 21 april: Roland Swaenepoel, Johan 

Buyse, Hendrik Demiddele en Jozef Goderis. Ook Willem Hanson van Bie-Radar hielp 

toelichting geven bij de tentoonstelling: Mammoet en consoorten. Het thema van de editie 

2013 is „Stop de Tijd‟, een principe dat als het ware integraal in het concept archeologie 

ingebakken zit. Voor de materiële resten die opgegraven werden, heeft de tijd stil gestaan tot 

het ogenblik dat ze door archeologen uit de grond gehaald werden.  

 

 

De activiteiten van de WAR in het stadhuis 

blijken een groot succes. In de voormiddag  

(van 10-12u) kregen we 47 bezoekers over 

de vloer via de inkom langs de Grote Markt. 

In de namiddag (van 14-18u) steeg de curve 

van het aantal bezoekers tot ruim 130. In 

totaal konden we ongeveer 180 bezoekers te 

woord staan. 

Bram Brouckaert, student geschiedenis en 

enthousiast medewerker aan enkele 

V.O.B.o.W.-WAR opgravingen in het 

verleden had zich intens voorbereid en bood 

aan de omstaanders het boeiende verhaal 

van ruim 50.000 tot 30.000 vóór Chr. 

Uiteraard een uitzonderlijke lange wandeling 

in de tijd vergeleken met de vele andere 

Roeselaarse Erfgoedverenigingen die even 

succesvol allerlei thema‟s uit meer recentere 

tijden belichtten. 

Bij onze tentoonstelling “Mammoet en co” 

konden de bezoekers een demonstratie 

silexbewerking bijwonen.  

 

Bram Brouckaert geeft toelichting   (foto‟s: Jozef Goderis) 
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Demonstratie silex bewerking  (foto‟s Maria Pype) 

 

Programmabrochures kregen we per vergissing en bij de vleet vanuit Brussel toegestuurd: 

wat een luxe! Vijf pakken van 100 brochures, telkens 20 kg. Eén pak hebben we zelfs terug 

gezonden. Een groot deel werd opgehaald door TERF Roeselare. In mijn buurt heb ik 150 

brochures in de brievenbussen gedeponeerd.  
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ARCHEO KNIPSELS  
 
 

Samenstelling: Jozef Goderis met medewerking van Ferdy Callewaert, Jef Eloy, Hendrik 

Hameeuw en Jos Vanackere. 

Binnenland: Roeselare. 

Buitenland: Egypte (Dayr Abu Hinnis, Amarna & Luxor), Engeland (Leicester), Kreta, Italië 

(Populonia - Toskaanse kust & Etrusken), Rotterdam, Syrië, Vietnam & Zuid Afrika. 

 
oktober 2012 
 
17. Meyvis L.: Nieuw licht op Nefertiti. 
Egypte: De legendarische koningin Nefertiti 
verdween minder snel van het Oud-
Egyptische toneel dan we tot nu dachten. 
Dat blijkt uit een inscriptie die Leuvense 
egyptologen onderzochten en die een einde 
maakt aan tal van speculaties over farao 
Achnaton, zijn vrouw Nefertiti en zijn 
opvolger Toetanchamon. 
 
Achnaton was een farao uit de achttiende 
dynastie, die vermoedelijk zeventien jaar 
lang regeerde (ca. 1351-1334 v. Chr. ) en 
een vorm van monotheisime invoerde: de 
vereringscultus aan de zonnegod Aton. Over 
zijn echtgenote Nefertiti wordt veel 
gespeculeerd, maar weinig met zekerheid 
geweten. De laatste betrouwbare info over 
haar dateerde uit het twaalfde regeringsjaar 
van farao Achnaton. De farao regeerde 
daarna nog vijf jaar, maar zijn gade leek in 
rook opgegaan. 
 

  

Wereldberoemde buste van Nefertiti uit de collectie 
van het Nues Museum te Berlijn 
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Een team van Leuvense egyptologen werpt 
nu een nieuw licht op deze fase van de 
Egyptische geschiedenis. Dra. Athena Van 
der Perre heeft inscripties onderzocht in een 
steengroeve te Dayr Abu Hinnis ten 
noorden van Amara (de hoofdstad ten tijde 
van Achnaton). Ze ontdekte dat er ook in het 
zestiende regeringsjaar van de farao nog 
sprake is van Nefertiti als echtgenote van de 
koning. Vier jaar later dan tot nu toe was 
aangenomen. Een mogelijke conclusie is dat 
Toetanchamon Nefertiti als een soort 
koningin moeder naast zich had.  
Campuskrant 19.12.2012 nr 4, 24ste jaargang 
p.2 
 
18. Tassier M.: Nefertiti bleef aan Echnatons 
zijde Nefetiti 
Heeft Echnaton zijn beeldschone echtgenote 
gedumpt? Nee, bewijst een opschrift 
ontcijferd door een onderzoekster van de KU 
Leuven. Een baanbrekende ontdekking! 
In december 2012 was het een eeuw 
geleden dat Duitse archeologen in Amarna 
de buste van Nefertiti ontdekten. Daarom 
liep tot 13 april 2013 in het Neues Museum 
in Berlijn de tentoonstelling Im licht von 
Amarna.  
DS. do. 20.12.2012 p. D11 zie ook nr 17 in 
dit nummer. 
 
19. Van Wildermeersch N.: Goede zorgen in 
de prehistorie.  
Botten laten zien dat zieken en 
gehandicapten langdurig verzorgd werden. 
Vietnam, 4000 jaar geleden: een jongen van 
15 raakt door een erfelijke ziekte verlamd 
vanaf zijn borst. Zijn armen kan hij amper 
bewegen; eten, drinken of zichzelf wassen 
lukt niet meer. Zijn familie leidt een schamel 
bestaan en leeft van visvangst, jacht en het 
kweken van halfwilde varkens. Maar toch 
ontfermen ze zich vol toewijding over de 
jongen, die koppig aan het leven vastklampt 
en pas tien jaar later aan zijn ziekte bezwijkt. 
 
Zijn lichaam, kreupel en krom, werd in 2007 
opgegraven in het Vietnamese Man Bac, 
door Lorna Tilley en Marc Oxenham van de 
universiteit van Canberra. De vondst zette 
hen op weg naar een nieuwe 
onderzoeksmethode in de archeologie: De 
“bioarcheologie van de zorg” zo beschreef 

Tilley de methode onlangs in het vakblad 
“Archaeological record”. 
DS. woe. 26.212.2012 p.D9 
 
 
januari 2013 
 
20. (hvde): Pillen uit de Oudheid gevonden 
in gezonken Romeins schip. 
Tegen oogklachten zetten de Romeinen 
2000 jaar geleden al zinkpillen in. De vondst 
bevestigt wat Plinius de oudere over de 
bereiding van Romeinse medicijnen schreef. 
Het zijn maar zes tabletjes van elk vier cm 
dikte, maar ze bewijzen dat de Romeinen, 
zich niet op kwakzalverij verlieten. De 
tabletten, teruggevonden in een tinnen 
doosje aan boord van een Romeins 
scheepswrak, bevatten zink, een werkzaam 
bestanddeel dat vandaag nog steeds door 
apothekers in medicijnen wordt verwerkt, 
bijvoorbeeld in zalven tegen acne. Het schip 
dat de medicinale vracht vervoerde, heette 
Pozzino en voer rond 140-130 vóór Chr. op 
een handelsroute tussen Griekenland en 
diverse havens langs de Middellandse Zee. 
Het verging 2000 jaar geleden voor de kust 
van Italië, vermoedelijk onderweg naar de 
havenstad Populonia, voor de huidige 
Toskaanse kust. 
 
In 1974 werd het wrak ontdekt, waarna de 
vracht in de jaren tachtig en negentig werd 
geborgen en onderzocht. Het pillendoosje, 
gevonden in een houten kist (vermoedelijk 
een chirurgijnskoffer) kwam pas onlangs aan 
de beurt. In het vakblad Proceedings of the 
National Academy of Sciences vertellen 
scheikundigen van de universiteit van Pisa 
hoe ze met een fijn scalpel voor het 
onderzoek monsters van de pillen namen. 
Massaspectrometrie onthulde vervolgens de 
precieze samenstelling van de tabletten. 
Volgens teamleider Maria Perla Colombini 
bevatten de medicijnen dennenhars, dat 
antibacteriële eigenschappen heeft, en 
daarnaast dierlijke en plantaardige vetten, 
zoals olijfolie dat standaard in parfums en 
medicijnen werd gebruikt. Ook zat er 
zetmeel in, dat vermoedelijk als bindmiddel 
diende. 
 
Maar de belangrijkste component was 
mineraal zink, dat ook vandaag nog in huid-
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en oogzalven wordt verwerkt. De 
onderzoekers vermoeden dat de pillen 
werden opgelost in water om vervolgens als 
oogbad te worden gebruikt. Het gebeurt 
zelden dat medicijnen uit de klassieke 
oudheid worden teruggevonden en al zeker 
niet dat ze in dergelijke goede conditie 
verkeren als die van Pozzino. 
 
De meeste info over de farmacologische 
vaardigheden van de oude Grieken en 
Romeinen is ons via hun geschreven 
bronnen overgeleverd. Zowel Theophrastus 
(371-286 vóór Chr.) als Pinius de oudere en 
Dioscorides (beiden eerste eeuw na Chr.) 
vermelden het gebruik van zink, vooral bij de 
bereiding van oogzalven en –crèmes. 
Maria Perla Colombini: “ Ik schrok ervan dat 
we zoveel ingrediënten hebben kunnen 
thuisbrengen, gezien de tijd dat die pillen 
onder water hebben gelegen”. In de 
chirurgijnskoffer zaten verder een stenen 
vijzel, een ijzeren voorwerp dat op een 
sonde lijkt en een bronzen vaatje dat 
mogelijk werd gebruikt bij aderlatingen. 
DS. zat. 09.03. 2013 p. D11 
 
21. (epa): 3000 jaar oude graven ontdekt 
 

 

Licht in scène gezette ontdekking van de 
canopenvazen 

 
Italiaanse archeologen hebben op de nabij 
de Egyptische stad Luxor 3000 jaar oude 
graftombes opgegraven. De graven lagen in 
het complex van de dodentempel van koning 
Amenhotep II, op de westoever van de Nijl. 
Dat heeft het Egyptische ministerie van 
Oudheden gezegd. In de graven werden 
resten van houten sarcofagen en menselijke 
botten aangetroffen. Ook lagen er in de 
blootgelegde tombes grafvazen (canopen) 
waarin de lever, longen, maag en darmen 

van de overledene werden bewaard. De 
grafvazen waren versierd met afbeeldingen 
van de vier zonen van de god Horus (Amset, 
Doeamoetef, Hapy en Kebehsenoef), figuren 
die de ziel van de overledene zouden helpen 
bij zijn tocht naar het hiernamaals. 
Amenhotep II was de zevende farao van de 
18de dynastie. Hij regeerde van 1427 t/m 
1401 vóór Chr.  
DS. ma. 11.01.2013 p.D9 
 
22. Van Wildermeersch N.: Syrische crisis in 
2200 vóór Chr . 
Archeologie legt de oorzaken uit van de val 
van Akkad. Opgegraven vulkanisch glas 
verraadt de ineenstorting van de handel en 
sociale netwerken, die het Akkadische  
imperium fataal werd. Een parallel met de 
crisis in Syrië vandaag. 
Chaos in Syrië. Het volk komt in opstand 
tegen de dictator. Mensen ontvluchten de 
steden. Reizen en transport worden 
onmogelijk. Vandaag? Ja, maar ook 4200 
jaar geleden. 
Archeologen ontsluieren steeds meer de 
geheimen van de grote crisis in 
Mesopotamië op het einde van het derde 
millennium vóór Chr. Wat was het  dat 
regeringen liet vallen en steden 
leegstromen? 
 
In het Tweestromenland of Mesopotamië 
(ruwweg Oost-Syrië, Irak en delen van West-
Iran) ontstonden de eerste landbouw 
gemeenschappen, de eerste steden en het 
eerste schrift. De handel bloeide, net als 
verschillende kleine koninkrijken. Toen 
groeide het eerste grote rijk in de 
wereldgeschiedenis: het Oud Akkadische 
Rijk. Een strak georganiseerde staat, met 
een centraal ambtenarenapparaat. 
 
Een van die steden onder Akkadische 
controle was Urkesh, in het noordoosten van 
Syrië. Ellery Frahm van de universiteit van 
Sheffield heeft een onderzoek gedaan op 97 
voorwerpen in obsidiaan die in Urkesh zijn 
opgegraven. Obsidiaan is vulkanisch glas 
dat ontstaat als een lavastroom snel afkoelt. 
Het is glad, hard, licht doorschijnend en 
scherper dan een chirurgisch scalpel. Het 
ideale mes. Obsidiaan werd dan wijd en zijd 
gebruikt, zelfs na de introductie van metalen 
gereedschap. Het obsidiaan kwam uit de 
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Turkse hooglanden. Elke obsidiaangroeve 
heeft een eigen karakter. Voor de crisis telde 
de stad Urkesk obsidiaan uit zes 
verschillende vulkanen. Maar toen sloeg de 
crisis toe: nu kwam het obsidiaan nog 
slechts uit twee nabijgelegen steengroeven. 
Handel en sociale netwerken stortten in. Ook 
andere oorzaken verzwakten het regime: 
klimaatsveranderingen, droogte en mislukte 
oogsten. 
 

 

Vermoedelijke afbeelding van Sargon van Akkad, 
grondlegger van het oudst bekende wereldrijk. 

 
Op heden deelt het Syrische archeologische 
erfgoed in de klappen. De huidige oorlog in 
Syrië veroorzaakt niet alleen menselijk leed. 
Ook cultureel erfgoed deelt in de klappen. In 
september 2012 ging een deel van de 
historische soek van Aleppo, werelderfgoed, 
in vlammen op. Bezorgde Syriërs posten 
Youtube-filmpjes van geplunderde 
archeologische sites. Een ander filmpje toont 
een tank die een uitstekend bewaarde 
Romeinse zuilengalerij te Apamea in puin 
schiet.  
Of de site van Urkesh beschadigd is, weet 
expert Ellery Frahm niet.  “Militaire acties 
berokkenen de meeste schade. Hier en daar 
plunderen wanhopige mensen om hun 
familie te kunnen voeden” mailt hij. Er is ook 

sprake van georganiseerde 
smokkelaarsbendes. En dat in de bakermat 
van de beschaving.  
DS. do. 24.01.2013 p. D9 
 
23. Crabbe B.: Mammoet en consoorten 
Archeologische vondsten op de expo met 
vondsten uit de Oekense kleigroeve in de 
dienst cultuur. Tot eind 2013 loopt een 
opmerkelijke tentoonstelling in de Dienst 
Cultuur in de Zuidstraat te Roeselare. De 
WAR, het team van Jozef Goderis vond nog 
beenderen van de wolharige neushoorn, het 
wild paard, een edelhert, de steppebizon, de 
bruine beer en de holenleeuw. De 
aanwezigheid van de hyena blijkt indirect uit 
de knaagsporen die hij naliet op twee 
gevonden dijbeenderen van de wolharige 
neushoorn. Blikvanger is de maaltand van 
een wolharige mammoet. De aanwezigheid 
van de mens uit het midden paleolithicum 
(midden oude steentijd - omstreeks 40.000 
vóór Chr.) werd vastgesteld door de vondst 
van een Levallois silex – afslag.  
De Weekbode Krant van West-Vlaanderen  
vr. 25.01.2013 p. 28 
 
24. Van Wildermeersch N.: Kretenzers 
waren wel oorlogszuchtig. 
Nieuwe vondsten weerleggen het beeld van 
een “vredelievende“ beschaving. Was de 
Menoïsche beschaving op Kreta wel zo 
vredelievend als ze vaak wordt 
afgeschilderd? Nieuwe vondsten, van 
zwaarden en dolken en afbeeldingen van 
krijgers, doen wat anders vermoeden. Kreta 
was de bakermat van de wapens die Europa 
zouden domineren tot in de middeleeuwen: 
zwaarden, strijdbijlen, schilden en speren, 
allemaal aanwijzingen voor een krijgscultus.  
DS do. 31.01.2013 p D 9. 
 
 
februari 2013 
 
25. De Buck W.: Meubelmaker lost raadsel 
Richard III op. 
Is het skelet dat vorig jaar onder een parking 
gevonden werd, afkomstig van de 
wreedaardige koning Richard III? 
Respectloos gedumpt in een put, zo is het 
vermoedelijke lichaam van Richard III in 
september vorig jaar teruggevonden onder 
het tarmac van een parking in Leicester, een 
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stad in het centrum van Engeland. De 
koning werd op 22 augustus 1485 door zijn 
opvolger Henry VII gedood bij de slag van 
het nabijgelegen Bosworth. Dat staat vast. 
Volgens Shakespeare sprak hij daar in zijn 
laatste momenten de legendarische woorden 
A horse, a horse, my kingdom for a horse. 
 
Om te tonen dat hij echt dood was, werd zijn 
naakte lichaam dagenlang tentoongesteld in 
Leicester, waarna de monniken hem buiten 
de stad begroeven. De archeologen die daar 
in september op een skelet botsten, zijn er 
goed zeker van dat het om het gebeente van 
de vroegere koning gaat: de resten zijn van 
een volwassen man, de datering met 
radioactieve koolstof klopt en de ruggengraat 
vertoont een bochel. Net zoals bij Richard III. 
Bovendien had het skelet een pijl in de rug, 
wat klopt met hoe de koning werd gedood. 
 

 

Persvoorstelling op 4 feb. 2013 van de resultaten van 
het onderzoek door Jo Appleby van de Universiteit van 
Leicester op het „parkingskelet‟ dat Richard III bleek te 

zijn 

 
Maar het harde bewijs wordt verwacht van 
de Londense meubelmaker Michael Ibsen. 
De man werd in 2005 al door een genealoge  
geïdentificeerd als de laatste bekende 
nazaat van het koninklijk geslacht van York. 
Al is hij geen rechtstreekse afstammeling 
van Richard III maar wel van de koningszus 
Anna van York. Als zijn DNA klopt met dat 
van het skelet is er geen twijfel meer.  
 
De Britten spreken nu al van de grootste 
archeologische ontdekking van de eeuw, 
maar Ibsen zelf is niet echt opgezet met de 
hele heisa.  
HNB. ma. 04.02.2013 p17 
 
26. Stroeykens S.: De Neanderthal –
obediëntie 

Eindeloos duurt het debat over de 
Neanderthalers. We weten dat de 
Neanderthalers sterk op ons leken, maar ook 
weer niet helemaal hetzelfde waren. We 
weten ook dat ze enige tienduizenden jaren 
geleden in Europa leefden, maar nu niet 
meer. Horen ze tot onze voorouders of 
vormen ze slechts een uitgestorven zijtak in 
onze evolutie? Zijn ze door de moderne 
mens weggeconcurreerd, of uitgeroeid, of 
zijn ze gewoon in een grotere bevolking 
opgegaan? Waren ze te dom en niet 
opgewassen tegen het superieure 
technische vernuft van de moderne mens, of 
niet sociaal genoeg om te concurreren met 
een soort die wel groepen van honderd 
mensen kon organiseren? Of waren ze 
vredelievend en werden ze slachtoffer van 
oorlogszuchtige moderne mensen? Hebben 
Neanderthalers en moderne mensen lange 
tijd zij aan zij Europa bewoond, of waren de 
Neanderthalers in een oogwenk verdwenen 
toen de modernen het continent 
overspoelden? Hebben de twee groepen 
zich vermengd? Konden de Neanderthalers 
spreken?  Het debat is bits en eindeloos. 
DS. do. 07.02.2013 p. D11 
 
27. Baré, F.: Een nieuwe piramide ontdekt in 
Egypte door Belgische archeologen. 
De Egyptologen droomden er reeds jaren 
van. Twee Belgische archeologen  hebben 
het gerealiseerd. De ene van de ULB, de 
andere van de Luikse universiteit. Ze hebben 
een nieuwe piramide ontdekt in de buurt van 
Luxor, deze van Khay, vizier van Ramses II.  
 

 

Restanten van de baksteen piramide 

 
Het gebouw mat 12 bij 12 meter en was 
vermoedelijk 15 meter hoog. In tegenstelling 
tot de wereldberoemde piramiden uit Gizeh 
van farao‟s met klinkende namen zoals 
Cheops, Chefren en Mykerinos, betreft het 
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hier een bouwwerk opgetrokken uit 
bakstenen in leem.   
RTBF do. 21.02.2013 
 
28. (Belga): Honderden antieke munten in 
oude schoen in Rotterdam 
477 zilveren munten staken 400 jaar onder 
de grond in een oude schoen achter het 
stadhuis van Rotterdam. Tijdens een 
werkbezoek onthulde burgemeester 
Aboutaleb deze bijzondere vondst, 
opgedoken in de bouwput van het 
toekomstige Timmerhuis, waar eerder het 
stadskantoor stond. Nooit eerder vonden 
archeologen zo‟n talrijke munten in een 
schoen. 
De oudste munt dateert uit 1472, de jongste 
uit 1592. In of kort na 1592 is de schoen 
verstopt, vermoedelijk onder de vloer van het 
gebouw.  
DM zat. 23.02.2013 p. 16 
 
 
maart 2013 
 
29. (hvde) De pin-up evolutie 
Prehistorische kunstenaars beeldden graag 
de vrouw af, zoals zij zich de vrouw 
voorstelden in een ideaalbeeld. Dit 
resulteerde in de Venus van Willendorf, die 
met haar cupmaat G en dijen als zeppelins 
30.000 jaar geleden vermoedelijk de 
playmate of the year was.  
 

   

Een cartoonist geeft z‟n visie op het artistiek 
ontwikkelingsproces van de Venus van Willendorf 

Of wat met de Venus van Hohle Fels van 
35.000 jaar geleden. Steentijdkunstenaars 
beitelden de vrouwen met grote zin voor 
detail, zoals het kapsel van de Venus van 
Brassempouy illustreert. Maar 16.000 jaar 
geleden stapten artiesten plots over op de 
Gönnersdorfstijl, waarin achterwerk en 
boezem slechts nog geometrische 
suggesties waren. De stijlwissel viel samen 
met het einde van de laatste IJstijd 
(Wechseliaan) en dat was volgens de Duitse 
onderzoekers niet toevallig. Mensen gingen 
toen in grotere groepen samenleven 
waardoor de nood ontstond aan een 
gemeenschappelijke gestileerde vormentaal 
– en de persoonlijke voorkeuren moesten 
gaandeweg wijken. 
DS. di. 05. 03.2013 p. D8 
 

 

Venus van Brassempouy 

 

 

Willendorf vs. Gönnersdorfstijl 

 
30. (hvde): Prikklok uit farao‟s tijd gevonden 
In de vallei der Koningen, nabij de stad 
Luxor is een zonnewijzer gevonden uit de 
13de eeuw vóór Chr. Op de plak kalksteen zit 
een halve cirkel, verdeeld in 12 secties van 
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elk ongeveer 15 graden. In het midden van 
elke sectie zit een zwart puntje om de tijd 
nauwkeuriger te kunnen meten. De centrale 
stift, die de schaduw moest werpen om het 
verloop van de tocht van de zon langs de 
hemel in beeld te brengen, werd niet 
teruggevonden. Wel heeft de zonnewijzer 
een deuk op de plek waar de stift moet 
hebben gezeten. 
 
 

 

Zonnewijzer 13
de

 eeuw vóór Chr 

 
Archeologen van de universiteit van Bazel 
vonden de zonnewijzer op de plaats waar in 
de 13de eeuw vóór Chr. barakken stonden 
die de arbeiders aan de koningsgraven 
onderdak boden. Vermoedelijk diende de 
zonnewijzer om hun werkuren bij te houden. 
Mogelijk heeft hij ook geholpen bij de 
constructie van de wandschilderingen in de 
koningsgraven die de reis van de Zon door 
het hiernamaals uitbeelden. 
 
De teruggevonden zonnewijzer is een van 
de oudst –bekende exemplaren, maar niet 
de aller oudste. De methusalem onder de 
zonnewijzers dateert van omstreeks 1500 
vóór Chr. Hij werd eveneens in Egypte 
gevonden. DS. do. 21.03.2013 p. D8 
 
 
31. Sels G.: Alle heil komt uit het 
noordoosten 
Gallo-Romeins museum Tongeren: De 
Etrusken Una Storia Particulare. Waar de 
Etrusken vandaan kwamen is niet helemaal 

zeker, maar waar ze naar toe gaan wel: 
Tongeren belicht in een expositie hun 
contact met de Grieken en de Finiciërs.  
DS. we. 9-10.03.2013 p C16-17 (zie 
eveneens WAK 78 Archeo tentoon) 
 
 
April 2013 
 
32. Keulemans M.: Mens stamt niet af van 
oermens Lucy, maar van curieuze 'bronaap' 
Een internationaal team van 26 
wetenschappers is er steeds meer van 
overtuigd dat niet „Lucy‟ (een 
Australopithecus afarensis uit Ethiopië), 
maar een rechtoplopende wezen dat leefde 
in wat we nu kennen als Zuid-Afrika (de 
Australopithecus sediba) het „pre-mens 
wezen‟ was waarvan we allen afstammen. 
Ze beschrijven deze soort als een mens met 
de bovenkant van een aap dat zeer 
waarschijnlijk bij het stappen geen gebruik 
maakte van de hiel. Zijn handen hadden 
onmiskenbare karakteristieken dat we 
kennen van bij de mens. Dit laatste een 
teken dat hij zijn handen voor uiteenlopende 
toepassingen gebruikte. Onder meer zijn rug 
liep reeds een hol, een duidelijk teken dat hij 
rechtop liep. Het is in 2008 dat deze 
vondsten gedaan werden, recentelijke 
verschenen een reeks resultaten in het 
gerenommeerde Science tijdschrift. 
 

 

de schedel van een Australopithecus sediba 
 

Het team van wetenschappers omschrijft de 
vondsten en resultaten als de „missing link‟, 
namelijk deze tussen de nog zeer 
aapachtige Australopithecus africanus en de 
Home habilis (de zogenaamde handige 
mens of ook wel oermens). Zo durven ze 
stellen dat hier gesproken kan worden over 
de meest directe voorloper van de mens. En 
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dit dus, in de plaats zou komen van de alom 
bekende „Lucy‟ ofte Australopithecus 
afarensis.  
 
Maar uiteraard zijn dit pas de eerste en zo 
haast zeker tussentijdse resultaten. Een zeer 
belangrijke kritiek is onder meer dat de 
vondsten uit Zuid Afrika eerder beperkt zijn. 
Maar enkele individuen (beter, delen van) 
werden gevonden en onderzocht. Dit geeft 
op dit ogenblik onderzoekers een te gering 
zicht op hoe groot deze populatie geweest 
kan zijn, welke variaties er toen waren en 
dergelijke. Maar dus, Afrika blijft haar 
geheimen prijsgeven en de zoektocht naar 
onze roots: waar komen wij vandaan en hoe 
zijn we geworden wat het is, blijft voor 
nieuwe inzichten zorgen. 
DM (online) ma 15.04.2013 
 
33. (isg): Romeins Londen zat beschermd in 
slijk 
Archeologen spreken over het Pompei van 
het noorden; mogelijke een lichte 
overdrijving, maar zeker is dat de meer dan 
acht duizend voorwerpen uit de Romeinse 
tijd dat tijdens gecoördineerde opgravingen 
vóór de bouw van een nieuw complex voor 
de Bloomberg-groep op de plaats waar het 
riviertje de Walbrook in de Thames uitmondt, 
spectaculair en verhelderend genoemd 
kunnen worden. Op deze plaats groeide 
2000 jaar geleden een romeinse 
nederzetting uit met onder meer een Mithras 
tempel en talloze nijverheidsactiviteiten, het 
dorpje, later stadje had de naam Londinium. 
 
Door de unieke locatie, aan de monding van 
een rivier, is het gebied sinds eeuwen 
drassig. En het is exact dat dikke pakket slijk 
dat de archeologische resten (en dus de 
vergelijking met Pompei) zo goed heeft 
bewaard. Door het slijk werden de restanten 
niet blootgesteld aan zuurstof, waardoor 
verrottings- of oxidatieprocessen niet of 
nagenoeg niet konden plaatsvinden.  
  
 
 

Onder de vondsten bevinden zich een 
houten schrijftablet met origineel opschrift in 
inkt, sandalen-schoenen-pantoffels uit leer 
en/of met kurken zolen (om op verwarmde 
vloeren te lopen), een leren paneel van een 
rijtuig (1,2m) versierd met een wagenmenner 
en hippocampussen, een amulet in amber 
met de afbeelding van een gladiatorenhelm, 
de restanten van houten omwalling, resten 
van een waterrad en in afvalkuilen hopen 
gedumpt materiaal van leer- en 
metaalateliers.  
 

 

Versierstuk van een aardenwerken beker 

 
Interessant is mogelijk dat de Bloomberg-
groep met de bouw van hun torengebouw 
rekening willen houden met het historisch 
verleden van deze locatie en eronder een 
reconstructie plannen van de Mithras-tempel 
als blijvende getuige.  
DS ma 15.04.2013 
 
 
Campuskrant KU Leuven 
DM = De Morgen 
DS = De Standaard 
DW= De Weekbode Kr. v. W.VL. Krant van 
West-Vlaanderen 
HNB = Het Nieuwsblad 
RTBF 
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ARCHEO-TENTOON 
 
Samenstelling: Jozef Goderis 
 

 
 

België  

 
ANDENNE 
t/m 13.12.13 
La femme dans la Préhistoire 
Centre archéologique de la grotte Scladina, 
rue Fond des  
Vaux, 339 D, 5300 Andenne. tel. 
081/58.29.58 
 
BRUGGE 
t/m 23.06.2013 
Liefde en devotie. Het 
Gruuthusehandschift 
Groeningemuseum  
Unieke kunstvoorwerpen uit Brugge en de 
Nederlanden omstreeks 1400 brengen 
de teksten en thema‟s tot leven 
Groeningemuseum  Dijver 12, 8000 Brugge. 
tel. 050/44.87.11 www.brugge.be  
 
BRUSSEL 
1. t/m 26.05.2013 
Prehistorie – Do it Yourself! 
Ontdek hoe intensief onze voorouders 
gebruik maakten van de wereld rondom hen. 

Museum voor Natuurwetenschappen, 
Vautierstraat  29, 1000 Brussel. 
tel: 02/24.76.344  
www.natuurwetenschappen.be 
 
2. vernieuwd  
De dageraad van de faraonische kunst 
De dame van Brussel ziet er eleganter uit 
dan vroeger. Inderdaad, recent werden 
storende retouches uit het verleden 
aangepakt door het Koninklijk Instituut voor 
het Kunstpatrimonium. 
Jubelparkmuseum  €5/€4/€1,50/gratis  voor -
6 jaar (ticket vaste verzamelingen) 
Gesloten op maandag, 1/05, 1 & 11/11, 
25/12 en 1/01 www.kmkg-mrah.be/nl/egypte  
 
3. vernieuwd 
Een nieuwe kijk op de schat van Thuin 
Gallische gouden munten 
In 1980 werd In Thuin (Henegouwen) een 
uitzonderlijke muntschat ontdekt. Hij werd 
aangekocht door het erfgoedfonds van de 
Koning Boudewijnstichting, die hem 
vervolgens aan het Jubelparkmuseum 
toevertrouwde. Op voorstel van de Stichting 

http://www.brugge.be/
http://www.natuurwetenschappen.be/
http://www.kmkg-mrah.be/nl/egypte
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wordt de museumopstelling van de munten 
in het voorjaar van 2013 vernieuwd. Een 
mooie gelegenheid om dieper in te gaan op 
de resultaten van recent archeologisch 
onderzoek en zo de schat historisch beter te 
duiden. 
 
De munten waren begraven in de buurt van 
een vesting die bewoond was aan het einde 
van de IJzertijd. De vondst is niet de enige in 
haar soort in België, maar maakt deel uit van 
een opmerkelijke context. Er werden immers 
nog andere gouddepots uit diezelfde periode 
blootgelegd: eveneens in Thuin, in Fraire en 
Philippeville.  
 
Die regio, tussen Samber en Maas, zou het 
leefgebied van de stam van de Aduatici 
geweest zijn. Het moedwillig begraven van 
waardevolle voorwerpen kan hier in verband 
gebracht worden met de verovering van 
Gallië door Julius Caesar. In 57 v. Chr. 
trokken de Romeinen ten strijde tegen de 
Nerviërs en de Aduatici . Mogelijk verstopte 
de lokale bevolking toen haar kostbare 
bezittingen onder de grond met de bedoeling 
ze in betere tijden weer op te graven. 
 
Jubelparkmuseum €5/€4/€1,50/gratis voor -6 
jaar (ticket vaste verzamelingen) 
Gesloten op maandag, 1/05, 1 &11/11, 25/12 
en 1/01. http://www.kmkg-mrah.be/nl/gallo-
romeinen   
 
MORLANWELZ 
t/m 29.09.2013 
Du Nil à Alexandrie: Histoires d‟ eaux 
Egyptische collectie met prenten, 
archeologische objecten, beeldhouwwerken, 
munten, Koptisch textiel, keramiek … 
Chaussée de Mariemont 100, 7140 
Morlanwelz, 064/21.21.93 www.musee-
marimont.be  
 
OUDENAARDE - ENAME. 
t/m 26.05.213 
Voorbij de horizon: replica van oudste 
boot ter wereld in Ename 
In 1992 stootten archeologen van de 
Canterbury Archaeological Trust tijdens 
opgravingen in het stadscentrum van Dover, 
nabij de haven op enkele eiken planken. Ze 
verwijderden het slib en ontdekten – na wat 
puzzelwerk – dat de doordrenkte planken de 

restanten waren van een prehistorische 
boot, die snel “Dover Boat” werd gedoopt. 
 
C14 (koolstof -14)-datering toonde aan dat 
de boot al rond 1550 vóór Chr. werd 
gebouwd, in de bronstijd. De planken van de 
Dover boat zijn uitzonderlijk goed bewaard 
omdat ze, goed afgesloten van de lucht, 
onder 6m sediment lagen.Tentoonstelling is 
gratis te bezoeken in het Erfgoedcentrum 
van Ename van donderdag tot en met 
zondag, doorlopend van 10 tot 17u. 
 
Provinciaal Archeologisch Museum Ename, 
Lotharingenstraat 1, 9700 Ename 
(Oudenaarde) 
tel. 055/30.90.40. 
V.O.B.o.W. excursie naar Ath en Ename op 
zondag 28 april 2013 
 

 

Dover boat in Ename 

 
ROESELARE 
t/m 31.12.2013 
Mammoet en consoorten 
Toegang gratis tijdens de kantooruren van 
de Dienst Cultuur, Zuidstraat 3 
ma:8.30u-12u. en 14-18u di-vrij: 8.30u-12u 
Info Dienst Cultuur 051/26.24.00 
cultuur@roeselare.be en Jozef Goderis 
051/22.27.20 en www.vobow.be  
 
 

http://www.kmkg-mrah.be/nl/gallo-romeinen
http://www.kmkg-mrah.be/nl/gallo-romeinen
http://www.musee-marimont.be/
http://www.musee-marimont.be/
mailto:cultuur@roeselare.be
http://www.vobow.be/
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Enkele markante vondsten in een kijkkast te Roeselare 
 
 
 
TONGEREN 
t/m 25.08.2013 
Etrusken Una storia particulare 
 

 

Sater en maenade op een deksel van een Etruskische 
doos 400-200 v.Chr. 

. 
Het Gallo-Romeins Museum presenteert het 
verhaal van de Etrusken. Niet de Romeinen, 
maar zij tekenen voor de eerste grote 
beschaving van Italië. Hun cultuur is een mix 
van eigen tradities, Griekse en Fenicische 
invloeden. Dat blijkt uit de tentoongestelde 
objecten. 
 
Ultrafijne sieraden, ranke godenbeelden en 
vakkundig uitgewerkte askisten … allemaal 

komen ze uit toonaangevende Europese 
collecties. Ook de Vaticaanse en Capitolijnse 
Musea leenden topstukken uit. 
 
Perfect uitgelicht en voorzien van heldere 
commentaar pronken de stukken in een 
sfeervolle, eigentijdse setting. Kortom: deze 
stijlvolle expositie heeft alles om uit te 
groeien tot dé tentoonstelling van 2013. 
Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, B-
3700 Tongeren. tel. 012/67.03.30 
grm@limburg.be   
www.galloromeinsmuseum.be  
 
 
Nederland 
 
AMSTERDAM 
1. t/m 15.05.2013 
Schoeisel in het Oude Egypte 
Bestuursbureau Oude UB, Rapenburg 70 
 
2. t/m 26.05.2013 
Booming Amsterdam 
De groei van Amsterdam in de Gouden 
Eeuw 
Stadsarchief Amsterdam, vijzelstraat 32 
 
ASSEN 
02.07.2013 t/m 05.01.2014 
De Dode Zee-rollen 
Een van de grootste archeologische 
ontdekkingen van de 20ste eeuw. 
Drents Museum, Brink 1   
 
DEN HAAG 
t/m 01.09.2013 
High Tech Romeinen. De spannendste 
Romeinse uitvindingen. 
Museon, Stadhouderlaan 37 
 
LEIDEN 
t/m 15.09.2013 
Middeleeuws chic 
Sierbeslag op riemen en tassen (1300-
1600). 
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 
 
VENLO 
tot medio 2013 
Vennelo Sablones – Twintig eeuwen 
wonen aan de Maas 
Limburgs Museum, Keulespoort 5. 
 

mailto:grm@limburg.be
http://www.galloromeinsmuseum.be/
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Frankrijk 
 
ALLONNES 
t/m 23.06.2013 
Passé de campagnes. Fermes et villae 
antiques de la Sarthe. 
CERAM Pierre Térouanne, rue Charles 
Gounod, 72.700  Allonnes. 
tel. 02.43.80.68.31 
 
ARRAS 
t/m 10.11.2013 
Roulez carrosses! 
Musée des Beaux-Arts, Abbaye Saint-Vaast, 
22 rue Paul Doumer, 62.000 Arras 
tel. 03.21.71.26.43 
 
AURILLAC 
t/m 09.11.2013 
(En)quête sur l‟ histoire d‟ une montagne 
cantalienne, de la préhistoire aux burons 
Musée d‟ Art et d‟ Archéologie, Centre Pierre 
Mendès-France , 37 rue des Carmes 
15.000 Aurillac tel. 04.71.45.45.10 
 
BAVAY 
t/m 27.08.2013 
Voyage à travers les collections de 
Bavay. Histoires d‟ archéologie 1780-1976 
Forum antique de Bavay, musée 
archéologique du département du Nord  
Allée Chanoine Biévelet  tel.03.95.73.15.50 
museebavay@cg59.fr  
 

 

Bavay 

BEAULIEU-SUR-MER 
t/m 29.09.2013 
La naissance de l‟ écriture sur les rives 
de la Méditerranée 
Villa grecque Kérylos, impasse Gustave 
Eifel, 06310 Beaulieu-sur- Mer 
tel. 04.93.01.01.44 
 

 

La naissance de l‟ écriture sur les rives de la 
Méditerranée 

 
CHARTRES 
t/m 29.05.2013 
ça s‟est cassé près de chez vous 
Maison de l‟ Archéologie, 2 rue au Lin, 
28.000 Chartres. tel. 02.37.23.42.20 
 
JUBLAINS 
t/m 28.06.2013 
Mythologie 
Musée archéologique départemental, 13 rue 
de la Libération, 53.160 Jublains 
tel. 02.43.58.13.20 
 
PARIS  
t/m 31.12.2013 
Paris disparu, Paris restitué 
Crypte archéologique du parvis Notre-Dame, 
7 place Jean-Paul II, Parvis Notre-Dame  
75.004 Paris 
tel. 01.55.42.50.10 
 
SAINT-PAUL-TROIS¨- CHÂTEAUX 
t/m 25.05.2013 
Rites et cultes en Tricastin 
Musée d‟ archéologie tricastine, place 
Castellane, 26.130 Saint-Paul-Trois –
Châteaux. 
tel. 04.75.96.92.48 
 
SAVIGNY-EN-VÉRON 
t/m 30.11.2013 
Les Gallo-Romains entre Loire et Vienne 

mailto:museebavay@cg59.fr
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Écomusée du Véron, 80 route de Candes, 
37.420 Savigny- en- Véron, tel 
02.47.58.09.05 
 
STRASBOURG 
t/m 31.08.2013 
Un art de l‟illusion. Peintures murales 
romaine en Alsace 
Musée archéologique, Palais Rohan, 2 place 
du Château, 67.000 Strasbourg. 
tel. 04.93.04.32.50 
 
 
Engeland 
 
LONDEN 
t/m 29.09.2013 
Leven en dood in Pompei & Herculaneum 

The British Museum 
 
Duitsland 
 
MUNCHEN 
t/m 07.07.2013 
Die Unsterblichen Götter Griechenlands 
Staatliche Antikensamlungen und Glytothek,  
Katharina-von- Bora- Strasse.10 
 
BERLIN 
t/m 08.09.2013 
URUK - 5000 Jahre Megacity 
Pergamonmuseum, Berlin 
www.uruk-megacity.de 
  
 

  

http://www.uruk-megacity.de/
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OVERZICHT TIJDSCHRIFTEN 

Op de leestafel: Samenstelling Jozef Goderis 

 

ARCHEOLOGIA 
nr 507 februari 2013 
 
Postel B.: Rennes, Sous le couvent, 
Condate la Gallo-Romaine,10-15 

X.: Metz, Les trésors de la vie antique et 
médiévale, 16-17 

Adrian A.: Musée de la cour d‟ or, 18-22  

Crançon S.: Metz antique & médiéval,18-41 

Hibernie E.: En quête du passé, 42-46 

Cucuzza N., (Le Bihan J. P.): La Crète. Une 
île Carrefour, 48-55 

Wolff E.: Cnossos Autour du Prince aux 
fleurs de Lys, 56-65 

Kurzawa F.: Les pierres ogamiques. Un 
alphabet celte perdu, 66-73. 

 
nr 508 maart 2013 
 
Blanchère C.: Paris disparu, Paris restitué. 
La rénovation de la crypte Notre-Dame, 12-
24 

Pioda S.: Péplum. L‟ Antiquité en 
cinémascope, 26-29 

Dardenay A.: Herculanum Voisine oubliée de 
Pompéi, 30-47 

Bensard E.: Pietro Bembo l‟ Humaniste 
amoureux de l‟ antique, 48-51 

Pigeaud R. : Grotte de la Baume Latrone, 
52-61 

Khairzada K. M.: Mes Aynak Afghanistan, 
62-71. 

 
 
DOSSIERS d‟ ARCHÉOLOGIE  
 
Hors série nr 23 Darius Le Grand;  Suse les 
premiers années 
Roi de perse – roi de Babylone – roi des rois 
– Pharaon d‟ Egypte (522-486 av. J.C.) 
 
 
L‟ ARCHÉOLOGUE La revue de l‟ 
Archéologie. 
nr 125 april mei 2013  
Dossier: Orphée et Dionysos par Françoise 
Melmoth € 6,80 
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ARCHEOLOGIE MAGAZINE 01 2013 
GESCHIEDENIS  - CULTUUR – 
EXPOSITIES – REIZEN 
 
Petit L.: Aan de oevers van de Jordaan, 8-12 

Toebosch T.: Duitsland Sliesthorp of 
Haithabu? 14-17 

Lichtenberg L.: De meest typische Italiaanse 
regio, 20-29 

Hoogstandjes  in de zuidelijke provincies 
Macerata, Fermo en Ascoli Piceno 

De Korte J.: Rijkdom in de noordelijke 
provincies Pésaro/Urbino en Acona, 30-35 

Zijlstra H.: Mesolithisch jachtkamp op de 
heuvelrug, 36-38 

Booronderzoek leverde interessante 
vindplaatsen op uit vóór neolithicum. 

Zangenberg J., Münger S., Rassalle,T.: 
Synagoge van Horvat Kur geeft steeds meer   

geheimen bloot, 40-43 

Dekeersmaeker M.: Stenen ankers en het 
maritieme erfgoed van Oman, 44-45 

Lichtenberg L.: Terug in Troje, 50-57 
 
 
AVRA Antwerpse Vereniging voor 
Romeinse Archeologie 
Bulletin 12, 2012 
 
Geerts D.: De munten van Kontich- Kazerne: 
een cultureel-economische benadering, 9-23 

Reyns N., Bruggeman J., Verbeeck H.: De 
mortaria van de site Steenakker-Kapelleveld 
te Kontich, 25-35 

Reyns N., Bruggeman, J., Verbeeck H., De 
dolia van de site Steenakker-Kapelleveld te 
Kontich, 37-41 

Verbeeck H., Cuyt G.: AVRA projecten 

Giebens L.: AVRA-reis nr 149 naar Brugge 
op 19 juni 2011, 47-50 

Van Roy Y.: AVRA-reis nr 150 naar 
Tongeren op 20 november 2011, 51-55 

X.: VariAVRA: gevarieerd verenigingsnieuws 
uit het werkjaar 2011, 57-58 

 
 

DE MUNTKLAPPER 
nr 78 april-mei-juni 2013  
Van Caelenberghe H.: Numismatische 
vondsten uit Herentals, 1-7 
Schenking van het numismatische materiaal 
en andere bodemvondsten aan de stad 
Herentals. p.7 
 
HERITA 
Themapublicatie februari 2013 
 

3 100 procent Herita 

4 Herita, portret vaneen erfgoedfamilie 

Ontdek onze erfgoedsites! 

12 Abdijsite Herkenrode, Hasselt 

22 Fort Napoleon, Oostende 

32.  Kapel Onze-Lieve-Vrouw  van 
Steenbergen, Oud-Heverlee 

38.  Kapel Onze-Lieve Vrouw 
Kinkenberg, Voeren 

      42.  Kasteel Beauvoorde, Veurne  

      52.  Kasteel van Horst, Holsbeek 

      62.  Molen van Hoeke, Damme  

      68.  Paleis op de Meir, Antwerpen  

      78.  Paviljoen De Notelaer, Bornem 

      88   Sint-Annakapel, Voeren 

      94.  Sint-Donatustoren, Leuven 

      100 Tramsite Schepdaal, Dilbeek  

106  Den Wolsack en de Hofkamer, 
Antwerpen   

114  Getest: de ipod-toer in het Fort 
Napoleon 

      120  Ingeblikt 

 
 
NUMISMATICA BRUGGE EN HET VRIJE 
23ste jaargang nrs.2  en 3 februari en maart 
2013 
 
Moreaux M.: Caesar en de Burgeroorlogen, 
(1) 36 (2) 68 

Stroobants F.: Lokale bronsmuntslag in de 
regio Pisidia en Pamphilia tijdens de 3de 
eeuw na Chr., (5) 43 en (6) 75 
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Lamoral V.: Dispenningen, ontstaan en 
gebruik te Brugge, (1) 51 en (2) 85 

X.: Veiling onder de leden nr 200 bis  58 en 
201 p.92 

 
PIJPELOGISCHE KRING NEDERLAND 
Stichting voor onderzoek historische 
tabakspijpen 
www.tabakspijp.nl   info@tabakspijp.nl    
Jaarboek 2013 Arjan de Haan en Bert van 
der Lingen 
 

 

Van der Lingen B.: Kleipijpen van de 
scheepswerf van Topsvoort aan de 
Oosteinderweg te Aalsmeer, 9-31 

Stam R.: Waarom de ontwikkeling van de 
pijpennijverheid in België zo anders was als 
die van Nederland , 33-49 

Van Esveld A.: Bijzondere pijpen uit de 
digitale Gambier catalogus, 51-57 

Van der Lingen B.: Een Amerikaanse 
Chesapeake pijp en een Turkse tsjiboek uit 
een sloot in de Schermer, 59-63 

Van der Lingen B.: Felix Meritis: inkoop, 
gebruik en hergebruik van kleipijpen 1784-
1861, 65-85 

Korpershoek E.: Een Duits engeltje in 
Leiden, 87-91 

De Haan A.: Duitse kleipijpen, de St. Louis 
World Fair 1904 en Amerikaanse 
stripfiguren, 93-105 

Van der Lingen B.: Een zeemonsterpijp uit 
de Nieuwkoopse zolder, 107-113. 

De Haan R.: De verspreiding van steel – 
manchetpijpen in Europa (16de -19de eeuw) 
Een overzicht van de ontwikkeling, 115-123 

Van der Lingen B.: Een huis vol pijpen. De 
boedelinventaris van Geertje Dircks van 
Neck te Gouda (1695), 125-135 

Krook W.: Wandtegels versierd met 
pijprokers: “Tabackblasers” als 
wandversiering, 137-149 

English summaries, 150-156 

 
 
TIJDINGEN VAN DE ROEDE VAN 

HARELBEKE 

5de jaargang, Themanummer, juni 2012 

 

 

De Gallo-Romeinse vicus van Harelbeke: nieuwe 
inzichten 

 
Deconynck J., Verburggen A., Van Hecke K., 
en Laloo P: 
 
1. Voorwoord 

http://www.tabakspijp.nl/
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2. Gekende gegevens van de vicus 

3. Steentijden 

4. Romeins 

4.1. Algemeen 

4.2. Fase 1: laat Flavisch –vroeg 2de eeuws 
(90-125 na. Chr.) 

4.3. Fase 2: midden 2de eeuw (125/140-175 
na. Chr.) Erf en pad.- spieker – waterput –
drenkkuil – (paal)kuilen, greppels en 
karrensporen - Synthese en besluit . 

4.4. Fase 3: laat 2de eeuw –begin 3de eeuw 
(175-225 na. Chr.) Algemeen – een weg-
tracé – akker of tuinbouw – een hoofd- en 
mogelijk bijgebouw palissade met grachten – 
acht waterputten – afvalkuil – synthese en 
besluit 

4.5. Fase 4: vol 3de eeuws (225-250 n. Chr) 

5. Vondsten en sporen uit latere periodes 

5.1. Algemeen 

5.2. Vroeg -Middeleeuws ( 8ste -9de eeuw n. 
Chr)  

5.3. Vroeg- Moderne Tijd (16e –eind 18de 
eeuw) 19de –begin 20ste eeuw 

5.4. Wereldoorlog I 

5.5. Oudere opgravingen 

6. Synthese en besluit 

Bibliografie 
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BOEKBESPREKINGEN 

 

1. Grijs, Radgestempeld Aardewerk 
uit Kortrijk 1125-1150 – 1225/1250 
 

 
 
Archeologische en Historische 
Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen 
nr 80 
gekartonneerd. Kortrijk 2012. 
Dit boek van Philippe Despriet is een 
nieuwe stap naar een steeds betere kennis 

van het regionale, keramische erfgoed. 
(p.47) 

 
Voor het eerst werd een regionale 
aardewerkgroep uit Zuid-West-Vlaanderen 
gesitueerd en precies gedateerd. Een 
gereproduceerde aardewerkgroep in 
middeleeuws Kortrijk kon gedefinieerd 
worden als fijn grijs, reducerend gebakken 
aardewerk, vervaardigd uit goed geknede, 
zandverschraalde klei en opgebouwd op de 
snellopende draaischijf. De belangrijkste 
vindplaats van dit soort aardewerk is 
Kortrijk, waar ook productieafval 
aangetroffen is. (p.46) 
 
Dit boek is een belangrijk gegeven, gezien 
er door de auteur wordt op gewezen dat in 
het nabije verleden een aantal foutieve 
dateringen aan dergelijk aardewerk werden 
toegeschreven.  
In Roeselare zijn in twee  Karolingische 
waterputten met C14 datering 
(Mandelstraat en Roeselare noord) 
gelijkaardige reducerend gebakken 
scherven met rolstempelversiering 
aangetroffen. Zijn ook die scherven en die 
waterputten  te vroeg gedateerd in de 
Karolingische periode? 
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2. Voorbij de/ Par-delà l‟/Beyond the 
Horizon 
 

 
 
Catalogus van de tentoonstelling “Voorbij 
de Horizon.  Samenlevingen in Kanaal en 
Noordzee 3500 jaar geleden”.2012 
 
Deze catalogus biedt een synthese van 
onze kennis over de bronstijd via zeven 
grote thema‟s: hiermee krijgen we inzicht in 
de samenlevingen in deze maritieme zone, 
3500 jaar geleden. 
 
-Hoofdstuk I: De geschiedenis van de 
kanaal – en Noordzee zone. p.15 
-Hoofdstuk II: De boot van Dover p.35 
-Hoofdstuk III: Gespecialiseerde 
ambachten p. 55 
-Hoofdstuk IV: Reizen en uitwisselingen in 
de Bronstijd. p. 71 
-Hoofdstuk V: Het dagelijks leven 
omstreeks 1550 v. Chr. in het kanaalgebied 
Voeding, kleding, opsmuk p.87 
-Hoofdstuk VI: Wonen in de tijd van de 
boot. p. 113 
-Hoofdstuk VII: Geloof en rituelen in de 
bronstijd. p.127. 
 
Deze tentoonstellingscataloog werpt een 
uniek licht op deze eeuwenoude zeeroute. 

Blikvanger is het schaalmodel ½ van de 
originele boot. Gouden objecten en minder 
prestigieuze voorwerpen onderstrepen de 
geschiedenis van onze samenlevingen in 
de midden bronstijd. 
 
Aan de hand van deze catalogus willen de 
organisatoren de wetenschappelijke 
resultaten verduidelijken, bereikt in de 
laatste twee decennia. 
 
3. Voorbij de/ Par-delà l‟/Beyond the 
Horizon: Kinderboek 
 

 
 
Net zoals bij de tentoonstelling 
“Sagalassos, City of dreams” 29 oktober 
2011- 17 juni 2012 in het Gallo-Romeins 
Museum van Tongeren met het boekje “Op 
missie met Pegassus” is eveneens een 
kinderboek verschenen bij de 
tentoonstelling “Voorbij de Horizon”. 
 
Niet echt bedoeld voor heel jonge kinderen, 
ook wel voor jongeren. Een handig boekje, 
gratis ter beschikking in de tentoonstelling 
ook voor ouders, grootouders die jongeren 
willen op pad zetten in deze merkwaardige 
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tentoonstelling. Als in de grote catalogus 
zijn hier ook zeven thema‟s ontwikkeld: 
 
1. Er was eens de bronstijd. (een tijdsband 
uitgewerkt in een origineel telraam)   
2. Een verbindingsboot  in 1550 vóór onze 
tijdrekening. 
3. Gespecialiseerde vaklieden rond een 
boot 
4. Reizen in de bronstijd. 

5. Het dagelijks leven in 1550 vóór onze 
jaartelling. 
6. Thuis ten tijde van de boot. 
7. Rituelen in de bronstijd.  
 
Bij elk van deze thema‟s zijn een reeks 
vragen voorzien, om de aandacht aan te 
scherpen en om bij de zeven taferelen in 
de tentoonstelling mee te gaan op een 
merkwaardige reis door de tijd. 
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JAARVERSLAG V.O.B.O.W EN WAR 2012 
VERKORTE WEERGAVE 

 
1. Administratief verslag    
 
1.1. Samenstelling van de Raad van Bestuur 2012 
        

DE COCK, Suzanne  conservator Reg. Arch. Museum        
                                                van de Scheldevallei 

DE MEYERE, FREDERIK  bestuurslid 
ELOY, Jozef                    bestuurslid 
GODERIS, Jozef              voorzitter, secretaris en co-organisator excursies  
HAMEEUW, Hendrik          bestuurslid, verantwoordelijke V.O.B.o.W. –website en 

verslaggever van de vergaderingen  
RAMBOER, Christine        bestuurslid & public relations  
VANACKERE, Jos             penningmeester, co-organisator excursies 
VAN DOORSELAER, André  ere co-voorzitter  

 
1.2.   Algemene vergadering 
 

De algemene vergadering 2012 greep plaats op woensdag 21 maart 2012 in het 
Stadhuis van Roeselare om 19u. Het “Administratief, Financieel en het 
Werkingsverslag 2011” werd voorgesteld en goedgekeurd.  

 
1.3. Vergaderingen van de Raad van Bestuur 
          
       Maandelijks vergadert de Raad van Bestuur in het stadhuis van    
       Roeselare op woensdag om 19u. 
       18 januari 2012 
       15 februari 2012 
       21 maart  + Algemene Vergadering  
       18 april 
       16 mei  
       20 juni   
       18 juli   
       19 september   
       17 oktober   
       21 november 
       19 december 
 
Aansluitend op de vergadering van de Raad van Bestuur greep een Administratieve, 
Financiële Commissie plaats (J. Goderis & J. Vanackere) 
 
2.  Activiteitenverslag V.O.B.o.W.-WAR 
 
2.2. Prospectie en archeologische waarnemingen 
 

2.2.1. Roeselare 
  
         In 2012 werden veldprospecties ondernomen door Jozef Goderis op 20 mei en  
         14 oktober op de Zilverberg Bergmolens.           
           
2.3. Wetenschappelijk onderzoek 
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2.3.1. In onderzoek 

 
Roeselare  
 
1. Onderzoek van een klein Romeins artefact in glas. In november 2012 deelde 

Hendrik Hameeuw mee dat uit contact met Peter Cosyns  (VUB) een eerste 
resultaat bekend werd i.v.m. het medaillon van Roeselare Haven: hoog 
loodgehalte, kan wijzen op antieke recyclage / Romeinse productie 150-350 na 
Chr.; nog verder onderzoek noodzakelijk. 

2. Onderzoek van enkele bodemscherven van de kruikamfoor van Beveren ter 
studie overgebracht naar KU Leuven 
 

2.3.2. De resultaten worden bekend en/of gepubliceerd 
 

West-Vlaamse Archeokrant (20ste  jaargang 2012) 
           

nr 74  mei 
DEMIDDELE, H.: Archeobotanisch onderzoek kleigroeve Dumoulin-Brics te 
Oekene, 69-79. 
GODERIS, J.: Muntvondsten in Rumbeke nabij de vaart Roeselare-Leie, 80-87. 

nr 75 aug./ sept.  
GODERIS, J., Pijpen bewijzen interacties aan de vaart te Roeselare, p.119-135. 

nr 76 november 
HAMEEUW, H.: Nieuwe vondstmelding uit de kleigroeve van Oekene: Holenleeuw & 

Levallois afslag, 195-197. 

Notae Praehistoricae 2012 

nr 32 
HAMEEUW H., ANDRIES G., GODERIS J. & HANTSON W, 2012, Some 
preliminary notes on the Late Pleistocene contexts and Middle Palaeolithic finds in 
Oekene (West Flanders, B), 141-145. 

 
2.4. V.O.B.o.W.-archeologisch documentatiecentrum 
       Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei te Avelgem-   
       Waarmaarde.  

Gidsbeurten, lezingen, onderhoud en regionale dienstverlening inzake archeologische 
kennis en belang van regio werden verzorgd door conservator Suzanne De Cock.
  

            
2.5. Educatieve en coördinerende taken: 
 
2.5.1. Vraagstelling betreffende archeologie in de regio Roeselare 
          Medewerking werd verleend aan: 
         

Tom Frielinck op 16.03.2012 en  25.04.2012  en 09.08.2012 , determinatie door J. 
Goderis van prospectiemateriaal silex, aardewerk, metaal, pijpfragmenten, 
beenderen, slijpsteen, fossielen enz…gevonden op de Zilverberg 
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Luc Vanbrabant op 01.10.2012  determinatie door J. Goderis van 1 silex meso-kern, 
gevonden in eigen tuin in opgevoerde grond afkomstig van de grens tussen Izegem 
en Ingelmunster, ten noorden van de Mandel. 

 
2.5.2 Buren bij kunstenaars (zondag 21 oktober 2012) 
 

Voor de zevende keer namen Jozef Goderis en Maria Pype en de Werkgroep 
Archeologie Roeselare deel aan “Buren bij kunstenaars” organisatie Provincie West-
Vlaanderen. Op deze nazomerdag telden we 35 bezoekers.  Uitgewerkt thema op deze 
dag: Muziek en keramiek. Aan de bezoekers werd duidelijk gemaakt hoe 
muziekinstrumenten aanleiding kunnen geven tot inspiratie voor het vervaardigen van 
keramiek. Trommels, bolratels, regenmakers, keramische fluiten (ocarina‟s) werden bij 
die gelegenheid ook door enkele bezoekers bespeeld. 

             

 

Buren bij kunstenaars zondag 21 oktober 2012 foto Maria Pype 

 
2.5.3. West-Vlaamse Archeokrant 
 

Met de materiële steun van het stadsbestuur Roeselare werden door de redactie van 
WAK (o.l.v. J. Goderis) vier nummers afgeleverd van de jaargang 20. Sedert het 
nummer 74 van mei 2012 worden deze afleveringen nu ook voorzien van een 
beschermend kaft uit plastiek. 
Vaste rubrieken van de West-Vlaamse Archeokrant zijn WAR en V.O.B.o.W –
activiteiten, rapporten van uitstappen, archeo-tentoon, korte berichten, overzicht 
tijdschriften, archeo-knipsels en archeo travel.  
 
Medewerkers: (met tekst en/of foto‟s) Jean-Pierre Binamé, Johan Buyse, Ferdy 
Callewaert, Jasper Deconynck, Luc De Meulenaere, Hendrik Demiddele,  Jozef Eloy 
Jozef Goderis, Hendrik Hameeuw, Jurgen Huyghe, Willem Hantson, Bart Hoornaert, 
Elien Naert, Chris Peene, Maria Pype, Jos Vanackere. 
 
De verzending in 2012 gebeurde door Jozef Goderis van uit Roeselare, p.a. 
Bergeikenstraat 48, 8800 Roeselare. 
Los abonnement op de West-Vlaamse Archeokrant €12 
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Voorpagina‟s van de vier West-Vlaamse Archeokranten 

 
2.5.4. V.O.B.o.W. – WAR excursies 2012 
 
          Zondag 18 maart: Daguitstap 57 naar Tongeren Tentoonstelling “City of Dreams” 

- 34 deelnemers en 2 kinderen 
- Voorbereiding: Hendrik Hameeuw en Jozef Goderis 
- Begeleiding: Jozef Goderis, Hendrik Hameeuw en Jos  Vanackere 
- Gids: Prof. Jeroen Poblome, opgravingsdirecteur en sinds 20  jaar archeoloog in 

Sagalassos. 
- Verslag van de uitstap : Goderis, J. & Hameeuw, H.: De Sagalassos – 

tentoonstelling” City of Dreams” anders bekeken, WAK 74 2012, 63-68. 
 

  

Op de trappen voor de O.L.Vrouw basiliek van 

Tongeren 

(foto J. Goderis) 

Prof. Jeroen Poblome geeft toelichting op de 
tentoonstelling 
(foto J.Goderis) 

 

Zondag 23 september: Daguitstap 58 naar Walcheren  De Braakman, 
Rammekens Fort en Middelburg 

- 12 deelnemers 
- Voorbereiding: Jef Eloy en Jozef Goderis  
- Begeleiding: idem 
- Voormiddag: koffie in het recreatiegebied De Braakman  
     en geleid bezoek aan het Fort Rammekens, nabij Vlissingen. 
     Gids: Kees Baan     
- Namiddag: bezoek aan het museum en centrum van  
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Middelburg. Gids: Mevr Magda Vansuykom. 
- Verslag van de uitstap: Goderis, J.: De Braakman, Rammekens Fort en 

Middelburg, WAK 76 2012, 183-191.  
 

  

Ingang van het Rammekens fort 
(foto Jozef Goderis) 

Gids Mevr. Magda Suykom geeft toelichting in het 
stadhuis van Middelburg 

(foto Maria Pype) 

2.5.5. Tentoonstellingen 
 
Roeselare   
 
In de Dienst Cultuur van de stad Roeselare, Zuidstraat 3 
“Van 11.000 jaar Mandel tot 150 jaar vaart”. 
Prehistorie – Romeinen – Middeleeuwen – Moderne tijden V.O.B.o.W. –WAR 
prospecties en opgravingen : neo-gotische sokkel, 9 munten uit de kanaalzone, wand 
en bodem van een kan in hoog-versierd aardewerk. 
Aankondiging in WAK 73 februari 2012 p.46-47 
                           WAK 74 mei 2012 p.100 
                           WAK 75 aug/sept 2012 p.149 en 151 
                           WAK 76 november 2012 p.206  
Deze tentoonstelling was tijdens de kantooruren het hele jaar door toegankelijk tot 31 
december 2012. 
 
2.5.6. Voordrachten, lezingen en rondleidingen 
 
Donderdag 16.02.2012 Kortrijk 

 
Voordracht met power-point voorstelling “Archeologie in Roeselare” door Jozef 
Goderis op uitnodiging van Philippe Despriet, algemeen coördinator van  de 
stichting “ Archeologie Zuid-West-Vlaanderen”. 
Verslag: Vanackere Jos: In Kortrijk: Voordracht “Archeologie in Roeselare”; in 
WAK 74 2012, 92-93. 

 
Zondag 06.05.2012 Rumbeke  

 
Facelift op het kasteeldomein ‟t Sterrebos in Rumbeke. Wandelparcours voor 
jong en oud met vrije start tussen 14.00 en 16.00u. Op dit parcours waren 
enkele stopplaatsen voorzien, o.m. bij de inkomhal van het kasteel. 
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Toelichting door Jozef Goderis bij archeologische vondsten aangetroffen op 
het kasteeldomein. 

 
Woensdag. 19.09.2012 Roeselare 

 
Toelichting bij de tentoonstelling “ Van 11.000 jaar Mandel tot 150 jaar vaart” 
door Jozef Goderis voor de leden van de Raad van Bestuur van V.O.B.o.W. 

 

 

Tentoonstellingsruimte in Dienst Cultuur  

foto Jurgen Huyghe - stad Roeselare 

 
2.5.7. Initiatie archeologie  
 
2.5.8. Website www.vobow.be  

Hendrik Hameeuw verzorgt en onderhoudt verder als webmaster met 

regelmaat de website. 

 
2.6. Media belangstelling 

 
Info betreffende de tentoonstelling : Van 11.000 jaar Mandel tot 150 jaar 
vaart”. 

 
De Streekkrant  woe. 11.01.2012 
De Weekbode  vr. 13.01.2012 
Het Nieuwsblad do. 19.01.2012 p.28 
De Weekbode vr. 24.02.2012 en vr. 08.06.2012 p.33 
Rechtstreeks maart 2012 nr 83 p.9 

  

http://www.vobow.be/
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ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W. – WAR  NAJAAR 2013 
 
 

*** 
woensdag 21 augustus 2013  

Excursie naar de Etrusken – tentoonstelling in Tongeren 
Georganiseerd door V.O.B.o.W.  

(zie in dit WAK nr 78: Archeo tentoon) 
Uitzonderlijk wordt dit op een woensdag geplaatst om mogelijk 

vlotter treinverbinding te realiseren. 
Wie mee wil dient contact op te nemen met Jozef Goderis 

051/22.27.20 of jozef.goderis@skynet.be. 
Nadere info wordt dan meegedeeld 

 
***   

 
t/m 31 december 2013 

Tentoonstelling: 
Mammoet en consoorten. 

Geo-archeologische tentoonstelling met 
vondsten uit de kleigroeve Dumoulin-Brics te Oekene 

(eigenaar Luc Vandermersch) 
             Na het succes op de voorbije Erfgoeddag op 21 april 

wacht niet tot het einde van het jaar om een bezoekje te brengen. 
Tentoonstelling in de Dienst Cultuur, Zuidstraat, 3 Roeselare. 

Vrij toegankelijk op de werkdagen van 8.30u -12u  
en ook op maandag nam. van 14-18u. 

 
***      

 
In planning bus excursies voor 2014 

Voorjaar: Noord Frankrijk W.O.I Les Chemins des Dames 
Najaar: Luik (o.m. museum Curtius) 

 
*** 

 

 
 

Kijk ook even op www.vobow.be.  
Volgende artikels met kleurenillustraties kunnen online geraadpleegd worden: 

mailto:jozef.goderis@skynet.be
http://www.vobow.be/
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LIDGELDEN 

 

Hernieuwing van het lidgeld of abonnement op de West-Vlaamse 

Archeokrant 2013 

 

Wens je verder info over archeologie in Roeselare, West-Vlaanderen en ver daarbuiten? 

Schrijf dan dadelijk over op onze V.O.B.o.W. rekening BE22 466-9167991-47 (BIC 

KREDBEBB) met melding ofwel vast lid 2013 of gewoon lid 2013 of abonnee 2013. 

 

€ 26: vast lid  

- ontvangt het West-Vlaamse Archeologica jaarboek, 

- abonnement op de West-Vlaamse Archeokrant 2013, nrs. 77 t/m 80, 

- uitnodiging op de jaarvergadering, 

- ontvangt de V.O.B.o.W-lidkaart 

 

€21: gewoon lid 

- ontvangt het West-Vlaamse Archeologica jaarboek, 

- abonnement op de West-Vlaamse Archeokrant 2013, nrs. 77 t/m 80, 

- ontvangt de V.O.B.o.W-lidkaart 

 

€12: Abonnement WAK 

- abonnement op de West-Vlaamse Archeokrant 2013, nrs. 77 t/m 80, 

 

Dank om je stiptheid, zodat we onze publicaties zonder onderbreking of vertraging kunnen 
toesturen. 
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WEST-VLAAMSE ARCHEOKRANT ONLINE 

www.vobow.be/wak 
 

 
Sinds enkele edities (WAK 72) selecteert de redactie van de West-Vlaamse Archeokrant 
telkens enkele artikels en/of bijdragen uit de publicatie om ook online op de V.O.B.o.W.-
website aan te bieden.  
 
Dit gebeurt in de vorm van PDF documenten. De reden waarom de redactie deze stap zet, is 
omdat zo het werk van onze auteurs maximaal kan renderen. Het ontsluiten via het internet 
van deze teksten geeft zo een extra dimensie aan hun inzet. Door deze bijdragen in PDF te 
gieten, moet het ook iedereen in staat stellen dergelijke documenten te consulteren. Een 
PDF reader is namelijk standaard software op een computer, of indien dit niet het geval is, 
kan gratis gedownload worden.  
 
Een extra voordeel aan deze aanpak is dat de illustraties, die in de geprinte versie zwart/wit 
zijn, via deze weg ook in kleur geconsulteerd kunnen worden. Let wel, deze PDF‟s worden 
wel pas enkele maanden na de publicatie online gezet en maar een deel van de 
gepubliceerde WAK zal zo toegankelijk gemaakt worden. 
 
Op deze manier hoopt de V.O.B.o.W. ook mee een stimulans te geven aan de wereldwijde 
beweging, gesteund door overheden en wetenschappelijke instellingen, om onderzoek en 
informatie vrij toegankelijk te maken voor het grote publiek, zijnde de Open Source / Open 
Access principes. 
 
 

  

screenshot van de webpagina over de WAK op de V.O.B.o.W. website met geselecteerde als PDF aangeboden 
artikels en bijdragen. 

 
 

http://www.vobow.be/wak
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e-mail: info@bg-verzekeringen.be 

 

Geert Vercruysse 

in Vincenthove te Roeselare 
Steunt de WAR en de WAK 
 

De WAR werkt en 
in de WAK lees je 

Frederik Demeyere         info@curaprojecten.be 
Akkerstraat 25 A          www.curaprojecten.be 
8830 Hooglede 
0486 95 41 37  

 

mailto:info@bg-verzekeringen.be
mailto:info@curaprojecten.be
http://www.curaprojecten.be/

