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VOORWOORD 

 

2014 jaar van herdenkingen 
 
Op je leestafel ligt het zomernummer WAK 83. 
Intussen wipten we reeds over de helft van 2014 en belanden in 
de maand waarvan de naam verwijst naar de Romeinse keizer 
Augustus (27 vóór tot 14 na Chr.). Hij wordt dit jaar herdacht 
omdat hij twee millennia geleden op de 19de van die maand is 
overleden. 

 
2014 staat eigenlijk bol van herdenkingen. Ook in augustus is 
het precies een eeuw geleden dat de Grote Oorlog uitbrak. Ook 
grijpen er dit jaar herdenkingen plaats in verband met de D-day, 
70 jaar geleden in W.O.II, de operatie Market Garden in het 
Ardennenoffensief. 
 
Bij een paar van deze herdenkingen hadden we de gelegenheid om even stil te staan. 
 
Denk aan onze geslaagde V.O.B.o.W.-excursie naar Chemin des Dames op 30 maart jl., 
waarbij we vanuit een niet-commercieel standpunt, maar vanuit studie, pedagogische en 
vooral vredelievende overwegingen in Cerny de militaire kerkhoven bezochten met 5150 
Franse en 7528 Duitse graven. Herlees nog even het verslag in WAK 82 p. 68-74 of op onze 
website www.vobow.be. 
 

Op onze eerstvolgende excursie naar Ename op 5 
oktober bezoeken we de tentoonstelling “De 
Erfenis van Karel de Grote”. Alweer een 
herdenking waarbij we 1200 jaar na zijn dood, met 
eerbied en bewondering terugblikken op deze 
machtige middeleeuwse vorst.  
 
2014 is dus eveneens het Karelsjaar. 

  
Na Ename bezoeken we Oudenaarde. Op wandel 
in de binnenstad kunnen we een blik werpen op 
de tentoonstelling “Oudenaarde onder vuur”. Veel 
herdenkingen dus in 2014. Wij hopen dat onze 
lezers gretig op deze actualiteit zullen inpikken. In 
dit kader is deelname aan onze nieuwe 
V.O.B.o.W.-excursie een aanrader. Tijdig 
inschrijven graag, lees op p. 150 

 
 

Jozef Goderis 
Voorzitter vzw Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen  

 

  

http://www.vobow.be/
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TERRA SIGILLATA GEVONDEN IN ROESELARE (2) 

Jozef Goderis 

 
In de vorige bijdrage (WAK 81, 6-13) werd ingezoemd op het La Graufesenque-aardewerk 
uit de streek van Millau (Zuid - Gallië). Dit keer gaat het over het Terra Sigillata aardewerk 
(TS), gevonden in Roeselare - Haven van de Romeinse tijd, afkomstig uit Centraal Gallië. 
Daarbij aansluitend een kort verslag van een uitstap uit 2011, waarbij het museum van 
Lezoux en het atelier van Gerard Morla, een expert bij het vervaardigen van replica-terra 
sigillata, bezocht werd. Hij werkt volgens de Gallo-Romeinse technieken uit Centraal Gallië, 
uit de streek van Lezoux in de Auvergne, ten oosten van Clermont-Ferrand in het 
departement Puy-de-Dôme.  

 

 
 
Het bronnenmateriaal uit Roeselare 

 
Hieronder wordt een kort overzicht gegeven 
van de terra sigillata aardewerkscherven die 
op de site Roeselare Haven gevonden werd 
en die in de centraal Gallische (CG) techniek 
vervaardigd werden. De determinatie werd 
op 18 januari 1990 door prof H. Thoen, en 
door M. Rogge (Archeo-logisch Museum 
Pam Velzeke) uitgevoerd. 
 
Werkput Waterput 1 (WP1)  
 
- scherf in CG-techniek (RH 90/6)    
- kleine scherfjes CG-techniek (RH 90/6) 
- Drag. 38 (?) fragment in CG-techniek  2de 
eeuw (RH 90/6) 

 
Ruime datering van het geheel: ca. 80-150 
n. Chr. De scherven werden gevonden in 
context van een munt: een dupondius 
van keizer Antoninus Pius (138-161), zie  
Goderis 2006: munt 1. 
 
Vulling van WP1 
 
-  Drag. 45 bodemfragment  CG of OG (Oost 
Gallische techniek)  (RH 90/6) 
-  Drag. 33 rand C.G. techniek (RH 90/6)  
-  Drag. 33 bodem C.G. (RH 90/6) 
-  Drag. 33 rand  C.G. (RH 90/6) 
Ruime datering van het geheel: ca. 150-200 
n. Chr.  
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Scherven in CG-techniek uit WP 1  (foto 1 J. Goderis) 

  
tekening 1 

 

 

Binnenzijde rolstempelpatroon (foto 2 J.Goderis) 
 

 
Vulling WP2 
 
Roeselare Haven 1992 WP2/C 25.04.92  
Bodemfragment (zie tekening 1) in TS Drag. 
18/31 in CG-techniek. Aan de binnenzijde 
zijn de duidelijk impressies van een rol-
stempelpatroon te zien. 
 
Vulling van WP4 
  
- Bodemscherf van bord in CG-techniek  
(RH/92/11 S/A)   
- Bodemsplinter in CG-techniek (RH92/11 
S/C)  zacht glanzende deklaag  
- Drag 18/31 randscherf in CG-techniek 
(RH/92/11 S/A) (zie tekening hieronder) 
- Bodemscherf, vorm niet identificeerbaar, 
C.G. techniek (RH/ 92/11 S/A) 
- Drag.33 wandscherf in CG-techniek (RH/ 
92/11 S/B) 

- Drag. 18-31 CG-techniek 2de eeuw 
(RH/92/11 S/B) 
Ruime datering van de scherven: ca. 2de 
eeuw n. Chr. 
 

 
tekening 2 (zie foto 3 rechts) 

 

Roeselare Haven 92 /11 WP 4 S/A 15.09.92 
randscherf in TS (zie tekening 2). Drag 
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18/.31 CG 2de eeuw. Vulling van de schacht /bovenste m³

 

WP4  TS scherven  CG-techniek  (foto 3. J.Goderis) 

 
 
Import van TS uit Centraal Gallië naar 
onze gewesten 
 
Reeds in de laat-Augustijnse periode (begin 
1ste eeuw – Keizer Augustus 27 vóór tot 14 
na Chr.) werd TS in Centraal Gallië, meer 
bepaald Lezoux, geproduceerd. Maar in de 
1ste eeuw bekleedden de Zuid-Gallische 
centra, vooral dan la Graufesenque, een 
monopolypositie in de handel van terra 
sigillata naar onze gewesten (zie TS 
gevonden in Roeselare (1) in Goderis 2014, 
6-13). 
 
Maar vanaf het begin van de 2de eeuw komt 
hierin gaandeweg verandering: de concur-
rentie van de Centraal Gallische ateliers, 
vooral Martyres-de-Veyre, betekende het 
einde van het handelsmonopolie van de 
Zuid-Gallische industrieën. 
 
De bloei van de Centraal-Gallische ateliers 
situeert zich in de 2de eeuw. Les Martyres-
de-Veyre is het belangrijkste centrum en in 
de tweede helft van de 2de eeuw (2B) wordt 
het Lezoux. Tegen het einde van de 2de 
eeuw stopt bij ons de import van uit 
Centraal-Gallië. Het verval van de centraal 

Gallische centra betekent de doorbraak van 
de Oost-Gallische ateliers. Hierover meer in 
aflevering 3: Trier en Rheinzabern. 
 
 
Bezoek aan Lezoux 
 

 
 
We schrijven woensdag 20 juni 2011 en zijn 
gelogeerd in Bruère Allichamps in het hotel 
“Les Tilleuls”. Van daaruit trekken we een 
honderdtal km verder via de autosnelweg 
over Clermont-Ferrand, naar Lezoux en 
zoeken het pottenbakkerscentrum met 
vondsten uit de Keltische, Romeinse en 
latere tijden. 
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Museum van de keramiek in Lezoux (foto 4: J. Goderis) 

 

 

moffeloven voor TS in museum Lezoux 

 
Voor ons TS verhaal belanden we bij een 
museum, gevestigd in een pottenbakkers-
bedrijf uit de 19de -20ste eeuw. Prachtig ge-
restaureerd en ingericht volgens heden-
daagse normen met onder meer video, en 
educatieve kinderspelen. 
 
- 1200m² gewijd aan de permanente 
tentoonstelling 
- 250m² voor gelegenheidstentoonstellingen 

- een atelier voor de hedendaagse 
keramisten 
- twee educatieve zalen voor thematische 
ateliers voor kinderen en jongeren 
- een documentatiecentrum, open op 
aanvraag  
- een ontspanningsruimte. 
 
Ter plaatse, pikken we nog een 
gelegenheidstentoonstelling mee over een 
Keltisch oppidum met een twee-beukig tem-
peltje. Later werd hier een Gallo-Romeinse 
nederzetting ingeplant. De site werd 
opgegraven van 2001 tot 2008 in Corent, ten 
zuiden van Lezoux en gelegen in de buurt 
van Alliez-Rivière. 
 
In de buurt van het museum, op de Place-
J.B. Moulin, treffen we de lokale keramist 
aan, Gérard Morla, specialist in het 
vervaardigen van replica-TS in Lezoux. 
Praatvaardig en ongehoord handig haalt hij 
zijn klei uit de bodem rond de Tarn in de 
buurt van Millau. Na het interessante bezoek 
aan zijn atelier kopen we twee prachtige 
replica’s voor €160 bij Gérard Morla. Hij bakt 
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nu zijn T.S. in een zelf gebouwde elektrische 
oven. 
Wij laten hem hierbij aan het woord: 
 
De ateliers van Lezoux 
 
“De ateliers van de pottenbakkers van 
Lezoux uit de oudheid, vormden een van de 
belangrijkste uit de Romeinse tijd. Deze 
keramisten, werkzaam op tientallen hec-
taren, vormden meer dan honderd miljoen 
kommen, vazen en schotels. Deze TS- 
producten werden uitgevoerd naar alle 
uithoeken van het Romeinse Rijk. 
 
Gevolg hiervan is dat dit Romeinse luxe-
aardewerk regelmatig wordt opgegraven in 
Frankrijk, Groot-Brittannië, de Benelux, 
Duitsland, Zwitserland, Hongarije, Roemenië 
en eveneens over de limes, als bv. in Polen 
en rondom de Middellandse Zee. De TS is 
de meest opmerkelijke Romeinse keramiek-
soort. Het betreft een glanzend rode 
keramiek waarvan meer dan 230 vormen 
beantwoorden aan strikte typologische cri-
teria. 
 

Een groot percentage van het vaatwerk werd 
vervaardigd in vormschotels en toonde plant-
aardige decors of verwezen naar de mytho-
logie of scènes met gladiatorengevechten 
enz. De TS werd geproduceerd gedurende 
de eerste vijf eeuwen van onze tijdrekening 
aan de hand van wisselende technieken, 
stijlen en vormen. 
 
De TS betekent “gezegeld aardewerk” en is 
afgeleid van het latijnse woord sigillum, wat 
zegel of zegelafdruk betekent. De heden-
daagse replica’s, vervaardigd in matrijzen of 
moules zijn eveneens rood – glanzend, 
dragen een stempel en benaderen sterk de 
productie uit de Gallo-Romeinse tijd.” 
 

 
 

 

 

Gérard Morla’s TS keramiek atelier te Lezoux (foto  5:  J.Goderis) 
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Zicht op het atelier van Gérard Morla (foto 6: M. Pype) 

 
Besluiten 
 
1 - Het is eerder uitzonderlijk dat we de 
determinatie en de beschrijving van de 
TS-scherven van Roeselare Haven kun-
nen koppelen aan een bezoek van de 
productieplaatsen in Frankrijk. (Millau La 
Graufesenque in aflevering 1 en Lezoux in 
aflevering 2). 

 
2 - Het herkennen en determineren van de 
stukjes TS is het werk van specialisten en 
gebeurt doorgaans aan de hand van 
microscopisch onderzoek of met een 
vergrootglas om de samenstelling van de 
klei scherper te kunnen waarnemen. 
Kleine details of chemische analyse 
kunnen verwijzen naar een of andere 
productieplaats. 

 

3 - Als we schrijven ZG (Zuid Gallische 
techniek) of CG (Centraal Gallische 
techniek) dan blijft dit voorzichtigheids-
halve, want bv. in Centraal Gallië zijn nog 
andere productieplaatsen bekend, naast 
Lezoux. 
 
4 - Het herkennen en determineren van 
het TS aardewerk van Roeselare Haven 
gaf aanleiding tot de algemene datering 
(vanaf de Flavische periode tot begin 3de 
eeuw) van de artisanale nederzetting 
aldaar met haar verwerking van eiken-
hout (5 waterputten), klei (dakpannen-
oven), leder (gelooide versneden frag-
menten) en metaal (gevonden fragmenten 
van lokale ijzerverwerking met geultjes in 
gebakken klei). Kortom, de TS fragmenten 
zijn duidelijke richtingaanwijzers voor 
datering o.m. van de site als Roeselare 
Haven. 

 
Referenties 
 
Bet F. & Vertet H. 1986: Centre de production de Lezoux, in: Bémont C. en Jacob J. P. (red.) 
La terre sigillée gallo-romaine. Lieux de production du Haut Empire: implantations, produits, 
relations (Documents d’ Archéologie 6), 137-163. 
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PALEOSPROKKELS: NIEUWE KIJK OP 

NEANDERTHALERS 

samenstelling Hendrik Demiddele 

 
Onze blik op de wereld van de Neanderthalers is er eentje van stereotypen. Voor een lange 
tijd werden ze zelfs binnen het wetenschappelijk discours zonder al te veel nuance gezien 
als de primitievere versie van de Homo Sapiens, de moderne mens, wij dus. Een stelletje 
oermens dat het niet gehaald heeft omdat het de veranderende klimatologische 
omstandigheden het hoofd niet kon bieden. Of nog erger, omdat ze de concurrentie van die 
nieuwere meer geavanceerde moderne mens niet aan kon. Recentelijk multidisciplinair 
wetenschappelijk onderzoek stelt dit beeld steeds overtuigender bij; hieronder enkele nieuwe 
inzichten over de Neanderthaler.  
 
 
Hun relatie met kinderen 
 
Kinderen opvoeden, is geen gemakkelijke 
taak. Maar de Neanderthalers waren er goed 
in. Dat suggereert een nieuw onderzoek. De 
studie spreekt eerdere onderzoeken waarin 
gesteld werd dat Neanderthaler-kinderen 
een moeilijke en gevaarlijke jeugd hadden, 
tegen. 
 
Neanderthaler-kinderen voelden zich emotio-
neel sterk verbonden met hun sociale groep. 
Meer zelfs, in een dergelijke sociale groep 
was een belangrijke rol voor de kinderen 
weggelegd. Ze leerden er nieuwe vaardig-
heden door te spelen. Dat schrijven 
onderzoekers in het blad Oxford Journal of 
Archaeology. En daarmee verschilde hun 
jeugd doorgaans weinig van de jeugd van 
moderne mensen.  
 
Kindergraven vertellen 
 
De wetenschappers trekken die conclusie 
nadat ze onder meer graven van Neander-
thaler-kinderen bestudeerden. Uit het onder-
zoek bleek dat Neanderthalers maanden tot 
jaren voor hun zieke kinderen zorgden. En 
wanneer kinderen stierven, werd er – ten 
opzichte van volwassen overledenen – extra 
aandacht aan hun graf besteed. Verder 
wijzen de onderzoekers erop dat Neander-
thalers in kleine, geïsoleerde groepen 
leefden. En dat moet invloed hebben gehad 
op het sociale en emotionele leven van de 
kinderen. De Neanderthalers leefden in een 
ruig gebied en waren op elkaar aangewezen. 

Het is daarom logisch dat kinderen zich sterk 
verbonden wisten met de groep en daar 
helemaal op gericht waren.  
 
Het onderzoek is in strijd met eerdere 
studies die stelden dat Neanderthalers hele-
maal niet zulke goede ouders waren en dat 
de jeugd van Neanderthalers gevaarlijk, 
moeilijk en keihard was. Dat idee ontstond in 
de periode dat we Neanderthalers nog als 
minderwaardige mensachtigen zagen. Dat 
wil zeggen: een soort die qua vaardigheden 
en intellectueel vermogen ver achterbleef bij 
ons moderne mensen en mede daardoor 
uiteindelijk uitstierf. Maar tegenwoordig 
weten we wel beter. Steeds meer studies 
tonen aan dat we de Neanderthalers 
jarenlang onderschat hebben.  
 

 

Neantherthaler graf zoals het gereconstrueerd werd in 
het Smithsonian Institute, Washington (foto: H. 

Hameeuw) 

Overigens willen de onderzoekers niet 
beweren dat de jeugd van Neanderthalers 

http://www.scientias.nl/neanderthalers-waren-prima-ouders/99645?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+scientias-geschiedenis+%28Scientias.nl+-+Geschiedenis%29
http://www.scientias.nl/neanderthalers-waren-prima-ouders/99645?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+scientias-geschiedenis+%28Scientias.nl+-+Geschiedenis%29
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ojoa.12030/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ojoa.12030/abstract
http://www.scientias.nl/neanderthalers-waren-prima-ouders/99645?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+scientias-geschiedenis+%28Scientias.nl+-+Geschiedenis%29
http://www.scientias.nl/neanderthalers-waren-prima-ouders/99645?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+scientias-geschiedenis+%28Scientias.nl+-+Geschiedenis%29


130 WAK 83 (2014) 

 

rozengeur en maneschijn was. Neander-
thalers hadden bijvoorbeeld regelmatig met 
schaarste te maken, vertelt onderzoeker 
Penny Spikins. “Maar zulke uitdagingen 
verschillen niet veel van de ervaringen van 
de paleolithisch moderne mensenkinderen of 
jagers en verzamelaars in heel koude 
gebieden. We moeten een duidelijk 
onderscheid maken tussen een moeilijke 
jeugd en een jeugd in een moeilijke 
omgeving.” 
 
Bronmateriaal bovenstaande: York.ac.uk 9 
april 2014: Researchers say Neanderthals 
were no strangers to good parenting & 
Kraaijvanger C. 10 april 2014 op 
scientias.nl: Neanderthalers waren prima 
ouders. 
 
Lang leve de Neanderthaler 
 
Er worden maar zelden oudere Neanderthal-
ers opgegraven. Wetenschappers gingen er 
dan ook vanuit dat de mensachtigen veel 
korter leefden dan wij moderne mensen. 
Onterecht, zo blijkt nu. De wetenschappers 
vergeleken de verhouding oude en jonge 
Neanderthalers met die van moderne 
mensen die jaren geleden leefden. En die 
verhouding blijkt in grote lijnen overeen te 
komen.  
 
De Neanderthalers en Homo sapiens leef-
den ongeveer 150.000 jaar zij aan zij. De 
moderne mensen uit die tijd werden niet zo 
oud als wij tegenwoordig. Het is dan ook niet 
terecht om onze levensduur naast die van 
Neanderthalers te leggen. Antropoloog Erik 
Trinkaus verzamelde daarom de fossiele 
restanten van Neanderthalers en moderne 
mensen. De fossielen kwamen uit de periode 
waarin de Neanderthalers en Homo sapiens 

naast elkaar leefden. 
 
Verhouding & vruchtbaarheid 
 
Trinkaus keek hoe oud de mensen waren 
toen ze overleden. Hij ontdekte dat zich 
onder de Neanderthalers en moderne 
mensen ongeveer net zoveel twintig- tot 
veertigjarigen als veertigers en ouderen 
bevonden. Dat wijst erop dat de levensduur 
van de Homo sapiens en de Neanderthalers 
overeenkomt.  

En daarmee valt één van de theorieën over 
het uitsterven van de Neanderthalers in 
duigen. Sommige wetenschappers bedach-
ten dat de Neanderthaler uitstierf, omdat de 
moderne mens veel langer leefde. Dat 
argument wordt nu onderuit gehaald. Als 
mensen al een voorsprong hadden op de 
Neanderthaler dan komt dat doordat ze zeer 
vruchtbaar waren en minder onder kinder-
sterfte te lijden hadden.  
 
Trinkaus denkt wel te weten waarom er 
relatief weinig restanten van oudere 
mensachtigen gevonden worden. De eerste 
mensen en oude mensachtigen waren heel 
mobiel: ze reisden voortdurend op zoek naar 
voedsel. Wanneer een oudere dat niet meer 
kon, werd hij waarschijnlijk achtergelaten om 
te sterven. Diens lichaam viel dan wellicht 
ten prooi aan roofdieren. Daardoor bleef er 
weinig van over. Als toevoeging bij deze 
these kan ook opgemerkt worden dat, in het 
geval deze oudere leden van een 
Neanderthaler gemeenschap toch begraven 
werden tijdens een dergelijke tocht, de kans 
dat archeologen net op deze zeer kort 
gebruikte plek zouden opgraven, eerder zeer 
gering is. 

 
Bronmateriaal bovenstaande: Choi Ch. Q. 11 
januari  2011 op Livescience.com: Neander-
thals Had Similar Life Spans to Modern 
Humans & Kraaijvanger C. 11 januari 2011 
op scientias.nl: Neanderthalers leefden net 
zo lang als wij. 

 
Sapiens deed het met Neaderthaler 
 
Wetenschappers vermoedden het al langer, 
maar nu is het toch echt een feit. Ook de 
Aziatische Neanderthalers en moderne 
mensen hadden seks. Onderzoekers hebben 
in Azië de fossiele resten van een moderne 
mens gevonden. Het overschot is 100.000 
jaar oud en heeft opvallend genoeg ook 
trekjes van de wat robuuste Neanderthaler. 
De restanten bestaan uit een kaak en 
tanden. De kaak is duidelijk van een 
moderne mens, maar is ook robuust zoals 
we dat van de Neanderthalers gewend zijn. 
Volgens onderzoeker Erik Trinkaus bewijzen 
de restanten dat de Neanderthalers en 
moderne mensen niet alleen in Europa en 
Afrika, maar ook in Azië met elkaar vreeën. 
Maar er is nog meer uit de vondst af te 

http://www.scientias.nl/neanderthalers-waren-prima-ouders/99645?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+scientias-geschiedenis+%28Scientias.nl+-+Geschiedenis%29
http://www.scientias.nl/neanderthalers-waren-prima-ouders/99645
http://www.scientias.nl/neanderthalers-waren-prima-ouders/99645
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leiden. “Nog belangrijker dan de vraag wie er 
seks had met wie, is het feit dat moderne 
mensen zich 100.000 jaar geleden door het 
zuiden van Eurazië verspreiden en dat de 
Neanderthalers in de meer noordelijke ge-
bieden bleven wonen,” merkt Trinkaus op. 
Wetenschappers namen lang aan dat de 
moderne mens verantwoordelijk was voor 
het uitsterven van de Neanderthaler. De 
moderne mens zou met diens lichaamsbouw 
en ontwikkeling sterk in het voordeel zijn 
geweest en de Neanderthaler mogelijk zelfs 
hebben uitgeroeid. Maar dat idee staat nu op 
losse schroeven: de twee groepen be-
stonden naast elkaar. 
 
Assimilatie 
 
Trinkaus vermoedt dat de moderne mensen 
zich rond 102.000 tot 130.000 jaar geleden 
naar Azië begaven. Waarom ze eerst meer 
dan 50.000 jaar in Europa en Afrika 
verbleven en toen pas de overstap maakten, 
is onduidelijk. De onderzoekers denken wel 
te weten wat er uiteindelijk met de Neander-
thalers in Azië is gebeurd. “Ze werden deels 
opgenomen in de steeds groter wordende 
populaties moderne mensen.” Nog nooit 
vonden onderzoekers in het oosten van Azië 
zulke oude menselijke fossielen. De oudste 
restanten van de mens die ooit in dit gebied 
werden gevonden waren slechts 40.000 jaar 
oud. Daarmee is deze vondst wel heel 
bijzonder en plaatst het de relatie 
Neanderthalers – Homo Sapiens in een 
vernieuwd daglicht. 
 
Bronmateriaal bovenstaande: Viegas J. 25 
oktober 2010 op news.discovery.com: Asian 
Neanderthals, humans mated & Kraaijvanger 
C. 26 oktober 2010 op scientias.nl: Ook 
Aziatische Neanderthaler had seks met 
moderne mens. 
 
Extra bewijs voor de onderlinge 
voortplanting 

 
Zeer recent onderzoek neemt mogelijk de 
nog overgebleven twijfels weg: Neander-
thalers en moderne mensen hadden seks 
met elkaar. Dat blijkt uit onderzoek waarbij 
wetenschappers het genoom van Neander-
thalers, moderne mensen en chimpansees 
op een geheel nieuwe manier analyseerden. 
Eerdere onderzoeken stelden al vast dat 

Neanderthalers en moderne mensen waar-
schijnlijk seks met elkaar hadden. 
 

 

Wij zouden wel eens meer van de Neanderthaler 
kunnen hebben dan we vroeger dachten 

 
Onderzoekers baseerden die conclusie op 
basis van het feit dat er genetische 
overeenkomsten zijn tussen moderne 
mensen en Neanderthalers. Dat lijkt mis-
schien een waterdichte zaak. Maar de gene-
tische overeenkomsten zijn niet alleen te 
verklaren door seks tussen de twee soorten. 
Een andere verklaring kan zijn dat de 
moderne mensen die Afrika verlieten voort-
kwamen uit een subgroep voorouders waar 
ook de Neanderthalers van afstamden. En 
dus bleef er altijd twijfel bestaan rond het 
idee dat Neanderthalers en moderne 
mensen het ‘bed’ deelden. 
 
Het genoom bewijst het 
 
Een nieuw onderzoek veegt die twijfel van 
tafel. De onderzoekers gebruikten een 
nieuwe methode om het genoom van 
Neanderthalers, moderne Europeanen, 
Aziaten en Afrikanen en chimpansees met 
elkaar te vergelijken. Deze methode kan veel 
beter dan voorgaande methodes sporen van 
kruisingen tussen Neanderthalers en moder-
ne mensen opsporen en onderscheiden van 
genetische kenmerken die het resultaat zijn 
van dezelfde voorouders. En de methode 
bevestigt wat onderzoekers al lang dachten: 
Neanderthalers en moderne mensen hadden 
seks met elkaar.  
 
“Het onderzoek is belangrijk, omdat het een 
gat in de discussie over of Neanderthalers 
seks hadden met moderne mensen, opvult,” 
stelt Mark Johnston, hoofdredacteur van het 
blad Genetics, waarin de onderzoekers hun 
werk uit de doeken doen. En in de toekomst 
kan de methode wellicht op heel andere 

http://www.scientias.nl/geen-twijfel-mogelijk-neanderthalers-en-moderne-mensen-hadden-seks-met-elkaar/99618?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+scientias-geschiedenis+%28Scientias.nl+-+Geschiedenis%29
http://www.scientias.nl/nieuw-studie-trekt-seks-tussen-neanderthaler-en-moderne-mens-in-twijfel/69751
http://www.scientias.nl/nieuw-studie-trekt-seks-tussen-neanderthaler-en-moderne-mens-in-twijfel/69751
http://www.scientias.nl/geen-twijfel-mogelijk-neanderthalers-en-moderne-mensen-hadden-seks-met-elkaar/99618?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+scientias-geschiedenis+%28Scientias.nl+-+Geschiedenis%29
http://www.scientias.nl/geen-twijfel-mogelijk-neanderthalers-en-moderne-mensen-hadden-seks-met-elkaar/99618?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+scientias-geschiedenis+%28Scientias.nl+-+Geschiedenis%29
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soorten worden losgelaten, aldus onder-
zoeker Konrad Lohse. “Omdat de methode 
maximaal gebruik maakt van de informatie in 
individuele genomen is deze met name heel 
geschikt voor het onthullen van de ge-
schiedenis van soorten die zeldzaam of 
uitgestorven zijn. 
 
Bronmateriaal bovenstaande: X. 8 april 2014 
on sciencedaily.com: Humans and Neander-
tals interbred, new method confirms & 
Kraaijvanger C. 9 april 2014 op scientias.nl: 
Geen twijfel mogelijk: Neanderthalers en 
moderne mensen hadden seks met elkaar. 

 
Ook bewijs uit Italië 
 
Wetenschappers roepen al jaren dat 
Neanderthalers en mensen ooit het bed 
deelden. Maar bewijs is nooit gevonden. 
Tenminste: tot nu toe. Wetenschappers 
denken namelijk nu de fossiele resten van 
een kruising tussen een Neanderthaler en 
een Homo Sapiens gevonden te hebben. 
Dat schrijven ze – alsnog een slag om de 
arm houdend – in het blad PLoS ONE, één 

van de toonaangevende internationale open 
access wetenschappelijke tijdschriften. Als 
hun voorzichtige conclusie overeind blijft, 
dan zou dit een zoveelste en in dit geval zelf 
directe bewijs zijn dat Neanderthalers en de 
Home Sapiens zich met elkaar voortplantten. 
 
Kaak 

 
De onderzoekers bestudeerden de zo-
genoemde Mezzena-kaak. Deze kaak werd 
in 1957 in Italië teruggevonden. De onder-
zoekers bestudeerden de kaak en verge-
leken deze met fossiele resten uit het 
midden van het Pleistoceen, fossiele resten 
van Neanderthalers en fossiele resten van 
moderne mensen.  
 
Kin 
 

Wat opvalt aan de kaak, is de kin, zo 
schrijven de onderzoekers. Oude Neander-
thalers hadden niet echt een kin. De 
Neanderthaler aan wie de Mezzena-kaak 
toebehoort, heeft wel een kin. “Deze studie 
van de Mezzena-kaak laat zien dat het 
gebied rondom de kin vergelijkbaar is met 
dat van andere Neanderthalers die later 

leefden,” zo stellen de onderzoekers. Ze 
stellen dus vast dat er morfologische 
verschillen zijn tussen Neanderthalers die 
vroeger en later leefden. “In onze ogen 
kunnen deze morfologische veranderingen 
onder late Neanderthalers het debat over 
een ‘modernere’ morfologie van late 
Neanderthalers heropenen.” Ook onder-
schrijft het de hypothese dat Homo sapiens 
en Neanderthalers het bed deelden, zo 
stellen de onderzoekers.  

 

Een van de vele reconstructies een Neanderthaler, in 
dit geval een kind 

 
Kort samengevat doet de kin van de 
Mezzena-kaak dus denken aan een soort 
mix tussen de kin van een Homo sapiens en 
de kin van een Neanderthaler. Maar de 
onderzoekers blijven voorzichtig. Zo 
benadrukken ze in hun studie dat er wellicht 
ook andere verklaringen te vinden zijn voor 
de overeenkomsten die nu tussen deze 
Neanderthaler en de mens gevonden zijn. 
Ze verwijzen daarvoor bijvoorbeeld naar een 
onderzoek van de universiteit van 
Cambridge dat vorig jaar verscheen. Uit dit 
onderzoek bleek dat overeenkomsten tussen 
mensen en Neanderthalers (zowel morfo-
logisch als genetisch) ook het resultaat 
zouden kunnen zijn van een gezamenlijke 
voorouder. 
 
Bronmateriaal bovenstaande: Condemi S. en 
anderen 27 maart 2013 op plosone.org: 
Possible Interbreeding in Late Italian 
Neanderthals? New Data from the Mezzena 
Jaw (Monti Lessini, Verona, Italy) & 
Kraaijvanger C. 29 maart 2013 op 
scientias.nl Voor het eerst een kind van 
Neanderthaler en mens ontdekt?

http://www.scientias.nl/nieuw-studie-trekt-seks-tussen-neanderthaler-en-moderne-mens-in-twijfel/69751
http://www.scientias.nl/nieuw-studie-trekt-seks-tussen-neanderthaler-en-moderne-mens-in-twijfel/69751
http://www.scientias.nl/maak-kennis-met-uw-voorouder-de-neanderthaler/65140
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ARCHEO KNIPSELS  

      
 

 
Samenstelling: Jozef Goderis  met medewerking van Johan Buyse, Ferdy Callewaert, Jef 
Eloy, Hendrik Hameeuw en Jos Vanackere. 
 
Binnenland: Antwerpen, Sint-Eloois-Winkel, Brugge (St. Michiels), Brussel, Ieper, Oeren, 
Ruiselede, Tongeren. 
 
Buitenland: Chili, China, Newgrange en Knowth (Ierland), Pompeï, Portugal, Rome(2x), 
Soedan, Tebtunis (Egypte) Yucatan (Mexico), Patagonië (Argentinië). 
 

 
maart 2014 
 
45. (gse): Antieke stad Pompeï brokkelt 
verder af 
Eind februari 2014 zijn opnieuw delen 
ingestort van de antieke stad Pompeï, 
vlakbij Napels. Deze keer zijn een Venus-
tempel en een muur uit een necropolis 
(begraafplaats) getroffen. Aan de Venus-
tempel zakte een boog in die het gebouw 
ondersteunt. Wat later viel een stuk muur 
omver van een tombe van 1,7m hoog en 
3,5m lang. Het betreft de necropolis van 
Porta Nocera. 
 
De twee plaatsen waren uit voorzorg al niet 
meer toegankelijk voor het publiek. De 
onlangs benoemde Italiaanse minister van 

Cultuur Dario Franceschini heeft een spoed-
vergadering belegd. Hij wil een verklaring 
voor de gebeurtenissen. Als reden vermoedt 
men de aanhoudende regen. Tevens wil de 
minister weten hoe het staat met de 
restauratiecampagne die wordt gefinancierd 
met Europees geld. Aan de buitenlandse 
investeringen zijn namelijk voorwaarden 
gekoppeld, omdat er werd gevreesd voor 
frauduleuze praktijken.  
DS. ma. 03.03.2014. 
 
46. (LS): Belg ontdekt grootste Europese 
dino ooit. 
De grootste vleesetende dino die ooit in 
Europa heeft rondgelopen, is ontdekt door 
een Belgische doctoraatsstudent. Die analy-
seerde een fossiel dat tien jaar geleden door 
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een Nederlandse amateur-paleontoloog in 
Portugal werd gevonden. De resultaten van 

zijn onderzoek zijn verbluffend: het blijkt te 
gaan om een nieuwe soort, die groter is dan 
zijn soortgenoten. 
H.L.N. zat. 08.03.2014 (zie eveneens WAK 
82 nr 30 p.100). 
 
 
47. (pvd) Oudste kankerskelet in 3200 jaar. 
Britse archeologen ontdekten in Soedan een 
skelet van 3200 jaar oud met een typische 
moderne beschavingsziekte: kanker. Een 
skelet van 3200 jaar oud is het oudste 
volledige bewijs voor een mens met een 
uitgezaaide kanker. Het gaat om een jonge 
man, tussen de 20 en 35 jaar met botkanker. 
Hij werd gevonden in de opgraving van 
Amara-West, ten zuiden van de Soedanese 
hoofdstad Khartoem.  
 

 
 
Toen Michela Binder van de universiteit van 
Durham en haar collega’s van het British 
Museum het skelet onder de scanner leg-
den, ontdekten ze kankerplekken in dijbeen, 
bekken, ruggenwervels, schouderbladen, 
borstbeen, sleutelbeenderen en ribben, 
uitgezaaid vanuit een kanker van weke 
delen. Het is niet meer te achterhalen wat de 
oorspronkelijke kanker was, rapporteren de 
vorsers in het blad Plos One. 
DS. woe. 19.03.2014. 
 
48. (vdv) Neolithische grafheuvels 
Een trip die de moeite loont is een bezoek 
aan de Boyne-vallei. Deze regio op een half 
uurtje ten noorden van Dublin herbergt tal 
van historische en culturele schatten die tot 
de meest waardevolle van Europa behoren. 
Het Brú na Bóinnecomplex opgenomen op 
de Werelderfgoedlijst van de Unesco, geeft 
toegang tot de neolithische grafheuvels van 
Newgrange en Knowth. Deze prachtig 
gedecoreerde tombes zijn zelfs ouder dan 
de piramides van Gizeh.  

En als het weer een beetje meeslaat, kan je 
van op de heuvel van Tara, waar ooit de 
koningen van Ierland zetelden, maar liefst 
veertien graafschappen overkijken. 
De Zondag  zon:. 23.03.2014 p.39. 
 
 
april 2014 
 
49. Van Dooren P.: Op bezoek bij de 
zeedraak. 
Mosasaurus krijgt een eigen zaal naast de 
dino’s in Museum voor Natuurweten-
schappen in Brussel. 

 

 
 
Mosasaurussen waren zwemmende reptie-
len, een fenomeen dat vandaag niet meer 
bestaat (op de zeeschildpadden na). Ze 
waren tijdgenoten van de dinosaurussen en 
verdwenen ook samen met hen toen een 
reusachtige komeet inslag in de Golf van 
Mexico, 65 miljoen jaar geleden. 
 
Maar het waren geen dino’s. Reptielen en 
dino’s zijn twee takken van dezelfde 
stamboom, maar het lijf van een reptiel 
hangt tussen zijn poten – kijk maar hoe de 
poten van een hagedis of van een reptiel 
naar opzij uitsteken – terwijl de poten van 
een dino onder zijn lijf staan. Een mosa-
saurus had niet echt poten: die waren 
omgevormd tot flippers, maar ze stonden wel 
opzij aan zijn lijf. Een reptiel dus. 
 
De tentoonstelling toont nog andere mosa-
saurussen met daarnaast een viertalige 
uitleg die aangeeft wat voor dieren de mosa-
saurussen waren. Hoe ze hun tanden wis-
selden (zoals een haai), hoe ze prooien 
pakten die groter waren dan hun eigen kop 
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(met een scharnierende kaak zoals slangen), 
hoe ze die prooi vermaalden, hoe ze zich 
voortplantten (met jongen die nog in de 
moeder uit het ei kwamen). Dit alles wordt 
mooi toegelicht in het Museum voor Natuur-
wetenschappen, Vautierstraat 29, Brussel. 
Open 9.30 tot 17u. Weekends en vakantie 
10 tot 18u. gesloten op maandag. 
www.natuurwetenschappen.be 
DS woe.02.04.2014 p.27. 
 
50. Van Dooren P.: Dino’s zijn uitgestorven 
door microben. 
Dat de dinosaurussen plots uitgestorven zijn 
bij een wereldramp, 65 miljoen jaar geleden, 
dat weten we reeds geruime tijd. Maar het 
was niet de enige ramp in hun bestaan, en 
zelfs niet de grootste. 250 miljoen jaar 
geleden, aan het eind van het Perm, schoot 
er ei zo na geen één meer over. Meer dan 
90% van alle bestaande dier- en planten-
soorten in zee uit het biologische pallet, en 
zeker 70% van de landsoorten.  
 
De bekendste slachtoffers zijn mogelijk de 
trilobieten. Dat was al heel lang duidelijk uit 
fossielen en aardlagen waarin ze voorkomen 
– en dan abrupt niet meer voorkomen. De 
oorzaak van de ramp was echter onbekend: 
Op hol geslagen methaanproducerende 
bacteriën of archaea, dienen zich nu aan als 
kandidaat. 
 
Daniel Rothman en collega’s voeren in de 
proceedings of the national Academy of 
Sciences (PNAS) nieuwe argumenten aan 
voor deze thesis. Ze wijzen met een be-
schuldigende vinger naar de methano-
sarcina. Die behoren tot de archaea, een 
groep eencelligen die gespecialiseerd zijn in 
overleven rond vulkanen, zouten en geisers. 
Ze werden lang met de bacteriën verward, 
maar verschillen er fundamenteel van.  
 
De Methanosarcina produceerden methaan 
(hetzelfde aardgas dat vandaag uw ver-
warmingsketel aandrijft), en methaan is een 
uitstekend broeikasgas. Hun biologisch 
succes, met een massale uitstoot aan 
dergelijke gassen ten gevolg, lag mogelijk 
aan de basis van de massale sterfte van een 
groot aantal dieren en planten rond 250 
miljoen jaar geleden. 
DS do. 03.04.2014 p.D9. 

 
51. Van Dooren P.:Soldatenleed is tijdloos. 

 

 
 
Een Amerikaanse student slaagde erin om 
een verkruimelde papyrus aaneen te 
puzzelen tot een brief van een Egyptische 
soldaat. Deze brief werd opgegraven in de 
Oud-Egyptische stad Tebtunis, ingeschre-
ven in een catalogus en opnieuw aan tijd en 
stof overgeleverd, wegens in te slechte 
staat. Tot de student Grant Adamson aan de 
Brigham Young Universiteit hem toegewe-
zen kreeg als zomerproject. 
Aurelius Pollion schreef in het Grieks, want 
hiërogliefen werden al honderden jaren niet 
meer gebruikt in brieven. Grieks was ook de 
taal van de Egyptische administratie, hoewel 
de meerderheid van de bevolking in het 
dagelijks leven Oud-Egyptisch sprak.  
DS 03.04.2014 p.D9. 
 
52. (pvd): Papyrus met “VROUW VAN 
JEZUS” is oud “ maar … 

 
Een in 2012 opgedoken stuk papyrus waarin 
Jezus het heeft over “mijn vrouw” is alvast 
antiek. Maar is het ook echt? 

http://www.natuurwetenschappen.be/
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Een stuk papyrus bekend als het ”Evangelie 
van de vrouw van Jezus” werd in 2012 op 
een congres in Rome voorgesteld.  
 
Harvard-historica King zei in een interview 
dat ze overtuigd is van de echtheid van de 
tekst. “Maar dat wil nog niet zeggen dat 
Jezus getrouwd was, wel dat de vroege 
christenen debatteerden over celibaat, 
huwelijk, seks en leerlingschap”. King kan 
zich ook vinden in een andere interpretatie 
die zegt dat het over de “bruid van Christus” 
gaat, de Kerk.  
DS we. 12-13.04.2014 p. C5. 
 

 
 
53. Van Dooren P.: Romeinen gingen niet 
ten onder aan lood. 
De Romeinen stierven dan toch niet uit door 
loodvergiftiging. Daarvoor bevatte hun lei-
dingwater niet genoeg lood, zo blijkt uit 
nieuw onderzoek. 
 
Het drinkwater in het oude Rome werd via 
met lood beklede aquaducten en een 
uitgebreid loden buizenstelsel tot bij de 
stadsbewoners gevoerd. Daardoor moet het 
tot honderd keer meer lood hebben bevat 
dan het originele water uit de bron, kilo-
meters verderop. Dat hebben Franse, Britse 
en Amerikaanse onderzoekers ontdekt. Ze 
hebben daarvoor naar lood geboord in de 
ondergrond van Portus, een zeehaven in de 
buurt van Rome. 
DS do. 24.04.2014 p. D8. 
 
 
mei 2014 
 
54. Vanlierde K.: Vuurstenen en 
dierenhuiden 

In het indrukwekkende museumgebouw, 
gelegen in het hartje van Tongeren, kan de 
hele familie kennis maken met de manier 
waarop onze voorouders als jagers - 
verzamelaars leefden. De steentijd was een 

primitieve harde tijd, die we ons op heden 
misschien nog moeilijk kunnen voorstellen. 
 
In de donkere zalen die met boomstammen, 
hoekjes en indirecte verlichting enigszins het 
effect van grotten bij fakkellicht oproepen, 
vindt de bezoeker een uitgebreide collectie 
voorwerpen uit de steentijd. Je komt oog in 
oog te staan met een levensgrote oeros, 
maar ook de poolhaas met zijn korte oren en 
de saiga - antilope zijn interessante 
verschijningen. 
 
De opgezette dieren zijn afkomstig van het 
Brusselse Museum voor Natuurwetenschap-
pen, dat zijn medewerking verleende aan de 
tentoonstelling en ook veel educatieve weet-
jes en diorama’s ter beschikking stelde. De 
creatieve meerwaarde van deze expo ligt in 
de workshops, die tot stand kwamen met 
medewerking van de Luikse Préhistosite van 
Ramioul.  
 

 
 
Zo’n assegaai (zo heet de speer echt) is veel 
langer dan je denkt (2m.) en de speerdrijver 
waarmee je hem lanceert, vraagt behoorlijk 
wat concentratie én oefening om goed te 
gebruiken. Speerwerpen is een eerste pre-
historische discipline die de bezoekers van 
deze expo kunnen oefenen. Je kan ook zelf 
silex en huiden bewerken en vuur maken. 
Voor dit laatste heb je de juiste ingrediënten 
nodig: een gedroogde tondelzwam, een silex 
en een pyriethoudende steen, stro en hout. 
Van de gedroogde zwam rasp je een bedje 
van poeder. Daarin kunnen de vonken die je 
krijgt door met de silex op pyriet te slaan, 
even blijven smeulen. Dat smeulende 
tondelpoeder breng je dan voorzichtig over 
naar een nestje van stro. Aanblazen, en op 
de rook volgen snel echte vlammen.  
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De tentoonstelling “Doe de prehistorie” is 
ondergebracht op de tweede ondergrondse 
verdieping van het museum. Zo kunnen 
bezoekers die eerst de tijdelijke tentoon-
stelling bezoeken, nadien telkens een 
verdieping stijgen en zo mooi de lijn van de 
tijd volgen. Het begin van de permanente 
tentoonstelling van het Gallo - Romeins 
Museum gaat immers ook over de 
prehistorie en sluit dus wonderwel aan. Van 
daaruit evolueert de bezoeker met de 
geschiedenis mee naar de brons- en ijzertijd. 
Uiteraard komen ook de Romeinse cultuur, 
en daarin de historische rol van Tongeren, 
uitgebreid aan bod. 
 
“Doe de prehistorie “ nog tot 31 augustus 
2014 in het Gallo-Romeins Museum, 
Kielenstraat 15, Tongeren, 
www.galloromeinsmuseum.be  
De Bond vr. 16.05.2014 p.4 
 
55. (VMMA): 12.000 jaar oud skelet van 
tienermeisje ontdekt 
Duikers hebben een meer dan 12.000 jaar 
oud skelet van een tienermeisje gevonden in 
een ingewikkeld grottenstelsel onder de 
Yucatan jungle in Mexico. Ze vonden “Naia” 
genoemd naar de Griekse waternimf, in één 
van de grotten op ongeveer 40m diepte. 
 
Wetenschappers hopen dat ze met de 
vondst van het skelet en het DNA meer te 
weten kunnen komen over de eerste Ameri-
kanen. Naia was waarschijnlijk 15 jaar toen 
ze in het grottenstelsel, dat zich boven het 
zeeniveau bevond tot het einde van het 
Pleistoceen- tijdperk, een dodelijke val 
maakte. Naast het kleine lichaam (1,47 m) 
van het meisje, vonden ze ook een aantal 
dierenskeletten van onder andere olifant-
soorten. 
HNB. vr. 16.05.2014 
 
56. (bht): Argentijnse boer ontdekt grootste 
dinosaurus ooit.  

 
In het zuiden van Argentinië werden de 
botten blootgelegd van de grootste 
dinosaurus die ooit ontdekt werd. Het beest 
leefde honderd miljoen jaar geleden en woog 
evenveel als veertien Afrikaanse olifanten. 
Een boer uit Patagonië, het zuiden van 
Argentinië, deed de ontdekking van het jaar. 

Toen hij op pad was in de woestijn stuitte hij 
op een gigantisch bot. De archeologische 
dienst van Argentinië werd erbij gehaald, en 
op de plaats werden liefst 150 beenderen 
blootgelegd. Die behoren toe aan zeven 
dinosaurussen en zijn volgens de onder-
zoekers in opvallend goede staat. 
 
Het grootste beest van die groep was liefst 
40m lang – iets wat de onderzoekers 
berekenden op basis van de lengte van het 
dijbeen. “Als het de nek rechtte, torende het 
hoofd 20m boven de grond uit. Dat is even 
hoog als een gebouw met zeven 
verdiepingen” vertelden de onderzoekers 
aan de BBC. “Het dier woog liefst 77 ton, 
even veel als 14 volwassen Afrikaanse 
olifanten”. 
 

 
 

Die 77 ton is 7 ton meer dan de 
Argentinosaurus, die tot nu toe het record 
van zwaarste dier op aarde had. De 
Argentinosaurus werd ontdekt in 1987, 
eveneens in Patagonië en kwam uitgebreid 
aan bod in de prestigieuze tv-serie Walking 
with Dinosaurs. Het dier dat nu ontdekt werd 
heeft een gelijkaardige bouw: lange nek, 
lage staart, en staande op vier poten. Maar 
de onderzoekers geloven wel degelijk dat 
het een nieuwe soort is. 
Een naam is er nog niet. “ Die zoeken we 
nog”, zeggen de onderzoekers. ”De naam 
zal deze regio eren en ook de landbouwers 
die ons op de hoogte brachten van de 
ontdekking”. 
HNB ma. 19.05.2014 p.16 
 
 
juni 2014 
 
57. (BCL) Archeologisch onderzoek aan 
bedrijventerrein in Ruiselede. 
De archeologische werken aan het be-
drijventerrein in de Bunding-, Kapelle-, 
Poeke- en Aalterstraat  in Ruiselede zijn 
gestart. Acht archeologen zullen tot 

http://www.galloromeinsmuseum.be/
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september 2014 aan de slag zijn. De WVI is 
ondertussen gestart met het infrastructuur-
dossier en ook de bouwvergunning voor het 
bedrijventerrein wordt voorbereid.  
 
“Het gaat vooral om sporenonderzoek”, zegt 
burgemeester Greet De Roo (RKD). “Het 
onderzoek kost handenvol geld. Die kosten 
worden betaald door de West-Vlaamse 
intercommunale, maar dat zal natuurlijk 
doorgerekend worden naar de klanten die 
een stuk grond voor hun bedrijf willen kopen. 
Ik betreur dat”. 
HNB. woe. 04.06.2014 p.19 
 
58. (TVB): Oudste broek ter wereld nog 
steeds hip na 3000 jaar. 

 

 
 

Dit is geen hippiebroek die u kan kopen in 
één of andere trendy klerenwinkel. Deze 
broek is 3000 jaar oud en werd gedragen 
door nomadische herders uit Centraal-Azië. 
Hij werd onlangs ontdekt, toen onderzoekers 
de stoffelijke overschotten van twee herders 
opgroeven uit hun tombes, in het westen van 
China. De broek zou ideaal geweest zijn als 

bescherming voor het lichaam bij het 
paardrijden. Het kledingstuk bestaat uit drie 
bruinkleurige wollen doeken die aan elkaar 
zijn genaaid: één stuk voor elk been, en één 
doek voor het kruis. 
HLN: woe 04.06.2014 p. 15. 
 
59. X.: Smeltende gletsjers leggen dino’s 
bloot. 
Wetenschappers hebben in Chili resten van 
46 dinosaurussen gevonden. Doordat enkele 

gletsjers smolten, werd het massagraf bloot 
gelegd. In de Torres del Plaine Nationale 
Park, werden de skeletten van tientallen 
prehistorische wezens van wel vijf meter 
groot ontdekt. De experten schatten de 
overblijfselen ongeveer 99 miljoen jaar oud. 
Dat is rond de periode dat de dinosaurussen 
ook van de aardbol verdwenen. Deze ichtyo-
saurussen, een soort van vis-achtige-
hagedissen, vormden een groep van grote 
en snel zwemmende reptielen die leefden in 
het  Mesozoïcum, tussen de 65 en 195 
miljoen jaar oud. De overblijfselen van de 
dieren bleven goed bewaard omdat ze onder 
een dikke laag sedimentgesteente lagen. 
Knack woe. 04.06.2014. 
 
60. (PVH) Ruim honderd Duitse granaten 
gevonden op woonwijk. 
Een aannemer die grondwerken uitvoerde 
op een terrein naast de woonwijk Bunderhof 
in Sint-Eloois-Winkel stootte op dinsdag-

avond 3 juni op een honderdtal Duitse 
handgranaten uit W.O. I. Die lagen in een 
ondergrondse bunker gestockeerd. Woens-
dag ochtend 4 juni, kwam de ontmijnings-
dienst DOVO ter plaatse om de hand-
granaten te verwijderen. De brandweer 
stond dan weer in om de bunker watervrij te 
houden. 
De Weekbode Krant van West-Vlaanderen 
regio vr. 06.06.2014 p.6 
 
61. Van Regenmortel J.: “Ik ben 150 miljoen 
jaar te laat geboren”. 
Belg bouwt mee aan levensgrote replica van 
“zijn” dinosaurus die hij zelf ontdekte. 
Op zijn zesde wist Christophe Hendrickx (nu 
31 jaar) het al: “Later ontdek ik een nieuwe 
dinosaurussoort”. Drie maanden geleden 
maakte de Belgische paleontoloog zijn 
jongensdroom waar. Hij vond de grootste 
Europese vleeseter ooit. In Duitsland wordt 
het eerste levensgrote model van zijn dino 
gemaakt. 
 
Op maandag 23 juni wordt de levensgrote 
replica van Torvosaurus Gurneyi in 
wereldprimeur onthuld op Expo Dino 
Adventure in het Centraal Station van 
Antwerpen. Vanaf 25 juni is hij te 

bezichtigen. www.expo-dino-adventure.be  
HNB. zat. 14.06.2014 p.18-19. 
 

http://www.expo-dino-adventure.be/
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juli 2014 
 
62. (pli): Pas ontdekt en al meteen gestolen 
In Ieper is een emmer van 2000 jaar oud 
ontdekt en al de volgende dag gestolen. 
“Zonder de juiste behandeling gaat hij voor 
altijd verloren” zeggen de archeologen. Het 
gaat om een goed bewaarde emmer uit de 
eerste eeuw na Chr. Ook het hengsel en een 
deel van het touw waren bewaard.  
 

 

Een soortgelijke emmer uit Wijnegem. 

 
De archeologen hadden de emmer aan-
getroffen op een diepte van 3,5m, tijdens 
hun onderzoek van een Romeinse waterput 
aan de Pilkemseweg. Ze dekten hem goed 
af, met de bedoeling hem daags nadien te 
ontgraven, maar de volgende dag bleek de 
emmer al verdwenen. Duidelijke sporen 
wijzen erop dat iemand in de put afdaalde 
om ernaar te graven. De archeologen 
lanceren nu hun oproep om deze voor de 
Westhoek unieke vondst terug te bezorgen. 
“Zonder goede maatregelen in de komende 
weken dreigt de emmer voorgoed verloren te 
gaan, nu hij na bijna 2000 jaar weer aan de 

lucht is blootgesteld” aldus archeoloog Jan 
Decorte. 
 
De emmer had een blikvanger kunnen 
worden van het toekomstige stedelijk 
museum van Ieper. Hij kan worden 
afgegeven in het stadhuis van Ieper of bij de 
vereniging Archeo 7 in Kemmel.  
HNB. do. 03.07.2014 p.16 
 
Idem: (pli): 2000 jaar oude Romeinse emmer 
ontvreemd.  
DS. do. 03.07.2014 
 
63. (mma) Diepe put blijft mysterie. 
Het grote gat dat op donderdag 3 juli in het 
wegdek van de Alveringemse gemeente te 
Oeren ontstond, is voorlopig weer dicht. 

Tijdens het weekend van 5-6 juli was het 
kruispunt van de Oerenstraat en de 
Landbouwersstraat weer open voor het 
verkeer.  
 
Archeoloog Marc Dewilde onderzocht 
intussen de twee meter diepe put, die 
verstevigd werd met een houten constructie. 
“Ik heb er geen flauw idee van wat die 
houten schacht voorstelt of van wanneer hij 
dateert” zegt Marc Dewilde. “Wat de functie 
van deze schacht was, zal wellicht voor altijd 
een mysterie blijven”.  
HNB woe. 09.07.2014 p.21 
 
 
De Bond 
DS= De Standaard 
DW = De Weekbode Krant van West-Vlaanderen 
De Zondag 
HLN = Het Laatste Nieuws 
HNB = Het Nieuwsblad 
Knack
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ARCHEO-TENTOON  

 

 
                                               
 
Samenstelling: Jozef Goderis 
 

 
 

België 
 
ATH 
t/m 23.11.2014 
Zone d’Activités Archéologiques 

Espace gallo-romain, rue de Nazareth 2, 
7800 Ath. 
tel. 68.26.92.33 
 

BRUGGE 
14.10 t/m 22.02.2015 
Oorlog in beeld - Brugge in oorlog 
100 jaar na de bezetting door de Duitsers 
herdenkt Brugge de Groote Oorlog. Het 
project ‘14-18, Oorlog in beeld – Brugge in 
oorlog” brengt met een historische tentoon-
stelling het verhaal van de bezette stad. 
Curator Prof. Sophie De Schaepdrijver 
kadert de rol van Brugge in een 
internationale context met foto’s, affiches en 
unieke objecten. 
 
Daarnaast brengen Magnumfotograaf Carl 
De keyzer en auteur David Van Reybrouck 
twee fototentoonstellingen. Ze selecteren 
100 beklijvende foto’s uit archieven wereld-
wijd. Een tweede fototentoonstelling geeft je 
een hedendaagse kijk op oorlog en her-
denking door de lens van Carl De Keyzer en 
negen buitenlandse Magnumfotografen. Ze 
benaderen het thema elk op hun manier en 
vanuit hun eigen achtergrond. 
www.brugge1418.be  

Stadshallen Brugge 
 
BRUSSEL 
1. t/m 30.09.2014 
Titanic. The Artefact Exhibition 
Voorwerpen en verhalen van passagiers van 
de Titanic, vergaan in 1912. Luxeartikelen en 
spullen gingen verloren. Er werden acht 
expedities naar het wrak ondernomen. 
Geborgen voorwerpen vertellen iets over de 
passagiers. 
Paleis 2 van Brussels Expo. Dagelijks van 
10 tot 18u, op donderdag tot 21 uur. 
Gesloten op dinsdag. Tickets kosten €15, 
een gezinskaart €50.  
Meer info 070.79.00.70 www.expo-titanic.be  
 

 
 
2. 14.11.2014 – 15.03.2015 
Lascaux  
Dit najaar wordt de spectaculaire derde 
reconstructie van de grot van Lascaux in de 
Dordogne, Frankrijk, de Jubelparkten-
toonstelling. Die wordt wel eens de Sixtijnse 
kapel van de prehistorie genoemd. De 
tentoonstelling is gepland in de grote 
expohal van het museum.  

http://www.brugge1418.be/
http://www.expo-titanic.be/
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Jubelparkmuseum, Jubelpark 10, 1000 
Brussel. 
Dinsdag tot zondag, 10u-17u 
Gesloten op maandag, 25 december en 1 
januari, € 10 - € 7 - € 4. 
http://www.kmkg-
mrah.be/nl/expositions/lascaux  
 
DOORNIK 
4.10.2014 - 16.03.2015 
Le Kemmelberg – des premiers 
chasseurs aux princes celtes 
Deze tentoonstelling zal ook objecten van de 
V.O.B.o.W. bevatten.  
Musée d'Archéologie  
Rue des Carmes, 8  
7500 Tournai 
www.tournai.be/musee-archeologie 
 

 
 
 
ENAME 
t/m 31.11.2014 
De Erfenis van Karel de Grote (814-2014)  
Volgende V.O.B.o.W. bus- excursie 
daarheen op zondag 5 oktober 2014 
 

 
 
De tentoonstelling vertelt het onvertelde 
verhaal van Karels erfenis die mee aan de 

basis lag van Europa’s eeuwenlange 
verdeeldheid. 
Provinciaal Erfgoedcentrum 
Lotharingenstraat 1, 9700 Ename, 
055/30.90.40 www.pam-ov.be  
 

KOKSIJDE 
t/m 03.08.2014 
Vroeger oud, nu nieuw: 15 jaar 
aanwinsten. 

De tentoonstelling vertelt ons meer over de 
invloedsfeer van de abdij en de context 
waarbinnen de abten functioneerden. 
Abdijmuseum Ten Duinen - 1138 
Koninklijke Prinslaan 6-8, 8670 Koksijde. 
058/53.39.50 www.tenduinen.be  
 
LEUVEN 
t/m 01.09.2014 
Kunst en cultuur in tijden van conflict 
M-Museum Leuven 
L. Vanderkelenstraat 28 
 
MAASEIK 
t/m 31.08.2014 
Pijn en heling tijdens W.O.I 

Regionaal Archeologisch museum (RAM) 
Apotheekmuseum. In het RAM ontdek je 
welke invloed de “Grote Oorlog” heeft gehad 
op de Maaseikenaar en de Maaslander. 
Markt 45, 3680 Maaseik 
089/ 56.68.90, www.maaseik.be  
 
MORLANWELZ 
t/m 30.11.2014 
Trésor? Trésor? Archéologie au coeur de 
l’ Europe 
Musée royal de Mariemont, Chaussée de 
Mariemont 100, 7140 Morlanwelz 
tel. 64.21.21.93 . 
 
OUDENAARDE 
t/m 30.11.2014 
WO I Oudenaarde – Stad onder vuur 
Oudenaarde was de laatste stad waarop het 
terugtrekkende Duitse leger zijn woede 
botvierde. 
Markt, 9700 Oudenaarde. tel. 055/31.72.51. 
www.mou-oudenaarde.be  
 
ROESELARE 
t/m 31.12.2014 
Beveren onderste boven 
Collectie van de familie Naert – Sagaert. 

http://www.kmkg-mrah.be/nl/expositions/lascaux
http://www.kmkg-mrah.be/nl/expositions/lascaux
http://www.tournai.be/musee-archeologie
http://www.pam-ov.be/
http://www.tenduinen.be/
http://www.maaseik.be/
http://www.mou-oudenaarde.be/
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Blikvanger: montages van een Gallo-
Romeinse kruikamfoor uit de 2de eeuw. 
Realisatie: V.O.B.o.W. & WAR in 
samenwerking met de Dienst Cultuur 
Roeselare. 
Gratis toegang tijdens de kantooruren van 
de Dienst Cultuur. Elke werkdag van 8.30 tot 
12u. en op maandagnamiddag ook van 14 
tot 18u. 
tel. Dienst Cultuur 051/26.24.00  
cultuur@roeselare.be  
en Jozef Goderis 051/22.27.20 
www.vobow.be  
 

 

Beveren onderste boven op Erfgoeddag 27.04.2014 
inkomhal stadhuis Roeselare  

foto Bram Brouckaert 

 
TONGEREN 
t/m  31.08.2014 
Doe de Prehistorie! 

Een belevenisvolle uitstap voor het hele 
gezin. Je maakt speels kennis met het harde 
leven van de jagers-verzamelaars, pakweg 
10.000 jaar geleden. 
Kielenstraat 15, 3700 Tongeren 
012/67.03.32  www.galloromeinsmuseum.be 
 
 

Nederland 
 
AMSTERDAM 
t/m 05.09.2014 
Expeditie Zijderoute 
Schatten uit de Hermitage 
Hermitage Amsterdam, Amsel 51 
 
ASSEN 
t/m 31.08.2014 
Mummies, Overleven na de dood 

Drents Museum, Brink 1 
 

 
 
LEIDEN 
1. t/m 14.09.2014 
Bij nader inzien 
Nieuw onderzoek naar oude opgravingen 
Rijksmuseum van Oudheden 
Rapenburg 28 
 
2. t/m 26.10.2014 
Gouden Middeleeuwen 
Rijksmuseum van Oudheden 
Rapenburg  28 
 
3. t/m 31.10..2014 
Luxor 1960-2010 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Rapenburg 28 
 
 

Frankrijk 
 
ALISE-SAINTE-REINE 
t/m 30.11.20114 
1. Restaurer n’est pas jouer 2. Permis de 
jouer! 
Alesia Muséoparc, 1 route de Trois 
Ormeaux, 21150 Alise-Sainte-Reine. 
tel. 03.80.96.96.23 
 
BLIESBRUCK 
t/m 30.09.2014 
C’était là! Sous nos pieds 

Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim, 1 rue Robert Schuman,  
57200 Bliesbruck. tel. 03.87.35.02.20 
 
CLAMECY  
t/m 29.09.2014 
Chevroches, à la croisée des voies 
antiques 

mailto:cultuur@roeselare.be
http://www.vobow.be/
http://www.galloromeinsmuseum.be/
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Musée d’ art et d’ Histoire Romain Rolland, 
avenue de la République, 58.500 Clamecy 
tel. 03.86.27.17.99 
 
ÉPINAL 
t/m 05.01.2015 
Voyage dans les Vosges antiques 
Musée départemental d’ art ancien et 
contemporain, 1 Place Lagarde, 88.000 
Épinal. 
tel. 03.29.82.20.33 
 
GRAND 
t/m 14.11.2014 
Grand, ville mystérieuse. 
Site archéologique de Grand, 4 rue de la 
Mosaïque, 88.350 Grand. 
tel. 03.29.06.77.37. 
 
JUBLAINS  
t/m 21.09.2014 
Sur les rails de l’histoire. 

Découvertes archéologiques. Le long du 
tracé de la ligne à grande vitesse Bretagne-
Pays de la Loire.  
Musée archéologique départemental de 
Jublains, 13 rue de la Libération 53160 
Jubilains. tel. 02.43.58.13.20 
 
LE CAP D’AGDE 
t/m 21.09.2014 
Embonne Fortune, entre mer et volcan. 
Musée de l’ Éphèbe et d’ Archéologie sous-
marine, Mas de la Clape, 34300 Le Cap d’ 
Agde. 
tel. 04.67.94.69.60 
 
LILLE 
t/m 30.09.2014 
Par delà l’ horizon. Sociétés en Manche et 
mer du Nord, il y a 3500 ans 
Canopé de l’academie de Lille, 31 rue Pierre 
Legrand, 59030 Lille. 
tel. 03.59.0312.00 
 
LOUVRE 
t/m 21.09.2014 
Archeoville: Roissy, des Gaulois à de 
Gaulle. 
Archea, 56 rue de Paris, 95380 Louvres. 
tel. 01.40.36.84.32 
 
MARSEILLE 
t/m 25.08.2014 

Splendeurs de Volubilis. Bronzes 
antiques du Maroc et de Méditerranée. 

Musée des Civilisations de l’ Europe et de la 
Méditerranée, 1 esplanade du J4,  
13002 Marseille.  tel. 04.84.35.13.13 
 
MOULINS 
t/m 21.09.2014 
Le retour des momies 
Musée Anne de Beaujeu, 5 place du Colonel 
Laussedat, 03000 Moulins. 
tel. 04.70.20.48.47 
 
PARIS 
t/m 31.12.2014 
Sur les traces des premiers Parisiens 
Hotel Carnavalet, 23 rue de Sévigné, 75003 
Paris. tel. 01.44.59.58.58 
 
ROANNE 
t/m 11.11.2014 
Arkeo, quand l’ homme construit son 
passé. 
Musée des Beaux-Arts et d’ Archéologie 
Joseph Déchelette, rue Anatole France 
42.300 Rouanne. tel. 04.77.23.68.77 
 
ROISSY 
t/m 21.09.2014 
Archéoville: Roissy des Gaulois à de 
Gaulle. 
 
Archea, pôle archéologique de la 
communauté d’ agglomération de Roissy, 
56 rue de Paris, 95380 Louvres tel. 
01.34.09.01.02. 
 
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX 
t/m 15.02.2015 
Arts des villes, arts des champs en 
Tricastin. 
Musée d’ Archéologie tricastine, place 
Castellance, 26130 Sint- Paul-Trois-
Châteaux. 
tel. 04.75.96.92.48 
 
STRASBOURG 
t/m 31.12.2014 
A L’est, du nouveau! Archéologie de la 
Grande Guerre en Alsace et en Lorraine. 
Musée archéologique, Palais Rohan, 2 place 
du Chateau, 67000 Strasbourg. 
tel. 03.88.52.50.00 
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TOULOUSE 
t/m 21.09.2014 
Permis de construire. Des Romains chez 
les Gaulois. 
Musée Saint-Raymond, Musée des 
Antiques, 1ter place Saint-Sernin, 31.000 
Toulouse. 
tel. 05.61.22.31.44 
 
YZERON 
t/m 26.10.2014 
Les quatre aqueducs romains de Lyon. 
Maison d’ expositions de L’Araire, 23 rue de 
la Cascade, 69.510 Yzeron. 
tel. 04.78.45.40.37.  laraire@wanadoo.fr 
 
 

Duitsland 
 

 
 
AKEN  
in teken van Karel de Grote 
t/m 21.09.2014 
Tentoonstellingstrilogie: drie tentoonstel-
lingen op drie verschillende locaties: Behalve 
historische objecten uit de eigen collectie 
worden ook talrijke belangrijke bruiklenen uit 
internationale musea en particuliere 
collecties getoond. 
1. Machtscentra: In de Kroonzaal van het 
stadhuis, de vroegere Koningszaal van de 
palts, staan de paltsen van Karel de Grote 
centraal. 
2. Karel de Grote en de kunst. In het 
Centre Charlemagne, een nieuw tentoon-
stellingsgebouw in het centrum van de 
voormalige palts, wordt de bloei van kunst 
en cultuur in de Karolingische tijd, zichtbaar 
gemaakt aan de hand van kostbare 
kunstschatten. 
3. Verloren schatten: In de Domschatz-
kammer (Dommuseum), vlak bij de 
Karolingische Mariakerk worden kostbare 
voorwerpen uit de Karolingische  en middel-

eeuwse kerkschatten getoond die speciaal 
voor deze gelegenheid zijn terug gekeerd. 
 
KONSTANZ 
1. t/m 21.09.2014 
Das Konstanzer Konzil 

Weltereignis des Mittelatlers 1414-1418 
Konzilgebäude in Konstanz, Hafenstrasse 2 
 
2. t/m 05.10.2014 
Romer, Alamannen, Christen 
Frühmittelalter am Bodemsee 
Archäologisches Landesmuseum, 
Benediktinerplatz 5 
 
MUNCHEN 
t/m 31.08.2014 
Ötzi 2.0. Neues von der Elsmumie 

Archäologische Staatssammlungen 
München, 
Lerchenfeldstrasse 2 
 
ROSENHEIM 
t/m 23.11.2014 
Inka – Kôninge der Anden 
Ausstellungszentrum Lokschuppen 
Rosenheim 
Rathausstrasse 24 
 
SCHLESWIG 
t/m april 2015 
Das Nydamboot / Nydambaden versenkt – 
entdeckt – erforscht 
Archäologisches Landesmuseum Schloss 
Gottorf, Schlossingel 1 
 
TRIER 
t/m 28.09.2014 
Ein Traum von Rom 
Römisches Stadtleben in 
Südwestdeutschland 
Rheinisches Landesmuseum, Trier, 
Weimarer Allee  
 
XANTEN 
t/m 07.09.2014 
An den Grenzen des Reiches 
Grabungen im Xantener Legionslager am 
Vorabend des Ersten Weltkrieges. 
LVR-Römermuseum, Siegfriedstrasse 39 
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BOEKBESPREKINGEN 
 

 
Samenstelling: Jozef Goderis 

 
 

 
Safran publiceert in samenwerking met het 
Museum van Mariemont een wetenschap-
pelijke cataloog  als leidraad bij de tentoon-
stelling “Trésor? Trésor!”. Tentoonstelling t/m 

30 november 2014. Beschouw dit boek als 
een toelichting voor de bezoeker. Het laat 
hem toe zich te verdiepen in een ruimere 
thematiek. 
Archeologen, onderzoekers, professoren 
aan de universiteiten en specialisten hebben 
samengewerkt aan deze uitgave met 
speciale aandacht voor het actuele 
archeologisch onderzoek. Het werk bevat 

klare en bondige teksten en talrijke 
kwaliteitsvolle illustraties. 
 
In het eerste deel “l’oeuvre du temps” kan de 
lezer een twaalf - tal bijdragen overlopen die 
aansluiten bij de diverse perioden die in de 
tentoonstelling worden voorgesteld. Er wordt 
verwezen naar contexten, chronologie en 
voetnoten. 
 
In het tweede deel “Trésor d’ Humanité” zijn 
de voorwerpen en sites het vertrekpunt voor 
verdere studie binnen diverse 
wetenschappelijke disciplines: begrip van 
historische feiten, aardrijkskunde, 
cartografie, experimentele archeologie, 
studie van kunstuitingen, bouwkunst, 
archieven en iconografie.  
 
Al deze elementen dragen bij tot een 
waardevol informatief geheel. 
 

Oorlog onder Water 
 

Eerste studie over duikbotenstrijd tijdens 
W.O.I 
Op basis van zijn onderzoek naar wrakken 
van duikboten in de Zuidelijke Noordzee, 
geeft onderwaterarcheoloog Tomas Termote 
een unieke kijk in de bloedige strijd die 
gevoerd is met onderzeeërs. 
 
Oorlog onder water geeft je het verhaal van 
een overzicht van de infrastructuur en de 
bemanning, tot het leven aan boord van de 
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U-boten, hun belang in de oorlog en de 
zware verliezen aan beide kanten. Voor het 
eerst wordt ingezoomd op dit boeiende stuk 
oorlogsgeschiedenis.  
 

 
 
De auteur 
 
Maritiem archeolooog Tomas Termote is een 
geboren en getogen Oostendeaar. Hij 
studeerde met grote onderscheiding als 
licentiaat af aan de Katholieke Universiteit 
Leuven met een licentiaatsverhandeling over 
de Duitse onderzeebootwrakken  in de 
Noordzee. 
 
Daarna zette hij zijn studies verder in 
Engeland waar hij het diploma van 
onderwaterarcheoloog verwierf. Als 
geoefend duiker onderneemt Tomas 
Termote samen met zijn vader Dirk en een 
team van enthousiaste medewerkers duik-
expedities op de vele oorlogswrakken die de 
bodem van de Noordzee kenmerken. Samen 
ontdekken ze heel wat nieuwe wrakken. 
Eerder gaf hij bij Davidsfonds Schatten en 
scheepswrakken (2009) uit, wat het resultaat 
was van bijna 5000 duiken van twee 
generaties gedurende de laatste 30 jaar. 
 

 
 
Schatten en scheepswrakken is een 
gedetailleerd naslagwerk dat een volledig 
overzicht geeft van alle wrakken in onze 
territoriale wateren. Het werk is aangevuld 
met spectaculaire onderwaterfotografie, 
zeekaarten, schetsen en dieptescans. 
 
Info: 352 pagina’s, formaat: 19,5 x 25cm; 
NUR 689, prijs € 37,50 ISBN: 978 90 5908 
526 8 
Davidsfonds Uitgeverij, Pers en Promotie, 
Annick Van den Eynde 016/310.600  
Annick.van.den.eynde@davidsfonds.be . 

 
 
ABC van het vrijwilligerswerk in 
de erfgoedsector 
 
Vrijwilligerswerk is belangrijk. Dit is zeker zo 
voor de erfgoedsector. Dagelijks zetten 
duizenden erfgoedvrijwilligers  zich in voor 
de zorg voor en ontsluiting van het erfgoed. 
Denk daarbij aan alle actieve leden en 
bestuursleden binnen de meer dan 1500 
erfgoedverenigingen in Vlaanderen.  
 
Daarnaast zijn er de talloze vrijwilligers die 
zich engageren voor musea, monumenten, 
archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken, erf-
goedcellen. Dit engagement is onschatbaar 
en onmisbaar. 

mailto:Annick.van.den.eynde@davidsfonds.be
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Dit ABC biedt een overzicht van de 
belangrijkste tendensen en verschuivingen in 
het vrijwilligerswerk en de mogelijkheden 
ervan voor erfgoedwerkers. 
 
Elke letter van het alfabet is gewijd aan één 
opvallende of inspirerende tendens of 
praktijk. Bv: A: Actievrijwilliger  B: Betrok-
kenheid  C Competenties  D: Digitaal. E: 
Engagement enz. Uit het voorwoord van 
deze brochure: juni 2014 
 
FARO Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed. 
Heemkunde Vlaanderen 
Herita 
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OVERZICHT TIJDSCHRIFTEN 

 
 
Op de leestafel, samenstelling Jozef Goderis 
 
ARCHEOLOGIA 
nr 521 mei 2014  
 
Perez C.: Roanne: L’ inventation de l’ 
archéologie. Arkeo, un hommage à -Joseph 
Déchelette 17-25. 

Joyeux P. et al.: Orléans, 25 ans de 
découvertes, 27-39. 

Fabrizio F. & Tuccinardi M: Pompéi. Le 
pagus Felix Suburbanus, 41-47. 

Fuganti D.: Catal Höyük. Il y a 9000 ans, une 
ville neolithique, 49-55. 

X., Chantiers de fouilles, 57-72. 

 
nr 522 juni 2014 
 
Man-Ester E & Paillet P.: L’ art Magdalénien, 
16-31. 

Mansuy L. & Passard-Urlacher F. & Piningre 
J. F.: Du Jura aux sources du Danube, 32-

41. 

Morel-Deledalle M.: Spendeurs de Volubilis, 
42-49. 

Postel B.: Mousquetaires, 51-57. 

 
DOSSIERS d’ ARCHÉOLOGIE 
nr 363 mei-juni 2014 
 

Moyen Âge. Les premiers Édifices Chrétiens 
Lyon, Poitiers, Grenoble, Cluny, Genève … 
 
De oorsprong van onze hedendaagse 
steden, liggen vaak verborgen onder de 
kerken en de geschiedenis ligt beschermd 
onder de gebouwen. Dit nummer van 
Dossiers d’ Archéologie presenteert de 

specifieke methodes, die door de 
archeologen werden op punt gezet om de 
christelijke gebouwen uit de middeleeuwen 
te bestuderen en naar waarde te schatten. 
 
 
ARCHEOLOGIE MAGAZINE 
GESCHIEDENIS – CULTUUR – 
EXPOSITIES  REIZEN 
 
02. 2014 Themanummer: De vroege 
middeleeuwen in de Lage landen. 
 
Vermeulen J: Archeologie op de berg 
Nemrud. 

Eindpublicatie van Herman Brijder over 
Nederlandse expeditie, 6-9. 

Kruyff L.: Eetsporen. Een koninklijke 
papkom, 10-11. 

Heger S.: Stobi: parel van de Macedonische 
archeologie, 12-15. 

Verhart L.: Venus, 16-18. 
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De vroege middeleeuwen in de Lage Landen 

Willemsen A.: Gouden middeleeuwen in 
Leiden.  

Verrassende kennismaking met de 
Merovingische wereld, 20-26. 

Lichtenberg L.: Stadsarcheologie Aken en 
Provinciaal Erfgoedcentrum Ename: 

De Karolingische Renaissance. 
Tentoonstellingen geven glans aan het Karel 
de Grote-jaar, 27-34. 

X.: Zeldzame muntschat onder het Domplein 
in Utrecht, 36-37. 

Dekeersmaeker M.: Aflevering 15: Sporen 
van een ver verleden.  

De Iran-Oman connectie, 38-39. 

De Korte J.: Zwitserland: Unesco-
werelderfgoed en beren langs de Aare, 52-
55. 

 
DE MUNTKLAPPER 
nr 83  juli-augustus-september 2014 
Pasmans P.: Ierland:  De penningen van een 
whiskystokerij uit Limerick, 1-6. 
 
ERFGOED ROESELARE 
Jaargang 3 – nr 2: juni – juli –augustus 2014   
 
Hoornaert G. (†): Het Mezegemgoed en de 
Mezegemmolen, 55-66. 

Coghe G.: Het Juul De Windemonument in 
Westrozebeke, 67-75. 

Crombez K.: Papieren noodgeld in Beveren, 
Rumbeke en Oekene tijdens de Eerste 
Wereldoorlog (1914-1918), 76-89. 

Goderis J.: Rokersverenigingen in 
Roeselare, 90-109. 

18. De Lustige Rookers. 19. Rokersclub in 
café De Tumulus. 20. Rokersclub in café ’t 
Nieuw Slachthuis. 21. De Lichte Rokers. 22. 
Na arbeid de pijp en de leute. 

Goderis J.: V.O.B.o.W. - Excursie Karel de 
Grote, 110 

Vanneste S.: Roeselaarse Erfgoedkalender, 
111. 

 
IN DE STEIGERS 

21ste jaargang 2014 nr 1 
 

Themanummer: Stijn Streuvels 
 
NUMISMATICA BRUGGE EN HET VRIJE 
24ste jaargang nr 6 juni 2014 
  
Vannieuwenhuyse K.: Erfgoeddag 2014,  

165 

Claes L.: Romeinse munten in de antieke 
literatuur (slot), 170. 

Dauwe G.: Muntcriminaliteit in het 
graafschap Vlaanderen tijdens de Nieuwe 
Tijd (3), 180. 

 
PIJPELOGISCHE KRING NEDERLAND 

Jaargang 37, nr 146, juli 2014 
 
Van Oostveen J.: Een geheel versierd 
product van Jan Moselijn uit Leeuwarden, 5-

6. 
Van der Lingen B.: Een “toertje door de 
Kaapkolonie”, 7. 
De Haan A.: Historische pijpen en nieuwe 
media, 8. 
Bracco Gartner L.: Sigarenmaker, een kunst 
apart, 9-10. 
Hubee B.: De pijpen van Popko Dijksterhuis, 

11-13. 
Stam R.: De bijzondere pijp van Peter 
Heinrichs, 14-15. 
Smiesing P.: Een wandbord met een 
beeldverhaal, 16-19. 
Smiesing P.: De eerste wereldoorlog 
herdacht, 20-26 
Rutten M.: Literatuursignalementen. 27.  

 

Daarin werd onderaan opgenomen:  
In het tijdschrift Erfgoed Roeselare 2013/1-
2-3 en 2014/1-2 verschenen vijf bijdragen 
van Jozef Goderis over 22 pijpen-
rokersverenigingen die floreerden van 1892 
 tot ongeveer 1984 in Roeselare (West-
Vlaanderen). Enkele leuke namen van die 
verdwenen rokersclubs –’t Nuttige bij ’t 
aangename – Wel waken maar niet slapen – 
De onvermoeibare Vlaamsche Rookers – 
Stopt nog eentje –De Lustige Rookers van ’t 
hoekje –De ware vrienden – Na arbeid, pijp 
en leute. Voor meer informatie: 
jozef.goderis@skynet.be 

 

 
   

mailto:jozef.goderis@skynet.be
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V.O.B.O.W.-EXCURSIE: 

DE ERFENIS VAN KAREL DE GROTE 

Jozef Goderis 

 

Tijdens de Karolingische periode (8ste tot 10 de eeuw) en vooral onder het regime van Karel 
de Grote (768-814) beleefde het Frankische Rijk een opleving. Daarvan profiteerden de Lage 
Landen. Deze heropleving uitte zich in de overdracht van de antieke cultuur, wetenschap, 
godsdienst, onderwijs, beeldende kunst, literatuur en architectuur. Zo spreekt men op heden 
van de “Karolingische Renaissance”. 
 
Karel de Grote overleed in 814, in Aken, zijn belangrijkste residentiestad. 1200 jaar na zijn 
dood blikt Europa met respect en bewondering terug op zijn machtigste vorst uit de 
middeleeuwen. In dit jubileumjaar wordt hij herdacht in tentoonstellingen in Aken en Ename. 
 
Karel de Grote sprak Latijn, maar schrijven kon hij niet. Hij 
ondertekende zijn documenten met twee streepjes naast 
een initiaal, uitgetekend door een kaligraaf. Karel was een 
groot man met een gestalte van 1,90m en met een 
scherpe stem. Naar hem werd er geluisterd, vooral als hij 
het definitieve oordeel uitsprak bij moeilijke 
rechtsconflicten. Dit deed hij zowel in zijn paleis als op 
bezoek in de graafschappen. Zo kreeg hij de reputatie van 
een wijs en grootmoedige vorst te zijn. 
 
Ename  
In dit Karelsjaar werd, nabij Oudenaarde, een mooi brokje 
weggelegd voor Ename, gelegen aan de rechter oever van 
de Schelde. Ename werd gesticht in de 10de eeuw als 
grensversterking van het heilig Roomse Rijk van de 
Ottoonse keizers. In dit dorp bevinden zich de ruïnes van 
een Benediktijnerabdij en een intact bewaarde Ottoonse 
kerk met twee koren op de uiteinden van het middenschip. 
Het Provinciaal Archeologisch Museum, gebouwd op de 
fundamenten van de burcht is een ideale plek voor de 
tentoonstelling: “De Erfenis van Karel de Grote”. 

 
 

Oudenaarde, Stad onder Vuur 

De expo “Oudenaarde, stad onder vuur” toont de geschiedenis van Oudenaarde tijdens 
W.O.I, aan de hand van menselijke verhalen. In vier thema’s komen getuigen uit die tijd aan 
het woord: een commandant van de Duitse troepen en de burgemeester van toen, Paul 
Raepsaet. Joseph Braet en Irma Pharazyn waren burgers die door spionage inlichtingen 
doorgaven aan de geallieerde troepen. Tenslotte komt het verhaal van de bevrijding door de 
Amerikaanse soldaten tijdens de “Slag aan de Schelde” in november 1918. 
 
Stadswandeling 
Wij combineren, tijdens onze V.O.B.o.W.- excursie op zondag 5 oktober, de tentoonstelling: 
“Oudenaarde, stad onder vuur” met een historische wandeling. Met onze gids Mevr. Monique 
Emmerechts verkennen we het Oudenaards oorlogsverleden. Deze boeiende wandeling 
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vertelt ons het verhaal van de stad Oudenaarde tijdens W.O. I. Oude foto’s tonen de 
verwoestingen van de stad en het daarmee gepaard gaande menselijk leed. 

 
WIE GAAT ER MEE NAAR KAREL? 
 
Zondag 5 oktober 2014 V.O.B.o.W.- bus – uitstap 
Ename – Oudenaarde: 
 
- 8.30u: start Rumbeke, Sterrebos, Bergeikenstraat 48, 
ten huize van Maria Pype en Jozef Goderis. 

- 9.00u: opstap Kortrijk, Nieuwpoortstraat . 

- 10.00u: In Ename, bezoek aan de tentoonstelling “De 
erfenis van Karel de Grote”. 

- 12.00u: vertrek naar Oudenaarde, middagmaal op de 
markt. 

- 14.00u: stadswandeling o.l.v. gids Mevr. Monique 
Emmerechts. 

- 15.45u bezoek in het stadhuis aan de tentoonstelling 
“Oudenaarde, stad onder vuur”. 

- 17.00u: gezellig samenzijn op de markt. 

- 18.00u: terug naar Kortrijk en Roeselare. 

 

Prijs: €35 (middagmaal niet inbegrepen) 

 

Te storten uiterlijk vóór 15 september 2014 op rekening 
V.O.B.o.W. BE. 22  4669 1679 9147 Bic: KREDBEBB 
p.a. Jos Vanackere, Nieuwpoortstraat 18, 8500 Kortrijk, 
met melding : V.O.B.o.W. excursie Ename -Oudenaarde 
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KORTE BERICHTEN 
 

Infosessies over het nieuwe onroerenderfgoeddecreet 

Op 1 januari 2015 treedt het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet in werking. Dit brengt voor 

overheden, lokale besturen en de privésector tal van wijzigingen met zich mee. Daarom 

organiseert het agentschap Onroerend Erfgoed dit najaar verschillende infomomenten 

waarbij de nieuwe regelgeving wordt toegelicht.  

Lokale besturen, provincie- en gemeentebesturen kunnen terecht op één van de sessies 
in de verschillende provincies. Collega’s van de Vlaamse overheid kunnen terecht op een 
infosessie in Brussel. Voor de professionele sector wordt een extra studiedag in het najaar 
ingericht. Inschrijven voor een sessie is verplicht en kan tot en met 3 september 2014. Meer 
informatie en het inschrijvingsformulier vindt u op de website van het agentschap Onroerend 
Erfgoed: (https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/nieuws/infosessies-nieuwe-
regelgeving/)  

 

Erfgoedbeurs 
 
Zaterdag 22 november 2014: 2de editie  erfgoedbeurs 14-*17u in Miummm Huis van de 
voeding te Roeselare. 

 

Postkaarten 

08.06.2014: Groetjes uit Ajulic, Zuid Italië. Het 

archeologisch museum van Taronto is het mooiste dat ik 

ooit zag. Jef Eloy.  

Op de postkaart: foto (marmeren beeld) van de jonge 

keizer Augustus (27 vóór tot 14 na Chr.) actualiteit 

herdenking. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Genieten van vulkanen, gletsjers en nog zo 
veel natuurschoon in Iceland. 
Christ Naert & Marie-Leen Sagaert, Elien 
Naert. Juli 2014 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/nieuws/infosessies-nieuwe-regelgeving/
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/nieuws/infosessies-nieuwe-regelgeving/
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ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W. – WAR   
 

verder in 2014 
 

Tentoonstelling: 
Beveren onderste boven. 

t/m 31 december 2014 
Lees in dit nummer: Archeo tentoon p. 141-142.        

                              In de Dienst Cultuur, Zuidstraat, 3 Roeselare. 
Vrij toegankelijk op de werkdagen van 8.30u -12u  

en ook op maandag nam. van 14-18u. 
www.vobow.be 

 
***   

 
Volgende V.O.B.oW –excursie 

Zondag 5 oktober 
Busreis naar Ename en Oudenaarde 

Tentoonstelling 
De weg naar Karel de Grote. 

Lees in dit nummer aankondiging p. 150 
 

*** 
 

Zondag  19 oktober (14-18u) 
Buren bij kunstenaars 

 o.m. bij Jozef en Maria Goderis-Pype 
Bergeikenstraat 48, 8800 Roeselare 

Organisatie Provincie West-Vlaanderen 
www.burenbijkunstenaars.be  

 

 
 

*** 
 

http://www.vobow.be/
http://www.burenbijkunstenaars.be/
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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/

