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VOORWOORD 

 

Met onze laatste aflevering van deze 22ste jaargang blikken we terug op onze sterk 
gewaardeerde en bezette excursie naar Ename en Velzeke. In de voormiddag werden we 
rondgeleid in een pracht van een tentoonstelling door een gids met kwaliteiten, zelden 
meegemaakt. In de namiddag opteerden we voor een alternatief programma en lieten daarbij 
op die dag het overdrukke centrum van Oudenaarde links liggen. Het werd in de plaats een 
bezoek met een eerder ludieke inslag aan het archeologisch museum van Velzeke. Achteraf 
bleek dit geen kwalijke keuze gezien Ename en Velzeke fungeren als twee musea onder de 
hoede van het Oost-Vlaamse Provinciebestuur. 
 
Extinctie is een vreemd woord. Hendrik Demiddele weet dit dadelijk uit te leggen: het heeft iets 
te maken met de geschiedenis van het uitsterven van het leven op aarde. Sluit dit niet een 
beetje aan bij de herfst en het inhouden van de levenssappen in de haast bladerloze herfst? 
 
Verder kijken we wie Muranus was. Laat uw nieuwsgierigheid prikkelen en duik zowat 18 

eeuwen terug in de lokale Roeselaarse geschiedenis, weliswaar met voelhorens naar Zuid 

Frankrijk. Kijkend naar diezelfde Romeinse periode focust Tim Clerbaut met zijn “Spiegeltje, 

spiegeltje aan de wand ...” op een oude archeologische vondst uit Harelbeke.  

Ook onze vaste rubrieken met knipsels, tentoonstellingen, overzicht tijdschriften, 
boekbesprekingen, korte berichten passeren alweer de revue. We geven ook graag aandacht 
aan het ereteken van cultuurverdienste dat aan Christ Naert werd overhandigd. 
 
Mogen we jullie ten slotte herinneren aan de lidmaatschapsbijdrage voor 2015, als abonnee 
of als volwaardig lid. Graag ten laatste vóór 1 februari 2015. 
 
Noteer in je agenda ook twee aankomende excursies van de V.O.B.o.W. naar Doornik met de 
expo Kemmel van 7 december en in het voorjaar van 2015 naar het Jubelparkmuseum in 
Brussel met de duik in de beschilderde grotten van Lascaux. 
 
Alvast een aangename jaareinde toegewenst en een knipoogje naar nieuwjaar 2015. Dat dit 
voor jullie verder vlot mag verlopen met de welgemeende aloude wensen van goede 
gezondheid en voorspoed. 
 

  
                    keramiek J. Goderis 

 
Jozef Goderis 

Voorzitter vzw Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen  
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WIE WAS MURRANUS? 

Jozef Goderis & Marcel Danau 

 

Contacten met Marcel Danau die aan de UGent een scriptie schrijft over Terra Sigillata in 
Vlaanderen, hebben geleid naar een nieuwe verkenning van een prachtstuk in Terra Sigillata 
(TS), in 1992 opgegraven door V.O.B.o.W.-WAR uit waterput IV van Roeselare Haven (RH92-
11-WP4). Hoewel de naamstempel van de pottenbakker op het stuk ontbreekt, weet een 
vergelijkende iconografische studie toch zeer waarschijnlijk de naam van de pottenbakker te 
onthullen. In deze korte bijdrage lichten we graag deze recente studie nader toe. De gegevens 
zijn gebaseerd op eerdere publicaties waarin deze Romeinse TS kom besproken werd en op 
een rapport opgesteld door Marcel Danau in het najaar van 2014. 
 
 

  
ill.1 - RH92-11-WP4: Twee voorstellingen van het TS-fragment (Hameeuw 2011) 

 
 
 
Korte beschrijving kom uit Roeselare 
 
De bovenfries is opgesteld in de zogenaamde 
Metopenstijl. Dit duidt op een vakverdeling 
van de aangebrachte versiering; verwant aan 
de Dorische fries op Grieks beeldhouwwerk 
en gebouwen. Als afboording werd een 
parelfries aangebracht. 
Links op het fragment (zie ill. 1) een 
afbeelding van een jagende leeuw op een 
wegspringend hert en een zon. In het midden 
werden geïmbriceerde bladeren aange-
bracht; dit wordt zo omschreven in analogie 
met de imbrices of bovenpannen op 
Romeinse gebouwen. Het gaat om dicht 
tegen elkaar aangedrukte horizontaal 
georiënteerde spitse bladeren afgebeeld in 

laag reliëf. In het meest rechtse vak staan 
twee springende honden boven elkaar 
afgebeeld. Tegenover hen liggen (een 
springhouding is ook mogelijk) in dezelfde 
compositie twee hazen. 
 
In de onderfries buigt de versiering mee met 
de afronding naar de onderkant van de kom. 
Aan beide kanten slingeren wingerdranken 
met telkens twee grote bladeren en grote 
halmen. Ze omzomen gedeeltelijk een 
medaillon (of cartouche) waarin een grote 
vogel afgebeeld werd. Net buiten dit 
medaillon, flankerend aan beide onder-
kanten, staan terug twee kleine vogels 
afgebeeld. 
 



156 WAK 84 (2014) 

 

 
ill. 2 - Locatie van WP II te Roeselare Haven 

 
 
Vergelijkende iconografische studie  
 
Op basis van een inspectie van foto’s en 3D 
opnames kan zeer waarschijnlijk dit fragment 
van een kom toegeschreven worden aan het 
pottenbakkers atelier van Murranus i van La 
Graufesenque (Millau, Zuid-Frankrijk). Als 
datering geeft dit voor dit artefact tussen 45 
en 85 n. Chr. Absolute zekerheid is er 
weliswaar niet, een facsimile werd niet 
gevonden. 
 
Volgende fragmenten van kommen, voorzien 
van de pottenbakkerstempel van Murranus 
ondersteunen en staven dit vermoeden: 
 
1. Twee honden onder elkaar geplaatst en het 
gebruik van dezelfde spitse bladeren (hier 
verticaal geplaatst). Ook de rankverbinding, 
die nog net te zien is op de bovenfries is 
identiek aan deze van RH92-11-WP4. 

 

RGZM nr. 0005254 
 
 

 

Detail van rechter vak op RH92-11-WP4 
 
 

2. De haas, links op de benedenfries (Oswald 
2106), de  vogel naar links die nog 
gedeeltelijk zichtbaar is op de bovenfries (hier 
schuin geplaatst en niet horizontaal zoals op 
de benedenfries van RH92-11-WP4) en het 
gebruik van dezelfde horizontaal georiën-
teerde spitse bladeren. 

 

 
RGZM nr. 0005255 
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3. Het gebruik van de rankenversiering met 
de getorste halmen en de rankverbinding. Het 
spitse blad wordt hier op de bovenfries 
gebruikt als rankenversiering. 

 
RGZM nr. 0005256 

 
4. Kommen, waarvan de bovenfries op een 
gelijkaardige wijze als bij RH92-11-WP4 
opgevat werd. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Deze vier voorbeelden geven perfect aan dat 
het door Murranus i gestempelde TS zeer 
duidelijke gelijkenissen heeft met de 
versiering op RH92-11-WP4. Deze 
pottenbakker is dan ook, met het huidige 
arsenaal aan voorradig vergelijkings-
materiaal, de meest voor de hand liggende 
pottenbakker voor het fragment van de 
Roeselaarse TS kom.  
 
Maar, volledigheidshalve kan niet uitgesloten 
worden dat de maker van deze kom ook niet 
een andere pottenbaker is, namelijk 
Modestus i, ook afkomstig uit La 
Graufesenque. Deze gebruikte wel de 
figuurstempel van het hert (Oswald 1737), 
ook de haas naar links, de vogel naar links, 
alsook dezelfde rankenverbinding, maar het 
gebruik van de spitse bladeren, die bij 
Murranus i overvloedig aanwezig is, werd bij 
Modestus slechts op het hieronder getoonde 
fragment gevonden. 

 
 

 

RGZM nr. 0005187 

 
 
Ten slotte, de leeuw naar rechts (Oswald 
1393), die op RH92-11-WP4 voorgesteld 
wordt jagend op een hert, werd noch bij 
Murranus, noch bij Modestus op fragmenten, 
voorzien van een naamstempel, opgemerkt. 
Ook dient vermeld te worden dat Murranus en 
Modestus gelijktijdig aan het werk waren in La 
Graufesenque en dat samenwerking en 
uitwisseling van figuurstempels niet on-
gewoon was. 
 
 

Duur van de activiteit in het atelier van 
Murranus 
 
De werkzaamheden van dit Graufesenque-
atelier in het huidige Millau in Aveyron – 
Aquitaine spreidden zich over een tijdspanne 
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met een begin in de jaren 30 – 40 na Chr. tot 
aan de Flavische periode 70 – 80 na Chr. 
 
Een onvolledige stempel uit de vulling van de 
grote oven te La Graufesenque is 
toegewezen aan dit merk. Men heeft geen 
enkel betrouwbare aanwijzing dat het bedrijf 
van pottenbakker Murranus in de 2de eeuw 
nog verder actief was (Genin 2007, 225). 
 

 

 

 
Drie voorbeelden naamstempels van Murranus, 

aangetroffen in Velzeke 
(Rogge 1976, 97). 

 

Besluit 
 
Murranus van Graufesenque was een 
pottenbakker uit het huidige Millau, Gorges 

du Tarn (Zuid Frankrijk), waarvan naar alle 
waarschijnlijkheid in 1992 een fragment van 
een kom in terra sigillata van zijn hand/atelier 
is teruggevonden in de trechter van waterput 
IV van Roeselare Haven.  
 
Hoe het fragment van deze rijk versierde TS 
kom hier eeuwen geleden in Roeselaarse 
bodem is beland, blijft een open vraag. Import 
en tegelijk mogelijk export van dakpannen via 
vlotten op de nabijgelegen Mandel lijken een 
mogelijke verklarende hypothese. Let wel, 
deze handel moet men zich niet voorstellen 
als rechtstreeks, tussen het TS productie-
centrum La Graufesenque enerzijds en het 
dakpannenproductie centrum te Roeselare. 
TS vaatwerk uit La Graufesenque was alom 
aanwezig in het Romeinse Rijk, zeker in 
Gallië, en was algemeen handelswaar. TS uit 
La Graufesenque kan zo via talloze tussen-
stations uiteindelijk te Roeselare tegen lokale 
producten verhandeld zijn.  
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MASSALE EXTINCTIE  

Hendrik Demiddele 

 
De grote perioden van uitsterven die de geschiedenis van het leven op aarde markeren, 
hebben vooral sterk de aandacht getrokken omdat dinosauriërs de mens zo fascineren. Bijna 
iedereen weet niet alleen dat ze zijn uitgestorven, maar ook dat deze merkwaardige reuzen 
vrij plotseling van het geologisch toneel verdwenen. Wat niet-wetenschappers echter vaak 
over het hoofd zien, is dat ook een grote verscheidenheid van andere organismen, variërend 
van vliegende reptielen zo groot als kleine vliegtuigjes tot eencellige zoutwateralgjes, samen 
met de dinosauriërs aan hun eind kwamen. Paleontologen gebruiken de term massale 
extinctie of uitsterving allen voor dit soort biotische crises, die zich binnen een geologisch 
bezien vrij kort tijdsbestek van niet meer dan een paar miljoen jaar afspeelden en een heel 
scala van diersoorten wegvaagden. 
 
 
God’s creatie is feilloos 
 
Sinds het verschijnen van meercellige 
levensvormen op aarde heeft zich hoogstens 
een dozijn biotische rampen voltrokken die 
als gevallen van echte massale extinctie 
kunnen worden beschouwd. Slechts een klein 
gedeelte van alle uitgestorven soorten was 
hiervan slachtoffer. De meeste van de 
miljoenen andere verdwenen soorten stierven 
geleidelijk uit. Ze waren eenvoudig niet in 
staat zich aan veranderende leef-
omstandigheden aan te passen, iets dat het 
merendeel van de soorten wel lukte. 
 
We mogen zelfs stellen dat de meeste 
soorten die onze planeet bewoond hebben al 
lang aan hun einde kwamen. Wat vandaag op 
aarde leeft is een fractie van wat er ooit was. 
Iedereen die zich in fossielen verdiept en iets 
afweet van de planten en dieren die de 
huidige wereld bewonen, wordt door dit feit 
getroffen. In biologisch opzicht is de aarde zo 
uitgebreid doorzocht en geïnventariseerd dat 
er relatief weinig onbekende streken 
overblijven waar zich restpopulaties van 
uitgestorven gewaande soorten schuil 
zouden kunnen houden (de diepe oceanen uit 
beschouwing gelaten). Vroeger was dit 
anders. Zelfs tot ver in de achttiende eeuw 
was nog maar relatief weinig over de planten- 
en dierenwereld bekend.  
 
Daarom redeneerden sommige ‘weten-
schapsmensen’ dat het niet onmogelijk was 
dat dieren die ze alleen van hun fossiele 

overblijfselen kenden, erin geslaagd waren in 
nog onbekende gebieden te overleven.  
 
Vooral de theologie was sterk tegen het idee 
van uitsterving gekant. De biosfeer werd 
gezien als een volmaakte schepping, en het 
teloorgaan van soorten zou onvolmaaktheid 
impliceren.  
 
Toen Thomas Jefferson het skelet bestu-
deerde van Megalonyx, een grond be-
wonende luiaard zo groot als een rund, dat in 
West-Virginia werd opgegraven, hield ook hij 
vast aan de gangbare opvatting. Hij dacht dat 
het reusachtige dier misschien in de nog niet 
verkende westelijke delen van Noord-
Amerika voortleefde: “want als er één schakel 
in de keten van de natuur verloren gaat, dan 
kunnen een volgende en nog een volgende 
ook verloren gaan, tot dit geheel van dingen 
stukje bij beetje verdwijnt”. 
 

 

Megalonyx 
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God’s creaties zijn dan toch niet feilloos 
 
Het duurde tot 1786 voor de Franse paleon-
toloog Georges Cuvier de realiteit van 
uitsterving zo duidelijk aantoonde dat bijna 
iedereen die zich met biologische weten-
schappen bezig hield, overtuigd werd. Eerst 
vergeleek hij skeletten van de mammoet – die 
ten tijde van de Laatste IJstijd door Europa 
zwierf – met die van de huidige Indische en 
Afrikaanse olifant, en stelde vast dat het dier 
tot een andere soort behoorde. Vervolgens 
wees hij erop dat de mammoet zo groot was 
dat hij in de moderne wereld onmogelijk over 
het hoofd kon worden gezien. En, zo 
redeneerde hij verder, als de mammoet 
uitgestorven was, dan moest dat ook gelden 
voor veel andere fossiele soorten die 
onderzoekers van de levende fauna nooit 
hadden gezien. 
 

 

Georges Cuvier 

 
Niet alleen stelde Georges Cuvier onom-
stotelijk vast dat uitsterven een feit was, maar 
hij was ook de eerste die zag dat hele 
levensgemeenschappen van prehistorische 
planten en dieren gezamenlijk waren onder-
gegaan bij wat wij nu massale extinctie 
noemen. Cuvier wist alleen niet zeker of de 
voorbeelden van dit uitsterven, die hij in de 
sedimentgesteenten van het bekken van 
Parijs waarnam, werkelijk op wereldschaal 

hadden plaatsgevonden of dat zij slechts in 
een beperkt gebied waren opgetreden; als 
creationist van de tijd voor Darwin neigde hij 
tot de opvatting dat de catastrofen plaatselijk 
waren. De nieuwe levensvormen die de oude 
opvolgden waren in feite al bij de oor-
spronkelijke bijbelse schepping ontstaan en 
migreerden vanuit andere streken naar het 
verlaten gebied. 
 
Ook kenden Cuvier en zijn tijdgenoten de 
beginselen van stratigrafische geologie: de 
studie van gesteentelagen of strata. Sedi-
menten worden laagsgewijs, in strata afge-
zet omdat ze tot stand komen als gevolg van 
onderscheiden afzettingsprocessen. Zo zul-
len bij de kortstondige toevoer van een grote 
hoeveelheid water, het meegevoerde zand en 
modder bezinken wanneer de stroom-
snelheid van het water vermindert. In de mo-
derne geologie noemen we de resulterende 
afzetting een laag als deze meer dan één 
centimeter dik is, en een lamina wanneer 
deze dunner is. Als verschillende lagen bo-
ven elkaar zijn afgezet, vormen ze samen een 
laagpakket dat in de loop van de geologische 
tijd kan verstenen. Dit zogeheten lithificatie-
proces, waarbij modder in schalie en zand in 
zandsteen verandert, komt voornamelijk tot 
stand door samenpersing of door aan-
eenkitting tijdens de kristallisatie van 
mineralen uit een oplossing, of als gevolg van 
een combinatie van beide processen.  
 
Vooral de oceanen vergaren veel materiaal 
en fungeren als enorme sediment-bekkens, 
maar ook op het land treedt dit proces op in 
laagliggende gebieden als moerassen, 
meerbodems en rivierbeddingen. In warme, 
ondiepe zeeën hopen zich grote hoeveel-
heden kalkachtig materiaal op, dat bij aan-
spoelen op de kust witte stranden geeft. Voor 
het grootse gedeelte bestaat dit zand uit 
stukjes schelp en resten van andere langs 
organische weg gevormde calcium-carbonaat 
skeletjes. 
 
In Cuvier’s dagen wist men ook al in grote 
lijnen hoe het fossilisatieproces verloopt. 
Fossielen zijn overblijfselen van vroeger 
leven. Sommige bestaan uit de oorspron-
kelijke organische structuren – gewoonlijk de 
meest duurzame onderdelen zoals schelpen, 
tanden of botten. Andere fossielen zijn niet 
meer dan afdrukken van zachte weef-
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seldelen, bijvoorbeeld loopsporen en ook de 
omtrekken van bladeren en van dieren met 
weke lichamen die op zacht sediment hun 
laatste rustplaats vonden. 
 
In het bekken van Parijs, waar Cuvier de 
geschiedenis van het leven probeerde te 
ontrafelen, strekt zich uit van Noordoost-
Frankrijk langs de kust tot in Nederland. Hier 
werd in het zoogdiertijdperk (waarin wij nog 
steeds leven) een dik pakket sedimenten 
afgezet. Uit het feit dat sommige van deze 
strata fossielen bevatten van mariene soorten 
en andere van land bewonende organismen 
leidde Cuvier af dat de Atlantische Oceaan dit 
gebied herhaaldelijk heeft overstroomd om 
zich later weer terug te trekken. Ook in 
Cuvier’s tijd begreep men heel goed dat bij 
het afzetten van sedimenten de jongste lagen 
bovenop de oudere terechtkomen. Met deze 
eenvoudige wet van opeenvolging als 
uitgangspunt wist hij de geschiedenis van het 
bekken te reconstrueren door de afwisseling 
van mariene en terrestrische afzettings-
intervallen te bestuderen.  
 
In zijn “Recherches sur les Ossemens 
Fossiles” concludeerde Cuvier dat zowel de 
komst van het zeewater als het weer 
terugtrekken ervan rampzalig was voor de 
aanwezige levensvormen: “Het leven op 
aarde is veelvuldig door verschrikkelijke 
rampen verstoord. Ontelbare organismen zijn 
aan dergelijke catastrofen ten offer gevallen. 
Opdringende wateren hebben de land-
bewoners verzwolgen; in andere tijden heeft 
het plotseling rijzen van de zeebodem 
waterdieren op het land achtergelaten. Hun 
soorten zijn voorgoed verdwenen”. 
 
Heeft God er eigenlijk wel iets mee te 
maken? 
 
Cuvier’s reconstructie van wat zich in het 
bekken van Parijs had afgespeeld was geheel 
in overeenstemming met het algemene 
principe van catastrofisme dat het geologisch 
denken van de achttiende eeuw bepaalde. 
Volgens deze theorie waren alle geologische 
verschijnselen het resultaat van geweldige 
omwentelingen van bovennatuurlijke aard, 
waarvan de bijbelse zondvloed de laatste 
was. Omstreeks 1830 keerde de Engelsman 
Charles Lyell zich tegen het catastrofisme. Hij 
zag de wereld als een enorme, natuurlijke 

machinerie die aan voortdurende, maar 
evenwichtige verandering, onderhevig was: 
terwijl sommige gebergten langzaam 
wegsleten, werden andere omhooggestuwd, 
en terwijl sommige sedimenten steeds verder 
verweerden, werden in naburige bekkens 
nieuwe lagen afgezet. Volgens Lyell was ook 
het leven gevangen in een dergelijke 
kringloop zonder vooruitgang. Voortdurend 
verdwenen er soorten, om plaats te maken 
voor andere die op hun voorgangers geleken. 
 

 

Charles Lyell 

 
Lyell ontweek wel de vraag naar het ontstaan 
van soorten: lang nadat Darwin hem met 
bewijzen voor het bestaan van evolutie had 
geconfronteerd, bleef hij zich hiertegen 
verzetten en hield hij krampachtig vast aan 
het idee dat de grote groepen organismen, 
zoals zoogdieren en reptielen, door de hele 
geologische geschiedenis heen naast elkaar 
waren voorgekomen.  
 
Lyelle veronderstelde dus ook dat de 
geologische geschiedenis het resultaat is van 
heel gewone aardse processen, die zich 
geleidelijk in de loop van miljoenen jaren 
hebben voltrokken. Wat Charles Darwin 
hieraan nog toevoegde, was niet alleen het 
bewijs voor de grootscheepse transformatie 
van levensvormen, maar vormde ook een 
aardse verklaring voor het ontstaan van 
soorten: door het proces van natuurlijke 
selectie ontstonden nieuwe soorten uit reeds 
bestaande.  
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Hoewel hun opvattingen mijlenver 
uiteenlagen, droeg zowel Cuvier als Lyell bij 
tot ons huidig beeld van extinctie, al is de 
algemene opvatting dat Lyell een grotere rol 
in de geschiedenis van de geologie heeft 
gespeeld. De geologische verschijnselen zijn 
inderdaad grotendeels toe te schrijven aan 
alledaagse processen die hij om zich heen 
aan het werk zag. Wereldwijde en zelfs 
regionale catastrofen kunnen grote gevolgen 
hebben maar zijn zeldzaam en laten lang niet 
zoveel sporen na. Als we bijvoorbeeld kijken 
naar de gesteenten uit de periode waarin de 
dinosauriërs uitstierven, zien we een dun 
sedimentinterval met een buitengewoon hoog 
gehalte aan iridium, een element dat op aarde 
zeer zeldzaam is, maar in bepaald extra 
terrestrisch materiaal in veel grotere 
hoeveelheden voorkomt. Veel onderzoekers 
geloven dat dit iridium afkomstig van een 
regen van kleine stofdeeltjes na een 
meteorietinslag, waarvan de effecten fataal 
waren voor de dinosauriërs. Deze 
zogenaamde “iridium-anomalie” is nergens 
meer dan één meter dik. Maar kenmerkt wel 
het einde van het tijdperk van de dinosauriërs 
(het Mesozoïcum, dat duurde van ongeveer 
250 tot 66 miljoen jaar geleden) zich in vele 
delen van de wereld door duizenden meters 
dikke sedimentpaketten die langzaam ac-
cumuleerden of ontstonden bij (geologisch 
gezien) onbetekende rampen, zoals plaat-
selijke stormen of overstromingen. In de loop 
van dit enorme tijdsinterval verschenen en 
verdwenen er miljoenen soorten – veel meer 
dan er uitstierven bij de massale extincties. 
 
In onze tijd worden massale extincties 
algemeen als feitelijke gebeurtenissen in de 
geschiedenis van de aarde beschouwd. Ze 
hebben ook sterk de aandacht getrokken van 
veel wetenschappers van allerlei pluimage 
die op zoek naar de oorzaak – of liever 
oorzaken, want er bestaat weinig twijfel dat 
vele gevallen van massale uitsterving het 
gevolg zijn van meer dan een factor. Als we 
bijvoorbeeld even aannemen dat biotische 
rampen veroorzaakt worden door ver-
andering in de relatieve ligging van land en 
water, zoals Cuvier geloofde, dan blijkt bij 
nader onderzoek misschien dat de 
veranderingen in zeeniveau ontstonden door 
uitbreiding van de ijskappen aan de polen, 
waarin reusachtige hoeveelheden water 
werden vastgehouden, of door het dalen van 

de zeebodem ten opzichte van de grote 
continenten, of door een combinatie van 
beide factoren. Om achter de meer fun-
damentele oorzaken te komen, zouden we 
kunnen proberen te ontdekken wat de 
aangroei van het poolijs veroorzaakte of 
waardoor de zeebodem zakte. Soms noe-
men we de rechtstreekse oorzaken van 
massale extinctie – dus dat wat direct tot het 
uitsterven, leidt – de proximale factoren. In 
bovengenoemd voorbeeld is dit een 
verandering van zeewaterpeil. De meer 
fundamentele, diepere oorzaken heten dan 
distale factoren, zoals de uitbreiding van de 
polaire ijskappen of het dalen van de 
zeebodem en de onderliggende oorzaken 
hiervan. 
 
Net dankzij de grote extincties: de mens 
 
Cuvier ontdekte twee grote crisisperioden die 
het leven op aarde hebben verstoord. De ene 
vond ongeveer 250 miljoen jaar geleden 
plaats, aan het einde van de “Primaire 
Periode”, die we nu het Mesozoïcum noemen 
– of, meer populair, het Tijdperk van de 
Dinosauriërs. Deze tweede gebeurtenis 
spreekt al geruime tijd de verbeelding. In de 
jaren tachtig van vorige eeuw is de vraag naar 
wat een einde maakte aan de heerschappij 
van de dinosauriërs herhaaldelijk in het 
nieuws geweest, vanwege de zeer omstreden 
theorie dat de grootste landdieren aller tijden 
ten onder gingen aan de rampzalige gevolgen 
van een geweldige meteoorinslag. 
 
Niet alleen het waas van geheimzinnigheid 
rondom hun ondergang maakt de dino-
sauriërs zo een aantrekkelijk onderwerp, 
maar vooral ook onze antropocentrische kijk 
op de wereld: wezens uit onze eigen 
zoogdierklasse profiteerden het meest van de 
ramp waarmee het Mesozoïcum eindigde. Al 
meer dan 100 miljoen jaar hadden 
zoogdieren onder de heerschappij van de 
dinosauriërs de aarde bewoond, maar ze 
bleven relatief klein en onopvallend, nauwe-
lijks groter dan onze huiskat. Vele ervan 
waren waarschijnlijk nachtdieren. Het is 
aannemelijk dat de evolutionaire ontwik-
keling van Mesozoïsche zoogdieren werd 
tegengehouden door het feit dat een aantal 
van de dinosauriërs verscheurende roof-
dieren waren, terwijl weer andere weer beter 
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toegerust waren voor de strijd om voedsel en 
ruimte. 
 
Toen de dinosauriërs het veld ruimden, 
kwamen de zoogdieren eindelijk aan hun 
trekken en ondergingen zij een zogenaamde 
adaptieve radiatie: uit een klein aantal 
vooroudersoorten ontstond een hele scala 
van nieuwe soorten die aan verschillende 
habitats en nieuwe levenswijzen waren 
aangepast. Na meer dan 100 miljoen jaar in 
de wachtkamer te hebben doorgebracht, 
ondergingen de zoogdieren een snelle en 
spectaculaire diversificatie. Tien miljoen jaar 
na het verdwijnen van de grote reptielen 
telden de mammalia al zulke totaal verschil-
lende dieren als vleermuizen, walvissen en 
een aantal terrestrische soorten ter grote van 
een flinke hond. Niet lang daarna ver-
schenen de eerste primaten, de groep waar 
apen, mensapen en de mens zelf toe 
behoren. Onze soort is in feite niet meer dan 
één van de lijnen die tijdens de adaptieve 
radiatie van de zoogdieren zijn ontstaan. Als 
de dinosauriërs niet waren verdwenen, 
zouden wij hier nu zeker niet rondlopen en 
zouden de zoogdieren zeer waarschijnlijk 
klein en onbeduidend gebleven zijn, onge-
veer zoals de huidige knaagdieren. 
 
Geologen hakken de geweldige lange 
geschiedenis van de aarde formeel in 

verschillende stukken, waarbij ze zich 
voornamelijk baseren op ingrijpende ver-
anderingen onder de levende organismen. 
Eonen vormen de grootste eenheden, 
gevolgd door era’s en perioden. Perioden 
verschillen net als andere onderdelen van de 
geologische tijdschaal in lengte, maar duren 
minstens enkele tientallen miljoenen jaren. 
De laatste periode van de Mesozoïsche Era 
was het Krijt, dat eindigde met de ondergang 
van de dinosauriërs. Perioden worden in 
tijdvakken onderverdeeld en deze weer in 
(sub)tijden, die in lengte variëren van vijf tot 
tien miljoen jaar. 
 
Het lot van de dinosauriërs spreekt sterk tot 
de verbeelding, maar er zijn nog meer grote 
extincties geweest die evenzeer onze 
aandacht verdienen. Ongeveer 250 miljoen 
jaar geleden maakte een nog veel 
ingrijpender catastrofe een eind aan de era 
van het Paleozoïcum, dat “era van het oude 
leven” betekent. Bij deze gebeurtenis 
sneuvelden zowel mariene dieren als de 
zoogdierachtige reptielen die voor de komst 
van de dinosauriërs op het land heersten. 
Bepaalde overeenkomsten en verschillen 
tussen de afzonderlijke extincties kunnen 
misschien meer licht werpen op dit soort 
processen. 
 

wordt vervolgd …
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SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND ... 

De studie van een spiegelvondst uit Harelbeke binnen het kader van het project  

‘Stap voor Stap’ 

Tim Clerbaut 

 

De regio Zuid-West-Vlaanderen is in archeologische termen een zeer rijke regio met vondsten 
uit diverse periodes van het menselijk bestaan. Sinds de jaren ’50 zetten vele vrijwilligers, 
instellingen, verenigingen en bedrijven zich in om de ondergrond van deze regio te 
onderzoeken naar sporen uit het verleden. Dit leverde ondermeer een grote hoeveelheid 
vondsten op uit de steentijden, de metaaltijden maar vooral de Romeinse en (post-)middel-
eeuwse periode. 

 

Vele vondsten zijn gelukkig na al die jaren 
nog in de regio bewaard gebleven en vormen 
onmiskenbaar de getuigen van een rijk 
archeologisch verleden. De bewaring van 
deze collecties naar de toekomst toe, vormt 
een belangrijke en lastige uitdaging. Om 
verder verlies van stukken en kennis tegen te 
gaan, loopt sinds 2012 het Ten Gronde 
project waarbij in totaal 13 partners de 
handen in elkaar hebben geslagen om deze 
uitdagingen samen aan te pakken. 

Ondertussen werden al grote delen van de 
verspreide collecties in de regio opnieuw van 
onder het stof gehaald, geregistreerd en 

herverpakt. Eens te meer wordt het enorme 
potentieel van deze collectie duidelijk nu deze 
(opnieuw) eenvoudiger beschikbaar wordt 
voor verdere studie en publieks-projecten. 

Eén van deze collecties is de collectie van de 
Stad Harelbeke. Onder impuls van ver-
schillende lokale en externe partners werd in 
2013 het ‘Stap voor Stap’-project opgestart 
met als doel de beschikbare collectie opnieuw 
naar een breder publiek te ontsluiten. Dit 
leidde eind 2013 tot het gelijknamige 
publieksboek (zie ook de boekbespreking 
pagina 188-189).

 

 

Fig. 1. De spiegelvondst van Harelbeke (voor en na behandeling) kreeg opnieuw zijn oude glans terug. 
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Fig. 2. De voor- en achterzijde van een gelijkaardig spiegeltje aangetroffen in Nijmegen © Artefacts 

 

Tijdens de materiaalstudie voorafgaand aan 
de publicatie werden verschillende vondsten 
opnieuw bekeken en behandeld. Speciale 
aandacht ging ondermeer naar het materiaal 
afkomstig uit de grote offerkuil (zgn. favissa) 
die tijdens graafwerken in de jaren ’60 werd 
aangesneden en een grote hoeveelheid 
pijpaarden beeldjes, kleine votiefbekertjes en 
een veelheid aan andere offergaven aan het 
licht brachten. Onder deze vondsten be-
vonden zich ook enkele fragmenten die in het 
depot onder het nummer HAR-3452 werden 
teruggevonden. Verschillende fragmenten 
leken bovendien te passen waardoor beslist 
werd het geheel te gaan verlijmen. De 
donkergroene kleur liet vermoeden dat het 
om fragmenten van een bronzen plaatje ging. 
Bij het chemisch reinigen van de vondst 
kwam er vanonder het stof en de 
donkergroene patina een glinsterend zilver-
kleurig oppervlak aan het licht (zie figuur 1).  
 
Het bronzen schijfje met een diameter van ca. 
8,3cm heeft dan ook een ‘vertind’ of 
‘verzilverd’ oppervlak wat tot nog toe niet 
eerder werd opgemerkt. Het helpt de vondst 
niet als een sierschijf maar wel als een klein 
handspiegeltje te interpreteren. Dergelijke 
luxueuzere spiegeltjes komen niet zo 
frequent voor en archeologen vinden ze 
vooral in rituele context zoals graven. Zo 
kwamen ondermeer in Nijmegen (NL, zie 

figuur 2) maar ook in Bavay (F) gelijkaardige 
vondsten aan het licht. Typerend voor dit 
spiegeltype is de omlopende rij van vrij 
regelmatige perforaties langsheen de rand. 
Naast een decoratieve functie kunnen deze 
gaatjes mogelijk ook als bevestigingshulp zijn 
gebruikt. 

Dat een dergelijke vondst in graven wordt 
meegegeven hoeft niet te verbazen. De 
Romeinen waren dan ook erg gesteld op hun 
persoonlijke hygiëne. Naast spiegeltjes 
komen ook regelmatig zalfplaatjes, oor-
lepeltjes of parfumflesjes voor in graven van 
zowel mannen als vrouwen. 

Naast de functie als spiegel had deze 
mogelijk ook een symbolische waarde. Tot op 
de dag van vandaag spelen spiegels een 
belangrijke rol in tradities rond magie en 
bijgeloof. Zo zou het breken van een spiegel 
zeven jaar ongeluk met zich meebrengen of 
zouden kwade geesten zoals vampiers zelfs 
geen spiegelbeeld hebben. Dat de vondst van 
Harelbeke in een symbolisch geladen offer-
kuil terecht is gekomen hoeft ons dan ook 
geenzins te verbazen. 

In het voorjaar van 2015 kan je zelf eens een 
kijkje komen nemen in deze Romeinse 
spiegel. Dan stelt het ‘Stap voor Stap’-project 
namelijk tentoon.  
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Wil je meer weten over het registratieproject 
Ten Gronde? 

Contacteer Tijs De Schacht, coördinator 
regionaal collectie- en depotbeleid voor 
Overleg Cultuur Regio Kortrijk. Je kan Tijs 
mailen via tijs@uitinregiokortrijk.be of bellen 
via 056 24 16 16. 

Wil je verder kennismaken met de vondsten 
uit het rijke verleden van Harelbeke?  

Bezoek dan zeker de tentoonstelling die 
vanaf 12 maart tot 19 april het Peter-
Benoitmuseum in Harelbeke verovert. Deze 
tentoonstelling komt ondermeer tot stand met 
financiële steun van de Stad Harelbeke, de 
provincie West-Vlaanderen en FORTVNA: 
Archeologie, Erfgoedontsluiting & Educatie. 
Voor meer informatie kan je ondermeer 
terecht op het nummer 0472463895. 
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VAN ENAME NAAR VELZEKE 

Jozef Goderis 

 
 

Op zondag 5 oktober trokken we alweer met de Jan Sercu-bus richting zuid-Oost-Vlaanderen: 
onze 63ste V.O.B.o.W.-excursie. Ons doel, het PAMZOV ofte Provinciaal Archeologisch 
Museum voor Zuid-Oost-Vlaanderen. PAM Ename en PAM Velzeke, beide archeologische 
musea, werken onder hetzelfde beheer van de Provincie Oost-Vlaanderen. We gingen er ons 
respectievelijk verdiepen in de Post-Romeinse leefwereld van Karel de Grote en in facetten 
van het Romeinse dagdagelijkse leven.   
 
 
Als naar gewoonte vertrekken we met zijn 
twintig, stipt om 8.30u aan het Sterrebos en 
nemen we nog penningmeester Jos 
Vanackere en Anne-Marie op aan de 
Nieuwpoortstraat in Kortrijk. Om 10u zijn we 
verwacht aan het Erfgoedcentrum in Ename 
en hebben nog net de tijd om een groepsfoto 
te maken van de 22 deelnemers. 
 

 

De cursisten (foto J. Goderis) 

 
Het merendeel onder ons gezelschap zijn 
thuis in het Provinciaal Erfgoedcentrum. Op 
zondag 28 april van vorig jaar bezochten we 
hier reeds de tentoonstelling “De Horizon 
voorbij” rond de Doverboot uit de bronstijd.  
Wellicht kan je de vraag stellen: hoe besliste 
het V.O.B.o.W. bestuur om voor de tweede 
keer af te zakken naar het Erfgoedcentrum 
van Ename. Wel, ons bestuurslid Christine 
Ramboer kent de gids die we straks te horen 
krijgen, Monique Emmerechts, goed en zo 
ging de bal aan het rollen. 
 
Gids Monique leidt ons vlot door de 
historische tentoonstelling “De erfenis van 
Karel de Grote”. Zij beklemtoont dat men van 

oudsher steeds in Europa een zekere 
eenheid wilde nastreven.  
Bij ons voorbereidend bezoek aan de 
tentoonstelling met Christine Ramboer, Maria 
en mezelf op zondag 21 september is het ons 
opgevallen, dat niet alles draait rond Karel de 
Grote alleen, maar vooral zijn erfenis die hij 
vanuit de Romeinse wereld binnen kreeg en 
daaropvolgend het erfgoed dat hij doorgaf 
aan de generaties na hem.  
 
Wat we er bekijken zijn niet alleen vondsten 
bewaard in de archeologische musea van 
Ename en Velzeke, maar eveneens veel 
interessante, deels archeologische voor-
werpen, plannen en foto’s uit allerlei sites en 
locaties uit Francia Media. 
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Wat verstaat  men onder Francia Media? 
 
Toen het rijk van Karel de Grote na de dood 
van zijn zoon Lodewijk de Vrome,  bij het 
verdrag van Verdun in 843 werd verdeeld 
onder zijn drie kleinzonen, werd het 
Karolingisch Europa opgesplitst  in Francia 
Orientalis, grosso modo het latere Duitsland, 
Francia Occidentalis, waar later min of meer 
Frankrijk uit groeide en Francia Media, het 
Karolingische Middenrijk dat zich tussen 
beide machtsbokken bevond, en waar voor 
een groot deel onze gebieden aan 
toegevoegd werden. Die verdeling legde de 
grondslag voor het huidige Europa. 
 
Door in te zoemen op Francia Media werpt de 
tentoonstelling licht op een minder gekend 
hoofdstuk van de Europese geschiedenis, 
een hoofdstuk dat echter zeer verhelderend is 
om het actuele Europa beter te begrijpen. De 
Europese middenstrook vormde zowat 1100 
jaar geleden een centrale eenheid en strekte 
zich uit van de Noordzee tot de Middelandse 
Zee, van Friesland over Vlaanderen, Maas en 
Rijn bekkens, via Zwitserland naar noordelijk 
en centraal Italië, met delen van Slovenië en 
Kroatië. Wie al eens op reis trok naar Italië 
(Ravenna), naar Kroatië (ex Joegoslavië –
Split), Frankrijk (de Provence), Nederland 
(Nijmegen), Duitsland (Ingelheim), Tjechië 
(Praag) zal zeker heel wat sites en 
voorwerpen kunnen herkennen en 
herinneringen oproepen aan vroegere reizen.  
 
Van één van onze deelnemers kregen we de 
opmerking dat er geen duidelijke band zou 
bestaan tussen Nijmegen en Karel de Grote, 
hoewel de tentoonstelling ruim aandacht 
besteedt aan Nijmegen en de inmiddels 
verdwenen Dorestad. 
 
Het kroonstuk in deze tentoonstelling is 
ongetwijfeld de kopie van de gouden 
rijkskroon uit midden 11de eeuw. De kopie van 
deze kroon is vervaardigd door Gerda 
Glanzner en wordt doorgaans tentoon gesteld 
in het Mittelalterliches Kriminal-museum in 
Rothenburg ob der Tauber. 
 
Monique Emmerechts, onze gids weet 
meesterlijk de essentie van deze historische 
tentoonstelling te benaderen. “Een levend 

geschiedenisboek” weet men haar te 
omschrijven. 
 

 

Gouden Rijkskroon – midden 11de eeuw (foto: J. 
Vanackere) 

 
 
Over de middag trekken we richting Velzeke 
waar we de inwendige mens wat versterken 
in het restaurant “Het Romeins hof”. Het 
archeologisch museum van Velzeke ligt hier 
op een boogscheut, zodat we er te voet heen 
kunnen. 
 
Vooreerst krijgen nog gezamenlijk wat uitleg 
over een (weliswaar uitgedoofde) Gallo-
Romeinse reconstructie - glasoven. Daarna 
werden we in twee groepen gesplitst: Gids 
André Vancutfem begeleidt verder een 16-tal 
leden van onze groep naar een 
kostuumatelier met Gallo-Romeinse militaria. 
 
Drie van onze dames en drie heren worden 
door gids Ann D’ Hoir  als het ware ge-
transformeerd in de wereld van Gallische en 
Romeinse mannen – en vrouwenkledij.: de 
tunica, de toga virilis, Romeinse kapmantel, 
vlechtwerk, kleuring van de wollen stoffen 
met plantaardig materiaal: alles wordt op een 
verantwoorde manier, tot in de puntjes 
beschreven en gedemonstreerd. Gids Ann 
laat eerst de heren aan de beurt, dan komen 
de dames: 
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foto van Jos Barbier  door Jozef Goderis                                                                                
 

 

             

foto van Maria Pype door Jozef Goderis         foto van Jozef Goderis door Maria Pype  
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foto’s van de dames door Jozef Goderis 
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We kunnen niet nalaten de drie gidsen die we 
op die dag meekregen, volmondig te 
feliciteren. De ene een beetje meer dan de 
andere. 
 
Met een gezellig samenzijn, een drink in Het 
Romeins Hof, werd het bezoek afgerond. 

Het oorspronkelijk programma van deze 
excursie werd in de namiddag gewijzigd, 
omdat het centrum van Oudenaarde niet vlot 
toegankelijk was door een sportactiviteit. 
Uiteindelijk bleek de combinatie Ename-
Velzeke een gelukkige en gewaardeerde 
oplossing. 

 
 
Wie meer wil lezen over de merkwaardige tentoonstelling “De erfenis van Karel de Grote” 
 
Lichtenberg L. et al.: De Karolingische Renaissance. Tentoonstellingen geven glans aan het 

Karel de Grote – jaar, in: Archeologie Magazine 2014/02, 27-34. 
Braet J. 2014: Hoe groot was Karel de Grote?, in: Knack 21 mei 2014, 102-105. 
Callebaut D. 2014: De erfenis van Karel de Grote  814-2014, in: Openbaar Kunstbezit in 

Vlaanderen 52ste jaargang, nr 2, april-mei 2014, 6-23. [€6] 
Callebaut D., Van Cuyck H. en anderen 2014: Catalogus van de tentoonstelling: De erfenis 
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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, Brugge (2x), Brussel (2x), Ieper (2x),  Kortrijk, Oudenburg, 
Roeselare (2x), Spy, Tongeren (2x), Westhoek 

Buitenland: Amphiolis (Griekenland), Argentinië, Bolivia, Canada,  Egypte (2x), Indonesië,  
Majdanek (Polen),  Noord – Holland, Stonehenge, Teotihucan ( Mexico), Turkije,  Yad 
Vashem (Israël),  Zuid-Siberië, Ziyaret Tepe (Zuid-Turkije)  
 
 

 
april  2014 
 
64. Kacicnik M.: Dal der Koningen was niet 
voor iedereen. 
“Twee derde van de graven in het Dal der 
Koningen in Egypte zijn geen konings-
graven” zegt archeologe Suzanne Bickel van 
de universiteit van Basel. “Wie er dan wel in 
begraven was, wisten we tot nu toe nog niet, 
omdat de graven geen opschriften hadden en 
zwaar geplunderd zijn”. Bickel en haar team 
konden in het afgelopen seizoen uit 
opschriften op potscherven de namen van 
meer dan dertig personen reconstrueren. 
Daar waren heel wat prinsen en prinsessen 
bij, familieleden van Toetmosis IV en 
Amenhotep III. De vondst suggereert dat niet-
farao graven in het Dal der Koningen voor 

leden van de koninklijke familie bedoeld 
waren, eerder dan voor hoge func-
tionarissen.  
DS we 30.04 – 01.05.2014. 
 
65. Bonn D. : Piramidebouwers gebruikten 
waarschijnlijk een slim truckje. 
Hoe konden de vroegere bewoners van 
Egypte loodzware stenen verslepen voor hun 
piramides, zonder bovenmenselijke 
inspanningen te leveren? Daniël Bonn en zijn 
collega’s van de universiteit van Amsterdam 
vermoeden dat water een belangrijke rol 
gespeeld heeft bij het verslepen van zware 
stenen. Het juiste mengsel van water en zand 
halveert de trekkracht die voor deze karwei is 
vereist. Om hun piramides te bouwen, 
gebruikten de Egyptenaren waarschijnlijk 
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grote sledes, waarop ze de steenblokken 
plaatsten. Arbeiders sleepten die sledes voort 
op het zand.  
DS zat. 03.05.2014 p.C5 
 
 
juni 2014 
 
66. Van Der Speeten G.: Musea juichen en 
bloeden. 
Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren 
nam op 3 juni jl. de museumprijs in ontvangst 
maar reageert bezorgd. “Musea krijgen lof 
voor hun publieksbereik, maar achter de 
schermen verliezen ze aan slagkracht”. Op 
donderdag 5 juni voerden 24 Vlaamse musea 
actie op het Martelarenplein in Brussel. De 
actie is het gevolg van bevroren budgetten 
voor de periode 2014-2018.  
DS woe. 4 juni 2014 p. D5 
 

 
 
67. (blg): Voorhoofd van 9500 jaar oud, 
opgevist uit de Noordzee. 
Vissers hebben op de bodem van de 
Noordzee een menselijk voorhoofd van 
ongeveer 9500 jaar oud, boven gehaald. Het 
is een van de oudste menselijke resten die 
ooit in of bij Nederland zijn gevonden, zei de 
Noord-Hollandse gedeputeerde Elvira 
Sweet. Aan het voorhoofd zit nog een stuk 
schedeldak vast en een stukje van de 
wenkbrauwboog. Het stuk schedel is van een 
man. Dit is door een deskundige vastgesteld. 
De prehistorische man heeft waarschijnlijk 
geleefd op de plek waar de schedel is 
opgevist, want in die tijd bestond de Noordzee 
nog niet.  
HNB zat. 07.06.2014. 
 
68. (jvr): Belgische dino onthuld. 
In Antwerpen werd op maandag 23 juni de 
eerste levensgrote replica onthuld van de 
Torvosaurus Gurneyi. Die vleesetende 
dinosaurus leefde 150 miljoen jaar geleden 

en is het grootste roofdier dat ooit rondliep op 
ons continent. Het was trouwens een Belg die 
de Europese neef van de Tirannosaurus Rex 
ontdekte. Christophe Hendrickx (foto), 
doctoraatsstudent aan de universiteit van 
Lissabon, onderzocht de beenderen die ten 
noorden van de Portugese hoofdstad 
gevonden werden. Hij concludeerde dat het 
om een nog onbekende soort ging en 
benoemde die soort. Hendrickx zelf onthulde 
de replica van die Torvosaurus Guneyi op 
maandag 23 juni ll. Vanaf woensdag 25 juni 
was die te zien in expo Dino adventure in het 
Antwerpse station.  
HNB.di. 24.06.2014. 
 

 
 
69. Jauquet D.: Duizenden Romeinse 
restanten opgegraven 
Archeologen hebben bij opgravingen in een 
toekomstig woongebied langs de Ettelgem-
sestraat in Oudenburg, duizenden Romein-
se restanten opgegraven. De vondsten gaan 
later naar het Romeins Archeologisch Mu-
seum in Oudenburg.  
BAAC Vlaanderen voert sinds 10 juni jl. in 
opdracht van de West-Vlaamse Intercom-
munale (WVI), Novus en Danneels een 
archeologisch onderzoek uit op drie ter-
reinen langs de Ettelgemsestraat. De site van 
twee hectare wordt in de toekomst een 
woongebied en wordt daarom eerst op Ro-
meinse sporen onderzocht. In ruim twee 
weken tijd hebben de onderzoekers al een 
container vol Romeinse restanten opge-
graven. 
“De opgraving levert tot nu toe vooral sporen 
op van een tweede burgerlijk grafveld van het 
Romeinse Oudenburg, naast tal van sporen 
van ambachten en landgebruik. Wij vonden 
bijvoorbeeld al potjes in graven en 
fragmenten van Romeinse dakbedekking. Er 
zijn ook bakstenen uit de middeleeuwen 
opgedoken. Dat hadden we niet verwacht. 



174 WAK 84 (2014) 

 

“Ook deze middeleeuwse ontdekkingen 
worden gecatalogiseerd” zegt projectleidster 
Tina Dyselinck.  
HNB. vr. 27 juni 2014 p.25 
 

 
 

   

Tina Dyselynck, archeologe met pas gevonden 
Romeins aardewerk 

 
 
juli 2014 
 
(belga): Belgen ontdekken offerplaats, haven 
en begraafplaats in Titicaca-meer. 
Een Belgisch team van duikers en 
archeologen heeft in het Titicaca-meer in 
Bolivia een nieuwe offerplaats van de Inca’s 
ontdekt, resten van havenactiviteit en een 
begraafplaats die dateert van voor de Inca 
periode. Vorige zomer ontdekte het team van 
Christophe Delaere (UBL) pre-Colum-
biaanse offerplaatsen in het meer. Onder een 
laag modder werden toen ongeveer 2500 
voorwerpen en fragmenten ontdekt. Aan de 
derde missie, die in juli werd afgerond, namen 
20 internationale weten-schappers deel. In 
zes weken tijd vonden ze drie nieuwe sites; 
300 uren duiken leverden zowat 1600 
voorwerpen en fragmenten op die  een inzicht 
verschaffen in de rituelen en activiteiten van 
de bewoners. Omdat in een sector pre-

Columbiaanse ankers werden aangetroffen 
en een hogere concentratie objecten, denken 
de archeologen dat ze een haven in het meer 
hebben gevonden.  
DS di. 01.07.2014 D3. 
 
 
augustus 2014 
 
70. De Kegel S.: Ten oorlog onder water. 
Overleven aan boord van een Duitste 
duikboot aan de Belgische kust. 
Ze brachten het Britse volk op de rand van de 
hongersnood. Ze kelderden 2554 geallieerde 
schepen tussen 1914 en 1918. Maar de U-
boten van de Duitse Untersee-bootsflotille 
Flandern leden zelf ook bijzonder zware 
verliezen. Reconstructie van een duivelse 
duikbootoorlog, vanuit het U-botennest 
Brugge, met onderwater archeoloog Tomas 
Termote. Meer info: Oorlog onder water, 
Tomas Termote, Davidsfonds Uitgeverij, 352 
p., € 37,5. 
Knack Weekend Black Kust 13.08.2014 
p.54-58. 
 
71. (red) Beeld in Brussels museum werd 50 
jaar geleden in Italië gestolen. 
Het Jubelpark museum in Brussel moet een 
marmeren beeld van keizer Augustus 
teruggeven aan het museum van Nepi in het 
Italiaanse Lazio. Het beeld blijkt daar vijftig 
jaar geleden gestolen. De toenmalige 
directeur van het Jubelpark museum kocht 
het in 1975 op een veiling in Zwitserland. Hij 
wist niet van de bedenkelijke afkomst. Dit jaar 
werd het door een van de verantwoordelijken 
van het Italiaanse museum herkend in de 
catalogus van het museum van het 
Jubelpark. De federale politie werd ge-
contacteerd en normaal gezien vliegt het 
beeld binnenkort terug naar zijn oor-
spronkelijke eigenaars. 
Het beeld van keizer Augustus is gedateerd 
tussen 44 en 31 vóór Chr. en is het oudste 
dat er bestaat van de eerste Romeinse 
keizer.  
HNB. di. 19.08.2014 p.15 
 
72. Van Dooren P.: Laatste Neanderthalers 
waren Belgen. 
Achtenveertig auteurs uit de gehele wereld, 
onder wie drie Belgen, vertellen in de jongste 
Nature, hoe ze de veertig belangrijkste 
archeologische vindplaatsen uit de periode 
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dat de Neanderthalers van het wereldtoneel 
verdwenen, met verbeterde technieken op-
nieuw dateerden. Ze hoopten zo beter zicht te 
krijgen op de duur van de neergang van de 
Neanderthalers.  
Jammer dat de meest gebruikte C14 datering, 
niet al te berouwbaar is, voor zo ver af 
gelegen tijdsmetingen. Daarom gebruikten de 
onderzoekers deze keer een versneller-
massaspectrometrie, een recentere en 
preciezere techniek. Besluit: de klassieke 
methode gaf veel te jonge dateringen. Het ziet 
er nu naar uit dat de Neanderthalers tussen 
de 2600 en 5400 jaar lang moderne mensen 
als buren hebben gehad, afhankelijk van de 
plaats. Ruim voldoende om elkaars cultuur en 
gebruiken te beïnvloeden. 
Het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen in Brussel bezit 
belangrijke vondsten van de Neanderthalers 
uit de Waalse grot van Spy. Het Instituut  
werkte mee aan het onderzoek.  
DS. vr. 22.08.2014 D6 
 

 
 
 
september 2014 
 
73. X: Grootste dino ooit opgegraven. 
Amerikaanse paleontologen hebben in 
Argentinië de resten ontdekt van een van de 
grootste landdieren die ooit op aarde hebben 
geleefd. De Dreadnoughtus schrani was 26m 
lang en woog ruim 60 ton. Een gevonden 
scheenbeen was zo groot als één van de 
onderzoekers, de ruggenwervels waren een 
meter breed. 
Volgens National Geographic is het de meest 
complete titanosaurus die ooit werd 
opgegraven. Bijna de helft van het complete 
skelet kon worden gereconstrueerd, wat zeer 
uitzonderlijk is. Het dier moet naar schatting 
77 miljoen jaren geleden hebben geleefd en 

had weinig vijanden, wellicht door zijn lengte 
en gewicht. Volgens de paleontologen is het 
skelet zo goed bewaard gebleven omdat het 
waarschijnlijk stierf toen hij in drijfzand terecht 
kwam en snel wegzakte.  
HNB we. 06.09.2014  
 

 

 
 
 
74. Spiering H.: Ongeletterde herders 
schreven met steentjes. 
Kleivormpjes gingen het schrift vooraf. Maar 
ongeletterde herders bleven ze millennia lang 
gebruiken. Dat blijkt uit de vondst van 462 van 
dat soort symbolische vormpjes in de 
Assyrische provinciehoofdstad Ziyaret Tepe, 
in Zuid-Turkije. De verrassende vondst 
wordt beschreven in het Cambridge 
Archaeological Journal. Tot nu toe werd 
aangenomen dat het oude systeem na 
verloop van tijd opzij gezet was door het 
superieure schrift. Het gaat om eenvoudige 
vormpjes (cilinders, kubusjes, schijfjes) die 
vanaf 8000 jaar geleden waarschijnlijk 
werden gebruikt om vast te leggen welk vee 
door een bepaalde herder werd mee-
genomen. Vaak zullen ze in stoffen of leren 
zakjes zijn bewaard. Het spijkerschrift zou zijn 
ontstaan nadat deze vormpjes (ook wel 
calculi genoemd) in een enveloppe van klei 
werden gedaan. Op de buitenkant van die 
enveloppe werden vervolgens symbolen 
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gekrast die de inhoud beschreven. Het schrift 
zou vervolgens rond 3300 jaar vóór Chr. zijn 
ontstaan toen administrateurs zich 
realiseerden dat ze die inhoud net zo goed 
weg konden laten. 
De precieze betekenis van de individuele 
vormpjes is onduidelijk, al denken sommige 
onderzoekers op grond van de gelijkenis met 
de spijkerschriftsymbolen, dat een kegel over 
graan gaat en een cilinder over dieren. DS 
woe. 10.09.2014 D10. 
 

 
 
 
75. (VMMA) Legendarisch scheepswrak na 
170 jaar teruggevonden 
Canadese onderzoekers hebben een schip 
teruggevonden dat al sinds 1845 vermist was. 
Het gaat om een wrak dat meevoer met de 
Franklin expeditie, een ontdekkingsreis met 
twee schepen onder leiding van Sir John 
Franklin. De expeditie moest nagaan of er in 
het uiterste noorden van Canada een 
scheepsroute was tussen de Atlantische en 
Stille Oceaan. Maar in 1845 liepen de 
schepen vast in het ijs. 128 crewleden 
stierven van honger en dorst. In al die jaren 
werd er nooit een spoor naar hen of hun 
schepen gevonden. Tot nu dus. “Deze 
ontdekking lost een jarenlang mysterie op” zei 
de Canadese premier Stephen Harper. 
Over de verdwenen schepen van de Franklin 
expeditie circuleerden de wildste verhalen, 
onder andere over kannibalisme. Of de 
bemanningsleden elkaar echt hebben 
opgegeten is nog niet zeker, maar mogelijk 
biedt de ontdekking van een van de wrakken 
ook daar een antwoord op. Het wrak werd 
ontdekt van een van op afstand bediende 
duikboot op amper 11 meter diepte. Het 
houten schip is in al die jaren grotendeels 
intact gebleven. 
HNB woe. 10.09.2014. 

 
 
76. Van Dooren P.: Zeventien nieuwe 
monumenten in Stonehenge. 
Onder de bodem van Stonehenge zitten nog 
verrassingen, van mortuaria en grafheuvels 
tot steencirkels. Eén zo’n kring is zelfs 
stukken groter dan Stonehenge zelf. Bio-
ingenieurs van de Universiteit Gent hielpen 
de onderste steen bovenhalen. 
Britse, Oostenrijkse en Vlaamse onder-
zoekers brachten de ondergrond van Stone-
henge in kaart, met een combinatie van 
technieken. Dat leverde verrassingen op, zo 
rapporteerden ze op een persconferentie aan 
de Universiteit van Birmingham. Ze vonden 
sporen van 17 rituele monumenten, 
honderden verdwenen grafheuvels, een 
mortuarium, opgevulde grachten en putten, 
een 330 meter lange rij van meer dan 50 
massieve stenen die verstopt zaten onder wat 
vandaag een cirkelvormige aarden wal is, nog 
groter dan Stonehenge. 
Het veldwerk van het “Stonehenge hidden 
landscapes project” duurde vier jaar en 
besloeg twaalf vierkante kilometer (waarvan 
1,2 km² met UGentse techniek). Het 
omvangrijkste grondonderzoek ooit. 
“Stonehenge zal nooit meer hetzelfde zijn” 
vatte projectleider Vincent Gaffney van de 
Universiteit van Birmingham de vondsten 
samen. Marc Van Meirvenne (UGent): “Nu 
kan er uiterst gericht opgegraven worden, 
zonder grote terreinen om te moeten woelen. 
Een beetje zoals de chirurg die eerst een 
röntgenfoto neemt voor hij begint te snijden”. 
Gecombineerd met de magnetometers, 
grondradars, resistiviteitsmeters, laser-
scanners en andere technieken van de 
collega’s leverde dat een kaart op met nogal 
wat verrassingen.  
DS do. 11.09.2014 D9. 
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Nieuw ontdekte ondergrondse sporen en structuren 
rondom Stonehenge 

 
 
77. Neyt G.: De “grasmaaier” die 
monumenten en massagraven ontdekt. 
Vlaamse bio-ingenieurs doen baanbrekend 
bodemonderzoek in Stonehenge en de 
Westhoek. Het ziet er naar uit als een 
zitmaaier die een lange buis meesleept, maar 
het is eigenlijk een uiterst geavanceerde 
bodemsensor. Gentse wetenschappers 
ontdekten met behulp van die sensor 
zeventien nieuwe, ondergrondse vondsten in 
Stonehenge, ’s werelds meest bestudeerde 
archeologische site. Hun volgende project: de 
WO I-frontzone in de Westhoek uitkammen.  
[HNB do. 11.09.2014 p.16] 
 

 
 
78. (hvde) Steentijdhond had iets met 
vrouwen. 
Honden verkeerden in de nieuwe steentijd 
(Neolithicum), vooral in vrouwelijk gezel-
schap. Dat suggereert de Leidse archeologe 
Andrea Waters-Rist in het Journal of 
Archaeological Science. Bij het skelet van 
een vrouw op een 8000 jaar oude 
begraafplaats in Zuid-Siberië vond ze 
verkalkte eieren van een lintworm die alleen 
voorkomt bij honden, wolven en vossen, en 
gemakkelijk op mensen overgaat.  
 

Fossiele resten van de parasiet worden 
zelden gevonden, maar als ze worden 
aangetroffen, is dat beduidend vaker bij 
vrouwen dan bij mannen. Dit terwijl man en 
vrouw in principe even bevattelijk zijn voor 
besmetting. De onderzoekster vermoedt dat 
vrouwen vaker dan mannen belast waren met 
de zorg voor (roedels) gedomesticeerde 
honden, die werden gehouden voor de jacht 
of voor het hoeden van kuddes.  
 
Mensen kunnen lintwormeitjes binnen krijgen 
door bosvruchten te eten die met uitwerp-
selen vervuild zijn. Ook kan een besmette 
hond eitjes over zijn hele vacht verspreiden 
door te likken. Een vrouw die zo’n hond 
aanraakt, kan een lintworm oplopen – iets 
waar een steentijdmens flink ziek van kon 
worden en zelfs aan kon doodgaan.  
[DS vr. 12.09.2014 D7] 
 

 
 
79. (pvd), Oudste tequila ter wereld. 
Mexicaanse onderzoekers rapporteren in 
PNAS dat ze de oudste gefermenteerde 
agave ter wereld hebben gevonden. Uit 
wandschilderingen wisten ze dat al rond 150 
vóór Chr. in Teotihuacan agave werd vergist. 
Direct materieel bewijs was daar niet voor. 
Tot ze met een vernieuwende chemische 
techniek een biomerker konden aantonen die 
zelf weer verwees naar de aanwezigheid van 
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de alcoholproducerende bacterie Zymomo-
nas mobilis. Die bacterie geeft de punch aan 
pulque, een van de dranken die in Mexico uit 
agave worden gestookt en waarvan tequila 
de bekendste is. De bacterie wordt ook 
gevonden in palmwijn, cider en bier. Marisol 
Correa-Ascencio en haar collega’s gingen op 
zoek naar vetten uit de celwand van de 
bacterie, met name de typische “hopanoïden” 
die de bacterie beschermen tegen vergiftiging 
door alcohol. Op de ruim driehonderd pot-
scherven die ze onderzochten, was het 
veertien keer bingo.  
[DS. di. 16.09.2014 D8] 
 
80. (Belga), Archeologen ontdekken resten 
van gaskamers van Sobibor. 
Poolse en Israëlische archeologen hebben na 
jarenlang wetenschappelijk werk de 
overblijfselen van de gaskamers van het 
Duitse vernietigingskamp Sobibor ontdekt. 
Tomasz Kranz, directeur van de gedenk-
plaats Majdanek, deelde deze historische 
ontdekking mee. 
“Na acht jaar hebben we eindelijk ons doel 
bereikt” zei de Israëlische archeoloog Yoram 
Haimi. Het is een “erg belangrijke ont-
dekking” voor het Holocaustonderzoek, ver-
klaarde historicus David Silberklang van de 
Israëlische herdenkingsplaats Yad Vashem. 
“Deze vondsten zijn alles wat nog overblijft 
van diegenen die daar vermoord werden. We 
zullen nu beter inzicht krijgen in hoe de 
moorden in het kamp werden begaan en wat 
de joden moesten doormaken vooraleer ze 
werden omgebracht”. Opgravingen bij de 
ruïnes van de gaskamers zullen ook meer 
informatie geven over het aantal vermoorde 
mensen en de capaciteit van de gaskamers. 
Anders dan bijvoorbeeld Auschwitz-Birkenau 
was Sobibor een zuiver vernietigingskamp, 
zonder mogelijkheid voor de gevangenen om 
als dwangarbeider een waterkans op over-
leven te maken. Tussen april 1942 en de 
herfst van 1943 werden daar minstens 
250.000 mensen vermoord. Na een opstand 
van de gevangenen maakten de nazi’s het 
kamp in 1943 met de grond gelijk om de 
sporen van hun misdaden uit te wissen. 
[DS woe. 17.09.2014] 
 

 

De overblijfselen van de gaskamers in Sobibor. 

 
81. Vandenberghe D.: Onderzoek op oudst 
bewoonde plek langs Leie 
De stad Kortrijk laat een archeologisch 
vooronderzoek uitvoeren langs de Oude 
Leiearm. Het gaat om de plek waar de oude 
Leieboorden worden verlaagd en waar eerder 
Gallo-Romeinse sporen werden aangetrof-
fen. 
Archeologisch gaat het om een van de meest 
interessante plekken van Kortrijk. Wellicht 
lagen daar de eerste nederzettingen waaruit 
later Kortrijk is ontstaan. Zeker is dat er al 
eerder sporen zijn gevonden van Gallo-
Romeinse nederzettingen en wellicht zijn ook 
Vikingen daar neergestreken. Later groeide 
de stad rond de residentie van de Graaf. 
Vanaf het eind van de Middeleeuwen tot 
begin 20ste eeuw stonden op de Verzetskaai 
huizen met de rug naar de Leie. Ter hoogte 
van café ’t Fonteintje, staat nog een van de 
oudste huizen van de stad. Daar was vroeger 
de varkensmarkt.  
Hoewel het om een historische plek gaat, 
vrezen de archeologen dat er niet veel meer 
te vinden valt. “De site is grondig verstoord 
door de bouw van de hoge kaaimuren in 
1959” zegt schepen Marc Lemaitre (SPA), 
bevoegd voor Openbaar Domein.  
[HNB do. 18.09.2014 p.25] 
 
82. Sertyn P: Nieuwe gasleiding ploegt door 
oorlogsfront Ieper 
De Van Raemdonckstraat in de Ieperse 
deelgemeente Zuidschote: van 1914 tot 1918 
was deze landelijke weg slingerend door de 
akkers een stuk niemandsland tussen de 
Duitse en de Belgische loopgraven. Hier 
vonden de legendarische broers Edward en 
Frans Van Raemdonck samen de dood. 
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Vanaf september werd dat voormalige 
niemandsland omgewoeld en uitgegraven. 
Onderzoekers met metaaldetectoren speu-
ren volop naar onontplofte oorlogstuigen. 
Tegelijk schrapen archeologen de bodem af, 
op zoek naar resten van het soldatenleven 
tijdens de loopgravenoorlog. Het speurwerk 
heeft te maken met de aanleg van een 
belangrijke nieuwe gasleiding over een 
afstand van 70 km dwars door West-
Vlaanderen. Het betreft een traject van 
Alveringem in het hart van de Westhoek tot 
Maldegem op een steenworp van de grens 
met Nederland. 
 

 
 
Nabij Ieper snijdt de leiding dwars het ruim 
16km brede oorlogsfront uit W.O.I. 
 
Maar het blijft niet naar een zoektocht naar 
oorlogstuigen. Eenmaal de locaties in kaart 
gebracht waar oorlogsmunitie kan liggen, 
gaan de archeologen aan de slag. Op een 
steenworp van de Van Raemdonckstraat zijn 
vijftien archeologen met een schop 
flinterdunne zandlaagjes aan het weghalen, 
op zoek naar verkleuringen  in de bodem die 
aangeven waar oude loopgraven lagen of 
waar bommen grote kraters sloegen. 
 
Bodemvondsten: scherven van flessen en 
potten tot volledig verroeste resten van 
geweren en bajonetten, drinkbussen en 
tandenborstels. “ Er zijn ook twee skeletten 
van gesneuvelde soldaten gevonden”, vertelt 
Sam De Decker van het Vlaams Agentschap 
Onroerend Erfgoed.   
DS vr. 26.09.2014 p.28 
 
83. (mvn, ktb): Eeuwenoude 
plafondschildering gevonden in Brugse kerk. 
Tijdens een restauratie van een gedeelte van 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge zijn 
15de eeuwse plafondschilderingen bloot-

gelegd. De schilderingen werden gevonden 
op het plafond in de kooromgang ter hoogte 
van de bidkapel van Gruuthuse. Het gaat om 
een schildering uit de late gotische periode. 
De datum waarop het werk gemaakt werd, 
1469, werd ook teruggevonden. Om het werk 
opnieuw volop tot zijn recht te laten komen, 
wordt de plafondschildering licht geretouch-
eerd en gefixeerd.  
HNB. woe. 24.09.2014. 
 

 

plafondschildering in de O.LVrouwekerk in Brugge 

 
84. (DPA, AFP): Opgravingen in Griekenland 
leveren vondst kariatiden op 
Archeologen hebben bij opgravingen in 
Griekenland twee beelden opgegraven die 
als wachten gelden bij de binneningang van 
een graftombe uit de tijd van Alexander de 
Grote. Dat melden plaatselijke media. De 
ontdekking gebeurde in het kader van een 
grootschalige opgraving in het noordelijke 
Amphipolis. 
De gevonden beelden hebben de vorm van 
kariatiden: afbeeldingen van vrouwen in een 
lange tuniek en met gekruld haar dat tot de 
schouders valt. Van één van de marmeren 
beelden ontbreekt het gezicht, terwijl het 
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andere nagenoeg intact is. De linker – en 
rechterarm van respectievelijk de ene en de 
andere lijken zo te zijn aangebracht dat ze de 
toegang tot de graftombe verhinderen. Dit 
zou er op wijzen dat het om een zeer 
belangrijk monument gaat. Met een lengte 
van 590m is het één van de grootste 
graftombes ooit in Griekenland aangetroffen. 
HNB 08.09.2014 
 

 
 
 
85. Kintaert T.: Ontdekt: de gevangenis van 
Dracula. 
Turkse archeologen hebben de gevangenis 
van Dracula ontdekt. Ze hebben een geheime 
gang bloot gelegd die naar twee kerkers leidt 
waar prins Dracula ooit heeft vast gezeten. 
De archeologen waren aan het werk in het 
Tokat kasteel in Turkije, dat momenteel 
gerestaureerd wordt. “Het hele kasteel is 
omgeven met geheime tunnels en kamers, 
het is echt een mysterieuze plaats” aldus de 
opgravers. Er werden onder meer twee 
kerkers ontdekt, waar niemand minder dan 
Dracula ooit gevangen heeft gezeten. 
Natuurlijk gaat het hier niet om de mythische 
vampier, waar wel om prins Vlad III, De 
Spietser, die ook wel Vlad Dracula werd 
genoemd. Hij was in de 15de eeuw vorst van 
Walachije, en ging regelmatig in de clinch met 
de Turken en het Ottomaanse rijk. Volgens de 
wetenschappers werd hij ooit in Turkije 
opgesloten als politiek gevangene, en dat zou 
dus in het kasteel van Tokat gebeurd zijn. 
Dracula kreeg zijn naam omdat hij de 
gewoonte had om zijn vijanden op staken te 
spietsen. Hij stond bekend om een erg wrede 
vorst.   
HNB ma. 29.09.2014 
 

 
 

 
oktober 2014 
 
86. Degezelle Ch. en De Wilde B.: 
Munitiedepot ontdekt in het centrum 
Op een bouwwerf in het centrum van 
Roeselare zijn op 7 oktober meer dan 350 
obussen, granaten en mortieren uit WO I 
aangetroffen. Volgens de ontmijningsdienst 
Dovo was er weinig gevaar. “De meeste 
bommen hadden geen slagpin meer en er zit 
op het eerste gezicht ook weinig of geen 
toxisch materiaal tussen”.  
Willem Hantson, archeoloog bij de inter-
gemeentelijke erfgoeddienst Radar: “Op zich 
is dit niet zo uitzonderlijk, maar het kader is 
wel interessant. Het gaat duidelijk om stukken 
die kort na de oorlog verzameld werden van 
verschillende plaatsen aan het front en die in 
een put werden gegooid, naast het gebouw 
van Vandenbroucke, een toenmalige 
ijzerhandelaar, nadat ze onschadelijk werden 
gemaakt en ontdaan van bruikbare 
materialen, zoals koper. In de jaren vijftig 
werd over de put een betonen plaat gegoten 
en daarboven werden enkele gebouwen 
opgetrokken. De meeste ontstekers zijn 
verdwenen, net als de koperen band rond de 
projectielen. Een belangrijke vondst kan je 
het niet noemen, maar ik ben wel verbaasd 
dat we hier in het centrum zo’n groot aantal 
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projectielen hebben aangetroffen”, aldus 
Willem Hantson. 
HLN. woe. 08.10.2014. 
 

 
 
87. (Jos) Munitiedepot in hartje Roeselare 
Tijdens de werkzaamheden op de site 
Vandenbroucke in het centrum van Roe-
selare werden 350 bommen en granaten 
ontdekt. De werken werden meteen stil 
gelegd en de politie op de hoogte gebracht. 
De buurt werd afgesloten en Dovo kwam ter 
plaatse om de projectielen te neutraliseren. 
Bij een eerste onderzoek bleek dat het om 
bommen en granaten ging waarvan de 
slagpin al verdwenen was. Er was geen 
toxisch materiaal meer aanwezig. Het gaat 
hier om Duitse en Engelse springtuigen, zoals 
granaten en mortieren.  
De Weekbode KW regio Roeselare vr. 
10.10.2014. p.7. 
 
88. (hvde): Grotkunst in Azië is zo oud als 
Europese. 
Grotschilderingen in Indonesië  blijken net zo 
oud te zijn als de tot dusver oudst bekende 
grotkunst ter wereld: die van Chauvet in de 
Franse Ardèche. De schilderingen uit 
Sulawesi (twaalf gesjabloneerde hand-
afdrukken en tekeningen van een hertzwijn 
en een varken) zijn sinds de jaren vijftig 
bekend, maar werden nu pas gedateerd.  
De onderzoekers bepaalden niet de ouder-
dom van de schilderingen zelf, maar van een 
laagje kalkaanslag dat daar overheen lag. In 
het laagje zat radioactief uranium: door het 
verval daarvan te bepalen kon worden 
berekend wanneer het laagje moet ontstaan 
zijn: tussen de 35.000 en 40.000 jaar 
geleden. 
“De tekeningen waarover het laagje heen zat, 
moet dan nog iets ouder zijn geweest” melden 
Indonesische  en Australische vorsers in het 

tijdschrift Nature. De grotwanden van 
Chauvet werden ongeveer in dezelfde pe-
riode geschilderd. Vermoedelijk was de mens 
zowel in Europa als in Azië in dezelfde 
periode “rijp” voor de kunst. DS do. 
09.10.2014 D4 
 

 
 
89. Gheeraert T.: Aanleg aardgasleiding 
ploegt frontstreek om. 
Fluxys plant om een nieuwe aardgasleiding 
aan te leggen tussen Alveringem, en 
Maldegem. In Ieper, Langemark-Poelkapelle 
en Houthulst zal de leiding de frontstreek van 
W.O.I doorkruisen. Daarom wordt er eerst 
archeologisch onderzoek gedaan. Door de 
nieuwe leiding zal jaarlijks 8 miljard m³ 
aardgas stromen. 
De Weekbode Krant van W.Vl. vr. 
10.10.2014. p.12  Zie ook Archeo knipsel nr 
82 
 

 
 
90. Schelstraete, I.: Al die willen “op Viking” 
varen. 
Fans van Thor of Wickie de Viking reppen 
zich naar het Gallo-Romeins museum in 
Tongeren. Daar schetst de tentoonstelling 
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“Vikingen” een levendig beeld van de 
beruchte plunderaars. De tentoonstelling 
Vikingen maakt korte metten met mythes. Bij 
de Vikingen waren de vrouwen de baas.  
DS we. 25-26.10.2014 C16. 
 
91. Grosemans, A.: Vikingen droegen geen 
gehoornde helmen. 
Het cliché wil dat ze ruim twee eeuwen dit 
deel van Europa terroriseerden. Maar de 
Vikingen waren veel meer dan wreedaardige 
veroveraars. Zo vernemen we dit in de 
verrassende tentoonstelling: ”Vikingen”. “Wat 
we vandaag weten, staat ver van dat 
stereotiepe  beeld” zegt Bart Demarsin, 
archeoloog en tentoonstellingscoördinator 
van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren.  
HNB. we. 25-26.10.2014  p.49 

 
 
DS= De Standaard 
DW= De Weekbode Krant van West-Vlaanderen 
HLN= Het Laatste Nieuws 
HNB= Het Nieuwsblad 
Knack 
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ARCHEO-TENTOON  

 

 

                                               
 
Samenstelling: Jozef Goderis 
 

 
 
België 
 
ANTWERPEN 
1. t/m 21.12.2014 
Heilige Plaatsen, Heilige Boeken 
Expo over drie wereldgodsdiensten: 
jodendom, christendom en islam. 
Vorm, inhoud, gebruik en studie van de 
Tenach, Bijbel en Koran. 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 
Hendrik Conscienceplein 4. 
 
2. t/m 18.01.2015 
Heilige Plaatsen, Heilige Boeken 
Expo over drie wereldgodsdiensten: 
jodendom, christendom en islam. 
Pelgrimstocht naar heilige plaatsen. 
MAS Museum aan de stroom, 
Hanzestedenplaats 1. 
 
3.. t/m 15.12.2014 
Van Oerknal tot mens & mammoet 
De indrukwekkende expo over het 
ongelooflijke avontuur van de evolutie 
Antwerpen Centraal station. 
 
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 
tentoonstelling 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 wereldwijd. 
Een tweede fototentoonstelling geeft je een 
hedendaagse kijk op oorlog en herdenking 
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.  14.11.2014 t/m 15.03.2015 
Lascaux 
De wereldberoemde archeologische site in de 
Dordogne moest 23 jaar na haar ontdekking 
in 1940 noodgedwongen de deuren sluiten 
voor het publiek. Schimmels bedreigden de 
bijna 20.000 jaar oude gravures en 
wandschilderingen. De uitzonderlijke kunst 
van Lascaux mocht echter niet opnieuw 
verdwijnen in het donker. 

http://www.brugge1418.be/
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Voor de bezoekers werd in 1983, in dezelfde 
heuvel van de gemeente Montignac, een 
natuurgetrouwe  kopie van onder andere “de 
zaal van de stieren” gerealiseerd. (zie foto). 
Met die expertise kwamen recent facsimilés 
van nog andere delen van de grot tot stand. 
Zij figureren op de reizende expositie 
Lascaux. Na Bordeaux, Chicago, Houston en 
Montreal houdt zij deze winter halt in Brussel. 
 
De tentoonstelling is een belevenis. Dankzij 
wetenschappelijke reconstructies (schaal 1/1) 
stapt u als het ware Lascaux binnen om u te 
laten overdonderen door kunst uit deze 
“Sixtijnse kapel” van de prehistorie. 
Jubelparkmuseum 
V.O.B.o.W – WAR excursie voorzien op 
zondag 1 maart 2015. 
 

 
 
 
2. t/m 11.01.2015 
Vulci 
In 2013 deden archeologen opmerkelijke 
ontdekkingen in de necropool van Osteria 
(Vulci). 
Uit een rijke grafkamer blijkt de voorliefde van 
de Etruskische adel voor objecten uit de 
Mddellandse –Zeewereld. 
Jubelparkmuseum open 10.00-17.00u. 
Gesloten op ma. 25/12 en 1/01. 
De kassa’s sluiten om 16.00u. meer info 
www.kmkg.be  
 
 
DOORNIK 
t/m 16.03.2015 
Le Kemmelberg – des premiers chasseurs 
aux princes celtes. 
Deze tentoonstelling bevat o.m. objecten 
opgegraven door V.O.B.o.W. 
Musée archéologique, Rue des Carmes, 8, 
7500 Tournai. 
www.tounai.be/musee-archeologie  
 

 
 
ENAME 
t/m 30.11.2014 
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 
 

 

http://www.kmkg.be/
http://www.tounai.be/musee-archeologie
http://www.pam-ov.be/
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KOKSIJDE 
t/m 07.12.2014 
Geloof onder vuur 
De beeldenstorm, de geuzen, de militaire 
strijd in de tweede helft van de 16de eeuw en 
de religieuze brandhaarden in onze tijd zetten 
het geloof onder grote druk. 
Abdijmuseum Ten Duinen  1138 
Koninklijke Prinslaan 6-8, 8670 Koksijde 
058/53.39.50 www.nl.tenduiden.be  
 
KORTEMARK 
t/m 30.11.2014 
Bezienswaardigheden in het Archeo-
logisch Museum 
Hierin krijg je een overzicht van de 
archeologische vondsten in Kortemark. 
Het museum werd opgericht met de steun van 
de Europese Gemeenschap en de gemeente.  
Het toont aan de bezoeker de resultaten van 
de plaatselijke opgravingen van de bronstijd 
tot de Middeleeuwen. De collectie is opge-
bouwd rond 4 thema’s: 1. De Muntschat van 
Werken 
2. De Hoge Andjoen motte 3. Grafheuvels in 
de Bronstijd 4. Abdij Hemelsdale. 
Open: tijdens het zomerseizoen (1/04 t/m 
30/11) woe. t/m zon. 14-17.00u. 
Gesloten op feestdagen en tijdens het 
winterseizoen (01/12 t.m 31/03) 
Toegang: individueel <<6j. gratis vanaf 6j. €2 
Gidsbeurt €50 per groep en heel het jaar te 
reserveren bij dienst toerisme 051/56.61.08 
Gsm: 0476/21.44.36  
toerisme@kortemark.be  www.kortemark.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. 
Prehistorie – Gallo-Romeins -Middeleeuwen 
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 Christ 
Naert 
 
RUMBEKE t/m 31.12.2019 
Kasteel van Rumbeke, Moorseelsesteenweg 
2, 8800 Rumbeke-Roeselare. 051/22.60.60 
info@albert14-18.be, www.albert14-18.be. 
Open: alle dagen doorlopend geopend van 
10.00 tot 18.00u. Gesloten op maandag 
Groepen van 15 personen enkel op 
reservatie. Aangepaste programma’s voor 
scholen. 
Begeleide rondleidingen mogelijk. 
Bereikbaar met het openbaar vervoer en met 
de wagen. Het domein ligt vlakbij afrit 6 van 
de E403 snelweg Brugge-Kortrijk. 

http://www.nl.tenduiden.be/
mailto:toerisme@kortemark.be
http://www.kortemark.be/
http://www.mou-oudenaarde.be/
mailto:cultuur@roeselare.be
http://www.vobow.be/
mailto:info@albert14-18.be
http://www.albert14-18.be/
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TONGEREN 
t/m  15.03.2015 
Vikingen! 
Gallo-Romeins Museum Kielenstraat 15, 
3700 Tongeren. 012/67.03.30 
grm@limburg.be  
www.galloromeinsmuseum.be   
Open: di. t/m vr. 9.00 tot 17.00u . Zat. Zon- en 
feestdagen, schoolvakanties van 10.00 tot 
18.00u. Gesloten op maandag, behalve als 
dat een feestdag is.  
Op 25 december en 1 januari blijven de 
deuren dicht.  
Tentoonstelling Vikingen! Volwassenen € 10,  
kinderen en jongeren  van 4 tot 26 jaar € 1 
55+, personen met beperking; kortinghouders 
en groepen € 8, gezinnen €21. 

 
Nederland 
 
AMSTERDAM 
1.t/m 01.02.2015 
Het Rome van Augustus, van baksteen tot 
marmer 
Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127 
2. t/m01.03.2015 
Dining with the Tsars 
Breekbare schoonheid uit de Hermitage. 
Hermitage Amterdam, Amstel 51 
 
MAASTRICHT 
t/m 15.03.2015 
Vikingen in de Lage Landen 
 

 
Centre Céramique 
Avenue céramique 50, 6221 KV Maastricht 
tel. 31.43.35.03.600 
klantenservice@maastricht.nl   
www.centreceramique.nl  
 
 

mailto:grm@limburg.be
http://www.galloromeinsmuseum.be/
http://www.centreceramique.nl/
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BOEKBESPREKINGEN 
 

 
Samenstelling: Jozef Goderis 

 
Rekenmunt en klinkende munt in de 
Zuidelijke Nederlanden – Een 
complexe en intieme relatie (13de-18de 
eeuw) 
 

   
 

Betalingen werden tijdens het Ancien regime 
uitgevoerd in courante munt en/of in natura. 
De grote variëteit aan inheemse en 
uitheemse munten in omloop weerspiegelde 

zich helemaal niet in de rekeningen. Hiertoe 
bediende men zich van een rekenmunt(en); 
de rekenmunt was de op dat ogenblik door de 
auteur van de rekening beschouwde 
referentie-eenheid. Deze laatste is tijds-
afhankelijk, plaatsafhankelijk, en trans-
actieafhankelijk. De rekenmunt wordt al dan 
niet nog aangevuld met een schakelmunt of 
link money of met een waardeaanduiding. 
 
De centrale vragen waarop dit boek tracht 
een antwoord te formuleren zijn: 
• Waarom is er een essentieel onderscheid 
tussen courante munt, lees klinkende munt 
en rekenmunt? 
• Hoe vertaalde zich dit onderscheid in de 
regio's van Vlaanderen en Brabant van de 
13de eeuw tot de 18de eeuw ? 
• Hoe verliepen de verbanden tussen reken-
muntsoorten van beide regio' s over dezelfde 
periode? 
• Hoe zagen rekeningen er echt uit en hoe 
werd daarin met rekengeld en 
rekeneenheden omgegaan? 
 
Zowel de typologie van het rekengeld als de 
semantische invalshoek i.v.m. de diverse 
begrippen klinkende munt, rekenmunt, 
rekengeld, rekeninggeld, schakelmunt, als 
het fenomeen van de quasi continue 
ontwaarding van het zilvergeld komen aan de 
orde. Vóór de monetaire unificatie van 1433 
worden Vlaanderen en Brabant afzonderlijk 
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behandeld. Ook de problematiek van de 
goudmunten komt aan de orde. 
 
Dit werk richt zich tot zowel de numismaat als 
de mediëvist, de paleograaf, de genealoog, 
de lokale geschiedschrijver, de heemkundige, 
de familiekundige, de erfgoedwerker, kortom 
de geïnteresseerde leek en onderzoeker die 
in "oude documenten duikt".  
 
Deze monografie wordt afgerond met een 
uitgebreide verzameling paleografische voor-
beelden die tonen hoe rekeningen er uit 
zagen en met een numismatisch glossarium. 
 
ISBN nummer: 978-90-822-1960-9 
De kostprijs is 24 Euro, excl. Eventuele 
verzendkosten. Voorafbetaling op 
rekeningnummer IBAN: BE49 4140 1647 
4171; BIC: KREDBEBB, op naam van Geets 
Willy.  
Contact: willy.geets@skynet.be 
Technische gegevens: A4 formaat, 
binnenwerk mat 170g, geplastificeerd kaft 
mat 350g, kleurafbeeldingen, gelijmde 
afwerking, gedrukt bij Claes-Roels (Lier), 
beperkte oplage. 
 
 

De Groote Oorlog in de Westhoek 
 

 

De pocket “De Groote Oorlog in de 
Westhoek” bevat een inleiding op de 
geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, 
een overzicht van alle musea, begraaf-
plaatsen, monumenten, sites en 
evenementen in de Westhoek. De inleiding 
werd verzorgt door V.O.B.o.W.-lid Frederik 
Demeyere. Naast de pocket wordt ook een 
kalender uitgegeven die de evenementen 
voor de periode 2014-2015 verzamelt. 
 
Naar aanleiding van de televisieserie “In 
Vlaamse velden” werd een inspiratiekaart, 3 
fietsroutes en een pocket met verblijfs-
arrangementen gerealiseerd.  
 
Westtoer is zich bewust van het belang van 
dit historisch erfgoed: dit gidsje kan hiervan 
getuigen. Het is een leidraad door de Eerste 
Wereldoorlog in de Westhoek. Deze pocket 
wil bijdragen tot een betere ontsluiting van het 
WO I- erfgoed in de Westhoek, in het 
algemeen en de basiskennis van de Eerste 
Wereldoorlog in het bijzonder. 
 
Een andere brochure “Great War” verzamelt 
de musea, begraafplaatsen, monumenten, 
sites evenementen in Noord-Frankrijk, 
Cambridgeshire, Brighton and Hove, 
Antwerpen en de Westhoek. 
Wil je de Westhoek van op het water leren 
kennen, dan is de “Flanders Fields 
vaarroute” Westhoek een onmisbaar 
hulpmiddel. 
 
De Westhoek is meer dan de Eerste 
Wereldoorlog. Wil je nog meer ontdekken, 
vraag dan de gratis pocket: “Westhoekjes “ 
aan. 
 
De brochures en kaarten kan je bestellen bij 
Westtoer via shop westtoer.be of afhalen bij 
de diensten voor Toerisme in de Westhoek.  
 

Stap voor stap: Een archeologische 
wandeling door het verleden van 
Harelbeke 
 
De erfgoedkring De Roede van Harelbeke 
werkte samen met de vakgroep archeologie 
van de Universiteit Gent en de erfgoed-
vereniging Fortuna  aan het boek: Stap voor 
stap. Met behulp van resultaten van vroegere 
opgravingen en recent onderzoek op de 
Collegewijk reconstrueerden verschillende 
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auteurs het archeologisch verleden van 
Harelbeke. Naast een vulgariserende tekst 
werden eigentijdse evocatietekeningen en 
kwaliteitsvolle foto’s gebruikt om zowel de 
archeologische objecten als de verhalen 
daaromtrent, aan het publiek voor te stellen. 
 
    

    
 
Al meer dan 60 jaar onderzoeken lokale 
verenigingen, universiteiten, nationale en 
regionale erfgoeddiensten en archeologische 
bedrijven het rijke archeologische erfgoed 
van Harelbeke. Jaren volhard onderzoek 
heeft vele unieke vondsten opgeleverd die 
een belangrijk inzicht geven in het dagelijks 

leven van de vroegere inwoners van 
Harelbeke. 
 
De publicatie: Stap voor stap  heeft vooral 
aandacht voor het Romeinse verleden, 
hoewel het boek een inzicht wil geven in de 
bredere geschiedenis van Harelbeke.  
 
Tussen de eerste eeuw na Chr. en de derde 
eeuw na Chr. lagen enkele belangrijke 
nederzettingen in Harelbeke. Op de 
collegewijk lag er een middelgrote 
nederzetting en vermoedelijk eveneens op 
het Marktplein. Het overige deel van het 
landschap werd intensief gebruikt voor 
landbouw en artisanale nijverheid. 
 
De publicatie is geen saaie bespreking van 
alle vondsten, maar een rijk geïllustreerd 
verhaal dat probeert het dagelijks leven in en 
rond Harelbeke in zijn juiste context te 
plaatsen. Daarnaast  is het boek ook een 
kennismaking met de archeologie als 
wetenschap. 
 
De publicatie Stap voor stap is verkrijgbaar 
voor €15 bij de Erfgoedkring De Roede van 
Harelbeke en wordt ook te koop aangeboden 
in het stadhuis van Harelbeke, het stads-
archief, de stadsbibliotheek en buurtwinkel 
Paveke in Hulste. 
Het boek (paperback -116 blz.) kan u ook 
bestellen via dirk.viaene@gmail.com.  
of 0473 92 04 47.  

  

mailto:dirk.viaene@gmail.com
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Le musée de préhistoire à Tautavel. 
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UITREIKING ERETEKEN CULTUURVERDIENSTE  
 

 
Op zaterdag 11 oktober werd op het stadhuis van Roeselare het ereteken van 
cultuurverdienste uitgereikt aan o.m. Christ Naert, reeds meer dan 25 jaar medewerker aan 
de Werkgroep Archeologie Roeselare en de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 
West-Vlaanderen. 
 

 

Links burgemeester Luc Martens, midden Christ Naert en rechts cultuurschepen Kris Declercq  
(foto Liesbeth Claerbout) 

 
De cultuurtrofee 2014 ging naar de leerlingen en leerkrachten van het Klein Seminarie, met 
de uitvoering van Cyrano de Bergerac. Daarnaast werd aan 16 personen het ereteken van 
cultuurverdienste uitgereikt, onder meer aan Christ Naert uit Beveren, Roeselare. 
 
Christ Naert is leraar aardrijkskunde aan het Guldensporencollege in Kortrijk en docent bij 
Syntra West in Roeselare voor de opleiding van reisleiders en gidsen in de Leiestreek. Hij 
woont in de Onledemolenstraat in Beveren – Roeselare en is gehuwd met Marie-Leen Sagaert 
en vader van Stein, Pieter en Elien.  
 
Christ focust graag op het landschap in het heden en in het verleden. Archeologisch onderzoek 
is bij hem een stimulans om dit landschap uit het verleden te reconstrueren. Christ Naert liep 
basisschool op De Tassche, in de buurt van zijn ouderlijk huis. Als jongen van zes jaar had hij 
reeds belangstelling voor fossielen, gesteenten en prehistorische werktuigen. Op zijn 16 jarige 
leeftijd kwam hij in contact met ondergetekende, die Christ meteen archeologisch op weg heeft 
gezet. 
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Zo werkte Christ o.m. samen aan de uitgave van het boek “Roeselare onder de grond” in 1989 
en aan de archeologische opgraving op de Gallo-Romeinse artisanale nederzetting van 
Roeselare Haven (1986-1992). 
 
De Raad van Bestuur van V.O.B.o.W. wenst Christ dan ook hartelijk proficiat met dit ereteken 
van cultuurverdienste. De raad beschouwt dit gebaar vanwege het stadsbestuur als een teken 
van waardering voor het werk van Christ en vanuit haar haar eigen werkzaamheden uiteraard 
ook voor de verwezenlijkingen en opdrachten die de WAR en Christ in het verleden samen tot 
een goed einde brachten. 
 
Het is ons een groot genoegen dat de Stad Roeselare een blijvende aandacht en waardering  
uitspreekt in de richting van burgers die zich met groot enthousiasme inzetten voor cultuur en 
zich onder meer zoals Christ inspannen om ook het archeologische verleden van deze stad 
uit te spitten. Wij hopen met zijn allen dat de zorg voor het bodemarchief van Roeselare (vanaf 
meer dan 10.000 v. Chr) in evenwicht en met de aandacht voor de geschreven bronnen vanaf 
de 9de eeuw een aandachtspunt zullen blijven en dat gedreven en ervaren enthousiastelingen 
zich geruggesteund zullen blijven voelen. 
 

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

In Memoriam 
 
Onze jarenlange trouwe abonnee op de WAK, Ronny Moerkerke, uit de Schansstraat 2A uit 
Menen is overleden op 9 mei jl. Dit werd ons meegedeeld door zijn echtgenote Mevr. 
Moerkerke-Dieryckx. 

 
***   

Wij delen eveneens het heengaan mee van mevr Nora Calmeyn, overleden op 12 september 
jl. op de leeftijd van 94 jaar. Mevrouw Nora Calmeyn is de moeder van Mevrouw Suzy Decock, 
bestuurslid van V.O.B.o.W. en conservator van het Regionaal Archeologisch Museum van de 
Scheldevallei in Kerkhove-Waarmaarde. 
 

***   
De Raad van Bestuur van V.O.B.o.W. biedt aan beide families van de overledenen hun 
oprechte deelneming aan. 

***  
 
   
 

 
 
Uit de nieuwsbrief van Erfgoeddag 
 
De drastische besparingen door de Vlaamse Overheid bij FARO en andere partners hebben 
geleid tot een aantal belangrijke wijzigingen in de communicatie en promotie van Erfgoeddag 
op 26-04-2015. 
 
Een eerste belangrijk gevolg van deze besparingen is dat de organisatie van Erfgoeddag 2015 
noodgedwongen aan iedereen die promotiemateriaal bestelt, alle handeling – en 
verzendingskosten zullen doorgerekend worden. Ook zijn er belangrijke wijzigingen in het 
aanbod van het promotiemateriaal. Hiervoor lees je best op de website: www.erfgoeddag.be  
 
Wil bij het plaatsen van je bestelling er rekening mee houden dat de bibliotheken, toeristische 
kantoren en diensten voor cultuur, niet meer automatisch het nodige promotiemateriaal 
toegestuurd zullen krijgen. Gelieve dus je aantallen die je bestelt, goed te overwegen. Lokale 
of regiocoördinatoren die promotiemateriaal voor de deelnemende organisaties in hun 
gemeente of regio bestellen, kunnen dit doorgeven via info@erfgoeddag.be  
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.erfgoeddag.be/
mailto:info@erfgoeddag.be
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Klasbezoek aan de tentoonstelling ‘Beveren Onderste Boven’ 
 

 

                                             Foto Charlotte Dufour (Dienst Cultuur Roeselare) 

 
Op 9 oktober jl. kreeg een klas van mevrouw Hilde Wybo van het Vrij Technisch Instituut (VTI 
Roeselare) een geleid bezoek met toelichting door J.Goderis in de tentoonstelling Beveren 
onderste boven. Op twee daarop volgende dagen volgenden nog twee andere klassen van het 
VTI in het voetspoor van deze eerste groep leerlingen, maar nu onder begeleiding en 
toelichting van hun eigen leerkracht.  
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V.O.B.O.W EXCURSIE NAAR DOORNIK 

 
 

Op zondag 7 december a.s. organiseren we een bezoek aan  de tentoonstelling van de 
Kemmelberg in het archeologisch museum van Doornik. 
 
Programma 
 
Voormiddag:  
10.00u afspraak aan de het Infocentrum, dienst voor toerisme. Parking mogelijk in de buurt 
van de kathedraal bv. Place d’ Evêque of Place Reine Astrid. We nemen een kijkje in de 
prachtig gerestaureerde middeleeuwse kelder in het gebouw van de dienst toerisme. Jos 
Vanackere kijkt vooraf of we iets kunnen opsteken van de archeologische opgravingen in de 
kathedraal. (toegankelijkheid op zondag afhankelijk van de kerkdiensten). Als dit niet lukt, zijn 
er voldoende alternatieven: Doornik is rijk aan allerlei boeiende bezienswaardigheden, 
stadswandeling o.m. met de kerk van Saint –Brice uit de 12de eeuw. 
 
Middagmaal: we zoeken een gelegenheid in het centrum van de stad. 
 
Namiddag: 
14.30u: Geleid bezoek  aan het archeologisch museum, Rue des Carmes, nr 8 met de 
tentoonstelling van de Kemmelberg en aan de vaste collecties: prehistorie, Gallo-Romeins 
en Merovingisch. Toegang en rondleiding gratis. 
 
Verplaatsing: 
Met eigen personenwagens. Wie naar Doornik rijdt, gelieve vooraf een seintje te geven aan 
Jos Vanackere, 056/21.66.49 of 0486/75.09.35. jos.vanackere@telenet.be (regio Kortrijk) of 
aan Jozef Goderis 051/22.27.20 jozef.goderis@skynet.be  (regio Roeselare). 
 
Wellicht zijn er belangstellenden die liever niet zelf rijden naar Doornik, maar wensen de kosten 
te delen met een chauffeur van een ander personenwagen. Wie deelneemt aan onze Doornik-
excursie ontvangt van ons een catalogus van de Kemmel- tentoonstelling gratis (1 per gezin). 
 
In de hoop jullie te kunnen begroeten, 
 
Jos Vanackere en Jozef Goderis  

mailto:jos.vanackere@telenet.be
mailto:jozef.goderis@skynet.be
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KUNST MET EEN KNIPOOGJE OF MET EEN GROTE K OP 

BUREN BIJ KUNSTENAARS 2014 
 

De woning van Maria Pype en Jozef Goderis werd voor de negende keer opengesteld op 
zondag 19 oktober van 14.00 tot 18.00u. Sedert 2005 nemen we ieder jaar deel aan de 
organisatie, voor de elfde keer opgezet door de Provincie West-Vlaanderen. 
 
Tijdens het weekend van 17 tot 19 oktober stelden kunstenaars uit de ganse provincie, samen 
liefst 1083 ateliers open. Het project liep als naar gewoonte gelijktijdig in Noord-Frankrijk in de 
Departementen Nord en Pas-de –Calais. We waren blij hierbij te kunnen aansluiten. Het 
publiek mocht overal gratis een kijkje nemen. Het record aantal deelnemers aan het 
evenement werd opnieuw doorbroken, in die zin dat in gans de Provincie 2001 kunstenaars 
deel namen. Ook in Roeselare lieten we ons niet onbetuigd: 57 individuele kunstenaars of 
groepen namen hieraan deel. 
 
Bergeikenstraat 48  
 
Sommige bezoekers zien we jaarlijks terug en daarom zorgen we telkens voor een vernieuwd 
aanbod. Nadat we vorig jaar, de namiddag in teken hadden gesteld van de prehistorie, 
focusten we nu op de tijd van de Romeinen. Een sectie van Gallo-Romeinse vondsten van 
Roeselare Haven werden te kijk gezet en toegelicht door Jozef Goderis. 
 

 

Tussendoor werd gedemonstreerd hoe aan een replica-kruikje, langs weerszijden drieledige staande bandoren 
werden aangezet (foto Maria Pype). 
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De bezoekers kregen een Romeins drankje aangeboden: mulsum: rode wijn aangezoet met 
wat honing. In de Romeinse tijd waren notenspelen zeer geliefd. In die sfeer hebben we een 
ludiek moment ingeschakeld, waarbij onze bezoekers werden uitgenodigd om hun prestatie te 
tonen bij het zogenaamde Orka spel. Iedere speler krijgt vijf okkernoten. Om beurt probeert 
men van op ongeveer 2 meter afstand, zijn of haar noten te gooien in een aarden kruik (de 
orca). De okkernoten die in de potten belanden worden cadeau gedaan aan de mikkende 
werpster of werper. 
 

 

Spelen met noten (foto Maria Pype) 

 
Spijts de concurrentie tijdens hetzelfde weekend in de Roeselaarse binnenstad van de 
herdenking “Schuwe maandag”” telden we toch nog 34 bezoekers in ons atelier. Zo blijft het 
toch nog altijd de moeite om deel te nemen aan dergelijke organisatie. Voor de bezoekers en 
kunstenaars is dit een ideale kans om elkaar te ontmoeten en met een babbeltje op 
verrassende en soms verborgen locaties. 
 
Dank aan Christ en Pieter Naert, Bram Brouckaert en Roland Swaenepoel, leden van de 
Werkgroep Archeologie Roeselare, die een oogje in het zeil hielden, voor de vlotte gang van 
zaken. 
 

Jozef Goderis 
 



200 WAK 84 (2014) 

 

  

Keramiek door Jozef Goderis: Romeins kostuum, vervaardigd in september 2014. 
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HERNIEUWING VAN HET LIDGELD OF ABONNEMENT OP 

DE WEST-VLAAMSE ARCHEOKRANT 2015 

 

Wie betaalt vóór 1 februari 2015 ontvangt de nieuwe lidkaart in het eerste nummer van 2015. 
 
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 IBAN BE 22 466-9167991-47 (BIC 
KREDBEBB) met melding ofwel vast lid 2015, of gewoon lid 2015 of abonnee 2015. 
 
€ 26: vast lid: ontvangt het jaarboek, de West-Vlaamse Archeokrant 2015, nrs 85 t/m 88     
uitnodiging op de jaarvergadering, 
V.O.B.o.W lidkaart 2015 
 
€21: gewoon lid: jaarboek, WAK 2015 nrs 85 t/m 88, V.O.B.o.W. lidkaart 2015 
 
€12: geen V.O.B.o.W. lid maar abonnee op WAK nrs 85 t/m 88. 
Stort vandaag nog uw bijdrage voor het kalenderjaar 2015. 
Dank om je stiptheid en de tijdig uitgevoerde overschrijving. Zo werken we versterkt in 2015 
en kunnen we het tijdschrift WAK zonder onderbreking verder toesturen. 
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ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W. – WAR   
 

Tentoonstelling: Beveren onderste boven. 
t/m 31 december 2014 

Lees in dit nummer: Archeo tentoon p. 185         
                              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 7 december 2014 

Tentoonstelling Kemmel in Doornik 
Lees in dit nummer Archeo tentoon p. 184 en p. 197. 

 
***                                                                 

 zaterdag 20 december 2014 
inventarisatie- en puzzeldag op vondsten 
 van de Gallo-Romeinse dakpannenoven 

van Roeselare. 
geïnteresseerden melden zich bij Jozef Goderis 

051/22.27.20 
                                                                             

*** 
zondag 1 maart 2015 

geleid bezoek aan de tentoonstelling Lascaux  
en de collectie prehistorie in het museum van het Jubelpark Brussel. 

 Afspraak 10.30u aan de ingang van het museum. 
Later nieuws volgt. 

 
 

*** 
 

http://www.vobow.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/

