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OOK KINDEREN OOG IN OOG MET LASCAUX-KUNST 

Jozef Goderis 

 
Zondag 1 maart 2015. Onze 64ste V.O.B.o.W.-excursie. We stappen als naar gewoonte op de 
Sercu-bus: twee kinderen begeleid door hun grootouders en 18 volwassenen. In Kortrijk 
krijgen we nog het gezelschap van onze penningmeester en echtgenote. In het Jubelpark sluit 
de familie Hameeuw bij ons aan. Een totaal van 25 deelnemers. Dat is vijf keer zoveel als bij 
onze vorige excursie naar Doornik op 7 december 2014. 
 
 

 

Op de trappen van het Jubelpark-Museum. 

 
 

Voormiddag 
 
Brit Claes is onze gids in de prehistorische 
afdeling van het Jubelpark. Zij is weten-
schappelijk medewerker aan de collecties 
Nationale Archeologie van de KMKG: Ko-
ninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. 
 

 

 
Over 72 vitrines worden de materiële resten 
van de beschavingen en culturen in Bel-
gië  opgegraven, in chronologische en thema-
tische volgorde voorgesteld. Het begin is een 
didactische voorstelling van de fysieke 
evolutie van de mens in de vorm van een 
reeks schedels. Daarnaast komt een recon-
structie op ware grootte van een opgravings-
werf. De voorwerpen zijn per thema 
samengebracht en krijgen duiding door 
verklarende teksten, verspreidingskaarten, 
afgietsels en voorstellingen van scènes uit 
het dagelijks leven. 
 
De oudste archeologische getuigenissen van 
de jagers-verzamelaars uit het Paleolithicum 
zijn minstens 500.000 jaar oud. Ze werden 
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vervaardigd door nomaden, die geleidelijk 
aan hun levenswijze hebben verbeterd. De 
collectie hier toont de ontwikkeling, stap voor 
stap, aan de hand van benen en stenen 
gereedschap. De vitrines gewijd aan het 
Paleolithicum tonen de gebruikte grond-
stoffen, de evolutie van het benen en stenen 
gereedschap, de jacht  en visvangst, de 
opschik, de kunst en de toegepaste kunst. 
 
Rond 5500 v. Chr.  ondergaat de levenswijze 
een grondige verandering. De mens wordt 
sedentair o.m. door de komst van nieuwe 
bevolkingsgroepen. Hij vestigt zich in kleine 
gemeenschappen en doet nu aan veeteelt en 
grondbewerking. Een maquette toont de 
wedersamenstelling van zo’n dorp dat com-
pleet werd opgegraven in Haspengouw. Een 
tweede maquette illustreert hoe een neo-
lithische woning werd opgetrokken. Voor het 
eerst vervaardigt de mens uit de nieuwe 
steentijd keramiek, pijlpunten en polijst hij 
vuursteen. 
 
Rond 2000 v. Chr. duiken in onze streken de 
eerste metalen voorwerpen op, zoals gouden 
sieraden en bronzen wapens. 
 
Rond 750 v. Chr. zorgt de toepassing van het 
ijzersmeden voor de uitbreiding van de 
handelsbetrekkingen. De toenemende rijk-
dom leidt tot de oprichting van de zoge-
naamde prinsengraven zoals te Eigenbilzen 
in Limburg, waar een schitterende open-
gewerkte gouden sierband werd aange-
troffen. In andere Keltische graven werden 
tweewielige wagens opgegraven, waarvan 
een reconstructie wordt tentoongesteld. Door 
Brit Claes werd de link gelegd met de 
wagenaspin als remstuk, opgegraven op de 
Kemmelberg. 
 
Als slot van de voormiddag kregen we de 
unieke kans om een blik te werpen binnen het 
depot, de reserves en opslagplaatsen van het 
museum: een uitzondering toegestaan aan 
leden van onze archeologische vereniging. 
Brit gaf er toelichting op de recente 
werkzaamheden: een transformatie van de 
oude opslagplaatsen die nog stamden uit de 
19de eeuw naar de moderne depotwerking 
van de 21ste eeuw.  
 

 
 

 

Zicht op één van de laatst overgebleven, nog niet 
gemoderniseerde opslagplaatsen binnen het depot 
Nationale Archeologie van het Jubelparkmuseum. 

 
Namiddag 
 
Om 14.00u worden we verwacht in de 
gelegenheidstentoonstelling “Lascaux, de 
Sixtijnse kapel van de prehistorie”. De grotten 
van Lascaux liggen in de vallei van de Visère 
op het grondgebied van de gemeente 
Montignac. 
 

 
Situering van Lascaux op kaart van Frankrijk 
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Het verhaal van de ontdekking 
 
Vier jongens crossen met hun witte hond 
doorheen het bos van Lascaux op het 
grondgebied van de gemeente Montignac, in 
de Dordogne (Zuid - Frankrijk). Ze dragen alle 
vier een petje. Over hun schouders zit een dik 
touw gewikkeld. Een van hen  draagt een 
grote lantaarn voor zich uit. Plots blijft een van 
de vier staan, als aan de grond genageld. 
Voor zich ontwaart hij een kuil, half bedekt 
met takken van stekelige braamstruiken. 
“Vauban, Vauban” ze roepen de naam van de 
witte hond. Een van de vier struikelt in de kuil. 
Het witte hondje Vauban jankt. “Marcel, 
Marcel” roepen de drie overige kinderen. 
Maar Marcel is zijn petje kwijt en spartelt  drie 
meter onder de begane grond. Hij strompelt 
moeizaam recht en richt zijn lamp op de 
rotswand. Wat ziet hij? Een beschilderde 
rotswand! Amai! En wat staat daarop 
afgebeeld? Een pracht van een paardje! 
(ontleend aan een kortfilmpje met een ietwat 
gedramatiseerd verhaal vanop de website 
van de KMKG). 
 

 
 
’s Anderendaags dringen vier jongens door 
de grot waarvan ze de toegang hebben 
ontdekt. Tot hun grote verbazing ontdekken 
ze een opeenvolging van ruimtes met 
versierde wanden. Zonder het zelf te beseffen 
hebben ze een van de meest fascinerende 
archeologische ontdekkingen gedaan van de 
20ste eeuw. Een stroom van honderdduizen-
den bezoekers komt op gang. 
 
Ongeveer 20.000 jaar geleden werden de 
schilderingen en gravures in de grot van 
Lascaux aangebracht. Er zijn zomaar 900 
dieren te zien, waaronder oerossen, herten, 
paarden en bizons. Daarnaast is ook een 

raadselachtige voorstelling van een mens 
waar te nemen. In 1963 werd de grot voor de 
bezoekers gesloten om de rotskunst voor de 
toekomstige generaties te beschermen. We 
konden gelukkig nog genieten van de pracht 
van Lascaux dank zij kopieën van deze 
kunstwerken. Met deze wetenschappelijke 
reproducties op ware grootte en met behulp 
van de modernste visuele technologieën kre-
gen we bij ons bezoek als het ware het gevoel 
dat we zelf in de grot op ontdekking waren. 
 
De technieken van de rotskunst 
(naar  Serge Lemaitre, rotskunstspecialist 
Jubelparkmuseum) 
 
Rotskunst is een wereldwijd fenomeen. Het 
betreft zowel gravures als schilderingen. Die 
laatste vindt men meestal onder over-
hangende rotsen en grotten. Dat is ook het 
geval voor de Europese rotskunst. Verf werd 
op verschillende manieren klaargemaakt en 
aangebracht. Er werd vooral gebruik gemaakt 
van oker, t.t.z.  hematiet en ijzeroxiden, die 
rode tinten opleverden. Maar in het gamma 
zaten ook gele, paarse en groene kleuren. De 
kleurstoffen waren van minerale of plant-
aardige oorsprong en konden worden ge-
bruikt samen met andere stoffen. 
 

 
 
Verf werd samengesteld uit kleurstoffen, 
vulstoffen en een bindmiddel. De kleurstof is 
vaak van minerale oorsprong maar kan ook 
plantaardig zijn. Vulstoffen dienen om de 
kleur meer body te geven, te verdiepen of in 
te dikken. Wereldwijd maakte men gebruik 
van geplette eierschaal of vermalen been-
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deren. Het bindmiddel is een vloeistof. Die 
laat toe de verf aan te lengen om zo 
gemakkelijker te kunnen uitstrijken op de 
wanden. 
 
Water was een gebruikelijk, natuurlijk 
bindmiddel dat wellicht in de meeste 
paleolithische grotten in Europa werd 
gebruikt. Elders werden ook symbolisch 
geladen bindmiddelen aangewend zoals 
slangenbloed en dierlijk vet. In Lascaux 
werden twee belangrijke minerale kleur-
stoffen gebruikt, ijzeroxide voor de tinten geel 
tot rood en mangaan voor het zwart. Er kwam 
dus geen houtskool aan te pas. 
 
Voor de meeste schilderingen van Lascaux 
werd aan de kleurstof calciumfosfaat toege-
voegd als vulstof. De meeste recente che-
mische analyses konden geen enkel bind-
middel detecteren. Men gaat er daarvan uit 
dat het om water ging of misschien speeksel. 
De klaargemaakte verf werd in kleine potjes 
gegoten. Er werden ook schilderspaletten 
teruggevonden. De verf werd aangebracht op 
de wanden met behulp van de vingers of 
misschien met tampons van dierenhuid. 
Blazen was ook een mogelijkheid. Hiermee 
kon men wazige effecten bekomen en zo 
dierenfiguren creëren. 
 

 

Een voorstelling van moderne mensen uit de tijd van 
de Lascaux schilderingen 

 
De tentoonstelling in het Jubelpark had nog 
een pluspunt: er werd ook aandacht besteed 
aan de culturele context waarin deze 
grotkunst is ontstaan. Er wordt ook getoond 
hoe de mensen leefden, op jacht gingen, en 
zorgden voor eten en kleding. Zodoen-
de  kreeg het geheel een aanvulling met ori-
ginele skeletten en dierenbotten: een baby-

mammoet, prehistorische gebruiksvoorwer-
pen en sieraden. Daartoe kon men putten uit 
de rijke verzamelingen van de Belgische 
musea voor Natuurwetenschappen en van 
het Jubelpark zelf.  
 

 
 
Bezoeken o.m. aan de grotten van Pêche 
Merle waren in de jaren 90 ook al niet meer 
toegankelijk voor het toerisme, maar de grot 
van Gargas, nabij Toulouse wel. Uit eigen 
ervaring moeten we wel eerlijk bekennen dat 
een echte afdaling in een prehistorische grot 
nooit de replica’s van Lascaux kunnen 
benaderen. Maar de reizende expo over de 
prehistorische grot bleef toch wel fascine-
rend! 
 

 

Hendrik Hameeuw geeft toelichting rond recent 
onderzoek van de KMKG te Egypte 

 
Op het einde van de Lascaux tentoonstelling 
werd de aandacht nog toegespitst op enkele 
recente Belgische projecten die zich onder-
zoeksmatig toeleggen op paleolithische kunst 
waar ook ter wereld. Als bij toeval werd zo de 
band met de V.O.B.o.W. plots weer heel pro-
minent. Namelijk, één van onze bestuurs-
leden, Hendrik Hameeuw, nam nog in novem-
ber 2014 deel aan een prospectie missie van 
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de KMKG, onder meer gefinancierd door de 
National Geographic Society, in Egypte; 
waarbij men heel specifiek op zoek ging naar 
prehistorische rotskunst in de woestijnge-
bieden langs de Nijl. Hendrik gaf dan ook met 
veel enthousiasme een toelichting bij deze 
zeer recente ontdekkingen; wetenschap-
pelijke resultaten heter van de naald ge-
communiceerd krijgen, kon haast niet. 

In de late namiddag werd ons bezoek af-
gesloten, zodat we tijdig weer thuis in Kortrijk 
en  Roeselare werden afgezet door bus-
chauffeur Mathias Sercu. Van hieruit reden 
nog tevreden deelnemers uit Beveren – 
Roeselare, Rumbeke en Oostnieuwkerke 
weer huiswaarts. 
 
(alle foto’s van auteur) 
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WAT IS MASSALE EXTINCTIE? 

Hendrik Demiddele 

 

In de loop van relatief korte tijdsintervallen hebben massale extinctieprocessen een groot 
aantal dieren uitgeroeid – een enkele keer zelfs het merendeel van alle soorten op aarde. 
Hierbij hielden ook veel grotere taxonomische eenheden op te bestaan. Bovenaan onze 
hiërarchische classificatie van het leven staat het rijk. Dieren worden in één rijk ondergebracht 
en planten in een ander. Vanzelfsprekend is geen van deze twee enorme groepen ooit door 
massale extinctie geheel verdwenen. De volgende categorie is het fylum (meervoud: fyla) of 
de stam. Slechts een heel enkele stam is ooit volkomen uitgestorven. Een voorbeeld van een 
fylum zijn de Chordata, waartoe alle gewervelde dieren en ook enkele primitieve soorten 
behoren. De zoogdieren (Mammalia) en reptielen (Reptilia) vormen twee van de klassen van 
het fylum Chordata. Deze klassen worden weer onderverdeeld in ordes, families en geslachten 
of genera (enkelvoud: genus). Deze lagere taxonomische groeperingen zijn wel regelmatig het 
slachtoffer geweest van massale extinctie. Zo vormden de dinosauriërs twee ordes. Van 
oudsher worden ze tot de klasse van de Reptilia gerekend, maar sommige deskundigen geven 
er de voorkeur aan om ze samen met een aantal van hun verwanten, zoals vogels en 
krokodillen, in een aparte klasse onder te brengen. 
 
 
Als een familie of andere vrij omvangrijke 
taxonomische eenheid verdwijnt, betekent dit 
dat alle hiertoe behorende soorten zijn 
uitgestorven. Soms kan een aantal soorten 
eenvoudig al door het proces van 
achtergrondextinctie tot nul dalen. Een 
dergelijke terugloop is bijvoorbeeld te 
verwachten als een groep dieren te maken 
krijgt met nieuw geëvolueerde predatoren die 
speciaal zijn aangepast om juist hen te 
vangen, of als er een nieuwe groep ontstaat 
met superieure eigenschappen. Eén van de 
beste voorbeelden van deze zogenaamde 
competitieve verdringing van de ene groep 
door een andere is de manier waarop de pas 
laat ontstane bloemdragende planten, 
waaronder hardhoutsoorten, zich ten koste 
van de coniferen of kegeldragende planten 
wisten uit te bereiden. Bloemdragende 
planten hebben het grote voordeel dat ze zich 
snel kunnen voortplanten en daarom in korte 
tijd op braakliggende terreinen kunnen 
vestigen. Het zaad van coniferen kiemt 
daarentegen maar langzaam. Vóór de 
opkomst van de bloemdragende planten 
overheersten coniferen en aanverwante 
soorten, maar in onze tijd is dat vrijwel alleen 
nog het geval in koude of droge streken waar 
bloemplanten zich niet kunnen handhaven. 
Daarbij zijn er niet meer dan ongeveer 550 
conifeersoorten over, terwijl 200.000 

bloemdragende planten het aanzicht van de 
aarde bepalen. Via het mechanisme van de 
competitie (de strijd om voedsel) heeft de 
biologische evolutie op wereldschaal sterk 
bijgedragen tot de teruggang van bepaalde 
groepen organismen, zoals bijvoorbeeld de 
coniferen, waardoor het tempo van de achter-
grondextinctie is versneld. 
 
Een belangrijke vraag is of massale extinctie 
zich wezenlijk onderscheidt van de 
achtergrondextinctie van hogere taxa, zoals 
families. In een poging een antwoord op de 
vraag te vinden, construeerden J. John 
Sepkoski en David M. Raup van de University 
of Chicago in 1982 een grafiek met het aantal 
extincties per miljoen jaar voor de 
verschillende families van gewervelde en 
ongewervelde mariene dieren gedurende de 
laatste 560 miljoen jaar. Hun grafiek onthult 
dat er vijf geologische tijdsintervallen met 
zeer veel extinctie zijn geweest. Hiertoe 
behoort ook het laatste deel van het Krijt, 
waarin de dinosauriërs uitstierven. In een 
volgend artikel, eveneens gepubliceerd in 
1982, kwam Sepkoski met de suggestie dat 
er in de loop van de laatste 600 miljoen jaar 
behalve deze vijf grote crises, ongeveer tien 
kleinere met minder massale uitstervingen 
zijn geweest. We kunnen ons nu afvragen of 
de snelheden waarmee families bij massale 
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extincties zijn verdwenen werkelijk uit-
zonderlijk hoog waren en als clusters uit-
steken boven de relatief trage achter-
grondextinctie die zich gedurende vrijwel de 
hele geologisch tijd heeft voorgedaan. De 
vraag hierbij is of er veel tijdsintervallen zijn 
geweest waarin de extinctiesnelheden liggen 
tussen die van langzame achtergrond-
extinctie en de voor massale extinctie zo 
typerende hoge snelheden. Als er slechts 
enkele van deze intervallen met een ge-
middeld extinctietempo zijn geweest, lijkt de 
conclusie gerechtvaardigd dat er ten tijde van 
de massale extincties echt iets bijzonders aan 
de hand was.  
 
Deze kwestie kon niet alleen door getallen 
alleen worden opgelost, deels omdat het 

aantal massale extincties zo klein is dat 
statistische toetsen geen zekerheid bieden. 
James F. Quinn van de University of 
California in Davis heeft het algehele 
extinctiepatroon uit de grafiek van Raup en 
Sepkoski geanalyseerd en kwam na 
statistische toetsing tot de slotsom dat de vijf 
veronderstelde pieken van massale extinctie 
zich in kwantitatief opzicht in feite niet 
onderscheiden van de normale achtergrond-
extinctie. Raup en Sepkoski brachten hier 
weer tegenin dat versnelde uitsterving van 
families niet het enige kenmerk is van 
massale extinctie. Ook het (naar geologische 
maatstaven plotselinge) verdwijnen van 
grotere groepen zoals ordes en klassen 
karakteriseert deze gebeurtenissen – iets dat 
in andere tijden zelden optreedt. 

 

 
 

De belangrijkste groepen ongewervelde dieren. Van alle hier afgebeelde levensvormen zijn fossiele soorten 
bekend. 
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De ‘ups en downs’ in de biodiversiteit doorheen de voorbije 600 miljoen jaar 
 
Op kwalitatieve gronden laten massale ex-
tincties zich zonder enige twijfel van achter-
grondextinctie onderscheiden. Robert Anstey 
van Michigan State University vergeleek 
bijvoorbeeld extinctiepatronen van mos-
diertjes of bryozoën tijdens intervallen met 
massale extinctie en intervallen met slechts 
een lage achtergrondextinctie. Deze kleine, 
ongewervelde waterdiertjes leven in kolonies 
vastgehecht op harde ondergrond, waarbij 
alle leden door knopvormig uit één enkel dier 
zijn ontstaan. Veel afzonderlijke diertjes zijn 
gespecialiseerd in het zeven van voed-
seldeeltjes uit het omringende water, terwijl 
andere uit dezelfde kolonie zich vooral op 
voortplanting of verdediging toeleggen. 
Anstey ontdekte dat bryozoënsoorten met 
ingewikkelde kolonies waarin veel ver-
schillende specialisaties voorkomen uitzon-
derlijk extinctiegevoelig bleken in twee voor 
de biosfeer kritieke perioden: het latere 
Ordovicium en het late Devoon. In de rest van 
de geologische tijd treedt bij deze soorten 
juist opvallend weinig extinctie op. Welke 
diepere oorzaken achter dit verschil schuilen 
is nog onbekend, maar het verschijnsel geeft 
wel aan dat er in het interval met versnelde 
extinctie iets bijzonders aan de hand was met 
bryozoën. De geologische gevolgtrekking is 
dat bij deze massale extinctie andere 
processen een rol speelden dan bij de 
normale achtergrondextinctie. 
 
Op dezelfde manier analyseerde Stanley een 
grote plaatselijke extinctie in het oosten van 
Noord- Amerika, waar tijdens de laatste IJstijd 

veel zogenaamde tweekleppige weekdieren 
uitstierven. Tot deze groep behoren dieren 
zoals de bekende mosselen en oesters, die 
alle een schelp met twee scharnierende 
helften bezitten – in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld slakken met hun gewonden 
huisje. Bij de crisis aan de oostkust 
verdwenen vooral veel kleinere tweeklep-
pigen, terwijl de grotere soorten veel minder 
te lijden hadden. Op het eerste gezicht lijkt dit 
vreemd, omdat in hetzelfde tijdsinterval de 
kustfauna’s van Japan en Californië, waar 
massale extinctie ontbrak en alleen langzame 
achtergrondextinctie voorkwam, een heel 
ander patroon te zien gaven. In het stabiele 
water van de Stille Oceaan worden soorten 
met een kleine omvang heel weinig door 
uitsterving geplaagd, klaarblijkelijk omdat 
zulke soorten meestal populaties met heel 
veel dieren hebben – evenals er verhoudings-
gewijs geweldig veel muizen en maar weinig 
olifanten zijn. De oorzaak van de massale 
extinctie aan de oostkust van Noord-Amerika 
was een periode van plaatselijke afkoeling, 
die samenhing met de beginnende uitbreiding 
van de grote ijskappen in drie aan de 
Atlantische Oceaan grenzende gebieden, 
Scandinavië, Groenland en het oosten van 
Canada. Kleine soorten gedijen alleen binnen 
een beperkt temperatuurgebied. Vele komen 
zelfs uitsluitend voor in de tropen. Daarom 
verdwenen juist kleine soorten bij de regio-
nale uitsterving in oostelijk Noord-Amerika: 
toen hun hele leefgebied afkoelde, konden 
zelfs hun reusachtige aantallen deze soorten 
niet redden. 
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David Jablonski van de University of Chicago 
heeft op dezelfde manier aangetoond dat 
onder Noord-Amerikaanse weekdieren een 
afwijkend patroon van massale extinctie 
voorkwam aan het einde van het Krijt, toen 
ook de dinosauriërs uitstierven. Om dit te 
begrijpen; moeten we groepen weekdieren 
met een verschillende larvale ontwikkeling 
met elkaar vergelijken: in het larvale stadium 
dreef de ene soort weken of zelfs maanden in 
het zeewater rond en at daarbij voortdurend. 
Het andere type larve kon zich niet voeden en 
dreef hooguit een paar dagen, uren of 
helemaal niet rond. Jablonski stelde vast dat 
soorten met etende larvale stadia, waar-
schijnlijk vanwege hun brede geografische 
verspreiding, onder de normale omstandig-
heden van het Krijt goed tegen extinctie 

bestand waren. Soorten met niet-etende 
larven en een beperkte geografische 
verspreiding waren gevoeliger voor extinctie, 
waarschijnlijk omdat ze kwetsbaarder waren 
voor plaatselijke veranderingen in hun leef-
milieu. De grote massale extinctie waarmee 
het Krijt eindigde, eiste echter van beide 
groepen min of meer dezelfde tol. 
 
Deze voorbeelden tonen aan dat tijdens vier 
biotische crisisperioden afwijkende extinctie-
patronen voorkwamen. Ze zijn niet simpelweg 
te verklaren als sterk toegenomen achter-
grondextinctie, maar verschillen ook in kwali-
tatief opzicht. Waarom ze anomaal zijn, zal ik 
volgende artikels uitvoeriger behandelen. 
 
wordt vervolgd 
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BIJ DE VIKINGEN OP BEZOEK TE TONGEREN IN HET 

GALLO-ROMEINS MUSEUM OP 12.02.2015 
 

Jos Vanackere 

 

Deze boeiende tentoonstelling in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren maakt brandhout 

van het cliché-beeld van de Noormannen. De rondreizende tentoonstelling ‘Vikingen!’ in het 

Gallo-Romeins Museum  werd ontwikkeld in samenwerking met het Nationaal Historisch 

Museum van Stockholm (Zweden).  

 

 

 
 
Deze expo geeft een algemeen beeld van de 
Vikingen: hun vakmanschap, hun kunstzin-
nigheid, hun godenwereld, hun uitzonderlijke 
ontdekkingstochten, hun handelscontacten, 
hun gezinsleven, de rol van de vrouw in de 
Vikingcultuur ... Meer dan 450 authentieke 
objecten tonen de uitzonderlijke leefwereld 
van de Vikingen: van juwelen, textiel en 
wapens tot een heus Vikingschip. Het bezoek 
start met een mooie video-installatie, de 
‘Viking Experience’. De talrijke interactieve 
displays en multimediatoepassingen helpen 
de bezoeker om de kern van de Viking-
beschaving te ontdekken.  
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Wie waren ze? 
 
De Vikingen of Noormannen waren (en hun 
nakomelingen zijn) Scandinavische bewo-
ners van Zuid-Noorwegen, Zweden en Dene-
marken. In veel gevallen wordt onderscheid 
gemaakt tussen beide termen, waarbij de 
term Noormannen staat voor de gehele 
bevolkingsgroep, terwijl met de term Vikingen 
slechts het zeevarende deel van die groep 
wordt bedoeld dat vanuit Scandinavië Europa 
introk.  
 

 
 
Etymologisch zou het woord afkomstig zijn 
van het woord 'víc' /wi:k/, dat vertaald wordt 
als fjord, baai, rover of handelaar. Volgens 
sommige theorieën zou met Víc (Vík) 
specifiek het stuk zee tussen het zuiden van 
Noorwegen en het zuiden van Zweden, 
waarvan het grootste deel tot het huidige 
Skagerrak behoort, worden aangeduid. Ook 
wordt het woord in verband gebracht met 
West-Noorse termen die gebruikt werden 
tegen het einde van de Vikingperiode: vikingr 
en viking betekenen zoveel als 'iemand die op 
zee vecht', 'rover', of 'oorlog op zee'.  
 
Waarom kwamen ze? 
 
Door overbevolking en voedseltekorten 
begonnen de Vikingen andere gebieden te 
zoeken en dat ging gepaard met plun-
deringen en veroveringen in de 9e eeuw. Een 
andere belangrijke reden voor de rooftochten 
was het feit dat bij de Vikingen de oudste 
zoon de enige erfgenaam was, die alle 

bezittingen van zijn vader overnam. Het groot 
overschot aan jonge mannen moesten dus op 
zoek naar  een andere bron van inkomsten. 
Vaak sloten deze zich dan aan bij de jaarlijkse 
handels- en plundertochten naar het wel-
varende zuiden. De kolonisatiepogingen en 
rooftochten richtten zich op verschillende 
gebieden. Globaal kan gezegd worden dat de 
Vikingen uit het huidige Noorwegen, Dene-
marken en Zweden respectievelijk west-
waarts, zuidwaarts en oostwaarts actief 
waren. Gedurende de negende en tiende 
eeuw gingen ze dus op rooftocht: ze 
plunderden en brandden de onverdedigde 
kloosters en kerken, en ontvoerden weerloze 
mensen die ze verkochten als slaven.  
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Skagerrak
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Wie waren ze echt? 
 
Dat die Vikingen meer waren dan woeste, 
bloeddorstige moordenaars en slaven-
handelaars blijkt uit de inkijk die we kregen in 
hun dagelijks leven in het ruwe Scandina-
vische klimaat. Thuis waren het zorgzame 
boeren die inventief waren in het bouwen van 
revolutionaire boten en daarmee de toen 
bekende wereld bezeilden. Hun invloeden 
gaan van Rusland tot de kusten van Canada 
en Groenland.  
 
De kunstvoorwerpen werden met grote zorg 
en kunde gemaakt in de meest uiteenlopende 
materialen, zilver uit het Midden-Oosten, 
barnsteen uit het Baltische gebied en kleur-
rijke stenen uit Zuid-Europa. De leidraad door 
hun harde en genadeloze wereld waren hun 
goden en de werelden daar rond. De handel 
met de gehele toen bekende wereld kan je 

afleiden uit de prachtige vondsten in vorm van 
bijzettingen in aristocratische graven.  
 

 
 
Deze beeldrijke tentoonstelling geeft een 
ander beeld van die Noormannen. Een aantal 
verkeerde opvattingen is in de loop der ge-
schiedenis over Vikingen ontstaan. Het idee 
dat Vikingen hoorns of vleugels op hun 
helmen hadden is onjuist. Dergelijke helmen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoorn_%28anatomie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Helm_%28hoofddeksel%29
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werden wellicht wel gebruikt voor rituele 
doeleinden, maar Vikingkrijgers droegen ze 
niet.  
 

 
 
Er zijn nooit bij opgravingen helmen ge-
vonden met hoorns eraan, en een dergelijke 
helm zou de drager zwaar kunnen benadelen 
in een gevecht. Dat Vikingen menselijke 
schedels zouden gebruiken als drinkbekers is 
historisch onjuist. Deze opvatting komt 

mogelijk uit Olaus Wormius’ “Runer seu 
Danica literatura antiquissima” (1636), waarin 
wordt omschreven hoe Deense krijgers uit 
schedels zouden drinken. In de 19e eeuw 
vonden archeologen inderdaad vaak holle 
hoorns naast helmen in graven van Vikingen. 
Lange tijd geloofde men dat de hoorns 
oorspronkelijk vastzaten aan de helm. Dit 
beeld verspreidde zich gedurende de 19e 
eeuw door de gehele wereld. Daarna 
bewezen archeologen dat de hoorns gewoon 
een functie hadden als drinkbeker, een 
drinkhoorn, en bijgevolg niets met de helm te 
maken hadden.  
 
Tussen 1000 en 1100 werd Scandinavië 
bezocht door christelijke predikers. Daarmee 
werden ook de Vikingen geleidelijk bekeerd 
tot het christendom en verdween de 'plaag uit 
het Noorden'. Hun directe nakomelingen zijn 
de huidige IJslanders, Denen, Noren en 
Zweden. Ook een gedeelte van de bewoners 
van de door hen gekoloniseerde gebieden 
mag de Vikingen tot hun voorouders rekenen 
zoals diverse DNA onderzoeken onder de 
bevolking van Engeland, Schotland en 
Ierland hebben aangetoond. 

 

Bronnen: Wikipedia en ‘Van Vikings en begijntjes’ door de heer André Lamoen, secr. 
Davidsfonds Bocholt. Foto’s en illustraties, Jos Vanackere. 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Olaus_Wormius
http://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drinkhoorn
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TENTOONSTELLING “TEN GRONDE”, IN HET PETER 

BENOITMUSEUM TE HARELBEKE 
 

Jos Vanackere 

 
Een beetje geschiedenis “De stad in Sanderus' Flandria illustrata, 1641” als inleiding: 
 
Harelbeke is ontstaan op de droge, zandige oever van de rivier de Leie, ter hoogte van de 
uitmonding van de Arendsbeek in deze rivier. Omstreeks 9000 voor Christus werd het 
waterrijke Gavergebied reeds herhaaldelijk door mensen bewoond. Op de Collegewijk werden 
resten teruggevonden van een Romeinse nederzetting (vicus). Harelbeke komt aan bod in 
verhalen en overleveringen die meestal eeuwenoud zijn. De meest bekende sage is die van 
de Forestiers die aan het graafschap Vlaanderen en de stad Harelbeke ten grondslag zouden 
liggen. De aanwezigheid van een grafelijk verblijf, de stichting van een kapittel, de ligging aan 
de Leie, de aloude weg van Kortrijk naar Gent, het toekennen van een octrooi voor de 
productie van laken en het houden van een markt, werkten het ontstaan en de groei van het 
stadscentrum in de hand. 
 

 
 
Deze leerrijke tentoonstelling is het resultaat 
van een vruchtbare samenwerking tussen de 
stad, de universiteit Gent en Erfgoed 
Zuidwest. De basis ervan is een regi-
stratieproject dat in de voorbije drie jaar 
doorheen Zuid-West-Vlaanderen achter de 
schermen werd gevoerd in de archeologische 
depots van Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, 
Menen, Waregem en Wervik. Het project 
werd gerealiseerd met de hulp van heel wat 
lokale medewerkers, jobstudenten, stagiairs 
en vrijwilligers. Na Harelbeke reist de 
tentoonstelling in de komende maanden 
verder de streek rond. Je ontdekt er 
stapsgewijze deze rijke geschiedenis aan de 
hand van topstukken die didactisch 
uitstekend zijn geëtaleerd over drie ver-
diepingen: volg de kleuren en je wandelt door 
de eeuwen heen. Groen staat voor de 

prehistorie “NATUUR WORDT LAND-
SCHAP”: in de tafelvitrines kan je de 
werktuigen bekijken met de nodige uitleg 
gesteld in een zeer bevattelijke taal. Een-
voudig maar fraai. De oranjekleur brengt ons 
bij de Romeinen en de Galliërs onder het 
motto “MEER STEEN, MEER STAD: een 60-
tal waterputten werden er opgegraven. Vooral 
in de Collegewijk waren de vondsten 
opmerkelijk. Daar was er een Romeinse 
nederzetting gevestigd van de 2de helft 1ste 
eeuw tot diep in de 3de eeuw.  Van het einde 
van de derde eeuw tot de tijd van Karel de 
Grote is over Harelbeke zo goed als niets 
bekend. De blauwe kleur brengt ons tenslotte 
in het Harelbeke van de middeleeuwen.  
Recente opgravingen leverden zelfs stukken 
op uit de Merovingische periode, de vroege 
middeleeuwen.

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Flandria_illustrata
http://nl.wikipedia.org/wiki/Forestarii
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Vlaanderen
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De resultaten van 50 jaar archeologisch 
onderzoek werden hier succesvol samen-
gebracht. Erfgoed Zuidwest doet ons ook 
kijken naar wat er buiten de stadsgrenzen 
gevonden werd. Op die manier wordt het 
archeologisch verhaal in een breder kader 
geplaatst en kan je beter zien hoe onze 
archeologen te werk gaan. Met trots kon de 
schepen A. Vandebuerie de tentoonstelling 
openen en zijn talrijke medewerkers be-
danken voor het puik geleverde werk: Ann 
Matton, Frederik Bossuyt, de graphicus Arvid 
Waelkens en de archeologen Tijs De Schacht 
en Tim Clerbaut. De avond werd afgerond 

met een gezellige receptie aangeboden door 
de stad Harelbeke. 
 
Voor verdere informatie over de Vicus kan ik 
verwijzen naar een kort verslag hierover in de 
West-Vlaamse Archeokrant (WAK), jg 20, n° 
76, nov. 2012. Voor meer deskundige 
informatie verwijs ik graag naar de publicatie: 
“Stap voor stap, een archeologische 
wandeling door het verleden van Harelbeke” 
(Gertjan Plets UGent, Wim De 
Clercq UGent & Tim Clerbaut UGent, 2013, 
De Roede van Harelbeke : bijzondere reeks). 
Voor alle praktische info verwijzen we naar 
www.harelbeke.be/tengronde. 

 
 

Zie ook “Het dubbel verhaal van Tim Clerbaut” in de hierop volgende bijdrage van Jozef 
Goderis. 

  

https://biblio.ugent.be/person/002005021423
https://biblio.ugent.be/person/001991087472
https://biblio.ugent.be/person/001991087472
https://biblio.ugent.be/person/000060041582
https://biblio.ugent.be/publication?q=year+exact+2013
https://biblio.ugent.be/publication?q=parent+exact+%22De+Roede+van+Harelbeke+%3A+bijzondere+reeks%22
http://www.harelbeke.be/ten
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HET DUBBEL VERHAAL VAN TIM CLERBAUT 
 

Jozef Goderis 
  

Samen met Willem Hantson (Bie Radar), hebben we doctorandus Tim Clerbaut (UGent) voor 
het eerst ontmoet in het archeologisch depot van de Kokelarestraat in Roeselare. Dit gebeurde 
op 11 augustus 2014 tussen de restanten van de Gallo-Romeinse dakpannenoven, op-
gegraven door de V.O.B.o.W.-WAR in 1992.Van in het begin was Tim er erg van overtuigd dat 
deze oven uniek was, niet alleen voor West-Vlaanderen, maar zelfs ver daarbuiten. Op 20 
december 2014 organiseerden  we dan een werksessie in de Kokelarestraat, waar een groot 
deel van het dakpannenmateriaal aan een nieuwe zuivering en classificatie werd onder-
worpen. Een 8-tal medewerkers van de Werkgroep Archeologie Roeselare boden hier vrijwillig 
hun medewerking aan (zie WAK 85, 23-25). Voor de V.O.B.o.W. wilde Tim graag een lezing 
geven over zijn onderzoek naar Dakpannenovens in West-Europa; in de namiddag nam hij 
ons mee naar de tentoonstelling “Ten Gronde” in Harelbeke. 

 

 
 
  
Eerste verhaal 
 
Ter gelegenheid van de algemene 
vergadering van V.O.B.o.W. op 21 maart 
2015 was Tim bereid ons een eerste verhaal 
met Powerpoint ondersteuning aan te bieden 
in de conferentiezaal van het stadhuis van 
Roeselare. Het onderzoek van de Gallo-
Romeinse dakpannenoven van Roeselare- 
Haven werd door hem doorgelicht in een 
ruimere context van meerdere dergelijke 
ovens in West-Europa. Op de voordracht 
mochten we 22 belangstellenden verwel-
komen o.m. Schepen van Cultuur Kris 
Declercq, leden van de Raad van bestuur van 
V.O.B.o.W. en heel wat gegadigden die ons 
vergezelden op excursies in het verleden 
georganiseerd door de V.O.B.o.W.. 

  

Tweede verhaal 
 
Tim Clerbaut was zo vriendelijk ons een 
tweede aanbod te doen. Op zondag 3 mei 
leidde hij ons rond op de laatste openingsdag 
van de tentoonstelling “Ten Gronde” in 
Harelbeke. 
 
Tim had zijn opa en ouders meegebracht van 
uit Ekeren bij Antwerpen. Een 10-tal 
V.O.B.o.W. belangstellenden volgden de 
rondleiding. Als inleiding kregen we een film 
aangeboden rond de opgravingen in Harel-
beke: fijn opgesteld, begrijpelijk en vulga-
riserend. 
 
De tentoonstelling was opgesteld in drie 
locaties in het Peter Benoit museum: de 
kelder, het gelijkvloers en de eerste ver-
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dieping. Prehistorische vondsten van de 
oudste Harelbekenaars kregen vooreerst 
onze aandacht waarna we stapsgewijze 
werden ondergedompeld in de leefwereld van 
de Galliërs en de Romeinen. Blikvangers 
waren de votief-beeldjes die hier werden 
tentoongesteld. 
 
Wij waren, samen met Kris Declercq schepen 
van Roeselare, bijzonder geïnteresseerd in 
de opstelling van één van de vele Gallo-
Romeinse waterputten, aangetroffen op het 
grondgebeid van Harelbeke: de manier van 
conservering en de opstelling met metalen 
ondersteuning. 
 

Onlangs doken voor het eerst Merovingische 
vondsten op in Harelbeke, onder de vorm van 
sieraden, parels, een bandeliersluiting  en 
dergelijke meer. Ook de middeleeuwse 
vondsten kregen de volle aandacht. De 
tentoonstelling werd afgerond met enkele 
voorwerpen die verwijzen naar de conflict-
archeologie en de herdenking van W.O.I. 
 
“Stap voor stap” was een boeiende 
archeologische wandeling door het verleden 
van Harelbeke, inspirerend werkend voor wat 
we in Roeselare in de nabije toekomst alweer 
zouden willen opzetten. We hebben nog geen 
datum en geen locatie, maar toch reeds een 
titel en een ondertitel.    

                                                                                             

  

 

 
Zie ook “Tentoonstelling “Ten Gronde”, in het Peter Benoitmuseum te Harelbeke” in de hier 
aan vooraf gaande bijdrage van Jos Vanackere. 
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JAARVERSLAG V.O.B.O.W 2014 
 
Samenstelling: Jozef Goderis en Hendrik Hameeuw1  

 
1. Administratief verslag    
 
1.1. Samenstelling van de Raad van Bestuur 2014 
        
          DE COCK, Suzanne  conservator Reg. Arch. Museum Scheldevallei 
          DE MEYERE, Frederik bestuurslid 
          ELOY, Jozef   bestuurslid 
          GODERIS, Jozef  voorzitter, secretaris en co-organisator excursies  
          HAMEEUW, Hendrik  bestuurslid, webmaster, verslaggever vergaderingen 
          RAMBOER, Christine  bestuurslid & public relations  
          VANACKERE, Jos  penningmeester, co-organisator excursies 
 

 

Raad van bestuur van V.O.B.o.W. 2015. (F. Demeyere ontbreekt) 

 
1.2.   Algemene vergadering 
 
De algemene vergadering 2014 greep plaats op zaterdag 22 maart 2014 in het archeologie-
museum Brugge. Om 10.30u werden de aanwezigen verwelkomd door de voorzitter. Het 
administratief en het financieel verslag 2013, en de begroting 2014 werden door 
penningmeester Jos Vanackere voorgesteld en goedgekeurd. Het activiteitenverslag 2013 
werd eveneens overlopen. Na een eenvoudig middagmaal in ’t Eekhoutje werd een bezoek 
gebracht aan het Archeologiemuseum Brugge. 
         
1.3. Vergaderingen van de Raad van Bestuur 
 
Maandelijks vergadert de Raad van Bestuur in het stadhuis van Roeselare doorgaans op 
woensdag om 19u:  15 januari 2014 
          19 februari 2014 

                                                            
1 Naar intussen jaarlijkse gewoonte wordt het jaarverslag in het mei nummer van de WAK in beknopte 
versie gepubliceerd. Op deze manier hopen we naast transparantie ook een overzichtelijk inzicht te 
geven in de verschillende aspecten waarbinnen de V.O.B.o.W. actief is. 
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          22 maart + AV in het archeologie museum Brugge 
          16 april 2014 
          21 mei  
          18 juni   
          16 juli   
          17 september   
          15 oktober   
          19 november 
          17 december 
 
Aansluitend op de vergaderingen van de Raad van Bestuur greep een Administratieve –
Financiële Commissie plaats (J. Goderis & J. Vanackere) 
 
2. Activiteiten verslag 
 
2.1.1. Prospectie 
 
Samen met Willem Hantson (Bie Radar) en de Werkgroep Archeologie Roeselare (WAR) werd 
een prospectie-namiddag ingericht op 10 april 2014 in Beveren Noord-Oost. (zie WAK nr 82 
mei, p. 79-82). 
 

 
 
2.3. Wetenschappelijk Onderzoek 
 
2.3.1. Onderzoek (via UGent) 
 

1. Studie van een versierde TS –scherf in 1992 opgegraven door V.O.B.o.W.-WAR uit 
waterput IV van Roeselare Haven (RH 92-11-WP4). Hoewel de naamstempel van de 
pottenbakker op het stuk ontbreekt, weet Marcel Danau (UGent) in het najaar van 2014, 
door een vergelijkende iconografische studie  toch zeer waarschijnlijk de naam van de 
pottenbakker te achterhalen (zie WAK 84 december, p.155-158: Wie was Murandus? 
door J.Goderis & M. Danau). 

2. In onderzoek: TS scherven afkomstig van Trier en Rheinzabern (Oost-Gallië) en 
eveneens gevonden in Roeselare Haven. Onderzoek door Marcel Danau (UGent). 
Vroeger nagezien door Prof. H. Thoen. 
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3. In onderzoek: Gallo-Romeinse maalsteenfragmenten door Sibrecht Reniere (UGent). 
Vroeger nagezien door Prof. Paul De Paepe, laboratorium voor Aardkunde, UGent. 
 

 
2.3.2. Gepubliceerde onderzoeksactiviteiten  
 
in West-Vlaamse Archeokrant, jaargang 2014  
 
nr.81: februari 
GODERIS J.: Terra Sigillata uit Zuid Gallië, gevonden in Roeselare, 6-13. 
DEMIDDELE H.: Het leerlooien in de middeleeuwen, 14-28. 
HANTSON W.: Actuele archeologie in de BIE-regio (2013), 29-34. 
 
nr. 82: mei    
DEMIDDELE H. Oekene geografisch bekeken:West-Europa tijdens de IJstijden, 75-78 
GODERIS J., HANTSON W.: Prospectie Beveren Noord-Oost. BIE-RADAR/ V.O.B.o.W.-

WAR, 79-82. 
 
nr 83: augustus  
GODERIS J.: Terra Sigillata uit Centraal Gallië, gevonden in Roeselare (2), 122-128. 
DEMIDDELE H.: Paleo-sprokkels: Nieuwe kijk op Neanderthalers,129-132. 
 
nr.84: december   
GODERIS J., DANAU M.: Wie was Muranus?, 155-158.  
DEMIDDELE H.: Massale Extinctie, 159-163.  
CLERBAUT T.: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, 164-166. 
 
2.4. V.O.B.o.W. – acheologisch documentatiecentrum Regionaal Archeologsch 
Museum van de Scheldevallei te Avelgem-Waarmaarde. 
 
De normale jaarwerking van het museum werd verzorgd door conservator S. Decock, dit in 
samenwerking met medewerker Raf Desmet. 
             
2.5. Educatieve en coördinerende taken: 
 
2.5.01. Vraagstelling betreffende archeologie in de regio Roeselare, medewerking werd 
verleend aan: 
 
Fam. D’Haveloose –Ghyselynck op 10.12.2014. Vraag aan Jozef Goderis naar herkomst van 
beeldje in keramiek. 
        
2.5.2. Buren bij kunstenaars 
         
De woning van Maria Pype en Jozef Goderis werd voor de tiende keer opengesteld op zondag 
19 oktober 2014 van 14.00 tot 18.00u. Sedert 2005 nemen we jaarlijks deel aan de organisatie 
opgezet door de Provincie West-Vlaanderen. Sommige bezoekers zien we jaarlijks terug. 
Daarom voorzien we telkens een ander thema. In 2014 focusten we op de Romeinse periode. 
Een selectie van Gallo-Romeinse vondsten van Roeselare Haven werd te kijk gezet en 
toegelicht door Jozef Goderis. De bezoekers mochten een Romeins drankje proeven: mulsum, 
rode wijn aangezoet met wat honing. 
Daarnaast werd een ludiek moment ingeschakeld: de bezoekers werden uitgenodigd om mee 
te doen aan het Orka-spel, een geliefd spel met okkernoten, reeds gekend in de Romeinse 
tijd.We telden dit jaar 34 bezoekers.Dank aan Christ en Pieter Naert, Bram Brouckaert en 
Roland Swaenepoel, leden van de Werkgroep Archeologie Roeselare, die zorgden voor het 
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vlot verloop van de namiddag. (Lees in WAK 84 december 2014: Kunst met een knipoogje of 
met een grote K op Buren bij Kunstenaars 2014, p. 198-200).   
 

 
 
2.5.3. West-Vlaamse Archeokrant 
 
Met de materiële steun van het stadsbestuur Roeselare werden door de redactie o.l.v. Jozef 
Goderis vier nummers afgeleverd van de jaargang 2014. Vaste rubrieken van de West-
Vlaamse Archeokrant zijn WAR en V.O.B.o.W. activiteiten, rapporten van uitstappen, archeo-
tentoon, korte berichten, overzicht tijdschriften, archeo knipsels en boekbespreking. 
Eindredactie Jozef Goderis en Hendrik Hameeuw 
 

       
 
 
Medewerkers met tekst en foto’s: Bram Brouckaert, Johan Buyse, Liesbeth Claerbout, Ferdy 
Callewaert, Tim Clerbaut, Marcel Danau, Donald Deblaere, Hendrik Demiddele, Dominique 
Denys, Charlotte Dufour, Jef Eloy, Jozef Goderis, Hendrik Hameeuw, Willem Hantson, Jurgen 
Huyghe, Maria Pype, Jos Vanackere, Frederik Van Gysel. 
 
De verzending in 2014 gebeurde door Jozef Goderis vanuit Roeselare, p.a. Bergeikenstraat 
48, 8800 Roeselare. Los abonnement op de West-Vlaamse Archeokrant €12. 
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2.5.4. .: V.O.B.o.W. excursies 2014 
       
Zondag 30 maart 2014: Daguitstap nr 62 Chemin des Dames (F) 
21 deelnemers, busreis 
Organisatie: Jozef Goderis 
Gids: Mevrouw Marita Poupin-Desmaele. 
Verslag: Goderis J.: Terugblik op de V.O.B.o.W. excursie Chemin des Dames, WAK 82, 68-74. 
 

 
 
Zondag 5 oktober 2014: Daguitstap nr 63 De erfenis van Karel de Grote  
22 deelnemers, busreis 
Organisatie: Christine Ramboer. 
Gids in de voormiddag in Ename: Monique Emmerechts. 
Gidsen in de namiddag in Velzeke: André Vancutfen en Ann d’Hoir. 
Verslag: Goderis, J.: Van Ename naar Velzeke, WAK 84, 167-171. 
  

 
 
Zondag 7 december 2014: Daguitstap nr 64 Tentoonstelling Kemmel in Doornik        
5 deelnemers, met eigen personenwagens 
Organisatie: Jozef Goderis   
Gids: Jozef Goderis 
Verslag: Goderis, J.: En petit comité, naar Doornik op 7 december 2014, WAK 85, februari, 26-32. 
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2.5.5. Tentoonstellingen 
 
Roeselare 
In de Dienst Cultuur van de stad Roeselare, Zuidstraat 3: “ Beveren onderste boven”. 
Collectie van de familie Naert-Sagaert. 
Blikvanger: fragmentaire montages van een Gallo-Romeinse kruikamfoor uit de 2de eeuw. 
Realisatie: V.O.B.o.W. en WAR in samenwerking met de Dienst Cultuur Roeselare. 
Aankondiging in WAK 81 februari 2014 p.42 
                           WAK 82 mei 2014 p.107 
                           WAK 83 augustus 2014 p.141-142 
                           WAK 84 december 2014 p.185. 
De tentoonstelling was tijdens de kantooruren het hele jaar open tot 31 december 2014.  
 
Uitleningen uit archeologisch depot Waarmaarde 
Op vraag van Mevrouw Marianne Delcourt-Vlaminck, conservator van het archeologisch 
museum in Doornik, werd een selectie van de V.O.B.o.W. vondsten op de Kemmelberg, 
uitgeleend voor de tentoonstelling: ”Le Kemmelberg des premiers chasseurs aux princes 
celtes” van 4.10.2014 t/m 16.03.2015. Concervator van de site Waarmaarde Suzanne Decock 
zorgde voor de selectie van de voorwerpen en het transport heen en terug. 
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Erfgoeddag 27 april 2014 
Tentoonstelling in de inkomhal van het stadhuis. Beveren onderste boven. Vondsten uit de 
prehistorie, de Romeinse periode en de middeleeuwen, aantal bezoekers: 161. In het archeo-
logisch museum te Waarmaarde werden in de collectie rondleidingen gegeven rond het thema 
Grenzeloos.  
 

 
 
2.5.6. Voordrachten, lezingen, rondleidingen 
 
Donderdag 13 februari 2014 
Geleid bezoek aan de collectie: Mammoet en consoorten, Oekene, in de woning van Jozef 
Goderis. Voor de klas MPIGO van het Instituut Sterrebos Rumbeke. De leerlingen werden 
begeleid door de dames An Hoornaert en Valerie Broukmans. 
 

 
 
Vrijdag 4 april 2014 
Multiculturele dag in het Dominiek Savio Instituut in Gits. Jozef Goderis werd uitgenodigd 
door leerkracht plastische kunsten Dominique Denys.Thema: prehistorie, mammoet, 
vuursteenbewerking, vervaardigen van duimpotjes. 
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Donderdag 9 oktober 2014 
Klasbezoek aan de tentoonstelling “Beveren onderste boven”. Een klas van Mevrouw Hilde 
Wybo van het Vrij Technisch Instituut (VTI Roeselare) kreeg een geleid bezoek met toelichting 
door J.Goderis in de tentoonstelling Beveren onderste boven. Op de twee daarop volgende 
dagen volgden 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. 
 

 
 
2.5.7. Website 
  
www.vobow.be:  Hendrik Hameeuw verzorgt en onderhoudt verder als webmaster met 
regelmaat de V.O.B.o.W. website. Een selectie van artikels uit de WAK zijn nu ook na enige 
tijd op onze website raadpleegbaar. 
 
2.6. Media belangstelling 
    
Info betreffende de tentoonstelling: Beveren onderste boven: Het Nieuwsblad do. 16.01.2014 
(avr) Expo toont archeologisch verleden Beveren. p.29; Krant van West-Vlaanderen De 
Weekbode vr. 31.01.2014 Crabbe B.: Beveren onderste boven, p.31; Krant van West-
Vlaanderen de Weekbode vr. 11.04.2014 HH. Opgravingen in Beveren Roeselare, 33. 
 

http://www.vobow.be/
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2.7. Uitreiking ereteken van cultuurverdienste 
 
Op zaterdag 11 oktober 2014 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 V.O.B.o.W. (zie WAK 84 dec.,193-194). 
 

 

Christ Naert geflankeerd door burgemeester Luc Martens en Schepen Chris Declercq 
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ARCHEO KNIPSELS  

      
 

 
Samenstelling: Jozef Goderis  met medewerking van Johan Buyse, Ferdy Callewaert, Jef 
Eloy, Hendrik Hameeuw en Jos Vanackere. 
 
Binnenland: Aarsele, Brussel (2x), Gent, Harelbeke (2x), Kerkhove (2x), Kortrijk, Oostende, 
Oostnieuwkerke (2x), Beveren - Roeselare, Rumbeke, Rupelmonde, Tongeren, Wakken 
(2x), Waterloo 
 
Buitenland: Altamira, Engeland, Ethiopië, Honduras,  Irak (2x), Israël, Italië,  Lavau (Troyes, 
F.) Leiden, Londen, Madrid, Mexico (2x), Nimrud (2x), Peru,  Pompëi, Rome, Syrië, Wenen 
 
 
januari 2015 
 
28. Simkuté G.: Hartje Brussel herbergt 
honderden runderkaken en schoenzolen. 
Schoenmateriaal en een ton aan keramiek: 
een grootschalige archeologische opgraving 
doet de Brusselse binnenstad eer aan als 
artisanale werkbeurt. 
De Beenhouwersstraat, de Huidenmarkt en 
de Ossekopgang deze straatnamen gaven al 
een hint. Maar de historische ambachtelijke 
bedrijvigheden in de Brusselse binnenstad 
worden nu ondersteund door opgravingen. 
Archeologen van de Université Libre de 
Bruxelles pelden het gebied sinds september 
2014 laag na laag af en stuitten op o.m. 700 
lederen schoenzolen van babyformaat tot 
sierlijk puntmodel uit de 13de -14de eeuw. 

“Duidelijk de nalatenschap van een 
schoenmaker die in de oude gracht in zijn 
achtertuin oude zolen van klanten wierp” legt 
An Degraeve van de ULB uit. 
De grootte van de schoenresten strookt niet 
helemaal met het beeld van de middeleeuwse 
mens. De archeologen hebben bijzonder 
grote laarzen gevonden. “Mensen staken 
vaak stro in hun schoenen als isolatie tegen 
de kou” aldus Degraeve. 
Naast de schoenenschat trof men een dikke 
laag rundskaken aan, varkensbotten en 
hoornpit, wat wijst op de intense been-
houwerspraktijk uit de 15de  eeuw. Deze 
resten worden onderzocht op hak - en snij - 
sporen, die een inzicht kunnen geven in de 
slagerspraktijk van toen. Wat wel zeer 
uitzonderlijk is, aldus Degraeve: “Voor een 
afvalput liggen de beestenkaken, wel dicht bij 
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elkaar netjes gestapeld”. Ruim 600 jaar 
stadsgeschiedenis  doken hier op. Een 
speciale kijk op de bewoners van het stads-
centrum. 
DS woe. 07.01.2015 .D7 
 

 

Schoenzolen waarin de middeleeuwers stro staken 

 
29. (pvd) Mammoets toch geen slachtoffer 
van meteoriet. 
Lang heeft men gedacht dat de mammoeten 
uitgestorven zijn door de inslag van een 
meteoriet. Maar deze reusachtige dieren 
overleefden echter de gevolgen van de 
jongste ijstijd niet.  
DS do. 08.01.2015. 
 
30. Van Dooren P.:  Romeins beton kon tegen 
aardbevingen. 
Het heeft een anderhalf millennium geduurd 
eer de westerse beschaving opnieuw stond 
waar de Romeinen gestopt waren: bij beton. 
En nog goed beton ook, zo blijkt uit nieuw 
onderzoek. 
Wat was het geheim van de Romeinen? 
Onderzoeker Marie Jackson en haar col-
lega’s maakten een typische betonmortel uit 
de keizertijd – eenmaal historici  na Smeaton 
beseften dat beton helemaal niet zo modern 
was als eerst gedacht, doken ze al snel 
klassieke beschrijvingen en recepten in. Ze 
namen kalksteen, water, een typisch 
Romeinse vulkanische as (pozzolane rosse), 
brokstukken puimsteen en afbraakpuin van 
bakstenen en maakten een soort brok-
kenpap, die ze vervolgens lieten uitharden.  
Dankzij de moderne chemie weten we dat de 
verschillende mineralen in beton zich 
onderling binden in reactie met water, en dat 
die reactie met water zeer traag verloopt. Dat 
verklaart waarom beton ook onder water 
uithardt en verbrokkelt als je het de eerste 
dagen niet nat houdt. Het Romeinse beton 
stopte het voortlopen van scheurtjes, waar-

door er al eens een aardbeving mee mocht 
rammelen. De markten van Trajanus (Rome) 
leveren een bewezen model voor milieu-
vriendelijk beton dat zijn integriteit na aard-
bevingen bewaart. 
DS woe. 14.01.2015 D11 
 
31. Draulans D.: Hoe de bakermat van onze 
beschaving wordt vernield en geplunderd. 
De oorlogen in het Midden-Oosten zijn een 
ramp voor de archeologie. In Irak en Syrië 
plunderen en vernielen islamitische funda-
mentalisten, gewone burgers en soldaten van 
alle strijdende partijen waardevolle oude 
sites. “Ik krijg er regelmatig tranen van in mijn 
ogen” zegt Eric Gubel, directeur van het 
Jubelpark - museum en expert in Syrische 
archeologie. 
Knack woe. 21.01.2015 p. 95-96. 
 
32. (LPS/BDW) Archeologisch onderzoek 
Houtmarkt afgerond. 
Een archeologisch onderzoek  op de Hout-
markt in Kortrijk is afgerond. Deze Hout-
markt bestaat reeds sedert 1614.  
HLN woe. 21.01.2015. 
 
33. Van Dooren P.: Verkoolde boekrollen toch 
leesbaar. 
Oude Romeinse papyrusrollen die tijdens de 
uitbarsting van de Vesuvius in Pompei 
verkoold werden, zodat ze niet open gerold 
kunnen worden, blijken nu toch leesbaar, 
dank zij de scanner. De opgravers herkenden 
260 jaar geleden de boekrollen niet voor 
wat  ze waren, maar dachten met stukken 
verkoold hout te maken te hebben.  
DS do. 22.01.2015,  D8 
 
34. (pd) Handige hand was er voor het eerste 
werktuig. 
Mensen zijn de enige aapachtigen die een 
“precisiegreep” kunnen gebruiken, waarbij ze 
iets tussen duim en wijsvinger kunnen 
vasthouden. Dat werkt een stuk verfijnder dan 
een “vuistgreep” waarbij het voorwerp tussen 
handpalm en vingers geklemd worden. Onze 
duim moest daarvoor naar een andere positie 
op onze hand verhuizen. 
De paleoantropologen beweerden altijd dat 
dit enorme voordeel meteen tot werk-
tuiggebruik moet hebben geleid. Het moet 
dan verschenen zijn ten tijde van de Homo 
habilis, de eerste oermens in wiens buurt 
werktuigen gevonden zijn.  
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Tracy Kivell, Matthew Skinner en collega’s 
melden in de jongste Science dat de huidige 
hand er al was ten tijde van de voorloper van 
de huidige mens, de aapmens Australo-
pithecus. 
Die kon 600.000 jaar vóór er sprake was van 
Homo, al duim en wijsvinger bij elkaar 
brengen. De Autstralopithecus africanus lijkt 
de precisiegreep al gebruikt te hebben, al zijn 
er nog nooit Australopithecus- fossielen 
gevonden die onweerstaanbaar met werk-
tuigen in hun onmiddellijke buurt verbonden 
konden worden.  
DS do. 29.01.2015 
 
35. Schelstraete I.: Wetenschappers zoeken 
oud lood in kist Cervantes. 
In de kist met opschrift MC, die in het Ma-
drileense klooster van de Ongeschoeide 
Trinitariërs is opgegraven, liggen hopelijk 
botten van Miguel Cervantes, de schrijver van 
Don Quichot.  
Zeker is dat niet, want de begraafplaatsen 
van het klooster zijn een paar keer verlegd. In 
elk geval liggen in de kist ook botten van 
baby’s, kinderen en volwassen mannen en 
vrouwen. 
 
Om de Cervantes beenderen te vinden, 
zoeken de wetenschappers nu naar lood-
sporen in de beenderen. Cervantes vocht als 
soldaat in de slag bij Lepanto. Hij werd 
neergeschoten met een haakbus, een 
primitief pistool. Een amputatie van zijn linker 
hand kon worden vermeden. Maar omdat de 
schrijver de hand niet mee kon gebruiken, 
verschrompelde ze naderhand helemaal.  
Als in een van de handbotjes sporen van lood 
worden gevonden, zijn de onderzoekers 
quasi zeker dat het om Miguel Cervantes 
gaat. Als in die botjes nog DNA te iden-
tificeren valt, kan het skelet van Cervantes uit 
de hoop botten afgezonderd worden. 
 
De onderzoekers besteden verder aandacht 
aan alle stoffelijke resten waar textiel aan 
kleeft. Enkele maanden voor zijn dood was de 
aan lager wal geraakte Cervantes tot de 
lekenorde van de Franciscanen toegetreden. 
Zij droegen een habijt in bruine serge. 
Cervantes overleed in 1616, een dag voor 
William Skakespeare. De vierhonderdste 
verjaardag van het overlijden van beide 
schrijvers zal volgend jaar uitgebreid worden 
herdacht. Een officieel graf van Miguel de 

Cervantes zou een enorme trekpleister zijn 
voor Madrid.  
DS do. 29.01.2015 D4. 
 
36. X. Romeinen boerden bij Gentse The 
Loop. 
Aan de The loop, het terrein tussen Ikea en 
Flanders Expo in Gent, hebben archeologen 
resten bloot gelegd van een dorp uit de tiende 
tot 12de eeuw en vijf Romeinse boerderijen. 
De woonstalhuizen waren 12 tot 15m lang en 
6m breed. Er werden ook zes waterputten 
opgegraven met goed bewaarde resten. Door 
handel hadden de boeren onder meer aarde- 
werk uit Oost-Frankrijk, kruiken uit Noord-
Frankrijk en maalstenen uit de Eifel. 
DS do. 29.01.2015 D3 
 

 

Romeinse vlechtwerkwaterput 

 
februari 2015 
 
37. (LPS), Zoeken naar prehistorische sporen 
aan stuw. 
Waterwegen & Zeekanaal vervangt een oude 
stuw op de Schelde in Kerkhove. In mei gaan 
eerst archeologen aan de slag. Zij hopen op 
prehistorische vondsten. Midden februari 
starttten eerst voorbereidende werken zoals 
het rooien van bomen, de aanleg van een 
werfweg en het uitgraven van een bouwput. 
De archeologen van UGent  en Gate (Ghent 
Archaeological Team) volgen daarna. “Ze 
rekenen op spectaculaire opgravingen” zegt 
Claudia Van Vooren van Waterwegen & 
Zeekanaal. “Ze hopen op een terrein van 
8500 m² vondsten aan te treffen die 
teruggaan tot minstens 10.000 jaar geleden”. 
Het archeologisch onderzoek duurt twee jaar. 
Daarna start de bouw voor de nieuwe stuw. 
Deze werken duren zeker tot 2020. De 
kostprijs van het project bedraagt € 16 
miljoen. 
HLN. woe. 04.02 2015-04-23 
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Foto van de hond  wolf van Goyet, zonder knik tussen 
snuit en voorhoofd 

 
38. Van Dooren P. & Germonpré M.: Als twee 
wolven vechten om een been. 
Wetenschappers discussiëren over wanneer 
de wolf een hond werd. De wolf werd onze 
gezel toen wij boer werden, zeggen de enen. 
Volgens de anderen temden wij de wolf al 
tienduizenden jaren eerder. In het centrum 
van het debat: een schedel die 150 jaar 
geleden gevonden werd in een Belgische 
grot. 
 
Het belangrijkste bewijsstuk is “de hond van 
Goyet”, 32.000 jaar oud, in 1860 opgegraven 
in een Waalse grot en in de collecties van het 
Instituut voor Natuurwetenschappen in 
Brussel terecht gekomen. Germonpré be-
studeert de schedel sedert 2009. Vergelijking 
met Europese prehistorische honden, met 
verschillende types moderne honden en met 
wolven uit het hoge noorden van Rusland, gaf 
aan dat Goyet een hond was. Primitief, maar 
wel een hond. 
DS. vr. 06.02.2015 Wetenschap D7. 
 

 

Foto van een deel van de geroofde kunstobjecten 

 
39. Roox Ine: Politie rolt Italiaanse 
kunstzwendel op. 
Meer dan 2000 gestolen kunstobjecten. 
Gedecoreerde vazen, munten, zelfs stukken 
uit muren: de buit is meer dan 2000 gestolen 

kunstvoorwerpen uit archeologische sites in 
Zuid-Italië. Het is een opsteker voor Pompëi, 
dat jaren van wanbeheer achter zich wil laten. 
Maar in februari ll. is toch weer een muur 
ingestort. De kunstobjecten komen uit de 
streek rond de Vesuvius en rond Caserta, 
nabij Napels in Zuid- Italië.  
DS vr. 06.02.2015 p.25 
 
40. Deriemaeker K.: Eten als een oermens. 
Als je voorouders het niet aten, dan eet jij het 
ook niet: dat is de gedachte achter paleo - 
dieet. Hoe haalbaar is dat in een tijd waarin je 
met een klik op smartphone pizza kunt be-
stellen? En wordt je sociaal leven daar niet 
oersaai van? 
 
Voedingsdeskundige Tanja Callewaert is niet 
overtuigd van de gezondheidsvoordelen van 
paleo. “Dat je eetgewoonten aanpassen grote 
gevolgen kan hebben voor je gezondheid 
klopt: ook ik heb in mijn praktijk mensen zien 
genezen van kwalen als diabetes nadat ze 
hun voedingsgewoontes hadden aangepast. 
Alleen is paleo volgens mij niet de beste 
manier om dat te doen. Ik wil mensen die 
paleo eten niet ontmoedigen: ik respecteer 
hun keuze om gezonder te gaan leven, maar 
wat ze doen vertrekt vanuit een overtuiging, 
en is niet wetenschappelijk onderbouwd.  
DS Life Syle Gids 07.02.2015 Paleo eten voor 
beginners, 39 -45 
 
41. Van Wuytswinkel E.: Acheologen vinden 
Romaanse resten onder Wakkense kerk. 
De warme lucht – installatie op stookolie die 
de Sint – Petrus en Sint Catharina –kerk, 40 
jaar heeft verwarmd, heeft het begeven. “ Er 
kwam enkel nog verbrand gas in de kerk 
terecht” zegt Denis Haerens van de 
kerkfabriek. 
“De bouw van het nieuwe systeem op aard-
gas zal starten als het verplichte archeo-
logisch onderzoek is afgerond”. Er zijn zeven 
putten van 1m diep nodig waar de radiatoren 
ondergronds worden geplaatst. 
“Enkel die plaatsen en alle sleuven voor de 
leidingen worden minutieus onderzocht”. De 
parochie Wacken staat al vermeld in 791 en 
zou daarmee een van de oudste van West-
Vlaanderen zijn. Een Romaanse kerk kwam 
er in 850. Een stuk vloer en een muur van die 
oude kerk werden nu blootgelegd. 
“We vermoeden dat de muur dateert uit de 
14de eeuw, de vloer is een paar honderd jaar 
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jonger” zegt de archeoloog van Group 
Monument. 
De Romaanse kerk van Wakken werd door 
de jaren heen uitgebreid door de groeiende 
bevolking. Ze raakte in verval en werd in 1790 
vervangen door de huidige classicistische 
kerk. Die werd gebouwd op de ruïnes van de 
oude kerk. 
Er werden beenderen en schedels gevonden 
in de putten die buiten, op het kerkhof ge-
maakt werden voor de aanleg van de nieuwe 
verwarming. 
Dieper onder de oude fundering werd een 
intacte schedel en de vorm van een doodskist 
in hout met spijkers ontdekt. Deze vondst is 
archeologisch zeer waardevol omdat de natte 
grond in deze regio goed conserveert.  
HNB. di. 10.02.2015 p.21 
 

 

Foto van de vloer van de Wakkense kerk 

 
42. X.: Archeologen onderzoeken Romaanse 
resten in Wakken. 
De huidige classicistische kerk in rode 
baksteen werd in 1790-1794 gebouwd naar 
een ontwerp van architect Colin. De kerk liep 
tijdens beide wereldoorlogen zware be-
schadigingen op. Het merendeel van het 
meubilair stamt uit de 19de eeuw en werd 
geschonken door de grafelijke familie van 
Maldegem. De kerk van Wakken  is sedert 
1998 als monument beschermd. De 
restauratie, die in het begin van 1990 van 
start ging, zou tegen 2017-18 voltooid zijn. 
Kerknet, di. 10.02.2015 (zie ook knipsel nr 
41). 
 
43. Vandenheede A.: Groot archeologisch 
onderzoek voor de start van bouw nieuwe 
stuw. 
De huidige stuw in Kerkhove is meer dan 100 
jaar oud en aan vervanging toe. Maar voor 

Waterwegen en Zeekanaal een nieuwe stuw 
kan laten bouwen, dient eerst een 
archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 
 
Grote verwachtingen: vondsten van stenen 
gebruiksvoorwerpen en werktuigen in been, 
gewei en hout, gaan minstens 10.000 jaar 
geleden. Toen werd Vlaanderen nog be-
woond door rondtrekkende jagers- verzame-
laars – vissers. Dit onderzoek is volgens de 
archeologen uniek omdat in Kerkhove infor-
matie verzameld wordt over zowel de mens 
als het landschap en dat over een periode van 
minstens 10.000 jaar. 
 
De verwachtingen zijn groot, ook omdat uit 
proefboringen bleek dat door overstromingen 
in deze zone – die geleid hebben tot dikke, 
kleiige sliblagen – de archeologische 
vondsten beter bewaard gebleven zijn dan op 
andere plaatsen in Vlaanderen. 
 
Kostprijs: De nieuwe stuw komt op de oever 
(kant Kerkhove) naast de huidige stuw. Er 
wordt dus “in den droge” gebouwd, nadien 
worden er nieuwe geulen gegraven om de 
stuw in verbinding te stellen met het water van 
de Boven-Schelde. In totaal zullen de werken 
5 jaar duren. De totale kostprijs van het 
project bedraagt ongeveer 16 miljoen euro. 
Krant van West-Vlaanderen. Avelgem vr. 
13.02.2015 (KO61/1) Zie ook knipsel nr 37. 
 

 

Het anker zoals gefilmd door Focus-WTV 

 
44. Vanneuville B. & Declercq A.: Vissers 
halen geen vis, maar archeologische vondst 
uit zee. 
De bemanning van de Zeebrugge 90 
Francine heeft een archeologische vondst 
binnengebracht. Het betreft een groot 
scheepsanker dat vermoedelijk dateert uit de 
tijd van de grote zeilvaart  in de 19de eeuw. 
Onderzoekers van Maritiem erfgoed zijn een 
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onderzoek gestart naar de geschiedkundige 
achtergrond van het scheepsanker. 
 
Het anker is in februari 2015 opgevist voor de 
Zuid-Engelse kust. De Zeebrugge 90 raakte 
even uit balans tijdens het slepen van het net. 
In plaats van een grote hoeveelheid vis 
haalden de vissers een anker van ruim 2000 
kg boven.  
Focus & WTV 16.02.2015. 
 
 
45. (slr, vkk) Roeselare zoekt zelf naar 
erfgoeddepot. 
De plannen voor een regionaal erfgoeddepot 
in Roeselare zijn van de baan geschoven. De 
streek kan deels terecht in Kortrijk, waar de 
provincie wel zo’n depot uitbouwt. Schepen 
Kris Declercq (CD&V) hoopt de Provincie 
alsnog te kunnen overtuigen, maar gaat 
intussen ook al op zoek naar eigen middelen. 
Hij hoopt op lange termijn een regionaal 
erfgoeddepot te kunnen uitbouwen, met of 
zonder steun van de provincie. “Met de 
erfgoedcel Bie zetten we ook volledig in op 
een intergemeentelijke samenwerking voor 
archiefbeheer en erfgoedbewaring” zeg hij. 
“Een depot voor erfgoedstukken in de regio is 
hier wenselijk. Al blijft het vinden van een 
goede locatie en financiële middelen uiter-
aard een probleem. We zijn bezig met de 
erfgoedcel een en ander in kaart te brengen 
op vlak van noodzaak en mogelijk aanbod. 
Hiermee hopen we in overleg te kunnen gaan 
met de provincie”. 
HNB. woe. 18.02.2015 p.21 
 
46. (ANP) Grootse goudschat ooit in Israël. 
Amateurduikers hebben voor de kust van 
Israël een grote partij gouden munten ge-
vonden. Het gaat om de grootste goudschat 
die ooit in Israël is ontdekt, zo berichtte de 
Britse krant The Guardian op woensdag 18 
februari van dit jaar. 
 
De schat bestaat uit 2000 gouden munten uit 
het Kalifaat van de Fatimiden dat tussen 909 
en 1171 aan de macht was in de regio. De 
duikers vonden de munten in een oude Ro-
meinse haven aan de Middellandse Zee bij 
Caesarea. Al bijeen gaat het om 9 kg goud. 
Deskundigen noemen de vondst “onbetaal-
baar”. 
De Volkskrant Nederland woe. 18.02.2015 
 

 

Foto van de muntschat van Caesarea (Israël) 

 
47. Feys, B.: Erfgoedstukken net op tijd uit 
container gered. 
Stad en Terf halen voorwerpen uit klooster 
terug van containerpark. In februari werd de 
zolder van het vroegere klooster in Rumbeke 
leeggehaald. 
Enkele erfgoedstukken belandden in de 
container. Bart Blomme van de West-
Vlaamse Gidsenkring merkte deze erfgoed-
stukken op in de container. Erfgoedcel Terf en 
stad Roeselare konden die container onder-
scheppen en haalden er nog enkele waarde-
volle stukken uit die ooit gebruikt werden in de 
teloorgegane processie van Rumbeke. 
HNB vr. 27.02.2015 p.23 
 
 
maart 2015 
 
48. De Buck W.: Verloren stad vol goud 
ontdekt in jungle. 
Legendarische “Stad van de Apengod” 
ontdekt in regenwoud. Wetenschappers 
vinden vergeten beschaving in Honduras. In 
het Hondurese regenwoud hebben weten-
schappers de legendarische “Witte Stad” 
ontdekt. De archeologen hebben in de regio 
la Mosquitia in het noordoosten van het land 
overblijfselen van steden, aarden wallen en 
een piramide gevonden. 
Dat scheef het tijdschrift National Geo-
graphic. Een van de meest spectaculaire 
vondsten was het hoofd van een beeld, dat 
een mythisch wezen – half mens, half jaguar 
– voorstelt. 
De vindplaats is zo goed als onaangeroerd, 
zei archeoloog Christopher Fisher van de 
Universiteit van Colorado. De wetenschap-
pers dateren de artefacten op 1000 tot 1400 
na Chr. In tegenstelling tot de eveneens in de 
regio thuishorende Maya’s is over deze 
cultuur zo goed als niets bekend. 
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De legende van de “Witte Stad” of de “Stad 
van de Apengod” wordt in de omgeving al 
eeuwen doorverteld. Eerste concrete 
aanwijzingen voor de site verwierven de 
wetenschappers in 2012 door luchtopnames. 
Na de expeditie gaan de wetenschappers er 
vanuit dat ze niet op één stad, maar op de 
resten van een compleet verloren gega-
ne  beschaving zijn gestoten. Om schatten-
jagers weg te houden wordt niets prijs 
gegeven over de precieze vindplaats. 
HNB. woe 04.03.2015 p.17. Bron: Belga. 
 

 

kaakbeen gevonden in Ethiopië 

 
49. X.: We zijn 400.000 jaar ouder dan we 
dachten. 
In Ethiopië is een stuk kaakbeen 
teruggevonden waaruit blijkt dat de mens 
400.000 jaar ouder is dan we tot nu toe 
dachten. De vondst werd gedaan door weten-
schappers van de Arizona State University. 
Een stuk kaakbeen en vijf tanden kunnen een 
deel van de geschiedenis van de mensheid 
herschrijven. Ze behoren tot de Homo, de 
soort die uiteindelijk tot de moderne mens 
leidde. 
 
De onderzoekers denken dat de persoon 2,8 
miljoen jaar geleden leefde. Dat is 400.000 
jaar ouder dan de fossielen die tot nu als 
oudste werden beschouwd. Het onderkaak-
been is duidelijk afkomstig van een vol-
wassene. De tanden lijken een stuk smaller 
dan die van Lucy, het skelet van een van de 
oudste tot nu toe bekende mensachtigen. 
 
De ontdekking werd twee jaar geleden 
gedaan door Chalachew Seyoum, een 
Ethiopische student aan de Arizona State 
Univesity. Hij maakte deel uit van een groep 
die er fossielen zocht. Professor Brian 

Villmoare, die mee was op de expeditie, 
herinnert zich het moment van de vondst nog 
goed. “ Ik hoorde mensen mijn naam roepen. 
Ik ging de hoek om en zag Chalachew. Hij 
had het fossiel herkend en zei: “ We hebben 
een mens ”. 
 
De impact van de opgraving kan enorm zijn. 
Ze werpt immers een licht op een periode van 
de mensheid waar we nog niet veel van 
afweten. In die periode, van twee tot drie 
miljoen jaar geleden, begon de cruciale 
overgang van aapachtige dieren na soorten 
die werktuigen gebruikten en uiteindelijk op 
de hedendaagse mens begonnen te lijken. 
HNB. woe. 04.03.2015 Bron The Guardian. 
 

 

zicht op het Keltisch prinsengraf van Lavau, nabij 
Troyes 

 
50. X., Keltisch prinsengraf ontdekt in de 
Champagnestreek (F) 
De archeologen van INRAB onderzoeken 
sedert oktober 2014 een Keltische grafheuvel 
of tumulus in het dorpje Lavau, nabij Troyes 
in het noordoosten van Frankrijk. Deze 
tumulus heeft een diameter van 40m. In de 
middeleeuwen zou de grafheuvel deels zijn 
afgegraven om meer grond voor de landbouw 
beschikbaar te maken. Het ondergrondse 
graf zou toen niet ontdekt zijn en is dus 
onaangeroerd gebleven. De grafheuvel 
overdekt een funeraire kamer van 14m². De 
kamer bevatte de overledene, zijn wagen, 
andere begraven personen,  bekkens, een 
bronzen ketel en een mes in zijn schede. 
 
In dit graf hebben de archeologen ook een 
bronzen wijnvat gevonden met een diameter 
van 1m. Het wijnvat is rijkelijk versierd met 
een afbeelding van de Griekse stroomgod 
Acheloos en met leeuwenkopjes. Het vat zou 
het werk zijn van Griekse of Etruskische 
vaklieden. Dat was niet uitzonderlijk, want er 
bestond toen een levendige handel tussen de 
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Keltische stammen met West- en Centraal 
Europa en de mediterrane wereld. 
Dat blijkt uit de vondsten die in het wijnvat 
zaten bewaard. Daarin dook o.m. een aarden 
wijnkruik op van Etruskische makelij met een 
afbeelding van de Griekse wijngod Dyonisos 
en een vrouw. Deze vondsten bewijzen de 
rijkdom en de sociale status van de eigenaar 
van dit graf, daterend in de 5de eeuw vóór 
Chr., m.a.w. naar het einde toe van de 
IJzertijd, in de Hallstatt periode.  
 
De opgravingen zijn nog niet achter de rug en 
het lichaam van de begraven prins is nog niet 
gevonden. Doorgaans wordt die met rijk 
versierde wapens en een paard begraven. 
De Griekse en Etruskische vondsten in Kel-
tische graven zijn geen uitzondering en wij-
zen op een wijd verspreid handelsnetwerk 
tussen de Keltische wereld en die langs de 
Middellandse Zee. Dat gebeurde veelal langs 
de Rhônevallei en kwam echt op gang na de 
stichting van Griekse kolonies zoals Marseille 
en Nice in de Provence. 
 
Griekse en Romeinse historici omschreven 
de Kelten als “barbaren”, maar dat was veelal 
het gevolg van hun vrees voor de krijgshaftige 
strijders uit het noorden. De Keltische en 
Gallische culturen waren integendeel erg 
hoogstaand, al kenden die geen schrift of 
werd het alleszins weinig gebruikt. 
 
De cultuur blijkt uit de rijk versierde Keltische 
prinsengraven. Het meest versierde Keltische 
graf is dat van de prinses die in 1953 werd 
ontdekt in Vix, eveneens in Frankrijk 
(Châtillon sur Seine in Bourgondië). Daar 
werd een ware schat ontdekt, waaronder 
juwelen en een enorme “krater” of Grieks 
mengvat.  
Archeologia nr 531, april 2015 p.14. 
 
51. Van Diepen T. & Roefflaer D.: Archeo-
logen leggen stukje Romeins Tongeren bloot. 
De werf van de ondergrondse parking aan de 
Vermeulenstraat in hartje Tongeren heeft 
alweer een stukje Romeins Tongeren prijs 
gegeven. Archeologen vonden er in een oude 
waterput een viergodensteen. “ Het gaat om 
een kalksteen uit Noord-Frankrijk, waar vier 
goden op staan afgebeeld” zegt archeologe 
Natasja de Winter. 
 

Net na de start van de opgravingen in mei 
vorig jaar, vonden de archeologen al de 
resten van de 4de eeuwse stadsomwalling van 
Tongeren. Daarna kwamen er ook Romeinse 
haarspelden en allerlei munten aan het licht. 
Als de kers op de taart: de viergodensteen. 
HNB  do. 05.03.2015  
 

 

Viergodensteen Tongeren 

 
52. (nobo) Isis maakt 3000 jaar oude stad met 
de grond gelijk. 
De terreurgroep ISIS heeft de historische stad 
Nimrud gesloopt. De Assyrische stad was 
meer dan 3000 jaar oud. Het zou gaan om 
dezelfde militanten die eerder het museum 
van Mosul aanvielen. UNESCO veroordeelt 
de aanvallen. 
HNB. zat. 07.03.2015 p. 33 
 

 

Moedwillige destructie van een 2700 jaar oude 
gebeeldhouwde gevleugelde stier 

 
53. Kilas J.: Van erfgoed naar erfkwaad. 
De beeldenstorm van de Islamitische staat. 
Door met bulldozers en mokers de archeo-
logische site van Nimrud in Irak te lijf te gaan, 
steekt de Islamitische Staat de 16de eeuwse 
Beeldenstorm in een hedendaags kleedje. 
Voor Joris Kilas moet er dringend werk 
worden gemaakt van een nauwere inter-
nationale samenwerking – ook militair – om 
waardevol erfgoed de bescherming te bieden 
die het verdient.  
DS we. 07 – 08. 03. 2015. p.44 
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54. (blg) Archeologen graven 3000 skeletten 
op in hartje Londen. 
In  april zullen archeologen in hartje Londen 
een kerkhof uit de tijd van de pest bloot 
leggen. “We verwachten minstens 3000 
skeletten te vinden.” zei wetenschapper Jay 
Carver aan de BBC. De Londenaars be-
groeven tussen 1569 tot 1738 hun doden op 
het kerkhof in de omgeving van het huidige 
Liverpool Street Station. In de jaren 1665 en 
1666 was een vijfde van de stadsbevolking 
aan de pest gestorven.  
HNB. woe. 11.03.2015 p.17. 
 
55. (JME) Archeologische vondsten in 
Steenbrugstraat. 
Bij het archeologisch onderzoek voorafgaand 
aan de verkaveling Hyboma, ter hoogte van 
de Steenbrugstraat in Harelbeke, zijn enkele 
waardevolle vondsten gedaan. Dat gebeurde 
al eind 2014, maar raakte nu pas bekend naar 
aanleiding van een tentoonstelling die de stad 
Harelbeke vanaf 14 maart organiseert in het 
Peter Benoit - museum. (t/m zondag 3 mei 
2015). De oudste vondsten op de site 
stammen uit de prehistorie: vuurstenen 
werktuigen. Uit het onderzoek bleek ook dat 
er een grafheuvel moet geweest zijn in de 
bronstijd. Mensen werden er begraven, 
samen met voorwerpen die ze in het 
hiernamaals zouden nodig hebben. De 
opvallendste vondsten waren echter kralen 
en gespen uit de Merovingische periode. Uit 
die tijd doken eerder nog geen vondsten op in 
Harelbeke. 
HLN woe. 11.03.2015 p19. 

Enkele foto’s vanop de tentoonstelling te Harelbeke 

 
56. Mesdag J.: Harelbeekse grond zit vol 
schatten. 
Waardevolle stukken die archeologen in de 
voorbije 50 jaar hebben opgegraven in 
Harelbeke werden verzameld  in de tentoon-

stelling Ten Gronde, in het Peter Benoit -
museum. “We haalden hier maar liefst 60 
Romeinse waterputten uit de grond”. Ann 
Matton en Frederik Bossuyt van de dienst 
Erfgoed zijn bijzonder enthousiast over de 
tentoonstelling. De oudste vondsten zijn 
12.000 jaar oud. In de Gavers werden 
honderden silexen gevonden uit de late 
steentijd. (5500-2600 v. Chr). De meeste 
vondsten dateren echter uit de Romeinse 
periode. In de Collegewijk vonden we onder 
meer een begraafplaats en een offerput met 
votief-beeldjes. Dat wijst op de aanwezigheid 
van een heiligdom. De grote bronzen ketel die 
we terug vonden uit de Romeinse tijd en een 
verfijnd beeldje van een everzwijn zijn enkele 
topstukken van deze tentoonstelling. In de 
verkaveling Hyboma vonden we stukken uit 
de Merovingische periode. Deze tijd was 
eerder nog een blanco pagina in het 
archeologisch verhaal van Harelbeke.  
HLN do. 12.03.2015, p22 
 
57. Brouwers L.: Ook Neanderthaler droeg 
sieraden. 
Ongeveer 130.000 jaar geleden reeg een 
Neanderthaler acht klauwen van een 
zeearend aaneen tot een ketting of armband. 
Dat schrijven Kroatische en Amerikaanse 
archeologen in het vakblad Plos One.  
DS vr. 13.03.2015 p. D7  
 

 

foto van klauwen van zeearenden, voorwerpen van 
Neanderthalers, dienden als sierraad 130.000 jaar 

geleden. 
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58. Schelstraete I.: Geplunderde kunst keert 
terug naar Irak 
De Amerikaanse regering geeft 65 kunst-
schatten terug aan Irak die in 2008 werden 
geroofd. Er zit een gouden deurklopper bij 
van Saddam Hessein, maar ook een 
manshoog zandstenen hoofd van de 
Assyrische koning Sargon II, dat naar 
schatting een miljoen dollar waard is. De 
meeste van de 65 objecten die in maart op de 
Iraakse ambassade in Washington zijn 
teruggegeven aan Irak, zijn archeologische 
kunstschatten, soms wel 4500 jaar oud, zoals 
speerpunten en een bijl uit het Bronstijdperk, 
glazen kralen en kleitabletten. 
 
Dit alles werd in de periode 2007-2008 
geroofd in Irak en naar de Verenigde Staten 
gesmokkeld. Daar werden ze door de douane 
in beslag genomen. De meeste stukken 
werden door een antiekhandelaar uit Dubai 
naar de Verenigde staten gezonden en te 
koop aangeboden aan musea, galeries en 
veilinghuizen in New York. 
 

 

Fragment van een beeld uit de tijd van Sargon II op 
terugreis naar Irak 

Ontsnapt aan IS  
Het hoofd van Sargon II werd in 2008 in de 
haven van New York onderschept in een 
zending van de antiekhandelaar. Het is een 

geluk bij een ongeluk dat het werd gestolen in 
Nimrud, waar het voor een paleis uit 753 voor 
Chr. stond: De site werd op 5 maart door 
Islamitische Staat plat gebulldozerd. Lukman 
Faily, de Iraakse ambassadeur in de VS, vindt 
dat de overhandiging meer dan ceremoniële 
waarde heeft. “ Het erfgoed van Irak behoort 
niet alleen Irak toe, maar de gehele 
mensheid”. De Amerikaanse overheid bena-
drukt dat ze geplunderde goederen zal blijven 
in beslag nemen en terugsturen. De handel in 
gestolen erfgoed is immers een van de 
bronnen van inkomsten van terroristische 
organisaties als IS. 
 
Het Iraaks Museum van Bagdad, dat tijdens 
de Amerikaanse invasie in 2003 werd 
geplunderd, is sinds februari 2015 weer open. 
“De teruggegeven objecten zullen er veilig 
zijn,” zegt Failly. “De schat van Nimrod: 613 
met goud en edelstenen bezette objecten die 
in de jaren 90 werden opgegraven, over-
leefden de plunderingen van 2003 in een 
bankkluis van het museum.  
DS woe. 18.03.2015 D4. 
 
59. (csn) Zoektocht naar onderwatererfgoed 
in Noordzee. 
Een onderzoeksteam van de UGent ging op 
26 maart jl. voor de kust van Oostende op 
zoek naar onderwatererfgoed. Dat gebeurt 
met geluidsgolven vanaf de schepen Simon 
Stevin en Belgica. “We willen de pre-
historische landschappen in kaart brengen” 
zegt wetenschapster Tine Missiaen. “De 
Noordzee was namelijk niet altijd een plek 
waar er een zee was. In de geschiedenis 
stond er zelfs meer geen water dan dat het 
wel het geval was. Nu willen we oude 
rivierbeddingen zoeken, want dat zijn 
plaatsen waar vroeger wellicht prehistorische 
mensen woonden”.  
HNB zat. 21 maart 2015 p.10. 
 
60. (kvi) Op zoek naar middeleeuws kerkhof 
bij kerk van Aarsele. 
Voor de werken in het centrum van Aarsele 
kunnen starten, moet er een archeologisch 
vooronderzoek gebeuren rondom de kerk.  
Tot 1910 was er rond de kerk van Aarsele een 
kerkhof. Omdat er tijdens de dorps-
kernvernieuwing ook heel wat riolerings-
werken plaats vinden rond de kerk, vreest de 
dienst Onroerend Erfgoed dat er archeo-
logisch materiaal verloren zal gaan alvorens 
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het gedocumenteerd en in kaart gebracht 
wordt. 
 
Daarom werd beslist deze zomer eerst een 
archeologisch onderzoek uit te voeren. Voor 
de werken kunnen starten zal er op vier 
plaatsen rond de kerk gegraven worden. De 
dienst Onroerend Erfgoed verwacht skeletten 
en muren van het oude kerkhof te vinden. 
Mogelijk gaan die terug tot de vroege 
middeleeuwen. Begin mei starten de tweede 
en derde fase van de werken in Aarsele. 
Verwacht wordt dat ze afgerond zijn tegen de 
zomer van 2016.  
HNB woe. 25.03.2015 p.20 
 
61. (BF) Bunker word tuinhuis 
Een bunker uit W.O.I werd tijdens 
verkavelingswerken in de Vyvestraat in 
Oostnieuwkerke zwaar beschadigd en 
moest heropgebouwd worden. Met goed-
keuring van Onroerend Erfgoed gebeurde dat 
echter in hout, het lijkt wel een tuinhuis.De 
beschadiging gebeurde ’s morgens in alle 
vroegte en vermoedelijk deed de aannemer 
dat opzettelijk. De gemeente Staden zit 
verveeld met dit voorval. De bunker zal nu 
gebruikt kunnen worden als tuinhuisje door 
de mensen die gaan wonen achter een van 
de nieuw op te richten huizen. Al kunnen ze 
zich wel aan heel wat sightseeing 
verwachten, want de Oostnieuwkerkse bun-
ker is wel uniek in zijn soort. 
Krant van W. Vl. vr. 27.03.2015 p.57 
 

 

tuinhuisbunker in Oostnieuwkerke 

 
62. Leenknegt S.: Vernielde bunker uit W.O.I 
wordt tuinhuisje 
De bunker in Oostnieuwkerke werd be-
schadigd door werken en moest heropge-
bouwd worden. Volgens burgemeester Van-

dejeugd werd de bunker mogelijk bewust 
gesloopt. Het gaat om een bunker van de 
Flandern I-stellung. Dat zijn bunkers die de 
Duitsers tijdens W.O.I gebouwd hebben om 
de spoorlijn Roeselare-Ieper te verdedigen. 
De bunker zou begin 1918 opgetrokken zijn 
en speelde een grote rol in de gevechten om 
De Most in oktober van dit jaar.  
HNB. woe. 25.03.2015 p.21 (zie ook knipsel 
nr 61). 
 
63. Schelstraete I.: Weer publiek in Altamira 
ondanks wetenschappelijke bezwaren. 
Bezoekers kunnen straks opnieuw de 
prehistorische rotstekeningen van Altamira 
bewonderen. Onverantwoord volgens weten-
schappers. Maar de stichting die de grot 
beheert, besliste daar anders over. Vanaf 10 
april worden elke week vijf bezoekers 
uitgeloot die onder begeleiding van twee 
gidsen 37 minuten in de grot mogen 
doorbrengen. De stichting baseerde haar 
besluit op een onderzoek dat het Spaanse 
ministerie van Cultuur had ingesteld. “De 
schade die we al hebben vastgesteld, is te 
wijten aan natuurlijke factoren”. 
DS 31.03.2015 D4. 
 
 
april 2015 
 
64. Maddens M: Al 3000 jaar wonen mensen 
in Beveren 
 

 
 
Beveren - Roeselare: -Voorafgaand aan de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein Beveren 
Noord-Oost vonden archeologen sporen van 
menselijke aanwezigheid tot 3000 jaar terug. 
Tot in de zomer zijn er bijkomende opgra-
vingswerken voorzien. De eigenlijke bouw-
werken starten in het najaar. 
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De West-Vlaamse Intercommunale  (WVI) 
staat samen met de stad Roeselare in voor de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein Beveren 
Noord-Oost, gelegen tussen de Heirweg en 
de R32, de Vloedstraat en de Beverse-
steenweg. Voorafgaand aan dit soort 
projecten wordt er altijd een archeologisch 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om res-
tanten uit het verleden in kaart te brengen. “Bij 
het onderzoek vonden we sporen van 
menselijke aanwezigheid uit de metaaltijden, 
de Romeinse tijd, de middeleeuwen en de 
nieuwe tijd” zegt Willem Hantson, staf-
medewerker archeologie van de erfgoed-
dienst BIE RADAR.  
HNB. vr. 03.04.2015 
 
65. Snick C.: De beerput van onze 
voorouders is mijn kookboek. 
 

 
 
Al veertien jaar is Jeroen van Vaerenbergh 
(35) uit Rupelmonde aan de slag bij de 
Archeologische Dienst Waasland. Maar hij 
had nood aan een “creatievere invulling” van 
zijn passie. “Ik was het beu dat archeo-
logische ontdekkingen opnieuw begraven 
werden in depots of duffe rapporten voor 
collega’s” zegt hij. “ Ik wou ze dichter naar het 
publiek brengen. En omdat koken altijd al een 
passie was, lag de manier waarop ik dat zou 
doen voor de hand. Ik besloot halftijds te gaan 

werken en startte het project “Food 
Archeoloog”. 
 
Tijdens lezingen, tentoonstellingen en 
samenwerkingen met chefs toon ik wat onze 
voorouders vroeger echt aten. Niet met 
prenten, wel met een bord vol eten”. De 
recepten voor de bereiding haalt hij uit 
eeuwenoude beer – water - of afvalputten en 
potscherven.  “De beerput is mijn kookboek” 
vertelt hij. “Je vindt er zaden, plantenresten, 
botjes, graten van vissen .. zo zie je wat men 
at. Hetzelfde in afvalputten. En op 
potscherven kunnen we vetresten vinden 
zodat we weten of die mensen bijvoorbeeld 
zalm aten. De sporen op de onderkant van die 
poten verraden dan weer of ze die boven het 
vuur hingen of in gloeiende houtskool plaats-
ten. Belangrijke informatie, zoweet je of het 
bijvoorbeeld een stoofpotje was of niet. 
 
Vissaus op dessert   
Dat zorgt ervoor dat hij toch een redelijk 
correct beeld vormt van wat de gewone man 
toen at En blijkt dat dit niet altijd zo erg 
verschilde van wat vandaag op tafel komt.  
“ Zalm met nootjes  en zaden: de jager-
verzamelaar at het ook, al zal het waar-
schijnlijk niet zo lekker geweest zijn als de 
zalm met crumble van noten die ik nu maak 
voor mijn presentaties. Combineren om er 
iets lekkers van te maken, gebeurde toen niet. 
Ze aten wat er voorhanden was in de natuur: 
voedselplukkers, voedselverzamelaars. Eten 
om te overleven. Nu is het ook genieten. 
Anders werd het met de komst van de 
Romeinen naar onze contreien. “Zij intro-
duceerden hier kruiden zoals koriander en 
zelfs  de gewoonte van het gebruik van 
vissaus. (garum). Die goten ze overal op, van 
het voorgerecht tot het dessert. 
 
Jeroen krijgt wel eens de opmerking, dat wat 
hij doet, aanleunt tegen de hype van het 
paleodieet. “Die vergelijking gaat deels wel 
op” zegt Jeroen, “Kook ik gerechten uit de 
steentijd, dan zullen die inderdaad ook gluten 
– of lactosevrij zijn. Maar de basis is voor de 
rest anders. Voor hen gaat het vooral om 
gezondheid, bij mij rond het archeologische. 
Op TV zag ik hoe men bij het paleodieet 
bloemkool serveerde. Dat had de jager-
verzamelaar nog niet. Maar moesten ze op 
TV koken met de weinige ingrediënten die ze 



102 WAK 86 (2015) 

 

toen hadden, dan winnen ze dat programma 
nooit. Info: www.defoodarcheologie.be 
HNB 07.04.2015 p.14 
 
66. (red) Skelet van Waterloo heeft eindelijk 
een naam. 
Het skelet dat in 2012 werd gevonden bij de 
aanleg van een parking aan de leeuw van 
Waterloo is meer dan waarschijnlijk dat van 
de Duitse soldaat Friederich Brandt. Hij was 
soldaat bij de King’s German legion, een 
geallieerd Europees leger. De Duitser was 23 
jaar oud toen hij op 18 juni 1815 sneuvelde. 
Het is een van de zeer zeldzame volledige 
geraamtes die in de 200 jaar na de slag van 
Waterloo zijn gevonden. De opgraving van 
het skelet in 2012 was dan ook wereldnieuws. 
 

 
 
Heel wat beenderen van gesneuvelden zijn in 
de  jaren na de slag vermalen omdat ze door 
landbouwers als meststof werden ge-
bruikt.  Naast het skelet ontdekte men Duits 
geld, maar ook een plankje. Dat heeft nu tot 
identificatie geleid. Op het stuk hout stonden 
de initialen CB. Verder onderzoek bracht aan 
het licht dat er ook vaag een F stond. De 
Britse historicus Gareth Glover vond drie 
namen van Duitse militairen met de initialen 
FCB. De eerste stierf elders op het slagveld, 
de tweede stond gerapporteerd in een 
Brussels ziekenhuis. Dus bleef alleen 
Friederich Brandt over.  
HNB. di. 07.04.2015 p.7 
 
67. (isg) Leiden koopt Egyptisch reliëf. 
Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in 
Leiden heeft een zeldzaam Egyptisch reliëf 
gekocht van Chnoem, de god met de 
ramskop. Voor de oude Egyptenaren was 
Chnoem de schepper van het leven. Hij werd 
geassocieerd met de Nijl. 
Het stuk graniet dateert uit de vierde eeuw 
voor Chr. en is 32 cm hoog. Het museum 
vond het in een kunsthandel en kon het voor 

120.000 euro kopen met hulp van enkele 
fondsen. 
 

 
 
Op het reliëf zit Chnoem  als een 
pottenbakker achter een draaischijf. “ Het 
idee dat de wereld uit klei geschapen is, lag 
voor de  hand  volgens het RMO. Door de 
overstromingen van de Nijl bleef vruchtbaar 
slib achter waaruit nieuw leven kon ontstaan”. 
Het stuk werd in 1960 in de Egyptische stad 
Alexandrië verkocht en was sindsdien altijd in 
particuliere handen. Het is de komende 
maand te zien in de entreezaal van het 
museum.  
DS woe. 08.04.2015 
 
68. X., Ottomaanse legerkameel bleef steken 
bij Wenen. 
 

  
 
Bij opgravingen voorafgaand aan de bouw 
van een winkelcentrum in het Oostenrijkse 
Tulln hebben archeologen het complete 
skelet van een kameel gevonden. Het dier 
maakte hoogstwaarschijnlijk deel uit van de 
Ottomaanse legertros die in de zomer van 
1683 optrok naar Wenen. Archeologen 
vonden bij het skelet ook een zogenaamde  

http://www.defoodarcheologie.be/
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Rechenpfenning met het portret van de 
Franse koning Lodewijk XIV. Verder een 
loden medicijnfles uit de “Apotheke zur 
Goldenen Krone” in Wenen, te dateren 
tussen 1628 en 1665. De vondsten 
suggereren dat de kameel, een mannetje, 
aan het eind van de 17de eeuw moet zijn 
gestorven. Dat melden de wetenschappers in 
het blad Plos One. 
NRC Handelsblad en DS woe. 08.04.2015 p 
D8. 
 
69. (afp) Replica grot van Chauvet opende op 
vrijdag 10 april. 
De Franse president François Hollande 
opende op vrijdag 10 april een kopie van de 
Grotte Chauvet  in de Ardèche. De 36.000 
jaar oude prehistorische tekeningen  zijn tot 
op de millimeter gekopieerd. De grot in het 
Zuid-Franse  Vallon-Pont-d’ Arc werd in 
1994 ontdekt door drie speleologen. De grot 
is nooit toegankelijk geweest voor het publiek. 
Temperatuurstijgingen zouden het micro-
klimaat in de galerijen kunnen aantasten. 
Daarom werd er beslist om, net zoals voor de 
beroemde grot van Lascaux, een replica met 
tekeningen op ware grootte te bouwen. Een 
team van vier specialisten werkte vier jaar 
lang aan de reconstructie. De originele grot 
heeft een oppervlakte van 8500 m², de kopie 
brengt zowat 1000 dierentekeningen bijeen 
op 7500 m². Er is 55 miljoen euro 
geïnvesteerd in het project. Vallon-Pont-d’ 
Arc hoopt op 350.000 bezoekers per jaar.  
DS vr. 10.04.2015 p. D3. 
 

  

Ingang tot de replica 

 
70.  Van Den Eynde., H.: Maak geen boer van 
mij. 
Tot diep in de nieuwe steentijd liep Noord-
Europa er oudmodisch bij.  De bewo-
ners  weigerden  trendy juwelen uit het zuiden 

te dragen. Baltische landen verzetten zich 
lang tegen oprukkende landbouwcultuur. DS 
vr. 10.04.2015 D7. 
 

 

nieuw modische juwelen - oud modische juwelen 

 
71. (pvd) Azteken deden al aan politiek. 
Amerikaanse en Mexicaanse onderzoekers 
laten in de Journal of Archaeological Science 
zien  hoe buitenlandse politiek ook bij de 
Azteken al met handel te maken had. Rond 
1500 was de onafhankelijke republiek 
Tlaxcallan, in het huidige Mexico, helemaal 
omringd  door het Azteekse rijk. Maar hoewel 
de Tlaxcallanen de Spaanse veroveraar 
Cortés steunden tegen de Azteekse buren, 
namen de Azteken het landje nooit in. De 
discussie ging vooral om de aanvoerroute 
van obsidiaan, een vulkanisch glas waarmee 
je net als met silex, heel scherpe wapens kan 
maken.  
DS ma. 13.04.2015 p. D8. 
 
72. (pvd) Steentijdboeren ontvleesden hun 
doden.  
De vroege Italiaanse boeren uit de Nieuwe 
Steentijd kenden een in onze ogen een bizar 
begrafenisritueel: ze ontvleesden de doden.  
Die praktijk komt over heel de wereld voor. 
“Maar het is de eerste keer dat hij in 
prehistorisch Europa is aangetoond” zegt 
John Robb (Cambridge), die het onderzoek in 
de grot van Scaloria leidde en er in het 
vakblad Antiquity over bericht. De boeren 
haalden het vlees van de botten van hun 
doden, wat op die botten de nodige snijsporen 
heeft nagelaten. Vervolgens brachten ze die 
naar een grot, waar ze terecht kwamen 
tussen de dierenbotten, gebroken potten en 
stenen werktuigen. 
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De meeste dorpen uit het Neolithicum 
(Nieuwe Steentijd)  begroeven de doden in of 
naast hun woningen, maar in Zuid-oost Italië 
kwamen de mensen van 15 tot 20 km ver om 
de beenderen van hun doden in de grot van 
Scaloria te deponeren. Nadien raakte de grot 
afgesloten, om pas in 1931 ontdekt te 
worden.  In 1978 begon men er op te graven. 
Intussen zijn botten van minstens 22 
individuen gevonden, vaak van kinderen. Zo 
te zien werden de botten pas een jaar na hun 
dood schoon geschraapt.  
DS woe 15.04.2015 p. D10 
 
73. (VRT) Archeologen ontdekken eeuwen-
oude Peruaanse crypte. 
In de oude Peruaanse stad Cusco is een 
eeuwenoude crypte ontdekt met 32 skeletten. 
De archeologen ontdekten de crypte voor de 
tempel van Franciscus van Assisi uit 1556. 
Cusco was ooit het centrum van de Spaanse 
kolonisatie in Zuid-Amerika wegens de 
waardevolle mijnen en landbouwcultuur. 
HNB. woe. 29.04.2015. 
 
74. (jav) Onthult verborgen tunnel eindelijk 
groot mysterie? 
 

 
 
Archeologen deden onlangs een vondst in de 
historische stad Teotihuacan. Onder een 
tempel ligt een tunnel die na meer dan 10 jaar 
graafwerken bijna zijn geheim zal onthullen. 
Teotihuacan in Mexico is de hoofdstad van 
een beschaving van meer dan 1800 jaar oud. 
Verschillende monumentale gebouwen zijn 
bijzonder goed bewaard gebleven, maar toch 
stelde de site aan verschillende archeologen 
jarenlang vele vragen. Zo is het nog altijd niet 

duidelijk door wie de stad werd bestuurd en of 
de stad vooral van politiek of eerder van 
cultureel belang was. Jammer genoeg zijn er 
ook geen geschreven bronnen uit de stad 
bewaard gebleven. 
 
In 2003 werd onder de “Tempel van de 
gevederde slang” echter een verborgen 
tunnel van iets meer dan 100m lang ontdekt. 
In november 2014 groef een team van 
archeoloog Sergio Gomez, na meer dan 10 
jaar hard werk onder de grond, al drie 
schatkamers uit. 
Daarin lagen duizenden voorwerpen: vooral 
juwelen, maar ook heel wat rariteiten zoals 
rubberen ballen, gegraveerde schelpen en 
beelden van dieren. 
 
Vloeibaar kwik 
Onlangs werd iets verder in de tunnel nog iets 
bijzonders ontdekt: vloeibaar kwik. Hoewel 
deze stof heel schadelijk is en de onder-
zoekers nu mondmaskers moeten dragen, is 
dit een teken dat ze op de goede weg zijn. In 
ruïnes van Maya’s werden eerder ook al 
sporen van kwik gevonden: kwik zou een 
rivier symboliseren en zo de overgang 
markeren van de wereld van de levenden 
naar de doden. De archeologen hebben er nu 
goede hoop op dat ze binnenkort een graf 
zullen ontdekken en zo eindelijk meer te 
weten komen over wie over de rijke stad 
regeerde: een koning, een priester of een 
generaal?  
The Guardian, The Huffington Post, HNB. 
woe. 29.04.2015. 
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ARCHEO-TENTOON  

 

 

                                               
 
Samenstelling: Jozef Goderis 
 

 
België 
 
 
ATH 
t/m 25.08.2015 
Rome en pays nervien, retour sur notre 
passé antique. 
Espace gallo-romain d’ Ath 
2 rue de Nazareth, 7800 Ath 
Tel. (32) 68  26 92 33 
 
LUIK 
1. t/m 31.05.2015 
Luik in het oog van de storm 
Musée de la Vie Wallonne 
Espace Saint-Antoine 
Rue Hors-Château 
 
2. t/m 31.05.2015 
Ik was 20 in ‘14 
Gare TGV Liège-Guillemins 
 
3. t/m 30.11.2015 
Homo informaticus. À la recherche de 
la civilisation numérique 
Maison de la métallurgie et de l’industrie 
de Liège,  
17 Boulevard Raymond Poincaré. 4020 
Liège. 
Tel. (32) 43 42 65 63 
 
NAMEN 
t/m 31.05.2015 

Sous les prés, la villa, 250 ans d’ 
histoire gallo-romaine à Anthée 
Musée archéologique de Namur, 21 rue 
du pont, 5000 Namur. 
Tel. (32) 81 23 16 31 
 
HARELBEKE 
t/m 03.05.2015 
Ten gronde: Verhalen uit het 
archeologiedepot.  
Reizende tentoonstelling naar Deerlijk, 
Kortrijk, Menen, Waregem en Wervik. 
Peter Benoitmuseum Harelbeke. 
 

 
 
12.000 jaar geleden woonden er al mensen 
in Harelbeke en in de tijd van de Romeinen 
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was Harelbeke een dorp. Sinds de jaren 
vijftig zijn er 10.000 waardevolle historische 
overblijfselen opgegraven. Vooral in de 
buurt van de Collegewijk. Daar zijn zelfs 
meer dan 40 waterputten uit de Romeinse 
tijd blootgelegd. 
 
Reizende tentoonstelling  
De lokale besturen van Zuid-West-
Vlaanderen, verenigd in het 
samenwerkingsveband zuidwest hebben 
de vondsten nu geïnventariseerd. Ze zijn 
verzameld in de provinciale erfgoed 
collectiebank  http://erfgoedinzicht.be . Een 
selectie hiervan was tot 3 mei ll. te zien 
tijdens de expo “Ten Gronde” in het Peter 
Benoit museum in Harelbeke. Daarna 
verhuist de expo naar Deerlijk, Kortrijk, 
Menen, Waregem en Wervik.   
                                                       
ROESELARE 
t/m 31.12.2015 
Gebakken, Gemunt, Gewapend 
Sedert halfweg januari 2015 staat een 
selectie tentoon van archeologica uit het 
kasteeldomein Sterrebos te Rumbeke. De 
meeste archeologische vondsten doken op 
bij restauratie – en baggerwerken in de 
voorgaande decennia. 
Onder de noemer van “ Gebakken, gemunt 
en gewapend” wordt verwezen naar post-
middeleeuws aardewerk, munten (o.m. 
eentje van Keizer Karel 1500-1558), 
rekenpenningen en wapens: o.m. een 
Tjongerspits uit de Federmessercultuur 
(rond 13.000 v. Chr) en talrijke vondsten uit 
het baggerslib van de kasteelvijvers uit 
beide wereldoorlogen. 
Realisatie: V.O.B.o.W. & WAR in 
samenwerking met de Dienst Cultuur 
Roeselare. 
 
Praktisch: 
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  
 

 

2008 baggerwerken in het Sterrebos foto Herman 
Heyman  

 

 
 

t/m 31.12.219 Kasteel van Rumbeke, 
Moorseelsesteenweg 2, 8800 Rumbeke –
Roeselare. 051/22.60.60 info@albert14-
18.be  
Website voor gedetailleerde info 
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://erfgoedinzicht.be/
mailto:cultuur@roeselare.be
http://www.vobow.be/
mailto:info@albert14-18.be
mailto:info@albert14-18.be
http://www.albert14-18.be/
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Nederland 
 
AMSTERDAM 
t/m 08.11.205 
Alexander, Napoleon & Joséphine, een 
verhaal van vriendschap,  
oorlog en kunst uit de Hermitage. 
Hermitage Amsterdam, 
Amstel 51 
 
NIJMEGEN 
t/m 21. 06.2015 
Van hun voetstuk – Romeinse beelden 
opnieuw ontdekt. 
Museum het Valkhof, Kelfkensbos 59 
 

 
 
UTRECHT 
t/m  16.08.2015 
Het geheim van de Middeleeuwen 
In gouddraad en zijde. 
Museum Catharijneconvent, Lange 
Nieuwstraat 38. 
 
 
Frankrijk 
 

 
 
ALISE-SAINTE-REINE 
t/m 30.11.2015 
1. Restaurer n’est pas jouer  
2. Permis de jouer! 
3. Asterix à Alésia, du mythe à la réalité 

Alesia Muséoparc, 1 route de Trois 
Ormeaux, 21150 Alise-Sainte-Reine. 
tel. 03.80.96.96.23 
 
ARLES 
t/m 07.06.2015 
J’ aimerais tant voir Syracuse. 
Musée départemental Arles antique, 
presqu’ île du cirque romain, 13635 Arles 
tel. 04. 13.31.51.03 
 
ARRAS 
t/m 23.08.2015 
De terre et d’ acier, archéologie de la 
Grande guerre 
Casino d’ Arras, 3 rue Émile Legrelle, 
62.000 Arras. 
tel. 03.21.71.45.96  
 

 
 
BAVAY 
t/m 25.08.2015 
Rome en pays nervien, retour sur notre 
passé antique 
Forum antique de Bavay, Allee chanoine 
Biévelet, 59570 Bavay 
tel. 03.59.73.15.50  
 
DOUAI 
t/m 02.06.2015 
Le haut Moyen Âge dans le nord de la 
France. Des Francs aux premiers 
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comtes de Flandre, de la fin du IVe au 
Xe siècle. 
Arkéos, 4401 route de Tournai, 59500 
Douai. 
tel. 03.27.71.18.00 
 
LANDÉVENNEC 
t/m 01.11.2015 
Les petit labos de l’ archéo 
Musée de l’ ancienne abbaye de 
Landévenec, rue Gorrequer, 29560, 
Landévennec. 
tel. 02.98.27.73. 34 
 
LATTES 
t/m 10.08.2015 
Jean Arnal et le Néolithique en 
Languedoc 
Musée archéologique Henri Prades, 390 
Route de Pérols, 34970 Lattes. 
tel. 04.67.99.77.20 
 
LE HAVRE 
t/m 08.11.2015 
Café, coton, chocolat. 300 ans de 
négoce au Havre 
Musée de l’ Hotel Dubocage de Bléville, 
rue Jerôme Bellarmato, 76600 Le Havre. 
tel. 02.35.42.27.90  
 
 
LES RUES DES VIGNES 
t/m 30.06.2015 
Trésors de la Communauté d’ 
agglomération de Cambrai. Ces 
merveilles archéologiques qui nous 
racontent une histoire oubliée. 
Archeo’site, 882 rue Haute, 59258 Les 
Rues des Vignes 
tel. 03.27.78.99.42 
 
LOUVRES 
t/m 17.05.2015 
Gaulois d’ ici et d’au-delà. Une 
exposition pleine de Celtes. 
Musée Archéa, 56 rue de Paris, 95380 
Louvres 
tel. 01.34.09.01.02 
 
MAYENNES 
t/m 20.09.2015 
À  l’ ombre des murailles. Quand le 
château était prison. 
Musée du château de Mayenne, place 
Juhel, 53100 Mayenne 

tel. 02.43.00.17.17 
 
MAZÈRES 
Exposition permenente 
Barbares en Gaule du Sud 
Musée Ardouain de Mazères, Rue de la 
République,  09270 Mazères. 
tel. 05.61.60.24.62 
 
NEMOURS 
t/m 08.11.2015 
Néandertal, l’ Européen 
Musée départemental de Préhistoire d’ Île 
- de –France, 48 avenue Étienne Dailly, 
77140 Nemours. tel. 01.64.78.54.80 
 
PARIS 
t/m 31.01.2015 
1. De rouge et de noir. Les vases  grecs 
de la collection de Luynes 
BnF site Richelieu, Département des 
monnaies, médaille et antiques,  
5 rue  Vivienne, 75002 Paris. tel. 
01.53.79.87.93 
2. Un homme & une femme. Exposition 
de sculptures antiques. 
Galerie Chenel, 3 quai Voltaire, 75007 
Paris. 
tel. 01.42.97.44.09 
3. Magie. Anges et démons dans la 
tradition juive. 
Musée d’ art et d’ histoire du judaïsme, 71 
Tue du Temple, 750003 Paris. 
tel. 01.53.01.86.53 
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ROUSSON 
t/m 30.11.2015 
Les grottes ornées du Gard. Des 
trésors trop méconnus. 
Le Préhistorama 75, Chemin de 
Panissière, 30340 Rousson. 
tel. 04.66.85.86.96 
 
SAINT GERAMIN EN LAYE 
t/m 16.06.2015 
Dieux des Balkans, figurines 
néolithiques du Kosovo. 
Musée d’archéologie nationale – Domaine 
national de Saint-Germain- en Laye, 
château –place  Charles De Gaulle, 78105 
Saint – Germain –en – Laye.  
tel. 01.39.10.13.00 
 
SAINT – ROMAIN – EN – GAL 
t/m 30.08.2015 
Le design a 2000 ans? Verre antique et 
design. 
La mosaïque de Serezin – du – Rhône. 
Musée gallo-romain, RD 502 69560 Saint-
Romain- en- Gal. 
tel. 04.74.53.74.01 
 
TOULOUSE 
t/m 20.09.2015 
Dans l’oeil du viseur, la photo révèle l’ 
archéo. 
Musée Saint -  Raymond, musée des 
antiques de Toulouse. 
1 ter place Saint-Sernin, 31.000 Toulouse. 
tel. 05.61.22.31.44  
 
VENDEUIL –CAPLY 
t/m 01.11.2015 
Figures de la terre 
Musée archéologique de l’ Oise. Les 
Marmousets, 60120 Vendeuil – Caply 
tel. 03.64.58.80.00 
 

Duitsland 
 
BONN 
t/m 28.06.2015 
Eiszeitjäger – Leben in Mitteleuropa vor 
15.000 Jahren 
LVR-LandesMuseum Bonn, Colmanstr. 
14-16 
 

 
 
ESSEN 
t/m 30.08.2015 
Werdendes Ruhrgebiet 
Spätantike und Frühmittelalter an Rhein 
und Ruhr. 
Ruhr Museum UNESCO- Weltkulturerbe 
Zollverein, Areal A 
Gelsenkirchener Strasse 181. 
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OVERZICHT TIJDSCHRIFTEN 

 
 
Op de leestafel, samenstelling Jozef Goderis 
 
 
ARCHEOLOGIA 
nr 529 februari 2015 
 
Pioda S.: Lyon. Le musée des Confluences, 
14-18. 

Nin N.: Aix Antique. Une cité en Gaule du 
Sud, 20-39 

Bossard A.: Figurines Gallo-Romaines. Des 
couleurs sur l’ argile, 40-49. 

Felague D. & Ferber E.: Temple d’ Izernore. 
Retour au temple, 50-57. 

Moncel M.H.: L’ Acheuléen en Europe. Une 
énigme préhistorique, 58-65. 

Garmond N., Gomes M. & Laudrin F.: Reims 
– Bétheny: Un camp oublié de prisonniers 
allemands, 66-73. 

 
nr 530 maart 2015 
 
Fournié E.: Les Nerviens. Peuple de Gaule 
Belgique, 22-27. 

Pioda S.: La Victoire de Samothrace. Icône 
du musée du Louvre, 28-39. 

Cavalier O.: Avignon. Les antiques du 
musée Calvet, 40-47.. 

Follain E. & Pitte D.: Rouen. Le palais des 
archevêques, 48-57.  

Lull V. e.a.: La Almoloya. Premier palais de l’ 
âge du bronze occidental, 58-63. 

Beyer D. & Valois P.: Porsuk. Au coeur du 
monde hittite, 64.-73. 

 
nr 531 april 2015 
 

Fuganti D.: Tout van disparaître. Dernières 
nouvelles d’Irak, 22-28. 

Marshall A.: L’ enfant et la huppe. Dans l’ 
Égypte antique, 30-35. 

Crançon S.: Dieux des Balkans. Figures 
néolithiques du Kosovo, 36-43. 

Follain E. & Kalaja E.: Église et Maryria 
chrétiens du Kosovo. Un exemple unique de 
complexe paléochrétien dans la forteresse d’ 
Harilaq, 44-51. 

Gagneux-Granade M.: Du nouveau dans l’ 
histoire du tricot. Un aperçu de la vie 
quotidienne, 52-57. 

Dupuy S. e.a: Une archéologie socialement 
utile. Le Musée intégral de  la Részerve de 
biosphère de Laguna Blanca en Argentine, 
58-65. 

 
DOSSIERS d’ ARCHÉOLOGIE 
nr 367 – januari-februari 2015 
Cultes et rites chez les Gaulois 
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nr 368 – maart –april 2015 
L’Épopée des Rois Thraces. Splendeurs 
archéologiques de Bulgarie. 
Exposition au Louvre. 
 
L’ ARCHÉOLOGUE 
nr 133 april 2015 
Henriette Michaud. €24 
 
ARCHEOLOGIE MAGAZINE 
GESCHIEDENIS – CULTUUR – 
EXPOSITIES  REIZEN 
01 2015 Themanummer: Romeinse bronzen 
aan de limes. 
 
Verhart L.: Hunebedden, 6-8. 

Weiss L.: De rol van religie in het dagelijkse 
leven van het Oude Egypte. Was de 
Ramessidentijd een hoogtijd van 
persoonlijke vroomheid?, 9-13. 

Toebosch T.: In de archeologische hemel 
van Westerveld, 14-17. 

Jansen G.: Romeinse bronzen aan de limes, 
20 

Lichtenberg L.: De pracht van Romeinse 
bronzen beelden, 21-23. 

Jansen G.: Een ruiterstandbeeld onder het 
röntgenapparaat, 24-26; Ook in Nederland. 
27. 

Meijers R.: Het ambacht van de 
beeldengieters gereconstrueerd, 28-30. 

Jansen G.: Weg met de keizer! De 
vernietiging van bronzen beelden, 31-33. 

Wevers H.: God van de handel. Mercurius, 
35. 

Vermeulen J.: Buitenlands nieuws - Start 
reconstructie Berlijns Stadspaleis, 36-37. 

Egyptische archeologie, 38 

Kruyff L.: Romeinse rats, 40-41. 

Dekeersmaeker M.: De pracht en praal van 
de tent. Salalah, Dhafar-Oman, 42-43 

De Korte J.: Monumentale historische 
sporen in Tours en de Loire-vallei, 46-49. 

Van Schalk A.: Het Fort Sint Andries, 52-55. 

 
DE MUNTKLAPPER 
nr 86 april- mei -juni 2015 
 
Verbist L.: 1 pysa 1882 Zanzibar, 1-6 

Lowagie H.: De  munten van het prinsbisdom 
Luik integraal online, 24. 

X.: Litouwen voert de euro in per 1 januari 
2015, 25. 

 

 

 
ERFGOED ROESELARE 
Jaargang 4 nr 1 maart-april- mei 2015. 
Themanummer Wereldoorlog I Editie 2 
 
Goddeeris J.: Voorwoord en In memoriam 
Geert Vercruysse, 3-4. 

Aspeslach P.: Beveren (Roeselare) en zijn 
inwoners in en tijdens W.O.I, 6-29. 

Goddeeris J.: War is in the air (deel 1), 30-
54. 

 
IN DE STEIGERS 
 

Boes L.: Over molens, heiligen en de 
“Franse Nederlanden”, 3-7. 

Cornelly J.: Kranten en verpakkingen uit 
Izegem, 8-15. 

Ribbens K.: Würzburg Rieseradar in 
Raversijde, 16-19. 

Hornickx S. & Van den Berg N.: 
Bulskampveld, een verhaal met vele 
gezichten, 20-26. 

 
NUMISMATICA BRUGGE EN HET VRIJE 
25ste jaargang nr 3 maart 2015 
 
Dewulf R.: Twee Brugse mereaus uit de tijd 
van Breydel en Deconinck, 73. 

Schutyser E.: De Provinciale Muntslag van 
Keizer Claudius II, gebaseerd op het werk 
van Andreas Märkl. (5), 77. 

Dauwe G.: Muntcriminaliteit in het 
graafschap Vlaanderen tijdens de Nieuwe 
Tijd (8), 85. 

 
25ste jaargang nr 4 april 2015 
 
Dewulf R.: De 20 centesimi van Bistolfi, 104. 
Schutyser E.: De Provinciale Muntslag van 
keizer Claudius II, gebaseerd op het werk 
van Andreas Märkl (6), 107. 
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Dauwe G.: Muntcriminaliteit in het 
graafschap Vlaanderen tijdens de Nieuwe 
Tijd (9), 115.  
 
25ste jaargang nr 5 mei 2015 
 
Decock R.: Spaanse zilveren reaal met 
Hollandse instempeling, 136.  

Schutyser E.: De Provinciale Muntslag van 
keizer Claudius II, gebaseerd op het werk 
van Andreas Märkl (7), 140. 

Dauwe G.: Muntcriminaliteit in het 
graafschap Vlaanderen tijdens de Nieuwe 
Tijd (10), 148. 

 
PIJPELOGISCHE KRING NEDERLAND 
Jaargang 37, nr 146, april 2015 
 

Stam R.: Een droevig bericht. Overlijden van 
Frans Janssens, 79. 

X.: Dreigende sluiting Museum de 
Tiendschuur, 80. 

Kleijweg A.: Gezichtspijp, maar van waar? , 
81-83. 

De Haan R.: De Indiase opstand van 1857, 
Nana Sahib, 84-85. 

Stam R.: De invloed van de Nederlandse 
gietpijp op diverse producties in de wereld, 
86-90. 

Smiesing, P.: Takkenpijp, 91-95. 

Stam R. Een reparatie van een bamiléké 
pijp, 96-97. 

Van Oostveen H.: Een zeemonsterpijp uit 
Grootebroek, 98-99.  

Rutten M.: Literatuursignalementen, 100. 
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KORTE BERICHTEN 
 

 
1. Een nieuwe “West-Vlaamse Archaeologica 25: Recent Archeologisch Onderzoek West-

Vlaanderen” is klaar, een publicatie van de V.O.B.o.W. met bijdrages van onderzoekers van 

het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, het Agentschap Onroerend 

Erfgoed, Raakvlak, de UGent en de VUB: 

 
INHOUD 
 

1. Hoe en waarom het landschap veranderde tijdens de 
Romeinse periode te Ra-versijde (Oostende, 
Belgische kustvlakte)  
Cecile Baeteman, Marnix Pieters  

 
2. Hermafrodiet of niet? Een nieuwe kritische kijk op 

het Gallo-Romeinse loden altaartje (aedicula) 
gevonden te Harelbeke  
Tim Clerbaut  

 
3. De vroegmiddeleeuwse bewoning van de Vlaamse 

kustvlakte: van kustmoeras tot cultuurlandschap 
Pieterjan Deckers  

 
4. Van grafheuvel tot begraafplaats: Een 

grafmonument uit de midden-bronstijd en sporen uit 
de Merovingische periode op de hedendaagse 
begraafplaats Hogenakker te Oedelem (Beernem, 
West-Vlaanderen).  
Griet Lambrecht, Jan Huyghe, Jari Hinsch 
Mikkelsen, Stefan Decraemer en Dieter Verwerft  

 
5. Op de rand van het prehistorisch en middeleeuws 

landschap: het archeologisch onderzoek langs de 
Gentse Steenweg in Sijsele (Damme, West-
Vlaanderen)  
Dieter Verwerft, Griet Lambrecht, Jan Huyghe, Jari 
Hinsch Mikkelsen  
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HERNIEUWING VAN HET LIDGELD 2015 

 

Wie betaalt vóór 1 februari 2015 ontvangt de nieuwe lidkaart in het eerste nummer van 2015. 
 
Wens je verder info over archeologie in 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 een West-Vlaamse Archaeologica bij publicatie, de West-Vlaamse 
Archeokrant 2015, nrs 85 t/m 88, een uitnodiging voor de jaarvergadering en een V.O.B.o.W 
lidkaart 2015 
 
€21: gewoon lid: West-Vlaamse Archaeologica bij publicatie, WAK 2015 nrs 85 t/m 88 en 
een V.O.B.o.W. lidkaart 2015 
 
€12: geen V.O.B.o.W. lid maar wel 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  

VOORJAAR 2015 

Noteer in je agenda 
 

 
 

Tentoonstelling: Vondsten kasteeldomein Sterrebos Rumbeke 
Gebakken, gemunt, gewapend 

t/m 31 december 2015 
Lees in dit nummer: Archeo tentoon p106. 

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.o.W-excursie 
zondag 27 september 2015, dag –excursie busreis naar Noord- Frankrijk 

vermoedelijk naar het nieuw museum van Douai met 
aansluitend middeleeuws archeologisch park Arkéos. 

Meer nieuws hierover in ons volgend nummer van augustus 
 

*** 

http://www.vobow.be/
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