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VOORWOORD 
 

We beginnen met het “In Memoriam” voor Robert Putman, een van de eerste bestuursleden 
van V.O.B.o.W. We ontmoetten Robert voor het eerst in de jaren ’80 in het V.O.B.o.W.- depot 
in de Moorseelsesteenweg in Kortrijk. Samen met Marc Soenen uit Heule heeft hij onze eerste 
Roeselaarse silex-vondsten gedetermineerd en gedateerd. Later kwamen beiden ongeveer 
ieder jaar eens bij mij thuis om onze prehistorische vondsten te bekijken. Ze documenteerden 
het materiaal en boden tips aan voor de beschrijving en het tekenwerk van deze stukken. 
 
Een tweede luik beschrijft een textiel-lood met monogram, gevonden in 2008 bij de 
baggerwerken in de kasteelvijver van het Sterrebos te Rumbeke. Het vergde meer dan twee 
jaar studiewerk o.m. door twee specialisten - numismaten om tot het huidig interessant 
resultaat te komen. Echt een uitzonderlijke vondst uit de 17de eeuw! 
 
Met Hendrik Demiddele duiken we voor het eerst in de wereld van de filatelisten. Reusachtige 
dino’s worden gevangen binnen de beperkte oppervlakte van een 10-tal postzegels. We blijven 
in de prehistorie met de domesticatie van honden en katten: een interessante bijdrage van 
Hendrik Hameeuw. 
 
Voor de titels van de vaste rubrieken zochten we een ietwat moderner versie: Archeo knipsels 
worden Archeo in de pers. Archeo tentoon wordt Archeo te Kijk. Overzicht tijdschriften wordt 
gewoonweg Tijdschriften en Korte berichten wordt Kort. Korter kan het niet. Maar om onze 
lezers niet helemaal op een dwaalspoor te zetten hebben we voorlopig de bijbehorende logo’s 
nog niet gewijzigd. 
 
Tenslotte komt de uitnodiging voor onze V.O.B.o.W.-excursie naar Douai op zondag 27 
september a.s. Kom er bij ! We tellen reeds 13 inschrijvingen. Er zijn nog wat plaatsen vrij op 
de Sercu-bus! Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Het splinternieuw museum Arkéos is zeker 
een aanrader! Elders nog nooit gezien! Uiteindelijk volgt nog de info betreffende de Open 
Monumentendag in Waarmaarde en de V.O.B.o.W. activiteitenkalender. Veel leesplezier. Het 
zomert in dit derde nummer van 2015. 
 
                                                                                                                                                    

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

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maquette van het toekomstig 
park in Arkéos. foto J.Goderis 
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IN MEMORIAM 
  
 
De Raad van bestuur van V.O.B.o.W. verneemt het 
overlijden van de heer ROBERT PUTMAN. 
  
Robert werd geboren in Kortrijk op 31 december 1916 en is er 
overleden op 27 juli 2015. 
 
Hij groeide op in het interbellum en liep school te Kortrijk. Hij 
was primus in het universitair onderwijs, toen nog in het Frans. 
Van zijn vader moest hij zich in de “vlasstiel” als vlasverzender 
vervolmaken in het Engels voor in Ierland en in het Duits voor 
in Duitstalig België. Aan de universiteit in Antwerpen studeerde 
hij Spaans. Nederlands hoefde hij niet te leren, Robert sprak 
het liefst Kortrijks. 
  
Robert stond aan de wieg van een aantal opgemerkte initiatieven, zoals de oprichting van de 
V.O.B.O.V en de V.O.B.o.W. en het  eerste Nationaal Vlasmuseum. 
Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de V.O.B.o.W. en haar werking, maar hij stond nooit graag 
in de kijker. Wij mogen zeker stellen dat hij in de predigitale periode 1960-1990 een 
aanzienlijke rol heeft gespeeld in de ontwikkelingen van de archeologie in West- en Oost-
Vlaanderen, door zijn ruime talenkennis. Zo kon hij, onder andere in de archeologische 
middens, veel contacten leggen in Europa en ook daarbuiten. 
Naast archeologie had hij sedert W.O.II ook veel interesse voor luchtvaart en fotografie. 
  
De leden van de Raad van bestuur van V.O.B.o.W. bieden aan de familie Putman hun oprechte 
deelneming aan. 
 

  

Robert Putman op zijn 90st observeert potscherven die net 
in Heuvelland werden gevonden. 

 

 

Eind 1965, de eerste foto na de ontdekking van de 
ijzertijdsite op de Kemmelberg; van rechts naar links: 
Robert Putman, zoon Yves Putman en zoon Jean Luc 

Putman. 
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LOOD MET MONOGRAM OP HET PROVINCIEDOMEIN 

STERREBOS (RUMBEKE) 

Jozef Goderis 

 

In WAK 61 van februari 2009 publiceerde ik het verslag met de vondsten bij baggerwerken 
rondom het kasteel van Rumbeke. Naast heel wat materiaal uit de conflict archeologie (W.O.I 
en II) ingezameld met metaaldetectie door Patrick Van Wanzeele (De Diggers) en Jelle 
Quartier, doken hier enkele merkwaardige munten en rekenpenningen op. 
 
 
Volgende illustraties van de munten en 
rekenpenningen vind je terug in WAK 61 p.14-
16 
 
1. Nürenbergse rekenpenning 2de helft van de 
15de eeuw (15B). 
2. Rekenpenning van Philippus IIII met jaartal 
1650. 
3. Munt van keizer Karel V (1500-1558). 

4. Munt van Johan-Theodoor van Beieren 
(1744-1763). 
 
We maakten verder gewag in dit artikel van 
een (laken)lood met gekroond wapenschild, 
maar bleven onze lezers verdere  gegevens 
hieromtrent schuldig. Lakenloodjes zijn 
doorgaans kleiner en dikker dan het voorwerp 
dat we nu bestuderen. 

 

 

Voorzijde Textiellood  + 2,5cm diameter 
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Keerzijde op de lip Spaans wapenschild deels zichtbaar 

 
Na een paar jaren van contacten betreffende 
deze textiellood met Eddy Schutyser 
(voorzitter Numisatica Brugge en het Vrije) en 
Willy Geets (Algemeen voorzitter Europees 
Genootschap voor Munt- en Penningkunde) 
kregen we volgende info binnen: 

Door dhr. Willy Geets werd me een Duits-talig 
boek aangewezen van Otto C. 
Flämig:  “Monogramme auf Münzen, 
Medaillen, Marken Zeichen und Urkunden”.  
Hierdoor werd ik, na enig speurwerk op het 
goede spoor gezet: 
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 4749 PHILVS IIII Spanien; Philipp IV: 1621-1665 Farres 250: Cu 4 Maravedi 1658 
 

 4751 PHILVS Spanien; Philipp IV.: 1621-1665 C&C 7582 ½  Real 1627 
 Rs/Langkreuz, in den Winkeln die Wappen von Kastilien u. Leon, in 

Us. Oben  
 Jahreszahl 1627 

 

 4752 PHILVS Wie vor: Cu 8 Maravedi 1650  Fares 305 
 

 4753 PHILVS Wie vor; Cu 4 Maravedi 1658 C&C 7197-7205 
 

 4754 PLVS R:X Wie vor; Cu 4 Maravedi oJ. Mzst.Burgos; C&C 7206 var. 
 

 4755 PHVS-RX Wie vor; Cu 6 Maravedi o.J  C&C 7206-13 
 

 4756 PHVS-RX Spanien Philipp IV 1621-1655 Variante des Vorigen Cu VIII Maravedi 
1640 

 
 
Op 16/01/2015 schreef dhr. Willy Geets: 
 
“Op de voorzijde kan men alle letters die in 
PHILIPPUS voorkomen, lezen: het is duidelijk 
dat links de P staat, en dat eveneens in die P 
de letters L en I zitten! Bovendien leest men 
ook de letter H, met de linkse en rechtse 
verticale benen en de horizontale streep in 
het midden van het monogram. Verder is er 
rechts de S en centraal de V. Dus alle letters 
zitten er minstens één keer in. 
 
In het omschrift, rechts van het monogram 
lees ik duidelijk de letters ST. Onder het 
monogram lijken mij dat golven en geen 
letters S. Waarvoor het loodje gediend heeft 
wordt het er niet duidelijker op. Ik zou het 
relateren aan de periode van Philips IV.” 
 
 
Op 28/01/2015 schreef dhr. Willy Geets: 
 
“Hierbij de bedenkingen van een 
‘specialist’  artefacten i.v.m. uw lood. Ik geef 
zijn input weer zoals hij die mij heeft bezorgd. 
 
Textiellood, periode Philps IV, 1621-1665. 
Misschien uit de Nederlanden? 
Lood gegoten en geknepen, achterhelft 
afgebroken en ontbreekt. 
 
Voorzijde: boven een wapenschild met drie 
leeuwen (misschien Engels dan?) 
een gekroond Philippus monogram PHS. 

Binnenomschrift …[ STO ][ 
Buitenomschrift onleesbaar 
 
Keerzijde: op de lip, is een gedeelte van het 
Spaanse wapenschild zichtbaar: Castilië en 
Leon en Portugal. 
 
Opmerking: in 1973 is er een gelijkaardig lood 
gevonden in Amsterdam uit de 
Zwaneneburgwal met omschrift PHIL IIII REX 
HISPA en een ander wapenschildje met een 
chevron en drie sleutels. 
 
Referentie: zie bibliografie 
 
Nog een toevoeging van dezelfde specialist:  
 
Dit lood bestaat ook met het Karolus-
monogram, gedateerd 1666 (met wapen-
schild en chevron en 3 sleutels) en met 
opschrift GVSTOS –ANIME. Dit omschrift zou 
kunnen kloppen met uw lood van Rumbeke, 
want er waren ook de letters STO.. te zien!” 
 
 
Besluit  
 
Het gevonden voorwerp is dus een textiellood 
van Philips IV 1621-1665, koning van Spanje. 
Merkwaardig dat bij dezelfde baggerwerken 
in het voorjaar van 2008 ook reeds een 
rekenpenning werd aangetroffen van Philips 
IIII, koning van Spanje en de Indiës, (wat we 
nu Amerika noemen). De rekenpenning en 
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het bestudeerde texiellood dateren dus uit de 
Spaanse periode.  
 
Na de dood van Aartshertog Albrecht in 1621 
keerden de Nederlanden terug onder de 
Spaanse heerschappij. Het kasteel van 
Rumbeke kreeg onder dit Spaans bewind, 
min of meer zijn huidige vorm. Het kasteel 
werd toen bewoond door de familie De 
Thiennes.  
 
Wij hopen hierbij wat verhelderend te hebben 
bijgedragen op vraag van onze lezers. Met 

speciale dank aan de Heer Willy Geets voor 
het bezorgen van deze interessante infor-
matie. 
 
Een selectie van de baggervondsten wordt 
momenteel nog tentoon gesteld tot eind 
december 2015 in de Dienst Cultuur, 
Zuidstraat 3, Roeselare.  
 
Naast het lood met monogram werd nog een 
rekenpenning van Philips IV gevonden bij de 
baggerwerken in 2008.

 
 

 

Rekenpenning van Philippus IIII met jaartal 1650 (exemplaar in koper) 

 
 
Referenties 
 
Baart J. e.a. 1977: Opgravingen in Amsterdam, 20 jaar stadskernonderzoek, Haarlem, p. 

119, nr 74. 
 
Flämig Otto C. 2003: Monogramme auf Münze, Medaillen, Marken, Zeichen und Urkunden, 

Battenberg. 
 
Geets W. 2014: Rekenmunt en klinkende munt in de Zuidelijke Nederlanden, Een complexe 

en intieme relatie, Lier. 
 
Goderis J. 2009: Baggerwerken op het Provinciedomein Sterrebos te Rumbeke, West-

Vlaamse Archeokrant 61, 7-18. 
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DINOSAURUSSEN IN DE FILATELIE 

Hendrik Demiddele 

 
In september 2015 lanceert De Post een reeks postzegels rond het thema dinosaurussen. Een 
aanleiding om deze tot de verbeelding sprekende dieren per zegel hieronder te bespreken. 
Vandaag in de WAK, morgen in je postbus.  
 
 
Giraffatitan brancai: Van alle landdieren 
waarvan een compleet skelet bekend is, 
waren de Brachiosauridaede de grootste en 
zwaarste. 
Recentelijk zijn in 
het westen van 
Noord Amerika en 
in Argentinië de 
resten van nog 
grotere sauropoden 
gevonden. 
Voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat 
deze dieren mogelijk 30-40 m lang waren. De 
skeletten zijn echter onvolledig en zullen nog 
aan een gedetailleerd wetenschappelijk 
onderzoek moeten worden onderworpen 
alvorens er definitieve uitspraken gedaan 
kunnen worden. Van Brachiosaurus is wel 
een compleet skelet gevonden. Dit wordt 
tentoongesteld in het Paleontologisch 
Museum van de Humboldt Universiteit in 
Oost-Berlijn. Het skelet werd blootgelegd 
tijdens een expeditie in Tanzania tussen 1908 
en 1912. Brachiosaurus was gemiddeld 23 m 
lang en 12,6 m hoog. De schouderhoogte was 
6,4 m en het opperarmbeen was alleen al 2,1 
m lang. Het dier woog liefst 80 ton, evenveel 
als 12 volwassen olifantenstieren. 
 
Olorotitan arharensi: De hadrosau-
riërswaren de meest algemene, meest 
vormenrijke en 
best aangepaste 
groep ornithopode 
dinosauriërs. 
Oppervlakkig leken 
de hadrosauriërs 
door de grote 
variatie aan kam-
men en knobbels 
op de kop erg verschillend. Qua bouw waren 
de dieren echter allemaal hetzelfde. Een 
ander mogelijke oorzaak voor het succes van 
deze groep was de ontwikkeling van de 

bedekzadige planten. Behalve ook varens, 
paardestaarten, varen palmen en naald 
bomen konden de hadrosauriërs zich dus ook 
te goed doen aan de weelde van bloem-
planten. Alle hadrosauriërs hadden lange 
achterpoten en korte voorpoten, beide 
uitgerust met hoefvormige tenen. Grazen 
deden de dieren waarschijnlijk op vier poten, 
maar als er gevaar dreigde, richten ze zich op 
en renden op twee poten weg, in evenwicht 
gehouden door de lange staart. De 
Hadrosauridae wordt op grond van de 
uitgroeisels op de kop verdeeld in twee 
subfamilies. De hadrosurine eendensnavel-
dinosaurussen hadden een platte kop, al of 
niet met een massieve benige kam. Tot deze 
groep behoren de succesvolste, langst-
levende en meest verspreide vertegen-
woordigers van de familie. De tweede groep, 
de lambeosarine eendensnaveldinosauriërs 
omvatte dieren met hoge, gewelfde koppen 
en opvallend holle kammen. 
 
Aurornis xui: In het begin van de 
eenentwintigste eeuw vonden boeren bij 
Yaolugou nabij het dorp Daxishan in de 
provincie Liaoning 
het skelet van een 
kleine dinosauriër. 
Het werd via een 
illegale fossielen-
handelaar opge-
kocht door het 
Yizhou Geopaleon-
tologisch Park. 
Aurornis is een halve meter lang; de 
gecombineerde lengte van schedel en 
wervelkolom bedraagt 511 millimeter. De kop 
is vrij kort en in zijaanzicht wigvormig. De 
armen zijn erg lang, met 187 millimeter 
tegenover een romplengte van zevenen-
negentig millimeter voldoende om echte 
vleugels te vormen, hoewel mogelijke 
slagpennen niet bewaard zijn. De vleugels 
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hebben 81% van de lengte van de 
achterpoten; bij Archaeopteryx is het 
ongeveer 100%. De achterpoten op hun beurt 
zijn relatief niet langer dan bij Archaeopteryx, 
ongeveer tweeënhalf maal zo lang als de 
romp. De staart is vrij kort. Sporen van 
pluimachtige veren, bestaande uit draden die 
uit een gemeenschappelijke oorsprong 
ontspringen en naar het uiteinde vrijwel 
evenwijdig lopen, zijn zichtbaar rond het 
bovenste derde deel van de staart, boven de 
nek en rond de borst. Penveren zijn niet 
bewaard gebleven. 
 
Einiosaurus procurvicornis: Deze gehoorn-
de dinosauriër is een typische vertegen-
woordiger van de groep dieren met een kort 
nekschild. Op de 
snuit stond een 
grote, bij sommige 
soorten naar voren 
gebogen, hoorn en 
boven de plaat 
stonden twee rechte 
hoorns. De kop was 
met de nek verbonden door een sterk 
kogelgewricht. Dit gewricht lag ver naar 
voren. Tevens zorgde het gewricht ervoor dat 
deze gemakkelijk en snel zijn kop geen en 
weer kon bewegen. Aangezien het trage dier 
zich alleen ko, verdedigen met zijn hoorn, was 
dit van groot belang. Lichaamslengte 4,5 m, 
gewicht 1,5 ton. 
 
Iguanodon bernissartensis: Iguanodon is 
een geslacht van plantenetende orni-
thischische di-
nosauriërs, beho-
rend tot de groep 
van Euornithopoda, 
dat tijdens het 
vroege Krijt leefde in 
het gebied van het 
huidige Europa. 
Iguanodon werd in het begin van de 
negentiende eeuw in Engeland als een van 
de allereerste dinosauriërs ontdekt door 
Gideon Mantell en kreeg in 1825 zijn naam, 
die zoiets als "leguaantand" betekent. Toen 
het begrip Dinosauria in 1842 door Richard 
Owen bedacht werd, was Iguanodon een van 
de eerste drie door hem erkende dino-
sauriërs. In 1829 werd de eerste soort 
benoemd van het geslacht: Iguanodon 
anglicus. Daarna zouden er nog drieëntwintig 

andere soorten volgen. Van de meeste 
daarvan wordt tegenwoordig begrepen dat 
het om heel andere dinosauriërs gaat of om 
fossielen die te slecht bewaard zijn gebleven 
om nog aan te kunnen zien wat voor dier het 
precies betreft. Eigenlijk geldt dat ook voor I. 
anglicus waarbij met zekerheid alleen wat 
tanden horen. Daarom is in 2000 een 
Belgische soort aangewezen als de officiële 
typesoort van het geslacht: Iguanodon 
bernissartenis. In België was namelijk in 1878 
in een kolenmijn te Bernissart een van de 
rijkste dinosauriërvindplaatsen ter wereld 
aangetroffen, waaruit een dertigtal vrijwel 
complete nog in verband liggende 
iguanodonskeletten aan het licht gebracht 
werd. Die werden door Louis Dollo 
geprepareerd en worden tegenwoordig 
tentoongesteld in Brussel. Behalve uit België 
is I. bernissartensis ook bekend van 
belangrijke vondsten uit Duitsland en verder 
misschien van fragmenten uit Frankrijk. 
Uiteindelijk hebben de wetenschappers zo 
een goed beeld gekregen van hoe het dier 
eruit zag maar dat inzicht is pas langzaam 
verworven. Mantell dacht eerst nog dat het 
om een reusachtige echte hagedis ging van 
wel dertig meter lang. Owen begreep dat 
Iguanodon recht op zijn poten stond. Dollo 
nam aan dat het dier een tweevoeter was. 
Pas op het eind van de twintigste eeuw werd 
duidelijk dat Iguanodon op twee benen rende 
maar langzaam liep op vier poten. Iguanodon 
kon acht meter lang worden en drie ton 
zwaar. Het dier was 5 m hoog, 9 m lang en 
woog 4,5 ton.  
 
Torvosaurus gurneyi: is een geslacht van 
vleesetende theropode dinosauriërs, 
behorend tot de Spinosauroidea, dat tijdens 
het late Jura leefde in het gebied van het 
huidige Noord-Amerika en Portugal. Het 
eerste fossiel van Torvosaurus werd in 1971 
gevonden in Colo-
rado. Het geslacht 
kreeg in 1979 zijn 
naam, die "woeste 
sauriër" betekent, 
toen de typesoort 
Torvosaurus tan-
neri benoemd werd. 
Het geslacht Edmarka uit Wyoming is 
vermoedelijk een jonger synoniem van 
Torvosaurus. Vondsten in Portugal, waar-
onder het oudste bekende theropoden-
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embryo, zijn in 2014 benoemd als een tweede 
soort: Torvosaurus gurneyi. Van Torvosaurus 
tanneri is een aantal losse botten opgegraven 
maar nooit een heel skelet. Veel is daarom 
nog onbekend over de bouw van het dier 
maar bepaalde kenmerken zijn wel duidelijk. 
Torvosaurus was een grote roofsauriër die 
minstens negen meter lang kon worden en 
twee ton zwaar. Hij had een langwerpige, 
nauwe, kop met grote lange tanden. In het 
voorste bot van iedere snuithelft stonden 
maar drie, dolkvormige, tanden in plaats van 
het gebruikelijke aantal van vier. Zijn nek en 
rug waren nogal beweeglijk door 
kogelvormige wervelgewrichten. Hij liep op 
twee krachtige achterpoten, waarbij de romp 
in evenwicht gehouden werd door de staart. 
De voorpoten waren kort maar zeer stevig 
gebouwd en droegen misschien een enorme 
kromme duimklauw. De beide bekkenhelften 
waren aan hun onderzijden aan elkaar 
vastgegroeid. Het geringe aantal fossielen 
wijst erop dat Torvosaurus zeldzaam was in 
zijn leefgebied. Hij is direct verwant aan de 
oudere Megalosaurus uit Engeland en de 
meeste andere Megalosauridae waren op het 
eind van het Jura al uitgestorven. Torvo-
saurus had concurrentie van iets kleinere 
theropoden als Allosaurus. Misschien joeg hij 
speciaal op zeer grote Sauropoda zoals de 
gigantische Supersaurus waarvan de botten 
in dezelfde vindplaats, de Dry Mesa Quarry, 
zijn aangetroffen. 
 
Deinonychus antirrhopus: Toen Deino-
nychus in 1969 beschreven werd, dachten 
bijna alle geleerden nog dat dinosauriërs 
koudbloedige logge reptielen waren. De bouw 
van dit duidelijk 
actieve dier dwong 
ze hun standpunt te 
herzien. Deinony-
chus veroorzaakte 
zo een grote omslag 
in het denken over 
dinosauriërs, de 
zogenaamde "dino-
sauriërrenaissance". Ook begreep men in 
1969 niet dat vogels dinosauriërs waren. 
Toen hij in 1970 te Haarlem een exemplaar 
van de Oervogel Archaeopteryx vond, viel 
Ostrom de overeenkomst met Deinonychus 
op en zo ontdekte hij de ware oorsprong van 
de vogels. Vanwege zijn belangrijke rol in 
deze ontdekkingen is Deinonychus ook bij 

een wat groter publiek een bekende 
dinosauriër geworden. De "velociraptors" in 
de film Jurassic Park moeten in feite 
Deinonychus voorstellen. Deinonychus is een 
vrij grote deinonychosauriër, ongeveer 
anderhalf à twee maal zo lang als de meeste 
van zijn verwanten en onder deze alleen 
duidelijk kleiner dan Achillobator en 
Utahraptor. Ostrom schatte de lengte op 
ruwweg drie meter; een latere schatting van 
Michael Mortimer geeft 306 centimeter en 
vijfenveertig kilogram. Het grootste bekende 
exemplaar is MCZ 4371; Mortimer geeft dit 
als 342 centimeter en drieënzeventig 
kilogram; Paul schatte het in 2010 op 3,3 
meter en zestig kilogram. Van de lengte 
maakt de staart meer dan de helft uit; de 
heuphoogte van MCZ 4371 zal ongeveer 
negentig centimeter hebben bedragen. 
Deinonychus heeft de algemene bouw van de 
deinonychosauriërs: het is een warmbloedige 
bevederde roofsauriër met vrij korte 
achterpoten die een opgetrokken grote 
sikkelklauw dragen aan de tweede teen, 
lange opvouwbare armen met grote 
drievingerige handen, een langwerpige kop 
met grote hersenen en een verstijfde staart. 
 
Ankylosaurus magniventris: Dit is de 
grootste ankylosauriër die we kennen. Dit 
robuuste dier dat ongeveer 3,6 ton woog, 
leefde op het einde 
van het Krijt. De 
schedel was onge-
veer 76 cm lang en 
het lichaam was erg 
breed (5 m op het 
breedste punt) en 
hoekig. De sterke, 
korte poten stonden 
recht onder het lichaam. Het pantser dat 
reikte van de kop tot aan de punt van de 
staart, bestond uit honderden ovale 
beenplaten die ingebed lagen in een 
leerachtige huid. Door de nogal losse 
structuur was het pantser erg flexibel. De punt 
van de staart was vergroeid met een benige 
knuppel. Ankylosaurus had een stompe, 
brede snuit en tandeloze bek. De wangen en 
de achterzijde van de kop waren voorzien van 
stekels. Bij een aanval van een roofdier bleef 
Ankylosaurus vermoedelijk staan, rekenend 
op zijn beschermende pantser. Kwam de 
rover dichterbij, dan sloeg het dier met zijn 
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zware knuppelstaart opzij. Met dit wapen kon 
hij een roofdier zwaar verwonden.  
 
Pteranodon longiceps: Pteranodon is een 
geslacht van vliegende reptielen, ptero-
sauriërs, behorend tot de groep van de 
Pterodactyloidea. Het leefde ongeveer 85 
miljoen jaar geleden, 
tijdens het late Krijt, 
in het gebied van het 
huidige Noord-
Amerika. Het was 
daarmee een tijd-
genoot van grote 
dinosauriërs, hoewel 
zelf geen dinosauriër. Sinds de eerste vondst 
zijn er vijftien soorten van het geslacht 
Pteranodon benoemd. Van maar twee 
daarvan denken we tegenwoordig nog dat het 
echt aparte soorten zijn: Pteranodon 
longiceps en de in 1966 benoemde 
Pteranodon sternbergi. De laatste was 
misschien de voorouder van de eerste. 
Sommige wetenschappers zien P. sternbergi 
echter als een apart geslacht: 
Geosternbergia. De twee soorten verschillen 
vooral in de vorm van de schedelkam. Met 
deze opvallende kam op het achterhoofd liet 
een dier aan zijn soortgenoten zien hoe oud 
het was en of het tot de vrouwelijke of 
mannelijke sekse behoorde. Pteranodon is de 
bekendste pterosauriër. Dat komt doordat het 
met een vleugelspanwijdte van ruim zeven 
meter tot 1971 het grootste bekende 
vliegende dier uit de wereldgeschiedenis 
was. De omvang ervan was zo enorm dat veel 
geleerden dachten dat het alleen maar korte 
glijvluchten kon maken en niet eens in staat 
was goed te zweven. Tegenwoordig 
begrijpen we dat het lichte maar sterke skelet 
van Pteranodon voorzien was van krachtige 
spieren. Hij had een goed uithoudings-
vermogen doordat hij, zoals alle ptero-
sauriërs, warmbloedig was en behaard. Zijn 
vlieghuid had een stelsel van vezels en 
spiertjes waarmee die steeds op de gewenste 
spanning gehouden kon worden. Pteranodon 
kon zo klappend vliegen maar ook met zijn 
langwerpige vleugels zonder veel inspanning 
honderden kilometers ver de zee op zweven. 

Daar viste hij met zijn lange spitse kaken op 
allerlei zeedieren. Pteranodon is lang niet 
meer de grootste vliegende soort die we 
kennen; er zijn pterosauriërs ontdekt die 
minstens vier keer zo zwaar waren. 
 
Kentrosaurus aethiopicus: Kentrosaurus is 
een geslacht van plantenetende orni-
thischische dinosauriërs, behorend tot de 
groep van de Stegosauria, dat tijdens het Late 
Jura, zo'n 155 miljoen jaar geleden, leefde in 
Afrika. De eerste fossielen van Kentrosaurus 
werden in 1909 gevonden in Duits Oost-
Afrika. Het dier 
kreeg zijn naam die 
zoiets als 
"stekelsauriër" be-
tekent toen in 1915 
de typesoort Kentro-
saurus aethiopicus 
benoemd werd. Van 
Kentrosaurus zijn 
vele honderden botten opgegraven zodat de 
geleerden een goed beeld kregen van de 
bouw van het dier. Alleen de schedel is nog 
slecht bekend. Kentrosaurus werd tegen de 
vijf meter lang en rond een ton zwaar. Hij had 
een kleine kop aan het uiteinde van een 
beweeglijke nek. De voorpoten waren kort 
maar heel stevig. De lange rechte 
achterpoten droegen het grootste deel van 
het gewicht van het dier. Op de nek en de 
voorste romp stonden twee rijen beenplaten 
die naar achteren overgingen in twee rijen 
lange stekels op de heup en de staart. Door 
met zijn stekelige staart te zwiepen kon 
Kentrosaurus zich verdedigen tegen 
roofsauriërs. Omdat zijn benen zo recht 
waren, kon hij daar niet voor wegrennen. Met 
zijn langwerpige kop beet Kentrosaurus 
stukken van laag groeiende planten af die hij 
zonder te kauwen inslikte om ze in de grote 
buikholte te verteren. Misschien ging hij ook 
op zijn achterpoten staan om wat hogere 
planten te bereiken. 
 
 
De afbeeldingen op deze postzegels werden 
gemaakt door Conz, de Brusselse 
striptekenaar Constantijn Van Cauwenberge. 
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KORT VERSLAG VAN DE TENTOONSTELLING “CHIENS 

ET CHATS DANS LA PREHISTOIRE ET L'ANTIQUITE“ TE 

TREIGNES (NAMEN) 
 

Hendrik Hameeuw 
 

In een uithoek van België ligt één van de meest actieve archeologische centra van België, het 
archeologisch Musée du Malgré-Tout te Treignes. Jaarlijks pakken ze er uit met een 
seizoenstentoonstelling rond rake thema’s al dan niet in rechtstreeks verband met hun eigen 
expertise van prehistorische en Romeinse archeologie. Voor de zomer van 2015 (10/05 tot 
11/11) spitsen ze toe op wat de Belg toch zo dierbaar is, hondjes en poesjes.  
 
 
Treignes 
 
Het nadeel voor het archeologisch centrum 
van Malgré-Tout is zonder meer haar locatie. 
Diep in het zuiden van de provincie Namur, in 
het valleitje van de Viroin tegen de Franse 
grens. In het verleden was het nochtans een 
geliefkoosde passage en kampplaats voor de 
prehistorische Europeaan en onder de Gallo-
Romeinen lag de plaats langs de belangrijke 
verbindingsweg  Keulen – St. Quintin en 
leidde de aanwezigheid van uiterst 
vruchtbare gronden tot de uitbouw van een 
grote villa (pars urbana).  Vandaag ligt het ver 
van alles; geen autostrades in de buurt, en, al 
bevindt er zich ook het “Museum van de 
stoomtrein“ (dus met bijhorende spoorlijnen), 
zonder NMBS verbinding meer. Het dorpje 
met talloze musea heeft wel zijn typische 
Waalse charme met gebouwen in natuur-
steen en alom aanwezige rust en kalmte. En 
voor Archeologen is er dus vooral het Musée 
du Malgré-Tout. 
 
De beste vrienden van de mens 
 
Zoals aangegeven hebben ze er de traditie 
opgebouwd om er jaarlijks een goed uit-
gewerkte tentoonstelling te organiseren; 
ditmaal rond het thema honden en katten in 
de prehistorie en de oudheid. De commis-
sarissen hebben daarvoor een indruk-
wekkend ensemble samengebracht af-
komstig uit 20 musea, depots en privé-
collecties uit België, Frankrijk, Nederland, 
Luxemburg en Zwitserland. De keuze van het 
thema is zo eenvoudig als het origineel is. Het 
verleden benaderen aan de hand van 
voorwerpen, grote historische gebeur-

tenissen of ecologische evoluties is een 
klassieke aanpak. Door de mens nu eens via 
de bril van honden en katten te bekijken, blijkt 
dit een uiterst verfrissend perspectief.  
 

 
 
België boven 
 
Mogelijk verrassend voor vele bezoekers 
blijkt het dat vanuit België de laatste jaren een 
zeer interessante inbreng tot stand is 
gekomen i.v.m. nieuwe inzichten in het vaak 
moeilijk te ontrafelen domesticatieproces van 
onze intussen trouwste huisdieren. Zo gaat 
de expositie uitgebreid in op het baan-
brekende werk van dr. Mietje Germonpré 
(Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur-
wetenschappen, KBIN) die in de voorbije 
jaren onderzoek deed op fossiele resten van 
in België en Tsjechië gevonden overblijfselen 
van wolven en honden. Daarmee kon ze tot 
verassing van het kruin van de paleon-
tologische wereld aantonen dat de honden 
zeer waarschijnlijk reeds 30.000 jaar geleden 
in een proces van domesticatie zaten; toen 
reeds waren honden dus geadapteerd aan de 
mensen waarbij/rond ze leefden, als eerste 
dier ooit.   
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Ook als het op katten aankomt, duiken alweer 
Belgische wetenschappers op, ditmaal het 
team van prof. Wim Van Neer en Dr. Veerle 
Linseele (KBIN en KU Leuven). Voornamelijk 
met onderzoek op recentelijk opgegraven 
vondsten uit Egypte konden zij nieuw licht 
schijnen op het temmingsprocess die er 
reeds in het 4de millennium v. Chr. 
geattesteerd kon worden en er zo uiteindelijk 
tot de domesticatie van de kat leidde: de Felis 
silvestris. 
 

 

Een in de vorm van een kat mummiekist voor een kat 
(stuk uit de KMKG, Brussel) 

 
Opstelling 
 
Dit en ander wetenschappelijk onderzoek 
wordt doorheen de tentoonstelling aan de 
hand van goed opgestelde, volledig 
tweetalige (FR/NL) teksten geduid en 
geïllustreerd met originele skeletten, te-
keningen, foto’s en meer dan honderd 
uitgeselecteerde archeologische stukken uit 
de prehistorie, Griekse, Romeinse en 
Gallische leefwereld. Deze laatste worden 
opgesteld in goed verlichte glazen kijkkasten, 
waardoor de objecten van alle kanten 
bewonderd kunnen worden.  
 
Deze  expositie brengt zo een verhaal hoe 
honden en katten in verschillende culturen 

met de mens meeleefden; maar ook hoe ze 
exploiteert werden, zoals cynofagie (het eten 
van honden). De talloze afbeeldingen van 
honden en katten brengen ook de reeds zeer 
lang gekende verscheidenheid en variaties 
van de vele verschillende soorten mooi in 
beeld. Elke cultuur had zowel zijn favoriete 
rassen. Zo komt ook heel even Idefix (het 
hondje van Obilix, de compagnon van Astrix) 
aan bod. Blijkbaar een effectief archeologisch 
vastgestelde gewoonte bij de Galliërs om zich 
te laten vergezellen van een klein hondje.  
 
Alles bij elkaar is een bezoek aan deze 
tentoonstelling best de moeite waard; en ja, 
dus ook de trip naar Treignes. De expositie 
doorkruisen duurt zowat 45min, in combinatie 
met de vaste collectie goed voor anderhalf 
uur zeer goed bestede tijd. Daarna kan je nog 
steeds een wandeling gaan maken in de stille 
natuur van de Viroin-vallei met de vlakbij 
gelegen restanten van de Romeinse villa van 
Treignes. 
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ARCHEO IN DE PERS  

      
 

 
Samenstelling: Jozef Goderis  met medewerking van Johan Buyse, Ferdy Callewaert, Jef 
Eloy, Hendrik Hameeuw en Jos Vanackere. 
 
Binnenland: Beveren-Roeselare, Ieper, Dikkebus, Kortrijk, Roeselare, Vlaanderen, 
Waasland, Wielsbeke 
 
Buitenland: Champagnestreek, Cornwal, Denemarken (2), Egypte, Ierland, Irak, Israël, 
Londen, Palmyra, Sima de los Huesos (Spanje), Zweden. 
 
 

april 2015 
 
75. Maenhout T., Veille Cuisine. Van “zalm uit 
de steentijd tot de Gallo-Romeinse balletjes”. 
Jeroen Van Vaerenbergh is foodarcheoloog 
uit het Waasland. Wat hij jarenlang als 
archeoloog uit de grond haalde, verwerkt hij 
vandaag in de pan. Of beter geformuleerd: Hij 
kookt met producten en technieken uit de 
oudheid en de middeleeuwen. 
De Tijd, Sabato, 04.04.2015, p.38-42. Zie ook 
WAK 86: knipsel 65 
 
mei 2015 
 
76. Storme B.: Graafwerken stilgelegd na 
ontdekking oorlogsmunitie. 
In Dikkebus  bij Ieper is een aannemer op 
maandag 6 april bij graafwerken  op een 
munitiedepot gestoten. 

De springtuigen werden ontdekt tijdens 
graafwerken in de Dikkebusseweg. De 
werken werden onmiddellijk stilgelegd. Er 
werd niet geëvacueerd, maar de straat is wel 
afgesloten voor het verkeer. Ontmijnings-
dienst DOVO kwam ter plaatse. Die vond 
uiteindelijk 310 handgranaten, 20 mortier-
granaten, 75 ontstekers en 10kg klein kaliber 
munitie. Er vond geen ontploffing plaats. 
Niemand moest geëvacueerd worden maar 
de Dikkebusseweg werd wel afgesloten. 
Focus-WTV 06.05.2015. 
 
77. (wer): Erkenning verplicht voor wie met 
metaaldetector “schatten” wil zoeken. 
Om in Vlaanderen met een metaaldetector 
naar muntstukken of een vergeten goudschat 
te speuren, moet u voortaan een erkenning 
als “metaaldetectorist” hebben. Op die manier 
wil Vlaams minister-president Geert Bour-
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geois (N-VA) “archeologische vondsten” 
beter beschermen. Steeds meer Vlamingen 
schaffen zich hobbygewijs een metaal-
detector aan, kostprijs tussen de 500 en 1000 
euro. Maar die “metaaldetectoristen” moeten 
nu allemaal ook een erkenning hebben. Dat 
bevestigt Vlaams minister-president Geert 
Bourgeois (N-VA), bevoegd voor Onroerend 
Erfgoed. 
 
“De erkenning tot metaaldetectorist moet die 
mensen bewust maken van de bestaande 
regelgeving, o.a. wat betreft onze archeo-
logische erfgoedzorg”. De vrees bestaat 
immers dat Vlaamse diggers alles 
bovenhalen wat ze met hun metaaldetector 
op het spoor komen. Ongeacht de 
archeologische waarde en ongeacht de 
archeologische schade die ze misschien 
toebrengen. Bourgeois beklemtoont dat de 
erkenning bewust laagdrempelig is ge-
houden. “We willen niemand zijn hobby 
ontnemen of bemoeilijken. Maar ze zullen die 
wel moeten uitoefenen binnen een 
gereglementeerd kader”. Bij het Vlaams 
Agentschap Onroerend Erfgoed beklemtoont 
Mevr. Kathleen Vancaester dat de 
erkenningsvoorwaarden de komende 
maanden nog verder worden uitgewerkt, “o.a. 
door infosessies te organiseren rond 
archeologische erfgoed-zorg”. 
 
Wie mag “metaaldetectorist” worden? 
 

 Minstens 18 jaar oud zijn 

 De laatste vijf jaar niet veroordeeld zijn 
voor een inbreuk of misdrijf op het 
gebied van onroerend erfgoed, te 
bewijzen via een getuigschrift van goed 
zedelijk gedrag. 

 Werken volgens de voorschriften van 
het decreet “Onroerend Erfgoed”. 
 

 
Wat met de vondst? 
 

 Er geldt een meldingsplicht: de 
overheid moet verplicht op de hoogte 
worden gebracht. 

 Gaat het om een waardevolle vondst, 
behoort die toe aan de eigenaar van de 
grond en niet aan de vinder. 

INFO: www.onroerenderfgoed.be  
 

  
HNB. do. 07.05.2015 p.13 

78. Leenknegt S.: Tieltenaar vindt vaas uit 
bronstijd op Frans domein. 
Tieltenaar Peter Bruneel stootte bij 
uitbreidingswerken aan zijn hotel in Frankrijk 
op een antieke vaas uit de bronstijd. In de 
buurt vond het archeologisch team nog meer 
interessante zaken. De werken liggen voor 
onbepaalde tijd stil. Peter Bruneel en Heidi 
Huys baten al sinds 2009 het hotel Résidence 
Pierre uit in de Champagnestreek in 
Frankrijk. Tijdens uitbreidingswerken vond 
een team van archeologen een vaas uit 
keramiek op hun domein. De vaas dateert 
vermoedelijk uit de bronstijd en is daarmee 
ongeveer 4000 jaar oud. 
De groep archeologen van Intrap ontdekte 
nog andere vazen en zelfs het graf van een 
belangrijk figuur uit de bronstijd. In 60 van de 
64 sleuven in het stuk grond naast het hotel 
zouden nog meer archeologica verborgen 
zitten.  
HNB. vr. 08.05.2015 p.27 
 

 

Archeologica opgegraven op het domein van Peter 
Bruneel en Heidi in Frankrijk 

 
79. (tg): Egyptenaren bedrogen hun goden: 
derde van dierenmummies gewoon leeg. 
Britse wetenschappers deden een op-
merkelijk ontdekking: een derde van de 
dierenmummies uit het oude Egypte zijn 
eigenlijk leeg. En nog een derde is opgevuld 
met jutedoeken en klei. Naast menselijke 
mummies zijn in de loop der jaren in Egypte 
ook tientallen catacomben ontdekt met 
miljoenen dierenmummies. Ze dienden als 
offer om de goden gunstig te stemmen. En 
daarbij waren alle middelen goed, zo blijkt nu. 
Want nieuw onderzoek toont aan dat er vaak 
geknoeid werd bij het balsemen. 
Britse onderzoekers van de universiteit van 
Manchester kregen zeer uitzonderlijk de kans 
om 800 willekeurig uitgekozen mummies te 
onderzoeken. De mummies werden door een 
speciale scanner gehaald om de inhoud te 
bekijken. “In een kleine 300 mummies troffen 

http://www.onroerenderfgoed.be/
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we effectief stoffelijke resten aan van o.a. 
katten, schildpadden en krokodillen. 
Sommigen van die dieren waren erg goed tot 
geheel bewaard. Maar in een derde van de 
dierenmummies zaten enkel dierlijke resten 
zoals veren en snavels, maar ook hout en riet 
en zelfs jute. Vulling zeg maar. En nog een 
derde van de onderzochte mummies was 
zelfs gewoon leeg” zegt Egyptologe Lidija 
McKnight van de universiteit van Manchester 
aan de BBC.  
HNB di.12.05.2015 p.14 
 

 

De ruïnes anno 2015 van Palmyra voor dat de stad 
onlangs werd belegerd 

 
80. De Cock Jorn: Waarom ook stenen 
vernietigen een oorlogsmisdaad is. 
Een van de treffendste beschrijvingen van 
een aankomst in Palmyra werd 70 jaar 
geleden geschreven door Agatha Christie: 
“Na zeven uur van hitte, monotonie en een 
eenzame wereld –Palmyra! Haar ranke, 
romige schoonheid rijst prachtig op in het 
midden van heet zand. Dat is charme!” 
Agatha Christie bezocht de ruïnestad in de 
oostelijke Syrische woestijn tijdens een van 
haar vele reizen met haar echtgenoot en 
archeoloog Max Mallowan. 
“De binnenplaatsen en tempels en bescha-
digde zuilen”  in de hitte deden haar duizelen 
en ze vroeg zich af of het niet om een 
koortsige waanvoorstelling ging. De foto’s 
van de Tempel van Baal, het Romeins 
theater, de boog van de grote Kolon-
nadestraat zijn intussen alweer wereldwijd de 
media rondgegaan, sinds de Islamitische 
Staat (IS) op woensdag 6 mei de stad heeft 
veroverd op het regime van president  Bashar 
al-Assad.  
De Fenicische, Griekse, Romeinse, 
Perzische, Byzantijnse en Ara-
bische  elementen maakten van de woestijn-
stad een museum van een diversiteit die er 
duizenden jaren was, en die nu alweer in de 

tang wordt genomen tussen een dictatuur en 
religieuze fanatici. 
DS we. zat., zon. en maan. 23-25 mei 2015. 
p.C3 (Cultuur en Media). 
 
81. (mtm): Oudste moord ooit ontdekt. 
In een grot in het noorden van Spanje hebben 
wetenschappers het tot nog toe oudste 
bekende moordslachtoffer uit de ge-
schiedenis van de mensheid ontdekt. 
De overblijfselen werden gevonden in Sima 
de los Huesos, een archeologische 
vindplaats in een grottenstelsel in het 
Atapuerca-gebergte. “Het slachtoffer, een 
jonge man stierf zo’n 430.000 jaar geleden”, 
aldus de wetenschappers in het vakblad 
PLOS ONE. 
“Dit is zonder twijfel het oudste geval van een 
opzettelijke dodelijke agressie, die aan de 
hand van de beenderen gereconstrueerd kon 
worden”. 
“Cranium 17 vertoont twee diepe breuken 
vooraan de schedel. De jonge man werd 
duidelijk twee maal door een zelfde voorwerp 
getroffen. Deze verwondingen zijn vrijwel het 
gevolg van een conflict tussen personen” 
schrijft hoofdonderzoekster Nohemi Sala van 
het centrum voor evolutie en gedrags-
wetenschap in Madrid. “Een andere 
verklaring voor het geweld is hoogst 
onwaarschijnlijk. Bij een accidentele 
verwonding zouden de breuken er anders 
uitzien”. De daders hebben de moord ook 
proberen te verdoezelen. “ De aanval kan niet 
in de grotten hebben plaats gevonden. 
Vermoedelijk heeft de dader het lichaam daar 
achteraf gedumpt”. 
HNB. do. 28.0515 p.11. 
 
82. (gse): Musea krijgen robotfoto’s Iraakse 
kunst 
In het Louvre werd op 1 juni de Emergency 
Red List voor Iraakse cultuurobjecten 
gelanceerd. Daarmee reageren de inter-
nationale musea op de recente gewelddadige 
ontwikkelingen in de regio. De terreurstrijders 
van de Islamitische Staat (IS) vernielden 
diverse archeologische objecten, maar 
zouden er ook op de zwarte markt brengen 
om hun oorlogskas te spijzen. 
Om de strijd tegen illegale kunsthandel aan 
te  gaan, is nu een lijst met culturele objecten 
opgesteld. Die wordt internationaal verspreid. 
Het gaat niet om gestolen stukken, maar om 
types kunstwerken die de douane, de 
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kunsthandelaars en de musea straks 
verwachten: beeldjes, reliëfs, teksttabletjes, 
zegels, juwelen en munten. 
 

 

Op de foto een albasten votiefbeeldje uit 2400 vóór Chr. 

 
Het initiatief komt van de Internationaal 
Council of Musea (ICOM). Als er in 
conflictgebieden kunst in gevaar komt, stuurt 
ze een Red List uit. In 2003 werd er reeds een 
lijst aangelegd met kunst uit Irak. Daardoor 
werden 13 objecten uit het oude 
Mesopotamië veilig gesteld. Die lijst is nu 
verder uitgebreid. In 2011 kwam er al een lijst 
met Egyptische kunststukken, vorig jaar met 
Syrische.  
DS di. 02.06.2015 p. D5 
 
83. Van Dooren P.: Mensen uit de bronstijd 
reisden meer dan gedacht. 
Het meisje van Egtved werd in 1921 in 
Denemarken opgegraven. Maar weten-
schappelijk onderzoek toont nu pas aan dat 
ze 3400 jaar geleden, vlot door Europa 
reisde.  
Een internationale groep  onderzoekers van 
textieldeskundigen tot geologen, rapporteert 
in het blad Scientific Reports dat het Deense 
meisje, dat stierf toen ze 16 tot 18 jaar oud 
was, waarschijnlijk afkomstig was uit het 
Zwarte Woud. Dat leiden ze af uit het email 
van een kies in haar onderkaak. Email 
mineraliseert in je peutertijd en verandert 
nadien niet meer. Ze legden het gehalte aan 
strontium isotopen in die kies naast een kaart 
van die isotopen in de Europese bodem.. 

Toen ze begraven werd, droeg ze trouwens 
kleren waarvan het strontium in de wol 
evenmin klopte met Denemarken, maar wel 
met het Zwarte Woud. 
DS di. 02.06.2015 p. D8. 
 
84. Leenknegt S.: 17de-eeuwse balken 
zoeken bestemming. 
Erfgoeddienst Radar zocht een nieuwe, 
creatieve bestemming voor een groot aantal 
balken uit de 17de eeuw. Ze werden gevonden 
in 2013 bij opgravingen in de Diksmuide-
steenweg te Roeselare. De houten balken 
maakten deel uit van een voorloper van een 
sluis op De Mandel.  Tijdens bouwwerken op 
de site van de vroegere houthandel Taillieu in 
de Diksmuidesteenweg stootte de aannemer 
op een hele stapel oude balken. De 
archeologen van de erfgoeddienst Radar 
vonden de site het onderzoeken waard. 
“De meest plausibele verklaring is dat de 
balken deel uitmaakten van een soort sluis” 
zegt Willem Hantson. “Mogelijk gaat het over 
de voormalige Speye die minstens tot de 17de 
eeuw als een soort sluis het waterniveau van 
De Mandel in Roeselare regelde. Enkele 
uitgeholde boomstammen wijzen hierop.  
HNB. di. 02.06.15 p.20 
 

 

 

Willem Hantson (Bie Radar) in de Trax-site bij de 
Mandelbalken  foto’s J. Goderis 
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85. (pvd): Prehistorische goudroute liep van 
Cornwall naar Ierland. 
Reeds 2500 jaar voor onze tijdrekening, in de 
Bronstijd, moet er een handelsroute bestaan 
hebben tussen Engeland en Ierland. Of 
juister, tussen Cornwall en Ierland. En het 
gaat niet om een zijderoute, maar een 
goudroute. 
Chris Standish en collega’s van de 
universiteiten van Southampton en Bristol 
bekeken de oudste Ierse gouden juwelen van 
dichterbij. En hoewel Ierland een paar rijke en 
goed toegankelijke goudafzettingen heeft, 
bleken de juwelen een andere 
isotopensamenstelling te hebben dan dat 
“Ierse goud”. Die samenstelling kwam wel 
overeen met die van goud van Cornwall. 
Deze site staat sinds onheuglijke tijden 
bekend om zijn tinmijnen; waarschijnlijk was 
goud een nevenhandel, suggereren de 
vorsers in Proceedings of the Prehistoric 
Society. Standish: “Het valt op dat er in 
Cornwall en zuidelijk Engeland veel minder 
goud circuleerde dan in Ierland. Blijkbaar had 
goud toen geen geldwaarde, en wilden de 
Britten het met plezier inruilen voor “meer 
waardevolle dingen”. De eerste gouden 
munten zijn van 2000 jaar later.  
DS di. 09.07.15. p. D8 
 

 

1500 jaar oude Byzantijnse kerk gevonden in Israël 

 
86. X: Resten van 1500 jaar oude kerk 
gevonden vlakbij belangrijkste autosnelweg 
van Israël 
Archeologen hebben vlakbij de belangrijkste 
autosnelweg van Israël de resten gevonden 
van een 1500 jaar oude Byzantijnse kerk. 
Volgens de bevoegde autoriteiten vormde  de 
kerk een deel van een antieke rustplaats voor 
reizigers tussen Jeruzalem en de kustvlakte 
met antieke steden zoals Jaffa. 

De kerk werd ontdekt bij opgravingen 
voorafgaand aan de verbreding van de 
autosnelweg tussen Jeruzalem en Tel Aviv. In 
Israël zijn opgravingen verplicht voor 
bouwwerken van start kunnen gaan. De kerk 
stamt uit de tijd toen wat nu Israël en de 
Palestijnse gebieden zijn, deel uitmaakte van 
het Byzantijnse Rijk, tussen 324 en 638 na 
Chr. Het gaat om een gebouw van zo’n 16m 
lang met een mozaïekvloer.  
HNB woe. 10.06.15  
 
87.(pvd): Een dino met vlees eraan. 
In een collectie 75 miljoen jaar oude 
dinosaurusfossielen vonden onderzoekers 
resten die verdacht lijken op rode bloedcellen, 
en collageenvezels. De botten lagen al meer 
dan een eeuw in een Londens museum. 
Zacht weefsel van die ouderdom is uiterst 
zeldzaam. De rode bloedcellen hadden – in 
tegenstelling tot die van mensen – een kern. 
De huidige vogels, die van de dinosaurussen 
afstammen hebben ook rode bloedcellen met 
een kern. De onderzoekers vergeleken hun 
vondsten met bloed van een emoe en stelden 
overeenkomsten vast. De wetenschappers 
vonden wel geen DNA meer in de cellen. 
Maar zelfs als we DNA vonden, zouden we 
nog geen dino’s kunnen reconstrueren à la 
Jurassic park”.  
DS do. 11.06.15 D9. 
 
88. (pvd): Vikinghuizen barstten van de 
koolmonoxide 
In Vikinghuizen hing meer ongezond fijn stof 
en giftig koolmonoxide dan in onze moderne 
huizen met open haard. Dat ondervonden 
vrijwilligers die vijftien weken “vroeg-
middeleeuws” gingen leven in twee Deense 
nagebouwde Vikinghuizen in Hedeby-stijl. 
Die werden in 1973 en 2011 gebouwd op 
basis van resten van een Vikingwoning die in 
1968 gevonden werd in Hedeby Dene-
marken. Vorsers van de Universiteit van 
Aarhus maten in die huizen 6,9 deeltjes per 
miljoen koolmonoxide, en 0,41 milligram fijn 
stof per km³  lucht, met pieken tot 22 ppm en 
22 mg. Dat is duidelijk boven de normen van 
de Wereldgezondheidsorganisatie. 
Vooral vrouwen, die het huishoudelijk werk 
deden en hun kinderen, liepen daardoor meer 
kans op bronchitis, luchtwegen infecties, 
hoofdpijn, geheugenverlies en longkanker. 
Hoewel de huizen echt tochtig waren en er 
dus veel verse lucht binnenkwam, zorgde de 
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povere afvoer via het dak toch voor een 
slechte luchtkwaliteit. De vrijwilligers 
verstookten 50 kg hout per dag en konden de 
ruimte daarmee op 10 graden boven de 
buitentemperatuur houden, zo rapporteren de 
vorsers in Indoor Air.  
DS vr. 12.06.15 p. D7 
 

 

Restant van een grafheuvel gevonden in Wielsbeke. 

 
89. Meurisse F.: Opgravingen in Wielsbeke 
geven verrassende resultaten. 
Tussen de Expresweg en de Lobeekstraat 
ontwikkelt de West-Vlaamse Intercommunale 
(WVI) samen met de gemeente Wielsbeke 
een bedrijven – en dienstenzone. Bij 
dergelijke grootschalige werken is een 
archeologisch onderzoek bij wet verplicht. 
Eerst worden er proefsleuven getrokken. Als 
uit die grondsporen blijkt dat er meer in de 
bodem steekt, wordt er overgegaan tot een 
meer uitgebreide opgraving. Dat gebeurt hier 
in Wielsbeke.  
“We hebben hier heel wat verrassende 
vondsten gedaan” zegt Sam De Decker van 
Onroerend Erfgoed. “ We verwachtten dat wel 
een beetje, want de site lag op een oever van 
de Leie en langs een verbindingsas. Maar dat 
er resten van drie eeuwenoude grafheuvels 
zouden blootgelegd worden, was toch 
onverwacht. Evenmin de afmetingen ervan. 
Een heeft een diameter van 35m en behoort 
daarmee tot de grotere die ooit werden 
aangetroffen. Rond die grafheuvels bevinden 
zich nog een 70-tal andere graven. Ook de 
bijhorende grafgiften werden opgegraven. 
“De site dateert van ongeveer 1500 vóór tot 
250 na Chr.” zegt archeoloog Maarten 
Bracke. “Aan de hand van verkoolde 
plantenresten of botmateriaal kunnen we heel 
wat te weten komen over de mensen die hier 
leefden. Het wetenschappelijk belang is heel 
groot”. “Dat is heel goed nieuws voor 
Wielsbeke” reageert Bert De Smet van de 

heemkundige Juliaan Claerhoutkring. “De 
geschiedenis van Wielsbeke was tot op 
heden nauwelijks gedocumenteerd. De 
opgravingen werpen een nieuw licht op het 
verleden”. 
HNB di. 16.06.15 p.23 
 
90. (jvt): Na 350 jaar, baby in graf  van 
bisschop ontdekt. 
Wetenschappers hebben in een graf van een 
17de eeuwse Zweedse bisschop een lugubere 
ontdekking gedaan: Onder zijn voeten lag het 
lichaam van een kleine baby. Het kleine 
lichaam zou van een baby geweest zijn die 
enkele maanden te vroeg was geboren. 
Wetenschappers ontdekten de foetus van vijf 
maanden toen ze de kist en het 
gemummificeerde lichaam van Peder 
Winstrup scanden. Deze bisschop uit 
Zweden is een van best bewaarde lichamen 
uit de 17de eeuw in Europa. 
Winstrup werd begraven  350 jaar geleden in 
de kathedraal van Lund in Zweden. De kist 
was al verschillende keren geopend, maar 
pas met de CT-scan is de baby opgemekt. 
Waarom de baby bij de bisschop is begraven, 
is niet duidelijk. Een DNA-test moet uitmaken 
of de baby verwant is met de bisschop. Maar 
de onderzoekers vermoeden dat het om een 
buitenechtelijk kind ging dat anders op 
ongewijde grond zou begraven zijn. 
Uit het  onderzoek blijkt dat de bisschop 
waarschijnlijk aan een longontsteking is 
overleden. Hij kampte bovendien met 
verschillende andere aandoeningen, zoals 
galstenen en artritis. Zijn gebit was weggerot 
van de vele suiker die de man at, een goedje 
dat in die tijd schaars was dat het enkel voor 
de allerrijksten beschikbaar was.  
DS. woe. 22.06.15.  
Bron The Guardian. 
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91. Lanssens P.: Arbeiders ontdekken 
aardewerk uit de 17de eeuw tijdens 
graafwerken.  
De graafwerken op de Houtmarkt in Kortrijk 
hebben verrassende vondsten opgeleverd. 
Arbeiders ontdekten een kuil met duizenden 
scherven van luxueus aardewerk. “De 
vondsten hebben een grote weten-
schappelijke waarde “ zegt archeoloog 
Philippe Despriet. “Zo zitten er zelfs 
wandtegels bij uit 1650. Dat hadden we niet 
verwacht”. 
Arbeiders vonden een kuil met duizenden 
scherven van luxueus aardewerk. Die zijn er 
gedumpt door bewoners van de 
Groeningestraat. Die straat was tussen 1600 
en 1700 de rijkste buurt van Kortrijk. 
De vondsten uit de 17de eeuw bestaan uit 
porselein, majolica, faience, steengoed, 
kleipijpen uit de 17de eeuw. De onverwachte 
vondsten vertragen de heraanleg van de 
Houtmarkt niet. 
HLN. di. 07.06.15  
 

 

Archeoloog Philippe Despriet in de waterput op de 
Houtmarkt te Kortrijk. 

 
91. Lesage P.: Leerlingen kunnen naar 
Romeinse vondsten graven. 
Het archeologisch onderzoek te Ieper aan het 
industrieterrein langs de Kleine Poezelstraat 
en de Sint- Krispijnstraat heeft niet alleen 
restanten van W.O.I opgeleverd, maar ook 
interessante vondsten uit de Romeinse tijd. 
Straks kunnen ook leerlingen mee aan de 
slag. De meest interessante stukken kunnen 
later in het nieuwe stadsmuseum worden 
tentoongesteld met de naam van de 

“ontdekker” Dat is een extra motivatie voor de 
leerlingen, zodat ze extra enthousiast zijn.  
DS ma. 13.07.15 p.31 
 
92. MaddensM.: Archeologen ontdekken in 
Beveren sporen uit de steentijd. 
Het archeologisch onderzoek op het 
toekomstige bedrijventerrein Beveren 
Roeselare Krommebeek is zo goed als 
afgerond. Archeologen stootten er op sporen 
die teruggaan tot de midden steentijd (ca 
10.000-5000 v. Chr.) In afwachting van de 
aanleg van het bedrijventerrein Beveren-
Krommebeek langs de ringweg R32 en de 
Beversesteenweg werd een archeologisch 
onderzoek uitgevoerd. De opgravingen zijn 
na een aantal maanden ondertussen 
afgerond. 
“We kunnen met zekerheid zeggen dat men 
op die locatie meer dan 1000 jaar aan 
landbouw heeft gedaan. We stootten op 
verschillende restanten van boerderijen” 
vertelt Willem Hantson, stafmedewerker 
archeologie BIE Radar. De datering gebeurde 
aan de hand van potscherven kenmerkend 
voor die periode. Er werden ook grachten 
gevonden die de omliggende akkers en 
weiden hebben afgebakend. Ook de 
historische hoeven die zich op vandaag nog 
bevinden langs de Vloedstraat, getuigen van 
die landbouwtraditie. 
Maar de archeologen troffen ook oudere 
sporen aan: zoals woningen uit de Romeinse 
periode, enkele Romeinse crematiegraven en 
een bronzen munt uit de tweede eeuw na Chr. 
De oudste vondsten gaan terug tot de midden 
steentijd. (ca. 10.000-5000 v. Chr.). Ook de 
Kromme beek zelf werd onderzocht. “Het 
verzamelde plantenmateriaal  zal de 
archeologen in staat stellen om het landschap 
te reconstrueren door de tijd heen. 
Eind W.O.I vormde de beek trouwens het 
decor voor een slagveld, toen Franse 
soldaten Beveren bevrijdden van de Duitsers. 
Meerdere bomkraters en stukken militie 
herinneren daaraan, evenals het geweer dat 
naast een van de boerderijen opgediept werd. 
HNB do. 16.07.15 p.19. 
 
De Tijd 
DS = De Standaard     
Focus- WTV 
HLN = Het Laatste Nieuws 
HNB = Het Nieuwsblad 
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ARCHEO TE KIJK  

 

 

                                               
 
Samenstelling: Jozef Goderis & Hendrik Hameeuw 
 
 
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 
 

 
 
 

BRUSSEL 
t/m 31.10.2015 
Waterloo 18152015  Europa uitgedaagd. 
Koninklijk Museum van het Leger en de 
Krijgsgeschiedenis 
Jubelpark 3 
 
15.10.2015 t/m 20.04.2016  
Sarcofagen: Onder de sterren van Noet  
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis: Jubelparkmuseum 
Jubelpark 10 
http://www.kmkg-
mrah.be/nl/expositions/sarcofagen  
 

 
 
KOKSIJDE 
t/m 03.01.2016 
Abdijen en strips, verhalen in beeld. 
Abdijmuseum Ten Duinen, 
1138 Koninklijke Prinslaan 6-8 
 
LEFFINGE 
t/m 30.09.2015 
LATFINGA, pioniersdorp op de grens van 
land en zee 

http://www.kmkg-mrah.be/nl/expositions/sarcofagen
http://www.kmkg-mrah.be/nl/expositions/sarcofagen
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O.L.V.-kerk in Leffinge, tijdens de 
openingsuren van de kerk (maandag tot 
zaterdag van 9u tot 17u). De toegang is 
gratis. 
 

 
 
 
LUIK 
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 
 
MORLANWELZ 
t/m 10.01.2015 
Cirebon, les lumières d’ un monde 
naufragé. Fouilles sous-marine en mer de 
Java. 
Musée Royal de Mariemont, 100 Chassée 
de Mariemont. 
 
TREIGNES 
t/m 11.11.2015 
Chiens et chats de la Préhistoire à 
l’Antiquité 
Musée de Malgré-Tout, 28 Rue de la Gare 
Op pagina 131 van deze WAK staat een 
verslag over deze tentoonstelling.  

 
 
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), reken-
penningen 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 Jozef 
Goderis  

 

mailto:cultuur@roeselare.be
http://www.vobow.be/
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grote zwanenmossels ontdekt bij de baggerwerken 
foto Jozef Goderis 

 
 
t/m 31.12.2019 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. 
 
TONGEREN 
24.10.2015 t/m 03.04.2016 
Gladiatoren 
Al ooit oog in oog gestaan met een gladiator? 
De rillingen over je rug gevoeld wanneer twee 
mensen vechten voor hun leven? Het Gallo-
Romeins museum voert je 2000 jaar terug 
naar het Colosseum in Rome. Een arena 
boordevol bloedige gevechten en actie. Je 
komt er alles te weten in de nieuwe tijdelijke 
tentoonstelling van het Gallo-Romeins 
Museum. 
Topstukken uit heel Europa, zoals 
authentieke wapens en gevechtsscènes 
gebeiteld in steen. Maar ook levensechte 
gladiatorenfiguren, films en interactieve 
installaties. 
Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 
3700 Tongeren. 012/67.03.30  
 
Nederland 
 
AMSTERDAM 
1. t/m 06.09.2015 
Schijnbeweging: Illusie in de Griekse kunst 

Allard Pierson Museum 
Oude Turfmarkt 127 
2. t/m 08.11.2015 
Alexander, Napoleon & Joséphine, een 
verhaal van vriendschap,  
oorlog en kunst uit de Hermitage. 
Hermitage Amsterdam, Amstel 51 
 
CASTRICUM 
t/m 30.08.2015 
wAARDEvol, de bodem van Noord 
Holland 
Huis van Hilde  
Westerplein 6 
 
LEEUWARDEN 
t/m 03.01.2016 
Goud 
Gevonden schatten uit de middeleeuwen. 
Oog in oog met de dame uit de terp,  
Schatten op de schop 
Fries Museum, Wilhelminaplein 92 
 
NIJMEGEN 
t/m 24.01.2016 
High Tech Romeinen 
Ontdek de spannendste Romeinse 
uitvindingen! 
Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59 
 
 
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 
  
ANTIBES 
t/m 04.10.2015 
D’Antipolis à Antibes. Les trois vies des 
objets archéologiques. 
Musée d’ archéologie d’ Antibes, Bastion 
Saint-André, 06600 Antibes 
tel. 04 92 90 53 31  
 
ARRAS 
t/m 23.08.2015 
De terre et d’ acier, archéologie de la 
Grande guerre 

mailto:info@albert14-18.be
mailto:info@albert14-18.be
http://www.albert14-18.be/
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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  
 
CAEN 
t/m 03.01.2016 
Dans les pas de Néandertal. 
Les premiers hommes en Normandie (de 
500.000 à 5000 ans avant notre ere) 
Musée de Normandie , Château , 14000 
Caen 
tel. 02.31.30.47. 60 
 
CHATEAUBRIANT 
t/m 29.11.2015 
L’ Egypte des pharaons 
Château de Châteaubriant, 
Place du général De Gaulle, 44110 
Châteaubriant 
tel. 02.40.28.20.20 
 
COMPIEGNE 
t/m  03.01.2016 
Voyage en terre Étrusque 
Centre Antoine Vivenel , 17 rue James de 
Rothschild 
60200 Compiègne 
tel. 03.44.20.26.04 
 
FÉCAMP 
t/m  jan 2016 
Trésors de Fécamp, Monnaies et 
médailles  du 
Musée de Fécamp. 
Musée de Fécamp , 27, boulevard Albert I , 
76400 Fécamp 
tel. 02.35.29.76.22  
 
FIGEAC 
t/m 01.11.2015 
Cacher, Coder, 4000 ans d’ écriture 
secrète. 
Musée de Figéac, 9 rue Colomb, 46100 
Figéac 
tel. 05.65.50.31.08 
 
 

GRAND PRESSIGNY 
t/m 30.11.2015 
Neanderthal. Un mystère préhistorique 
Musée de la préhistoire, Grand Pressigny. 
Un site du Conseil départemental d’Indre & 
Loire 
 

 
 
JARVILLE-LA-MAGRANGE 
t/m 03.01.2016 
L’âge du Fer. Vivre et produire il y 2500 
ans en Lorraine 
Musée de l’ histoire du fer, 1, avenue 
Général De Gaulle 
54140 Jarville-la- Malgrange 
tel. 03.83.15.27.70 
 
JUBLAINS 
t/m 31.03.2016 
Corps et âme. Sculpter l’ homme dans l’ 
antiquité 
 
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 
 
LES-EZIES-DE-TAYAC 
t/m 15.01.2015 
Signes de richesse. Inégalités au 
Neolithique 
Musée nationale de préhistoire, 1 rue du 
musée, 
24.620 Les-Eyzies-de-Tayac 
tel. 05.53.06.45.45  
 
LE HAVRE 
t/m 08.11.2015 
Café, coton, chocolat. 300 ans de négoce 
au Havre 



144 WAK 87 (2015) 

 

Musée de l’ Hotel Dubocage de Bléville, rue 
Jerôme Bellarmato, 76600 Le Havre. 
tel. 02.35.42.27.90  
 
LE MANS 
t/m 21.09.2015 
Des dieux et des hommes. Cultes et 
sanctuaires en Sarthe et  
en Mayenne dans l’ Antiquité. 
Le Carré Plantagenêt – musée d’ 
archéologie et d’ histoire, 2 rue Claude 
Blondeau,  
72.000 Le Mans. tel. 02.43.47.46.45 
 
LOUVRES 
t/m 01.11.2015 
Mythique Préhistoire, idées fausses et 
vrais clichés 
Musée d’ archéologie du pays de France, 56 
rue de Paris, 95380 Louvres 
tel. 01.34.03.01.02 
 
MARSEILLE 
t/m 16.11.2015 
Polyhtéismes et éternités au Mucem 
Mucem, 7 Promenade Robert Laffont, 13002 
Marseille 
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10.00h 
à 20.00h. 
 
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 
 
OLLIOULES 
t/m 20.09.2015 
In Vino Veritas 

Couvent des Observantins, espace 
Frédéric  Mistral, Placette Marius Trotobas 
83190 Ollioules tel. 04.94.41.04.35 
 
PARIS 
1. t/m 31.10.2015 
De rouge et de noir. Les vases grecs de la 
collection de Luynes. 
BnF, site Richelieu, Département  des 
monnaies, médailles et antiques, 5 rue 
Vivienne 
tel. 01.53.79.87.93 
 
2. t/m 30.08.2015 
Lascaux à Paris 
Aris expo, Porte de Versailles, pavillon 8/B 
  

 
 
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 – ROMAIN – EN – GAL 
t/m 30.08.2015 
Le design a 2000 ans? Verre antique et 
design. 
La mosaïque de Serezin – du – Rhône. 
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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  
 
TROYES 
t/m 15.11.2015 
Clairvaux, L’ aventure cistercienne 
Hôtel – Dieu – le – Comte, place du Préau, 
10010 Troyes. 
tel. 03.25.80.99.5 
 
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 
 
VERNON 
t/m 08.03.2016 
À la découverte des trésors cachés. 
Musée de Vernon, 12 rue du pont, 27200 
Vernon. 
tel. 02.32.21.28.09 
 
VIEUX-LA-ROMAINE 
t/m 15.11.2015 
Avé bande dessinée! La BD rencontre l’ 
Antiquité 
Musée et sites de Vieux-la-Romaine, 13 
chemin Haussé, 
14930 Vieux-la-Romaine 
tel. 02.31.71.10.20 
 
 
Duitsland 
 
BERLIJN 
t/m 13.09.2015 
Ein Gott – Ambrahams Erben am Nil. 
Juden, Christen und Moslims in Ägypten 

Von den Römern bis den Fatimiden. 
Bode-Museum, Am Kupfegraven 
 

 
 
FRANKFURT AM MAIN 
t/m 13.09.2015 
Bodenschätze – Geschichte(n) aus dem 
Untergrund 
Archäologisches Museum, Karmelitergasse 
1 
 
KEULEN 
t/m 01.11.2015 
Medicus 
Der Arzt im römischen Köln. 
Römisch-Germanisches Museum der Stadt 
Köln, 
Roncalliplatz 4 
 
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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TIJDSCHRIFTEN 

 
 
samenstelling Jozef Goderis 
 
 
ARCHEOLOGIA 
nr 532 mei 2015 
 
Daniel J: Copie Conforme! La Caverne du 
Pont-d’ Arc, nouvelle grotte Chauvet, 22-29. 

Pioda S.: Astérix à Alésia, 30-35. 

Coutelou G.: Du Mythe à la réalité, 36-39. 

Bensard E.: Splendeur des bronzes 
hellénistiques, 40-47. 

Fuganti D.: Preh Vihear, Un merveilleux 
temple khemer à découvir, 48-55. 

 
nr 533 juni 2015 
 
De Lassus P.: La Sainte Chapelle à Paris n’a 
pas livré tous ses secrets, 20-27. 

Bickel S.: Des tombes non royales qui 
commecent à parler, 28-35. 

Postel B.: Les lèques. Les mégalithes du 
musée de Xalapa à Mexique, 36-43. 

Brissaud Ph. & Desbordes Ch: Tell Digbou. 
Premiers enseignements d’ une campagne 
de fouilles, 44-51. 

Vernou Ch.: Archéofolio: Images de la vie 
quotidienne en Gaule romaine, 52-57. 

 
nr.534 juli-augustus 2015  
 

Coutelou G.: Les Mystères du Pont d’ 
Avignon, 20-25. 

Blachère C.: Lascaux à Paris, 26-33. 

Pigoud R.: L’ Inca et le Conquistador. Une 
exposition pour mémoire, 34-41. 

Delpuech A.: Archéologie et patrimoine de 
l’esclavage colonial. Rendre visible l’invisible, 
42-47. 

Otte M.: Néandertal, à quoi penses-tu?, 48-53. 

Valois P.: Toutankhamon: Un roi derrière le 
trésor, 54-59. 

Chevallier F.: Grottes artificielles 
Néolithiques, 60-67 

 
DOSSIERS d’ ARCHÉOLOGIE 
nr 369 – mei-juni 2015 
 
La vie quotidienne en Gaule Romaine 
racontée en images - Exposition au musée 
archéologique de Dijon 
 
nr 370 – juli – augustus  2015 
 
Corse. Richesses archéologiues 
 
ARCHEOLOGIE MAGAZINE 
GESCHIEDENIS – CULTUUR – 
EXPOSITIES  REIZEN 
02. 2015 Themanummer Malta 
 
Van Elten E.: Archeologisch werk zien, uitleg 
krijgen en meedoen. ArcheoHotspot maakt 
archeologisch erfgoed tastbaar, 6-8.                   
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Van Vilsteren V.: Roomse blingbling of 
heidens amulet? Overpeinzingen bij de 
vondst van een Alsengem, 9-13.                

Lichtenberg L.: Het “Museo Egizio” inTurijn is 
herboren, 14-15.  

X.: Huis van Hilde presenteert archeologische 
rijkdom Noord- Holland, 16-17. 

Lichtenberg L.: 450 jaar stadhuis van 
Antwerpen, 17-18. 

Lichtenberg L. & Vermeulen J.: Special Malta: 
imposant en boeiend erfgoed van 7000 jaar. 
Rijk ontmoetingspunt van verschillende 
culturen op relatief klein landoppervlak. 

Malta in de prehistorie. Megalithische 
monumenten kolossaler en groter dan elders 
in Europa. 

Feniciêrs, Puniërs en Romeinen in Malta. 

Groeiende strategische rol van 
eilandengroep  in het Middellandse 
zeegebied. 

Malta na de Romeinse tijd. Door strategische 
ligging bleef eilandengroep aantrekkelijk voor 
grootmachten. 

Extra tips voor een bezoek aan historische 
sporen van Malta. 20-35. 

Geraerdts I.: Rijksmuseum van oudheden 
ruim half jaar dicht: ingrijpende 
verbouwingen, 36-38 

Dekeersmaeker M.: Kleine  voorwerpen uit 
een globaliserende wereld, 42-43. 

Van Elten E.: Limes in 
Nederland  werelderfgoed-waardig, 46-48. 

Toebosch Th: Citânia de Briteiros: een 
bijzondere Keltische stad. Genieten van een 
imposante opgraving in Noord-Portugal, 52-
55. 

 
03 2015 Themanummer: De Romeinen in 
Boedapest 
 

Van den Berken B.: Gesneden stenen. De 
“Kleine Camee” en enkele onbekende 
schatten uit het voormalig Geldmuseum, 6-9. 

Verhart L.: Trier, 10-12. 

Lichtenberg L.: Slag bij Waterloo herdacht in 
boeken, evenementen en …sporpren, 14-16. 

X.: Fries Museum pakt uit met drie 
presentaties over bijzondere schatten. 17. 

“Goud gevonden schatten uit de 
middeleeuwen”; “Oog in oog met de dame uit 

de terp” en “Schatten op de schop” 
tentoonstelling t/m 03.01.2016 in het Fries 
Museum, Wilhelminaplein 92, Leeuwarden. 

X., De Romeinen in Boedapest. Historische 
achtergronden en archeologisch onderzoek. 
Aquincum en zijn museum. Wandelen door 
Romeins Boedapest. Extra tips voor een 
bezoek aan historische sporen van 
Boedapest. 19-34. 

Vermeulen J.: Beeldenstorm door IS in Hatra, 
36-37. 

Vermeulen J.: Vondsten in Dalfsen van 
wereldniveau, 40-41. 

Dekeersmaeker M.: Schrijvers van Al-Baleed 
– De stad (deel 1), 42-43. 

Van Schalk A.: Kasteel Sypesteyn: de droom 
van de jonkheer 46-49 

Een “verzamelhuis” vol sporen om het 
verleden tastbaar te maken, 46-49. 

Kok R.: Nog is Polen niet verloren. Sporen 
van een roerig verleden aan de oostgrens van 
Europa, 52-55. 

 
DE MUNTKLAPPER 
nr 87 juli-augustus-september 2015 
 
Pasmans P.: De oude medaille van het H. 
Kruis van Hoboken, 1-7 
 
ERFGOED ROESELARE 
Jaargang 4 nr 2  juni-juli-augustus 2015.  
 
Vandenbulcke, R.: Geleid bezoek aan de 
Ieperboog Noord.  59 (zat. 13.juni 2015) 
Goddeeris, J.: Bezoek aan het 
Koetsenmuseum Hooglede 60 (zat. 5 sept. 
2015) 
Goddeeris, J.: Nieuwe voorzitter West-
Vlaamse Gidsenkring. 61 
Hoornaert, G.: Sint- Jorisschuttersgilde 17-
18de eeuw 62-68 
Crombez, K.: Roeselaarse medailles en 
gedenkpenningen. 69-71 
Callewaert, F.: Van oktoberterreur tot 
kerstvrede 1914. 72-106 
 
NUMISMATICA BRUGGE EN HET VRIJE 
25ste jaargang nr 5 mei 2015 
 
In memoriam Luc Belprez,  167 

Dewulf R.: Portugese rekenpenningen, 168. 
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Schutyser E.: De Provinciale Muntslag van 
Keizer Claudius II, gebaseerd op het werk van 
Andreas Märkl (8), 177. 

Dauwe G.: Muntcriminaliteit in het graafschap 
Vlaanderen tijdens de Nieuwe Tijd (11), 185. 

X.: Veiling onder de leden, nr 224,  191. 

 
PIJPELOGISCHE KRING NEDERLAND 
Jaargang 37, nr 147, juli 2015 
 
Kwint J.: Ruil- en determinatiedag 2015 te 
Oirschot, 103. 

Faas K.: Drie vierkante pijpen uit één mal, 
104-107. 

Smiesing P: Bijzondere pijpenasbak, 108-
109. 

Van der Lingen B.: Snollen in Limburg. Een 
achttiende eeuws recept om pijpen te 
“verglaasen”, 110-114. 

Van Esveld A.: “Le Juif Errant”, een figurale 
pijp van Gambier, 115. 

De Jonge J.: Van walgelijk schouwspel tot 
wereldkampioenschap. De rookwedstrijd 
door de jaren heen, 116-120. 

Rutten M.: Literatuursignalementen, 121. 

Stam R.: Een pijpje uit de grensstreek van 
Togo en Benin en de grote export van bruin 
gelakte pijpen naar West-Afrika, 122-124. 
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KORT 
 

1. V.O.B.o.W.-lid wordt a.i. directeur van Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis 
 
Alexandra De Poorter, afkomstig van Roeselare is benoemd tot interimdirecteur van het 
KMKG. Zij is doctor in de archeologie en reeds vele jaren werkzaam in het KMKG, departement 
Nationale Archeologie; waar ze onder meer de laatste jaren curator van de Merovingische en 
Middeleeuwse collecties van het Jubelparkmuseum was. Zo gaf ze op 10 februari 2013 nog 
een deskundige en enthousiaste toelichting op een V.O.B.o.W. excursie. Proficiat met haar 
benoeming die inging vanaf 1 augustus 2015! 
 
2. Uit de nieuwsbrief  van Sagalassos Archaeological research project door prof. Jeroen 
Poblome. 
 
Een van de vondstcategorieën uit Sagalassos die in detail bestudeerd wordt, zijn de munten. 
De identificatie en studie van dit materiaal gebeurt sinds 2012 door Frans Stroobants en Johan 
van Heesch, beiden verbonden aan het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van 
België. 
Tijdens de verschillende campagnes van 1900 tot 2014 werden meer dan 4200 munten 
opgegraven, verspreid over de site. De munten bestrijken de gehele occupatiegeschiedenis 
van de stad, en zijn te dateren van de Hellenistische periode, met de oudste munten uit de 
vierde eeuw v. Chr. tot de Byzantijnse periode (11de -12de eeuw). 
Zoals algemeen het geval is in de Oost-
Romeinse steden, behoren de meeste 
vondstmunten toe aan de laat - Romeinse 
periode. Meer dan de helft van de 
teruggevonden munten zijn te dateren in de 
vierde en vijfde eeuw na Chr. Het gaat 
hierbij om kleine bronsmuntjes met een lage 
koopwaarde, die door de inwoners van 
Sagalassos gebruikt werden voor 
dagdagelijkse aankopen. In de nieuwsbrief 
worden 8 munten van Sagalassos 
afgebeeld en besproken, hiernaast eentje 
ervan. 
 
 
3. Postkaart 
Groetjes van uit de Vikinger 
nederzetting Haithabu in Schleswig 
Holstein. (D) 
Jef Eloy 07.06.2015. 
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4. Opening tentoonstellling 
LATFINGA, pioniersdorp op de 
grens van land en zee te Leffinge 
 
Op vrijdag 3 juli 2015 woonden Maria 
Pype en Jozef Goderis de opening bij 
van deze tentoonstellling in Leffinge. 
(zie ook Archeo te Kijk) 
Links op de foto dr. Pieter Jan Deckers 
(VUB), ex medewerker aan de 
opgravingen te Roeselare (Mandel-
straat en Zilverberg) en auteur van 
"De vroegmiddeleeuwse bewoning 
van de Vlaamse kustvlakte van 
kustmoeras tot cultuurlandschap" in 
het nieuwe nummer 25 van West-
Vlaamse Archaeologica, altijd een blij 
weerzien! 
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MET V.O.B.O.W. NAAR DOUAI OP ZONDAG 27 

SEPTEMBER 2015 
 
Veel van onze lezers en deelnemers aan onze excursies kennen wel Douai een beetje van op 
afstand als de koolmijnstreek in Noord-Frankrijk. Sedert 1945 is Douai de hoofdplaats van het 
mijnbekken. De agglomeratie telt 220.000 inwoners, sous-préfecture en zetel van het hof van 
beroep voor de regio Nord-Pas-de Calais. Daarnaast bevinden zich hier de faculteit rechten, 
opleiding mijnbouwingenieurs en school voor beiaardiers. Maar vooral, het is sinds 2014 de 
thuishaven van het state-of-the-art archeopark: Archéos. 
 
Programma 
8.30u: vertrek met de bus uit Roeselare-Rumbeke Sterrebos, pleintje Bergeikenstraat 48, bij  
Maria en Jozef 
9.00u: vertrek uit Kortrijk bij Jos en Anne-Marie, Nieuwpoortstraat. 
10.30u: bezoek met gids aan het belfort (een van de mooiste van Noord-Frankrijk) en aan  
het stadhuis. 
12.30u: gezamenlijk middagmaal (3 gangen) in “Au temps des Cerises”, Place d’ Armes. 
 
Na het middagmaal 
15.00u: bezoek met gids aan het nieuw museum ARCHÉOS (geopend in het najaar van 2014). 
Archéos ligt 6km buiten de agglomeratie en is een archeologische site gelegen langs de rivier 
de Scarpe. Dit museum geeft een reis doorheen het archeologisch patrimonium van Noord-
Frankrijk. Deze begint in het paleolithicum (oude steentijd) ca. 175.000 jaar geleden en loopt 
via de brons- en ijzertijd, de Romeinse periode tot de late middeleeuwen. De middeleeuwse 
vondsten zijn bijzonder vertegenwoordigd in deze regio.  
±19.00u: voorziene aankomst in Kortrijk 
±19.30u: in Roeselare, Rumbeke. 
 
Kostprijs 
€60 per persoon, te betalen op PR  BE22 4669 1679 9147 BIC KREDBEBB, van 
V.O.B.o.W.,Nieuwpoortstraat 18, 8500 Kortrijk, met melding excursie Douai. Kinderen 
beneden de 10 jaar gratis, onder begeleiding van ouders of grootouders. Inbegrepen: 
busreis, 3 gangenmaaltijd (dranken niet inbegrepen), gidsen bij bezoek aan stadhuis, belfort 
en Archéos. 
 
Inschrijving en betaling 
Ten laatste tegen 10 september 2015. Aantal deelnemers wordt beperkt. 
Wil zo spoedig mogelijk uw wens tot deelname meedelen aan Jos Vanackere 
(056/ 21.66.49) of aan Jozef Goderis (051/22.27.20) jozef.goderis@skynet.be  
Wij hopen jullie alweer enthousiast te mogen verwelkomen. 

  

 

Museum Arkéos in Douai 

mailto:jozef.goderis@skynet.be
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OPEN MONUMENTENDAG TE WAARMAARDE-

KERKHOVE 

Op zondag 13 september organiseert de V.O.B.o.W. in samenwerking met de gemeente 

Avelgem (Spikkerelle), GATE Archaeology en de Universiteit Gent een bezoek- en 

toelichtingsdag rond het nieuwe archeologische project te Kerkhove naar aanleiding van de 

aanleg van een nieuw stuw op de Schelde.  

Tijdens de Open Monumentendag zal de vaste collectie van het Regionaal Archeologisch 

Museum van de Scheldevallei te bezoeken zijn; er zal toelichting gepresenteerd worden over 

het lopende archeologie-project rond de stuw te Kerkhove; en er zullen vanuit het 

archeologisch museum geleide bezoeken naar deze site georganiseerd worden. Ben je 

geïnteresseerd in het oude en nieuwe archeologische onderzoek uit de regio Avelgem, zak 

dan zeker op die dag af naar Waarmaarde (Kerkhove).   

Verdere informatie over de activiteiten van die dag: http://www.openmonumenten.be (zie 

onder Avelgem + Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei) 

Ades van het museum: Rijtstraat 4, 8581 Waarmaarde 

Meer info over de huidige opgravingen te Kerkhove: http://archeologie-kerkhove.be  

 

 

De Schelde te Kerkhove met centraal de nieuwe archeologisch onderzochte zone (zoals gepubliceerd op 

http://archaeology3d.org, 18 juli 2015).  

http://www.openmonumenten.be/
http://archeologie-kerkhove.be/
http://archaeology3d.org/
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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 te Kijk p. 141-142.          

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

en ook op maandag nam. van 14-18u. 
 

 
 

Volgende V.O.B.oW –excursie 
zondag 27 september 2015, dag –excursie busreis naar Noord- Frankrijk 

                             naar Douai, belfort en stadhuis en het nieuw museum Arkeos  
Lees in dit nummer p.151.  

 
*** 
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