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VOORWOORD IN DE VORM VAN EEN REISVERHAAL 
 

EEN VERBORGEN ANNUNCIATIE IN HET LICHT VAN KERSTMIS 
TWEE ZONDERLINGE ONTDEKKINGEN BIJ DE RENOVATIE IN DE KERK VAN 
MONTCAVREL 

 
In september jl. waren we op reis in Frankrijk. Sedert enkele jaren plannen we onze vakantie 
rond de tijd van “Les journées du patrimoine”. Dit jaar richtten we onze ogen op een kerk in 
restauratie die uitzonderlijk tijdens dit weekend voor het publiek zou opengesteld worden en 
waarbij in dit kleine dorp geleide bezoeken werden georganiseerd. Montcavrel is een 
gemeente in het Franse Departement Pas-de-Calais (regio Nord-Pas-de-Calais) en in 2011 
telde het 378 inwoners. De plaats maakt deel uit van het arrondissement Montreuil. 
 

 
Situering Montcavrel in de regio Nord-Pas-de-Calais 

 
Op zondag 20 september werden we ontvangen door Mevrouw Marylise Degouy, journaliste 
bij het dagblad “La Voix du Nord”. ‘s Anderendaags stuurde ze mij afdrukken van twee artikels 
door haar gerealiseerd in bovengenoemd dagblad. Zij had toen geschreven over de restauratie 
van dit merkwaardig kerkgebouw. Van deze pagina’s trachten wij een vertaalde synthese aan 
onze lezers voor te stellen. Zij het maar om aan te tonen wat men in de Nord toch doet om het 
kerkelijk bouwkundig erfgoed in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en verder te bewaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gotische kerk van Montcavrel in restauratie 

Na vijf eeuwen teruggevonden beeld van Maria 
Boodschap in de kerk van Montcavrel 
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1. Montcavrel   
Dit kerkgebouw werd opgericht tussen 1440 en 1473 door Aymon de Monchy en Jeanne de 
Montcavrel. In 1544 werd een deel van het schip van de kerk afgesneden door de troepen van 
Hendrik VIII van Engeland. In 1796 werd de kerk verkocht als nationaal goed en werd een 
fabriek van salpeter. De gemeenteraad kwam toen bijeen in het koor van de kerk. In 1802 
kreeg het gebouw weer zijn oorspronkelijke bestemming voor de kerkdiensten en in 2011 werd 
het geklasseerd als historisch monument. 
 
2. Een beeld verborgen achter muren 
In 2010 startten de belangrijke restauratiewerken in de kerk. Na enkele dagen deden de 
arbeiders een merkwaardige ontdekking: Op de noordelijke pilaar, links van de ingangsdeur, 
kwam een sokkel te voorschijn met een beeld van Maria-Boodschap. Dit beeld was 500 jaar 
achter muren verscholen. Op dezelfde sokkel staan nog taferelen uit het leven van Maria 
afgebeeld en de martelaar Saint-Quentin. 
 
3. Zonderling aardewerk 
Onder het nieuwe hedendaags kerkraam werden 17de eeuwse potten in aardewerk 
aangetroffen in de muur links van het koor. Wat was de functie van dit aardewerk binnen deze 
muren? Dit vormde het onderwerp van discussie binnen allerlei interpretaties: nissen voor 
olielampen, bergplaats voor waardevolle voorwerpen, regulatie voor vochtigheid of 
temperatuur, opvangen van het gewicht van de constructie. De meest aanneembare verklaring 
zou wijzen op de verbetering van de akoestiek in het koor. 
 

 
Ingemetselde potten in het koor van de kerk van Montcavrel 

 
In een tweede artikel heeft Marylise Degouy het over de restauratie van de brandramen waarbij 
men de toenmalige belichting van de 16de eeuw sterk wil benaderen. Daarnaast wijst ze op de 
onderneming Chevalier à Saint-Matin-au-Laërt die een titanenwerk verricht bij de restauratie 
van de sculpturen in 83m³ kalksteen afkomstig uit de streek van Poitou.. Men gaf  de voorkeur 
aan dit gesteente omdat deze materie het oorspronkelijk gesteente sterk benadert. De 
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sculpteur Gilles Fabre komt ter plaatse om de decoraties bij te werken 
en de bas-reliëfs te verfraaien. 
 
Kortom namen we de uitzonderlijke gelegenheid te baat om dit 
bouwkundig erfgoed fijnzinnig te kunnen benaderen. Hier kwam te 
voorschijn wat na ruim 500 jaar achter muren verscholen zat. Een 
adventstijd, niet van vier weken, maar van vijf eeuwen! 
 
In naam van de Raad van bestuur van V.O.B.o.W. en in dit licht wensen 
wij een Zalige Kerst en een voorspoedig 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

gerestaureerde sculptuur aan de kerk van Montcavrel 

 
                                                                                                                                                    

                                           Jozef Goderis 
Voorzitter V.O.B.o.W. 
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RECENT ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK OP HET 

KASTEELDOMEIN STERREBOS TE RUMBEKE 

Jozef Goderis 

(Voorlopig verslag) 

 

Op 15 juni 2015 werden de opgravingen gestart rondom het kasteel van Rumbeke. Het 
onderzoek werd toegespitst vooral rond de bijgebouwen op het  kasteeldomein. De eigenaars 
van deze sites zijn de Provincie West-Vlaanderen en Bus-World. Vandaar dat een dubbele 
opgravingsvergunning diende aangevraagd aan het agentschap Onroerend Erfgoed. De 
vergunningen werden toegekend aan archeoloog Jozef Goderis (V.O.B.o.W.-WAR) en via 
hem aan  de metaaldetectoristen Patrick Vanwanzeele en zoon Dylan uit Gits en aan Jelle 
Angillis uit Rumbeke. 
 
 
 

Kadasterplan met midden onderaan de poortgebouwen en de gracht rond de bijgebouwen 

 
 
De bagger – en graafwerken werden 
uitgevoerd door diverse aannemers De 
Maeker-Vanhaeke uit Meetkerke, Monument 
uit Ingelmunster, Bert Lobbestael uit 
Rumbeke en Verstraetebouw nv. uit 
Roeselare. De wetenschappelijke bege-
leiding wordt geleverd door Willem Hantson 
(Radar) en het dagdagelijks meet- en 
graafwerk door Herman Heyman. 

Oostelijke gracht 
 
Ons onderzoek startte in juni 2015 langs de 
Moorseelsesteenweg, vlak voor de bijge-
bouwen (van zuid naar noord: vroegere 
conciërgegebouw (nu Bistro), toiletgebouw, 
duiventoren van 1609, koetshuis (nu 
restaurant) tot aan het oostelijk poortgebouw 
met jaartal 1731 en het onlangs 
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gerestaureerde wapenschild van de familie 
De Thiennes. Dit oostelijk gedeelte van de 
gracht werd meerdere keren uitgepompt en 
uitgebaggerd totdat de afsluiting met de grote 
kasteelvijver het begaf en zo kwam de 
oostelijke gracht weer onder water. Onder-
tussen hadden we reeds de funderingen voor 
het vroegere conciërgegebouw onderzocht. 
Daarin dook veel recent materiaal op (afval 
van de Bistro?) en toch een merkwaardig 
klein ruiterspoor. 
In deze oostelijke gracht: (vóór het 
conciërgegebouw) Afmetingen van bouw-
keramiek: rood-bruine baksteen L: 21,5 tot 
22,5cm; br. 10,5 tot 11,5cm en dikte 5,5 tot 
6cm, deels bedekt met kalkpleister. 
 
Westelijke gracht 
 
Vanaf 20 juni hebben we intens gewerkt in het 
noord –westelijk deel van de gracht. Hierin 

kwamen een zestal sokkels bloot van 
steunberen van een gebouw uit de 16de eeuw 
als basis voor de latere paardenstallen en nu 
tentoonstellingsgebouw met de lopende 
tentoonstelling over Koning Albert I. 
De datering van deze funderingen wordt 
geschat in de 16de-17de eeuw op basis van de 
gele en rode bakstenen met kalkpleister, 
enkele schaarse potscherven (oxyderend 
gebakken en  intern bedekt met loodglazuur), 
een munt uit einde 16de begin 17de eeuw en 
een schilderijtje uit 1505 van het kasteel met 
op de voorgrond de familie De Thiennes. 
 
Herman Heyman: ”Het originele schilderij 
bevindt zich bij de familie de Limburg Stirum 
in Brussel. Het exemplaar dat vroeger in het 
kasteel werd bewaard was een kopie op een 
kleiner formaat”.
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Op deze tekening op basis van bovenstaand schilderij zie je helemaal links een gebouw 

met dakbedekking en een deel van een trapgevel. Vermoedelijk zijn het de funderingen van dit gebouw van 
omstreeks 1505 die aangetroffen werden. 

 
 
Hieronder enkele afmetingen van 
bouwkeramiek die opgevist werd rond de 
sokkels van de steunberen van de vroegere 
paardenstallen: 
 
Gele bakstenen (gelijkaardig als die van de 
stadshalle opgegraven in 1979:  L 27cm; br. 
12cm en dikte 6,5cm. 
 
Rode bakstenen: L. 24cm; br. 12cm en dikte 
6cm. Veel van die bakstenen waren ofwel te 
laag of te hoog gebakken (versinteld), 
zogenaamde misbaksels. De betere exem-
plaren werden dan gebruikt in het eigenlijk 
gebouw boven de funderingen.  
 
Post-middeleeuwse dakpannen: L 35cm; 
gebogen breedte 24cm (met opstaande rand 
4cm meegerekend ; dikte 2cm. Zowel 
oxiderend gebakken als reducerend zwart 
gebakken exemplaren. 
 
Tegelpannetjes: L afgebroken tot 16,5cm; 
br.13,7cm en dikte 1,7cm 

Leisteen: L 27cm; br 21,5 en dikte 0,4cm. 
 
De vermoedelijke evolutie van de 
dakbedekking van dit gebouw kan als volgt 
gereconstrueerd worden: 
 
Oudste fase: 17de eeuwse dakbedekking met 
leisteen (27 x 21,5 x 0,4). Als de paarden-
stallen werden opgetrokken: kleine tegel-
pannen (16,5 ? x 13,7 x 1,7), later grotere 
dakpannen (35 x 24 x 4). Bij de laatste 
restauratie in 2004 werden opnieuw kleinere 
leistenen aangebracht. 
 
In de westelijke gracht werd eveneens een 
geperforeerde eikenhouten boomstam ge-
vonden, gelijkaardig aan talrijke stukken die 
vorig jaar uit de Mandel in Roeselare werden 
opgediept. Die werden eveneens in de 17de 
eeuw gedateerd. Het stuk in de westelijke 
gracht in het Sterrebos diende vermoedelijk 
om het waterpeil in de gracht te regelen, 
lengte ±1,30m, breedte 0,30m.
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Horizontaal en verticaal geperforeerde eikenhouten boomstam in de dwarsfundering 

haaks op de sokkel onder steunbeer F. (foto Jozef Goderis) 

 
 
Munt uit de Spaanse Nederlanden 
 
Bij het manueel uitzuiveren met truweel  ten 
noordwesten tussen de sokkels van 
steunberen D en E werd een munt aan-
getroffen met een gekroond wapenschild op 
de keerzijde. 
 

 
Keerzijde van de munt 

 
 
Alleen de keerzijde is duidelijk leesbaar. De 
voorzijde is sterk geërodeerd. Twee numis-
maten werden aangeschreven voor deter-
minatie en datering: Eddy Schutyser 
(Numismatica Brugge en het Vrije) en Willy 
Geets (EGMP).  
 
Het muntje is zeker een koperen oord. (Liard 
in het Frans). De munt kan met grote 
zekerheid worden toegeschreven aan een 
van beide vorsten: Filips IV (1621-1665) of 
Karel II (1665-1700) 
 

Ter illustratie wordt hieronder een extract  
meegegeven uit Schutyser E. 2002: De 
Muntloop in Vlaanderen, p.143, nr 136, 
waarop de gelijkenis met het gekroonde 
wapenschild duidelijk zichtbaar is. Het 
omschrift is op het exemplaar van Rumbeke 
wel maar nauwelijks zichtbaar of te 
detecteren.
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Uit Schutyser. E. De Muntloop in Vlaanderen p.143 nr 136 

   
 
 
Deze munt, gevonden in het Sterrebos, is 
belangrijk als dateringselement voor de 
sokkels onder de steunberen langs de 
vroegere paardenstallen. Het geldstuk kwam 
vermoedelijk in de bodem terecht kort na de 
bouw van de sokkels onder de steunberen 
van het gebouw voorafgaand aan de paard-
enstallen. 
 
Deze oord stamt uit de tijd van graaf Karel-
Lodewijk-Albrecht De Thiennes (+1758) 
waarvan het onlangs gerestaureerde wapen-
schild is aangebracht op het oostelijk 
poortgebouw. 
 
 
Metaaldetectie 
 
In juli en augustus zijn Patrick en Dylan 
Vanwanzeele vooral in de zuidelijke gracht 
van de site in tien namiddagen op zoek 
gegaan naar metalen artefacten. Bij deze 
metaaldetectie troffen zij aan:  
  
- onderkant van een ontplofte grote bom en 
drie ontstekers 

- zeldzame kogels G. EGESTORFF LINDEN 
b/H Hannover (lees verder) 

- 3 mitrailleurkogels 

- 3 jachtgeweerkogels waarvan 2 van 
Belgische makelij 

- gesp van een Britse of Belgische soldaat 
(op riem van bepakking van tenue) 

- 15 kleine Duitse revolverkogels (1 van 
1918) kaliber 9mm 

- 18 ponder schrapnel (Engels met loden 
balletjes, oorspronkelijk 310 in zo’n tuig) 

- geleide band in rood koper voor een obus 
of schrapnel  

- vork en mes 

- 5 hoefijzers 

 

 
Patrick Vanwanzeele en zoon Dylan. (foto Jozef 

Goderis)

 
 



 

WAK 88 (2015) 167 

 

    
Patrick Vanwanzeele met vondsten tijdens een van de namiddagen metaaldetectie. 

(foto‘s J.Goderis) 

 

  
 

Britse vliegtuigbom van 20 pond Cooper bom uit W.O.I., 
eronder links een Duitse ‘Taube’, rechts een Belgische 

DBT granaat. (foto Jozef Goderis) 

Belgische granaat DBT, afgevuurd met een 
granaatwerper. (foto Jozef Goderis) 

 

 
 

De restanten van de Britse vliegtuigbom 
worden door DOVO omschreven als: “Dit was 
één van de eerste echte vliegtuigbommen. 
Voordien werden granaten geworpen en 
aangepaste artillerieprojectielen gedropt.” De 
Duitse ‘Taube’ wordt omschreven als: “een 
loopgraafmortier, dit zijn wapens, ontwikkeld 
om makkelijk inzetbaar te zijn in de 
loopgraven. Draagbaar en eenvoudig, dracht 
en doeltreffendheid waren ondergeschikt. Er 
zijn verschillende modellen hiervan, deze hier 
aangetroffen is de meest voorkomende”. 
Dank aan Francky Libbrecht, Dienst voor 

Opruiming en Vernietiging van Ontplof-
fingstuigen (DOVO). 
 
Naast Patrick en Dylan Vanwanzeele nam 
ook Jelle Angillis in september en oktober 
2015 enkele metaaldetectiebeurten voor zich, 
in totaal 7.  Hij bracht daarmee aan het 
oppervlak: 
 
- kogels van G. EGESTORFF met loden kop 
en koperen huls (zie verder) 

- bel en beslag van een deur 
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- naamplaatje met opschrift L. van der 
Straten Waillet (zie verder) 

- 18 hulzen van geweerkogels  

- ontstekers en twee ontplofte schrapnels  

 

Jelle Angillis aan het werk in de oostelijke gracht 

 

  

Vondsten uit W.O.I door Jelle Angillis. (foto’s 
J.Goderis) 

 

 

Met behulp van metaaldetectie vond Jelle 
Angillis bovenstaand metalen naamplaatje. 
De vraag die onmiddellijk rees, heeft dit te 
maken met W.OI? Betekent ‘Bon’ baron? En 
slaat de L tussen ‘Bon’ en ‘van der straten’ 
misschien op luitenant? In dat geval slaat de 
naam “van der Straten Waillet” mogelijks op 
een bekende adellijke familie waarvan een 
zekere Alphonse (1884-1964) luitenant was 

en uiteindelijk burgemeester werd in 
Westmalle. Zijn zoon François-Xavier werd 
minister, partijvoorzitter (CVP) en 
ambassadeur. 
 

 
Afbeelding uit het ‘Guldenboek der Vuurkaart 1933-

1934, p. 282’ 

 
Eén van de andere vondsten uit de 
metaaldetectie door Jelle Angillis was op 24 
september 2015 een Lange field Howitzer 
granaat 10,5 uit W.OI (identificatie door de 
ophalers van DOVO). Deze werd 
aangetroffen in de oostelijke gracht nabij de 
Moorseelse steenweg, Afmetingen van het 
springtuig: lengte 43cm, diameter 10,5cm. 
 
 

 
foto Herman Heyman
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Bakstenen structuur 
 
Een niet nader geïdentificeerde, grotendeels 
geïsoleerde bakstenen structuur werd 
opgegraven achter de gevel van een gebouw 
van 9,20m ten zuiden van de huidige ‘bistro 
Vespas’ en onder het huidig speelplein. Op 
basis van baksteenformaten en de aange-
brachte kalkpleister kan een datering in de 
17de-18de eeuw vermoed worden. 
 
 

 
Opgraving bakstenen structuur door H. Heyman en W. 

Hantson 

 
 

 
Bakstenen structuur  ±17de -18de eeuw. (foto Jozef 

Goderis) 
 

 

Zoetwatermossels  
 
Sedert begin september 2015 werd een groot 
deel van de vijver ten noorden en ten westen 
van het kasteel uitgepompt en afgedamd voor 
restauratie van de brug ten noorden van het 
kasteel. Zoals bij de vorige baggerwerken in 
2008 kwamen hier een groot aantal levende 
exemplaren van de zwanenmossels boven. 
(Marichal 2009, WAK 63,44) 
 

 
 
De zwanenmossel (Anodonta cygnea) is een 
van de zes grote inheemse zoetwater-
mossels. Ze behoren allen tot de familie van 
de Najaden. De zwanenmossel is de grootste 
van de zes, naast bv de vijvermossel en de 
schildersmossel. 
 
De zwanenmossel kan groeien tot een lengte 
van 20cm en meer en 15 jaar oud worden. 
Zijn leeftijd kan je bepalen door het tellen van 
het aantal zwarte banden op de schelp. Ieder 
zwarte band stelt immers een groei-jaar  voor, 
zoals de jaarringen van een boom. 
 
Zwanenmossels leven van plankton, algen en 
dode organische stof die ronddrijft in het 
water. Bij het ademen en eten kan een 
volwassen zwanenmossel enkele tientallen 
liter per uur filteren. Een gezonde 
zwanenmossel - populatie (tot 10 exemplaren 
per m²) draagt dan ook aanzienlijk bij tot de 
zuivering van het water waarin hij leeft. 
 
Een van de grootste nog levende exemplaren 
uit de kasteelvijver van het Sterrebos woog 
onlangs ruim 200 gram, lengte 14cm en 
breedte 8cm. 
De zwanenmossel en de schildersmossel 
werden in oorlogsomstandigheden (W.O. I en 
II) uit nood geconsumeerd (Mondelinge 
getuigenissen van bewoners langs de Mandel 
in Roeselare). Er bestaan echter geen 
historische bronnen waaruit blijkt dat 
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bewoners van het kasteel of omgeving daar 
ooit van gegeten hebben. Daarentegen zijn 
wel in het Genstse hiervan getuigenissen 
bekend (Demiddele 2009, WAK 61, 19-21). 
  

 
Deel van de rand van de kasteelvijver met op 1m² 

talrijke verspreide zwanenmossels. 
(foto’s Jozef Goderis) 

 
 
Zeldzame Duitse geweerkogels 
 
In de zuidelijke gracht werden aan de hand 
van metaaldetectie door Patrick en Dylan 
Vanwanzeele en wat later door Jelle Angillis 
een reeks Duitse geweerkogels 
bovengehaald van een zeldzame soort. In die 
zin dat volgens de jarenlang ervaren Patrick 
op de slagvelden rond Ieper nooit dergelijke 
kogels werden gevonden. De kogels met 
koperen huls en afgeplatte loden kop zijn 
vervaardigd in de tweede helft van de 19de 
eeuw in  Linden, (nabij Hannover) Duitsland 
door het bedrijf Georg Egestorff (o Linden 
07.02.1802 + Hannover 27.05.1868). 
 

Georg behoorde tot een industrieel 
familiebedrijf  van verschillende generaties 
dat te Linden en Hannover grote industriële 
bedrijven stichtte. Georg erfde de bedrijven 
van zijn vader. In 1835 stichtte hij een 
ijzergieterij en een machinefabriek die in 1846 
uitgroeide tot een locomotie-venfabriek. 
Achtereenvolgens kwamen daarbij een 
suikerfabriek, een chemisch bedrijf (soda), 
een ultramarijnfabriek en in Hannover een 
slaghoedjesfabriek. 
 

 
Boven: G EGESTORFF foto’s Jozef Goderis 

Onder: Linden b/H Linden bei Hannover 

 
De Egestorff – kogels gevonden op het 
kasteeldomein in de overvloei van de 
westelijke naar de zuidelijke gracht en ook in 
de zuidelijke gracht nabij de Moorseelse 
steenweg zijn te dateren in de tweede helft 
van de 19de eeuw (19B). (We vonden ook nog 
meer losse koppen en hulzen) 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeldzame Duitse kogels, G.EGESTORFF 
Linden b/H (bei Hannover).  
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Een stortlaag ten zuiden van de vroegere 
stallingen 
 
Begin augustus werd in de westelijke gracht 
op een tweetal scherven na praktisch geen 
aardewerk aangetroffen. Vanaf halfweg 
augustus echter konden we ten zuiden van de 
vroegere stallingen van het kasteendomein in 
het profiel van de westelijke gracht een 
stortlaag vrijmaken met heel wat interessant 
materiaal. Deze kon voor een groot deel 
onderzocht worden nog voor het machinaal 
graafwerk plaats vond, waarbij dat een 
bestaand pakket van pvc buizen werd 
aangevuld. 
 
De stortlaag bevatte een variatie aan puin van 
bouwkeramiek, dierenbotten, gebroken ven-
sterglas en wijnflessen, veel scherven van 
keukenaardewerk en zelfs een heuse ver-
brokkelde Duitse helm. 
 
Hieronder worden enkele voorbeelden op-
gesomd van het aldaar gevonden tafel-, 
keuken- en schenkgerei: 
 
 
Ringeloortechniek of slibdecoratie op een 
schotel met eenvoudig opstaande rand 
 

  
 
Een ringeloor is oorspronkelijk een afge-
zaagde koehoorn. In het smalste deel werd 

een rietstengel aangebracht waardoor het 
vloeibare slib naar buiten kon vloeien. Deze 
rietstengel diende als een soort tekenstift 
voor het aanbrengen van reliëfversieringen. 
Het  breedste deel van de ringeloor werd met 
kleipap gevuld. (2de helft van de 16de tot de 
17de eeuw). Enkele zeer waarschijnlijke sa-
menhorende scherven van een fragment van 
een dergelijke schotel met dit type decoratie 
werden er opgegraven. 
 
 
Melkteilen 
 

  
Er werden scherven gevonden van niet 
minder dan 10 verschillende exemplaren van 
melkteilen. Dergelijke teilen werden ook 
gebruikt voor de bereiding van kaas-
producten. 
 
 

  
Links bodemscherf met standvinnen van een 
melkteil en rechts een bodemscherf van een 
grape of kookpot (17de eeuw). 
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Majolica aardewerk, foto en tekening: Herman Heyman 

 

 
Majolica aardewerk 
 
Deze majolica-scherf afkomstig van een 
schaal werd gevonden op 28 september 2015 
ten noordwesten van het kasteel. Het betreft 
een zacht oxyderend gebakken aarde-
werksoort, in tegenstelling met veel andere 
majolica stukken is deze scherf zowel op de 
binnenzijde als op de achterzijde geglazuurd 
met een witte laag ondoorzichtig tinglazuur. 
Dit kan zowel craqueléglazuur zijn of het 
craquelé kan ontstaan zijn door verblijf in de 
bodem. 
 
Het voorwerp is gebakken op proenen 
(driehoekige stukken aardewerk die bij het 
bakken tussen het keramieken waar ge-
plaatst worden om alles op elkaar te 
stapelen). De kern toont een geelachtige klei. 
De rand vormt vermoedelijk een achthoek 
met zes korte zijden en twee lange, de bodem 
is cirkelvormig (diameter van ±15,5 cm). 
Majolica aardewerk is een luxegoed uit de 
16de  eeuw; deze vondst kan dan ook mo-

gelijks in verband gebracht worden met  het 
grafelijk bezit uit het kasteel.      
 

 
steengoed 

 
Steengoed  
 
Steengoed is hard aardewerk dat door het 
bakken op hoge temperatuur (1200 tot 1400° 
C) gedeeltelijk verglaasd en waterdicht wordt. 
Oorspronkelijk uit het Rijnland, later ook in 
Vlaanderen vervaardigd vanaf de 14de eeuw 
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tot de eerste helft van de 16de eeuw. De hier 
afgebeelde scherven zijn niet zo oud, eerder 
in de 18de eeuw of later. In totaal werden 34 
steengoed-scherven gevonden. 
 
Verder vondsten betroffen Oesterschelpen en 
enkele glasvondsten: 
 

 
Enkele glasvondsten, randen van twee 17de eeuwse 

wijnflessen. 

 
 

 
Oesterschelpen op fragment van een schaal in 

porselein. (begin 20ste eeuw, Art nouveau) 
foto’s Jozef Goderis.

 

Voorlopige besluiten 
 

 Het was eerder verrassend dat we funderingen uit de 16de -17de eeuw van onder de 
vroegere paardenstallen gedeeltelijk konden bloot leggen en identificeren aan de 
hand van iconografisch materiaal. 

 
 Zoals verwacht werden artefacten uit de conflict – archeologie (W.O.I en II) 

aangetroffen. Daarom werden vooraf twee ervaren metaaldetectoristen aangesproken. 
Het monument  in de Moorseelsesteenweg met de gesneuvelden van W.O .II en de 
getuigenis uit het oorlogsdagboek van Rumbeke in 1914-18 door pastoor Slosse 
spreken namelijk boekdelen.“Donderdagavond, ten 6, den 26 april 1917, hebben 
Engelschen luchtvliegers, omtrent 20 bommen of springkogels, zoo de Duitschen dat 
heeten, op het vliegveld rond het Roodhuis, willen werpen: 4 zijn er gevallen in de 
Sterre, of den kasteelhof, waar 4 zware boomen rat afgeslegen zijn”. Tot drie maal toe 
dienden we eerst de politie en daarna DOVO op te roepen voor opruiming en 
vernietiging van ontploffingstuigen. 

 
 Het was ook niet toevallig dat ten zuiden van de vroegere paardenstallen zes 

hoefijzers opdoken. Een ervan is van een speciaal type. (gesloten vorm). 
 

 In de stortlaag ten zuiden van de vroegere stallingen vonden we geen enkele scherf 
van grijs reducerend gebakken aardewerk (vervaardigd in een gesloten oven of in 
een zuurstofarme atmosfeer). Dit in tegenstelling met vroegere vondsten dichter bij 
het kasteel in 2008. Wel werd nu veel inheems oxiderend gebakken rood aardewerk 
(o.m. van melkteilen ) aangetroffen vanaf de 17de eeuw. 
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 De vondsten in deze stortlaag behoren tot een verstoorde context, o.m. door de 
vroegere aanleg van een reeks pvc-buizen. Maar de onderste lagen in het 
bestudeerde profiel (komt in het eindverslag) bevatten toch nog het oudste 
aardewerk. 

 
 Met de goede zorgen van Herman Heyman en in afspraak met de architect en de 

welwillende aannemers werden zoveel mogelijk oudere funderingen “in situ” bewaard. 
 

 De vondsten zullen in afspraak met Luc Glorieux in 2017 in het kasteel 
tentoongesteld worden in het laatste luik van de expo rond koning Albert I. 
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EEN 17DE EEUWS GOUDS PIJPJE UIT EEN OPGRAVING 

IN MOORSLEDE 

Jozef Goderis 

 

Enige tijd geleden vroeg Willem Hantson (Bie-Radar) mij naar de precieze datering en 

determinatie van een kleipijpje in 2011 opgegraven in Moorslede in de walgracht van de 

voormalige pastorij. Willem plaatste deze vondst in de Geuzenopstand, de 80-jarige oorlog 

(eind 16de – begin 17de eeuw). Naast dit pijpje doken uiteraard nog andere voorwerpen op. 

 

 

 

Beschrijving 

- ongerookt, witbakkend 

- geglad of geglaasd met een agaatsteen 

- op de steel vier lelies in ruit 

- radering op de steel 

- kleine kop of pijpenkop. De bovenkant 

ontbreekt. Daardoor kan een gebotterde filt of 

radering op de ketel niet worden afgelezen. 

Voor determinatie en datering ging ik te rade 

bij Ruud Stam, voorzitter van de 

Pijpelogische Kring Nederland. (P.K.N.) voor 

meer uitleg over dit Goudse pijpje. 

Hieronder volgt zijn antwoord: 

“Het betreft een uitzonderlijke pijp waarbij er 

wat discussie ontstond bij mijn collega’s van 

de PKN. 

De foto toont een steelfragment waarop de 

versiering aan de onderzijde is aangebracht. 

Dit is zeer ongebruikelijk en dus zijn er twijfels 

of de steel en ketel wel bij elkaar horen. 
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Hielmerk: IAB 

Op de onderste foto lijken steelfragment en 

kop ook los te liggen. Wat betreft de datering 

heeft Jan van Oostveen gekeken naar 

referentiemateriaal uit de periode 1650-1675. 

Deze dragen allemaal het merk IAB binnen 

een parelcirkel. Deze parelcirkel ontbreekt 

echter op het exemplaar van Moorslede. 

Daarom neigen wij ernaar om deze ketel 

recenter te dateren zo rond 1675-1700. 

Daarmee past deze pijp in de periode van Jan 

Arienz Block (hielmerk IAB) of zijn weduwe 

Geertje Direks van Neck waarover Bert van 

der Lingen  in het PKN-jaarboek 2013, p.125 

en volgende, schreef en waarvan bekend is 

dat voornamelijk naar de Zuidelijke 

Nederlanden verhandeld zou zijn. 

Daarmee is de ketel op zich dus toch niet 

onaardig.” 

 

Dank aan Willem Hantson voor het ter studie 

voorleggen van dit pijpje en om de precieze 

determinatie en datering door Ruud Stam 

(PKN). 

 

Referentie 
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REGISTRATIE 2-DAAGSE IN HET REGIONAAL 

ARCHEOLOGISCH MUSEUM VAN DE SCHELDEVALLEI 

(RAMS) 

Hendrik Hameeuw 
 
 
Sinds begin mei 2015 zit het Archeologisch Museum van de Scheldevallei te 
Waarmaarde (Avelgem) in een overgangsfase. Van bij de oprichting van het museum 
in 1996 heeft de V.O.B.o.W. de werking van dit museum, met studiecentrum en 
archeologisch depot, op zich genomen (De Cock 1996; De Cock & Martyn 2003; van 
Doorselaer & De Cock 2003-2004, 195-197). Het was met name mevr. Suzanne De 
Cock die hier als conservator het voortouw nam. Suzanne heeft al die jaren een groot 
aantal onderzoekers (zowel professionals als studenten) ter studie in de collectie 
ontvangen, ze organiseerde talloze lezingen, nam telkens met het RAMS deel aan de 
Open Monumentendag en Erfgoeddag en verzorgde de uitleen van archeologische 
objecten naar binnen- en buitenland. Met de lente van 2015 kwam een einde aan deze 
opdracht wat de vereniging meteen in de positie plaatste om nieuwe initiatieven rond 
de werking van het RAMS op te zetten.    
 

Opruiming 

Na bijna dertig jaar werking, met als 
gevolg een  cumulatie van archeologische 
collecties afkomstig uit geheel West-
Vlaanderen, de bewaring van verschil-
lende wetenschappelijke archieven en 
allerhande schenkingen waren de 
werkruimtes en het depot onder het 

museum dichtgeslibd. Tijdens de zomer 
van 2015 werd daarom met de oefening 
begonnen dit alles op te ruimen en te 
herschikken. Met enkele vrijwilligers en 
met de logistieke ondersteuning van de 
Gemeente Avelgem werden snel resul-
taten geboekt.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het RAMS herfst 2015 
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Opruiming in depot RAMS 22 augustus 2015 

Doorheen de jaren werd het gros van de 
archeologische vondsten systematisch  
samengebracht en bewaard in genum-
merde en gelabelde houten ‘fruitkratjes’. 
Dit voornamelijk omdat dergelijke bakjes 
stevig zijn, gemakkelijk kunnen worden 
gestapeld en mits de goede connecties 
gratis op de kop te tikken waren. In heel 
wat archeologische depots ten lande 
werden ze in die periode veelvuldig 
gebruikt. Doch na enkele decennia  waren 
deze niet meer  toereikend  en conform de  
nieuw ontwikkelde standaarden die 
binnen Vlaanderen en  vele andere delen 
van de erfgoedwereld voorgeschreven 
worden voor depotwerking en bewaring  
van archeologisch materiaal.2  Bij een 
telling aan het einde van de eerste 
opruimoefening klokte het RAMS af op 
1.215 van dergelijke opbergkratten en 
dozen.3 Het geeft meteen een duidelijk 
idee waar men met een herverpakkings-, 
registratie- en digitalisatieoefening komt 
voor te staat. 
 
Herverpakken, registreren, 
digitaliseren 
 
Daar de uitdagingen om het archeo-
logisch materiaal en de ermee samen-
hangende wetenschappelijke archieven 

                                                           
1 De V.O.B.o.W. bedankt hiervoor graag Evy en Sarah 

Cuypers, Hendrik Hameeuw, Schepen Tom Beunens 

en de technische diensten van de gemeente Avelgem. 

2 www.depotwijzer.be, deze website geeft een overzicht 

van de problematiek en de antwoorden die er recent in 

Vlaanderen binnen verschillende projecten uitgewerkt 

werden; dit met onder meer secties over depot 

te ontsluiten naar de normen van de 21ste 
eeuw niet gering zijn, werd in de loop van 
de zomer van 2015 door een ad hoc 
werkgroep met stakeholders van de 
V.O.B.o.W., de gemeente Avelgem, de 
projectvereniging Zuidwest en de UGent 
beslist om een testmoment te orga-
niseren. Dit moet het RAMS in staat 
stellen in te schatten welke inspanningen 
er minimaal nodig zijn om al het beheerde 
archeologisch materiaal binnen een nog 
nader te bepalen periode te verwerken. 
Op 4 en 5 november werd daarom door 
een achttal enthousiastelingen een 
registratie 2-daagse op poten gezet, 
gecoördineerd door Tijs De Schacht 
(coördinator erfgoed van Zuidwest). 
 

 
Voorbeeld van houten fruitkistje met archeologische 

context. 

 
De originele opbergkistjes bevatten zowel 
verwerkt archeologisch materiaal als con-
texten die zich nog in een fase van het 
verwerkingsproces bevinden. Deze 
laatste kunnen bijvoorbeeld bestaan uit 
contexten met al dan niet gereinigde 
objecten, van een vondsnummer in inkt 
voorzien werden, reeds omschreven 
werden of waarvan een deel door 
specialisten onderzocht werd. De meeste 
van deze verzamelde archeologische 

inrichtingsstrategieën, verpakkingsmaterialen en 

conservatiemogelijkheden.  

3 Voor enkele opgravingen werd reeds in het verleden 

het archeologisch materiaal in stevige standaard 

plastiek kisten geklasseerd en opgeborgen; het betreft 

een 150-tal stuks. 

http://www.depotwijzer.be/
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contexten komen uit vergunde opgra-
vingen, een kleine groep betreft 
gedeponeerde oppervlakte vondsten. Bij 
de vernieuwde registratieoefening wordt 
in de eerste plaats elke aangetroffen 
context in deze kistjes naar de mate van 
het mogelijk uniform benaderd. 
 

 
Herverpakte vondsten uit de deelcollectie ‘Kerkhove 

1996’. 

 
Het is de opzet om alles in het depot van 
het RAMS volgens de actuele normen en 
standaarden te bewaren en eveneens 
alles gestructureerd te kunnen ontsluiten 
en dus overzichtelijk raadpleegbaar te 
maken. Daarom wordt alles in de eerste 
plaats herverpakt. Elke scherf, elk 
grondstaal, elk object passeert zo de 
handen  van een deskundige.  Bij deze 
actie kent de depotwerker/archeoloog 
dan ook meteen de stukken toe aan één 
welbepaalde deelcollectie van het RAMS, 
bijvoorbeeld de opgravingen te ‘Kerk-
hove van 1989’. In diezelfde actie worden 
de verschillende stukken uit éénzelfde 
context beschreven door er bijvoorbeeld 
een materiaalcategorie, datering of 

objectomschrijving aan toe te voegen. 
Niet voor alle contexten of stukken is een 
dergelijke beschrijving en indeling in 
vooraf gedefinieerde categorieën mo-
gelijk.  
 

 
Een selectie van artefacten en/of contexten werden 

ook fotografisch geregistreerd en gelinkt aan de 
database: RAMS 0177 – 94KER. 

 
Uiteindelijk wordt alles ingevoerd in de 
erfgoedcollectiebank – een software ma-
nagementsysteem van Adlib – dat onder 
meer ook in Zuid-West-Vlaanderen 
gebruikt wordt voor erfgoedcollecties. 
Deze aanpak moet het mogelijk maken 
om de archeologische collecties bewaard 
in het RAMS, samen te onderzoeken, 
consulteren en ontsluiten met andere col-
lecties uit West-Vlaanderen.  
 
In de komende weken en maanden zal de 
ervaring die opgedaan werd tijdens deze 
registratie 2-daagse meegenomen 
worden om in te schatten hoe deze 
oefening naar het volledige depot van het 
RAMS uitgerold kan worden. Naar 
iedereen die hier hun schouders 
onderzetten, nogmaals: hartelijk dank!   

Referenties  
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Archeologie te Kijk 3). 
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Herverpakking, identificatie en schriftelijke registratie van archeologische vondsten en deel-collecties in het 

RAMS, in actie (van links naar rechts): Maxime Poulain, Sibrecht Reniere, Davy Herremans, Tijs De Schacht. 

 

 
Identificatie, beschrijving en digitalisatie van het archeologisch materiaal, in actie: Evy Cuypers en Tijs De 

Schacht. 
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Lien Lombaert voert de identificaties en beschrijvingen van het archeologisch materiaal in, in het informaticasysteem Adlib. 

 

 
Zicht op een deel van het archeologisch depot van het RAMS met de situatie aan het einde van de 2-daagse, rechts de 

opgestapelde ‘appelsien’-kistjes, links de 7 nieuwe standaard opbergboxen met daarin het herverpakte en gedigitaliseerde 
materiaal. 
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HOOG GEMIKT IN DOUAI 
 

Jozef Goderis 
(tekst en foto’s) 

 

Zondag 27 september 2015. 65ste V.O.B.o.W. excursie. Onze 21 deelnemers zijn allen stipt op 
de afspraak op het pleintje in Rumbeke en aan de Nieuwpoortstraat in Kortrijk. Zij komen uit 
Ardooie (1) Izegem (2) Pittem (2) Roeselare en Rumbeke (14) en Kortrijk (2). We verwelkomen 
iedereen  en speciaal de twee dames die voor het eerst een V.O.B.o.W. excursie meemaken. 
 
Na een anderhalf uur bustrip belanden we op 
de afspraak bij onze gids Jacinthe François, 
aan de ingang van het belfort van Douai. Zij 
leidt ons eerst naar het stadhuis. 
 

 
Gids Jacinthe geeft toelichting voor het stadhuis 

 
Stadhuis 
 
De oudste constructie dateert, evenals het 
belfort, van 1380. Het stadhuis werd later 
grondig aangepast in 1471 en 1873 en zelfs 
helemaal herbouwd in de 18de en 19de eeuw. 
Alleen de kapel en de gotische zaal zijn nog 
oorspronkelijk. De lakenhal bestaat uit twee 
zalen met kalkstenen spitsbogen die rusten 
op een centrale pijler. In de gotische zaal 
waar nu de gemeenteraadzittingen plaats 
grijpen, bemerkten we een schitterende 
monumentale schoorsteen  met een 
renaissancemantel waarop het wapenschild 
van keizer Karel (1545) is aangebracht. In de 
chapelle Saint-Michel  uit 1475 prijkt een 
spiraalvormige zuil, uit één steen gekapt, van 
meer dan 6m hoogte. Daarop rusten de 
spitsbogen. De salon Blanc doet nu dienst als 
trouwzaal. Het podium en de stoelen zijn in 
een merkwaardige retro-stijl aangebracht. 
Het decoratieve houtwerk dateert uit de 18de 
eeuw. De feestzaal met centraal een enorme 

luchter, is 19de eeuws. Tijd voor het bezoek 
aan het belfort. 
 
Belfort  
(een van de mooiste van Frans-Vlaanderen) 
 
Een prachtig voorbeeld van burgerlijke gotiek 
aan het eind van de 14de eeuw. De toren is 
ongeveer 50m hoog. Zo beschreef Victor 
Hugo het belfort: “een leien dak, kleine 
raampjes, een windwijzer, op de vier hoeken 
een torentje en op de spits een ronddraaiende 
leeuw met vlag in zijn poten. Vanuit dit leuke 
levendige geheel weerklinkt de beiaard”. Niet 
iedereen leek fit genoeg om de 196 treden 
van de toren te beklimmen. 16 leden van onze 
groep raakten toch tot boven bij de beiaard.  
 

 
Bovenop de toren zicht op de beiaard 

 
Enkelen trokken toch mee tot op de eerste 
verdieping waar een mooie maquette werd 
voorgesteld door onze gids Jacinthe. Op de 
hoogste verdieping kregen we een 
schitterend zicht op de stad. Boven hangt een 
zware klok van 5,5 ton naast 62 kleinere 
klokken. De beiaard wordt bespeeld met 61 
toetsen. Voor het eerst in de geschiedenis 
van onze 65 V.O.B.o.W. excursies hebben 
we zo hoog gemikt. 
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Au temps des cerises 
 
Op de Place d’ Armes krijgen we een 
verzorgd 3-gangen middagmaal opgediend. 
De uitbaters deden hun uiterste best om het 
ons zo aangenaam mogelijk te maken. Een 
aanrader om wel eens terug te keren. 
 
Nieuw museum Arkéos 
 
Eigenlijk is het museum gebouwd op een 
archeologische site, gelegen langs de rivier 
de Scarpe. Aan de ingang ligt een 15de 
eeuwse dakpannenoven onder een glazen 
bedekking. Wij wijzen er even op dat we In 
Roeselare een Gallo-Romeinse dakpan-
nenoven uit de 2de eeuw hebben opgegraven, 
uniek voor West-Vlaanderen en ver 
daarbuiten. Onze vraag voor reconstructie of 
hiervan een vaste archeologische ten-
toonstelling te voorzien in Roeselare, werd 
reeds 30 jaar lang verwezen telkens naar een 
volgende legislatuur, maar steeds zonder 
gevolg. 
 

 
Bezoek met gids (derde van links) aan het museum 

Arkéos 

 
Het nieuwe archeologisch museum Arkéos 
werd geopend in het najaar van 2014.  
Wat belooft dit splinternieuw museum? Een 
grote reis in het archeologisch patrimonium 
van Noord-Frankrijk. 
 
Een aanvulling eigenlijk van museum en park 
met archeologische reconstructies gewijd 
vooral aan de middeleeuwen, bijzonder 
vruchtbaar aanwezig in deze regio. Museum 
en park zetten een nieuw en levendig portret 
op van het geheel van dit gebied. 
 

Archeologisch park 
 
In de komende jaren komen hier zoals in 
Guédelon (Bourgondië) geleidelijk aan 
reconstructies van oude gebouwen op basis 
van funderingen en vondsten aangetroffen bij 
archeologisch onderzoek: een feodale motte, 
een abdij en een haven. Ontwerpmaquettes 
zijn nu reeds voorgesteld in het nieuw 
museum. Het park wordt ingeplant op de 
linkeroever van de Scarpe en zal op zijn 
geheel gericht zijn op de middeleeuwen en in 
het bijzonder op de vroege middeleeuwen 
van de 6de tot de 11de eeuw. 
 
Drie middeleeuwse ensembles zullen in de 
toekomst worden gereconstrueerd: 
 
1. een dorpsbezetting van rond 900, van het 
type portus met winkeltjes met in- en uitvoer 
van producten. De reconstructies zullen 
bestaan uit zes tot acht percelen met 
woningen, ateliers van de ambachtslui, 
schuren en opslagplaatsen zoals  ze werden 
teruggevonden in de “Fonderie” van Douai. 
Op deze locatie zal men ruimte scheppen 
voor animaties en demonstraties voor 
experimentele archeologie. 
 
2. een feodale motte heropgebouwd op basis 
van meerdere archeologische plannen uit 
regionale opgravingen. De motte zal omringd 
worden met een gracht, een houten toren en 
een donjon. De motte zal voorzien worden 
van een opperhof en een neerhof. Het 
neerhof krijgt twee schuren, een kapel en 
enkele artisanale ateliers. 
 
3. een kerk en een Karolingische abdij van 
rond 750-850 na Chr., gebaseerd op 
opgravingen van een abdij in Wandignies –
Hamage (Nord) in de omgeving van Douai. 
Daarrond  wordt een tuin aangelegd. Ziedaar 
wat de toekomst zal bieden. Hoewel het 
archeologisch park reconstructies zal 
bevatten uit de middeleeuwen  toont het 
museum allerlei voorwerpen uit diverse 
vroegere perioden. b.v. Prehistorie: 
 

- chopping tools ( + 450.000 jaar oud) 
(Paleo). 
- kleinere mesolithische 
silexbewerkingen 
- gepolijste bijlen, pijlpunten en een 
grote polijststeen uit het neolithicum 
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Einde Gallische tijd:  (1ste eeuw vóór Chr.) De 
schat van Sin-le-Noble (Nord), een torque 
(collier) en 17 gouden muntstukken Ro-
meinse periode: dolia (voorraadpotten), 
mortaria (wrijfschalen) en een fraai ensemble 
terra sigillata (luxeaardewerk). 
 
Merovingisch: mantelspelden, een scra-
masax (7e  eeuws zwaard) en een francisca 
(werpbijl), aardewerk (misbaksels), keramiek 
uit de Merovingische necropool van Quiéry-la 
Motte (Pas de Calais).  
2de helft 13de eeuw: kruik in hoog versierd 
aardewerk en uit de 14de eeuw: een 
ruiterfiguur in lood. 

 
Een modern archeologisch museum, interes-
sant voor wie  voor het eerst met deze 
materie kennis maakt maar ook voor de reeds 
lang ingewijde amateur-archeologen. Zowel 
onze geïnteresseerde buschauffeur “Carolus” 
(zoals hij zichzelf noemt) als alle leden van 
ons gezelschap leken na deze excursie heel 
tevreden. 
 
Dit bezoek werd ons eerder aanbevolen door 
journalist Brecht Thiers uit Kortrijk en door 
Mevrouw Delcourt-Vlaminck, conservator 
van het archeologisch museum in Doornik.

 
 

 
Groepsfoto van de deelnemers voor het museum Arkéos 
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ARCHEO IN DE PERS  

      
 

 
Samenstelling: Jozef Goderis met medewerking van Christ Naert, Hendrik Hameeuw 
 
Binnenland: Antwerpen, Avelgem-Kerkhove,  Beveren-Roeselare (2), Brugge, Brussel 2), 
Hamont, Ieper, Kemmelberg, Mechelen, Mesen, Ninove, Vlaanderen, Waasland, Wolversem. 
 
Buitenland: Amarna (Egypte), Amsterdam, Berkeley, China, Durrington Walls, Egypte, 
Griekenland (2),Italië, India, Johannesburg,  Magdala (Israël), Mexico (2), Oregon, Pompeii, 
Stonehenge (2), Syrië (2), Zuid Afrika. 
 
 

juli 2015 
 
93. (mmr): Archeologen ontdekken sporen uit 
de steentijd. 
Het archeologisch onderzoek op het 
toekomstige bedrijventerrein Beveren-
Krommebeek in Roeselare is afgerond. 
Archeologen stootten er  op sporen die 
teruggaan tot in de midden steentijd (ca 
10.000 - 5.000 v. Chr.). 
“We kunnen met zekerheid zeggen dat men 
op die locatie meer dan 1000 jaar aan 
landbouw heeft gedaan. We stootten op 
meerdere restanten van boerderijen” vertelt 
Willem Hantson, stafmedewerker archeologie 
bij 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 
afbakenden. Ook de historische hoeven die 

zich vandaag nog bevinden langs de 
Vloedstraat, getuigen van die landbouw-
traditie. 
 

 
 
Maar de archeologen troffen ook heel wat 
oudere sporen aan, zoals woningen uit de 
Romeinse periode, enkele Romeinse 
crematiegraven en een bronzen munt uit de 
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tweede eeuw na Chr. De oudste sporen gaan 
terug tot in de midden steentijd (ca.10.000 – 
5.000 v. Chr.). Het gaat om bewerkte stukken 
vuursteen die als werktuig werden gebruikt. 
Zo werden ook een aantal pijlpunten 
gevonden, die wijzen op jachtactiviteit.  
 
Ook de Kromme beek werd onderzocht. “Het 
verzamelde plantenmateriaal zal de archeo-
logen in staat stellen om het landschap te 
reconstrueren door de tijd heen” zegt Willem 
Hantson. Aan het einde van W.O.I vormde 
deze beek trouwens het decor voor een 
slagveld, toen de Franse soldaten Beveren 
van de Duitsers hebben bevrijd.  Meerdere 
bomkraters en stukken munitie herinneren 
daaraan, net als een geweer dat naast een 
van de boerderijen werd gevonden.  
DS. do.16.07.15 p.31 
 
94. Sels G.: Nog meer schatten in wrak van 
Lord Elgin 
Lord Elgin nam nog meer mee uit 
Griekenland dan alleen de Elgin Marbles. 
Dat blijkt uit archeologisch onderzoek van het 
scheepswrak Mentor. De Mentor had 16 
kratten met marmeren kunstvoorwerpen aan 
boord toen het schip in 1802 water maakte. 
Het had een lading bij uit Athene, in opdracht 
van Thomas Bruce, de Britse graaf van Elgin. 
De kapitein probeerde nog het Griekse eiland 
Kithira te bereiken, maar voor de haven van 
Avlemonas sloeg het te pletter tegen de 
rotsen. Lord Elgin was zich bewust van de 
waarde van zijn lading. In allerijl stuurde hij 
een reddingsploeg uit die de kisten kon 
recupereren. Toen de Lord in financiële 
moeilijkheden raakte, was hij genoodzaakt ze 
in 1816 te verkopen aan de Britse regering. 
Sindsdien staan de zogenaamde Elgin 
Marbles te kijk in het British Museum.  
DS vr. 31.07.15 D5 
 
augustus 2015 
 
95. Sels G.: Wie betaalt voor erfgoed in onze 
bodem? 
Om te verhinderen dat er archeologisch 
erfgoed aan diggelen gaat bij het bouwen, zijn 
in sommige zones eerst opgravingen ver-
plicht. Particulieren kunnen daar binnenkort 
een tegemoetkoming voor krijgen, bouw-
bedrijven niet. “De overheid schuift wel veel 
door naar de gebruiker”.  

Sinds 2010 zijn er in Vlaanderen geregeld 
opgravingen. Dat jaar is het verdrag van 
Valletta bij ons geratificeerd. De overeen-
komst neemt het behoud en beheer van het 
archeologisch erfgoed ter harte. Ze is 
gebaseerd op het principe dat ”de verstoorder 
betaalt”. 
Niet iedereen die een huis bouwt, moet eerst 
archeologen inhuren. Dat geldt alleen voor 
percelen van meer dan 1000 m². Ook in 
archeologische zones is het verplicht. De 
overheid heeft er 58 aangeduid, vooral in 
historische stadskernen zoals Mechelen en 
Antwerpen, maar ook in Hamont, Mesen en 
Ninove.  
Alleen particulieren, verenigingen of kleine 
ondernemingen kunnen een premie krijgen. 
Er zit een forfait op het bedrag, en het wordt 
afgetopt op 40.000 euro. Minister van 
onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) 
maakt voor de premies een pot vrij van twee 
miljoen euro. 
DS do. 06.08.15 D5 
 
96. (eb) Colosseum krijgt een nieuwe vloer. 
De minister van Cultuur van Italië reserveert 
18,5 miljoen euro voor een nieuwe houten 
vloer in het Colosseum.  Sinds juli 2013 is er 
een allesomvattende restauratie van het 
Colosseum aan de gang. Niet met het geld 
van de overheid, maar met het geld van de 
Italiaanse ondernemer Diego Della Valle, 
CEO van het luxe schoenenmerk Tod’s. Die 
stelde een budget van 25 miljoen euro ter 
beschikking. Met dat geld krijgt het gebouw uit 
de eerste eeuw n. Chr. een opfrisbeurt en een 
nieuw bezoekerscentrum.  
DS vr. 07.08.15 D4 
 
97. (isg): Romeinse aanlegkade ontdekt op 
Tour & Taxis 
Op de site van Tour & Taxis in Brussel is een 
houten aanlegkade gevonden uit de tweede 
of derde eeuw. “De kade voorheen nog niet 
bekend, lag langs een voormalige arm van de 
Zenne” zegt Ann Degraeve van het 
departement Archeologie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. “Het is een belang-
rijke vondst, ze bewijst dat er in de Romeinse 
tijd bewoning was in bepaalde zones van 
Brussel, zij het niet dermate zoals in 
Tongeren.”  
 
Eerder werden in het Brussels gewest enkele 
geïsoleerde vondsten gedaan uit de 
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Romeinse periode, zoals munten, tegels en 
dakpannen. Er werden ook resten van “villae” 
of grote boerderijen gevonden in Anderlecht.  
De vondst gebeurde per toeval op de 
bouwwerf voor “De Meander”, het Vlaams 
Administratief Centrum dat in 2017 opengaat 
op de site. 
 

 
 
De archeologen hebben in samenspraak met 
de bouwheer besloten om de hoop uitge-
graven aarde niet meteen te verplaatsen, 
maar in kleine volumes te bekijken. “We 
vermoeden dat er nog een deel van de kade 
zal bovenkomen”. De werf kan op 7 augustus 
weer open gaan. 
DS vr.07.08.15 D4 
 
98. iStock: Woon jij in een archeologische 
zone? 
In Vlaanderen zijn tot nu toe 58 historische 
stadskernen afgebakend. Later volgen er nog 
andere zones, zoals dorpskernen. 
 
Het is niet verwonderlijk dat de hele stadskern 
van Brugge wordt ingekleurd als archeo-
logische zone. “ Dit is niet zonder belang bij 
de behandeling en beoordeling van steden-
bouwkundige aanvragen” stelt schepen van 
ruimtelijke ordening Franky Demon (CD&V). 
Binnen bepaalde criteria zal er een 
archeologienota bij de stedenbouwkundige 
aanvraag moeten worden toegevoegd. De 
archeologienota wordt opgesteld door erken-
de archeologen en moet bekrachtigd worden 
door de Vlaamse Overheid. Praktisch zal dit 
betekenen dat er een bekrachtigde archeo-
logienota moet toegevoegd worden bij de 
stedenbouwkundige aanvraag. Het gaat 
hierbij wel enkel om percelen met een totale 
oppervlakte van de kadastrale percelen 
300m² of meer.  
De Streekkrant  woe.12.08.15 p.16 
 

99.(dka): Graf Toetanchamon lijkt “Indiana 
Jones” in het echt.  
Een Britse onderzoeker denkt een geheime 
doorgang gevonden te hebben in de 
graftombe van farao Toetanchamon. Die zou 
leiden naar het graf van diens moeder, 
Nefertiti. Bijna 100 jaar na de ontdekking van 
het graf van Toetanchamon blijft de tombe 
haar geheimen onthullen. De Britse archeo-
loog Nicholas Reeves heeft de muren van de 
graftombe gescand en vond er mys-
terieuze  lijnen. Dat zouden de contouren zijn 
van twee doorgangen: de ene naar een 
voorraadkamer, de andere naar het graf van 
koningin Nefertiti, de vermeende moeder van 
Toetanchamon. 
Reeves stelt dat het graf van Toetanchamon 
relatief klein is voor een farao: wellicht diende 
het als voorportaal van het graf van zijn 
moeder. Toen de farao onverwacht jong stierf 
– slechts enkele jaren na de dood van 
Nefertiti – zou de ruimte zijn omgebouwd tot 
zijn graf”. 
De laatste rustplaats van Nefertiti bleef tot nu 
toe altijd onbekend. Nefertiti is een van de 
beroemdste Egyptische vrouwen uit de 
klassieke (red. of beter Faraonische) 
Oudheid, bekend om haar grote schoonheid. 
Ze was de koningin van de 18de Dynastie van 
Egypte en heerste aan de zijde van 
Achnaton. Vraag is nu of de Egyptische 
autoriteiten willen meewerken en meer 
onderzoek in het graf zullen toestaan.  
HNB woe. 12.08.15 p.13 
 
100. Schelstraete I: Wat ligt er achter het graf 
van Toetanchamon? 
Volgens een Britse archeoloog heeft het graf 
van Toetanchamon nog lang niet al zijn 
geheimen prijs gegeven. Nicholas Reeves, 
die o.m. verbonden is aan het Metropolitan 
Museum in New York, denkt dat er twee nog 
niet ontdekte ruimtes achter het graf liggen. 
Een daarvan zou het graf kunnen zijn van 
koningin Nefertiti, de stiefmoeder van 
Toetanchamon. Op 3D-scans zijn onder de 
muurschilderingen de contouren te zien van 
een kleine deur in de achterste muur van de 
grafkamer en een deur in de rechtermuur die 
groot genoeg is om een gang te verbergen. 
Zo’n gang leidt naar het graf, denkt Reeves. 
 
Professor Harco Willems van de KU Leuven 
zegt dat Reeves gedetailleerde zwart-wit 
scans toont die de muren in reliëf weergeven. 
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Vage contouren en texturen kunnen 
dichtgemaakte en bepleisterde deuropening-
en zijn. Dat procedé is bekend uit andere 
graven. Maar of ze nu meteen naar een 
kolossaal graf leiden, is voor de muziek 
uitlopen. 
 

 
De hypothese naar Nicholas Reeves’ scans (© Theban 

Mapping Project.) 

 
Prof. H. Willems: ”Ik ken geen koninklijke 
tomben waar je via een grafkamer naar de 
andere loopt.”. Willems en zijn team zijn actief 
geweest in Amarna, waar ze o.m. de 
steengroeven in kaart brachten die nodig 
waren om op 15 jaar tijd een nieuwe 
hoofdstad te bouwen. 
“We hebben daar wel wat dingen uit die tijd 
gevonden, o.m. een inscriptie die bewees dat 
Nefertiti minstens vier jaar langer met 
Achnaton heeft geregeerd dan tot dan werd 
aangenomen. Maar  er is veel dat we nog niet 
over haar weten: elke opheldering is welkom”. 
DS woe. 12.08.15 D4. (Lees ook nr 99 
hierboven). 
 
101. (SL) Meer dan duizend jaar landbouw in 
Beveren 
Archeologen hebben hun onderzoek op het 
terrein langs de Ring en de Beversesteenweg 
afgerond. Uit de resultaten blijkt dat er al meer 
dan 1000 jaar landbouwactiviteit is in 
Beveren- Roeselare.  
In samenwerking met de stad Roeselare zal 
de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) 
instaan voor de ontwikkeling van het 
bedrijvenpark Beveren-Krommebeek. Het 
toekomstige bedrijvenpark, dat gelegen is 

langs de ringweg R32 en de Bever-
sesteenweg, beslaat een oppervlakte van 
bijna 50ha. Voorafgaand aan de ontwikkeling 
van de gronden werd er de in de voorbije 
maanden een archeologisch onderzoek uit-
gevoerd. 
 
Bevindingen (mededelingen Willem Hantson 
– Bie Radar) 
- reeds meer dan 1000 jaar wordt er in 
Beveren aan landbouw gedaan. 
- er werden twee woningen met enkele 
bijgebouwen gevonden uit de Romeinse tijd. 
- daarrond lag een bos van waaruit houtskool 
werd geproduceerd voor metaalbewerking en 
verwarming. 
- de oudste sporen dateren uit de IJzertijd (8ste 
tot 1ste eeuw v. Chr.) 
- vuursteenbewerking uit de nieuwe steentijd 
(5000-2000 v. Chr.) 
- onderzoek van het plantenmateriaal uit de 
Krommebeek met het doel het landschap te 
reconstrueren doorheen de tijd 
- restanten die verwijzen naar het einde van 
WOI toen de Fransen Beveren hebben be-
vrijd van de Duitsers.  
Krant van West Vl. De Weekbode vr. 14.08.15 
(lees ook in dit nummer knipsel nr 93). 
 

 
foto Christ Naert 

 
102. (belga) IS vernietigt eeuwenoud klooster 
De terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) 
heeft in Centraal-Syrië  het eeuwenoude 
christelijke Mar Elian-klooster verwoest. Op 
het internet werden beelden geplaatst van de 
extremisten die met bulldozers het historisch 
belangrijk gebouw slopen in Al-Quaryatayn, 
een stadje op 40 km ten zuidoosten van 
Homs. Het klooster dateert uit de vijfde eeuw 
n. Chr. 
DS weekend 22-23.08.15 p.30 
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103. Kerknet: Eeuwenoud klooster van Mar 
Elian met de grond gelijk gemaakt. 
Bulldozers van Islamitische Staat rijden 
droom van hoopvolle toekomst in puin. Al-
Quaryatayn is een stad ten zuidoosten van 
Homs en ten noordoosten van Damascus. De 
regio is een van de bakermatten van het 
monastieke leven in Syrië. Door de eeuwen 
heen bleef de stad een belangrijk christelijk 
centrum, tot de komst van IS. Op dat moment 
woonden er nog naar schatting 1400 Syrisch-
orthodoxe christenen en 400 Assyrische 
katholieken. Wie geluk had, ontkwam nog net 
voor de intocht van IS. Honderden gezinnen 
zijn in het beste geval ontvoerd. 
 

 
 
Het klooster van Mar Elian dat rondom een 
oase werd gesticht, had bijzonder nauwe 
banden met het klooster van Mar Musa al 
Habashi, dat door de Italiaanse jezuïten en 
KU Leuven ere doctor pater Paolo Dall’Oglio 
werd hersticht. De Italiaan nam het initiatief, 
vanuit zijn belangstelling voor de Arabische 
wereld en het verlangen om de dialoog en 
verstandhouding tussen christenen en mos-
lims te bevorderen. Dall ‘Oglio zelf werd in 29 
juli 2013 in de stad Rakka ontvoerd, toen hij 
probeerde te bemiddelen tussen verschil-
lende rebellenfracties. Sindsdien werd niets 
meer over hem gehoord en wordt gevreesd 
dat hij zoals tienduizenden andere onschul-
dige burgers is vermoord. 
 
De Syrisch-katholieke priester Jacques Mou-
rad, de overste van het  klooster van Mar 
Elian, werd op zijn beurt op 21 mei door 
islamisten ontvoerd. Net als het klooster van 
Mar Musa, bood ook Mar Elian de voorbije 
jaren onderdak aan honderden Syrische 
burgers, zowel moslims als christenen, die op 
de vlucht waren voor het geweld.  
Kerknet vr. 21.08.15 
 

104. Kerknet: Priester en archeoloog doen 
belangrijke vondst in Magdala. 
De katholieke priester Juan Solana en de 
Israëlische archeoloog Arfan Najar hebben 
een antieke synagoge uit de eerste eeuw 
opgegraven in Magdala, in het noorden van 
Israël, in de stad waar Maria Magdalena 
woonde. Solana ontdekte er zes jaar geleden 
bij toeval de ruïnes. Hij had het stuk grond 
aangekocht om er een bezinningshuis te 
bouwen. De Israëlische wet vereist dat er 
eerst opgravingen plaats vinden voordat de 
bouw kan beginnen. 
Samen met het antieke gebedshuis werd 
door een team van archeologen ook  een 
altaar of “bimah” blootgelegd, dat tot “steen 
van Maria Magdalena” werd omgedoopt. 
Maria Magdalena, die hier volgens de 
Bijbelse overlevering woonde, was de enige 
getuige van de verrijzenis van Jezus Christus. 
Het altaar bevat een afbeelding van een 
menora of zevenarmige kandelaar. Het is de 
eerste keer dat zo’n afbeelding in steen buiten 
Jeruzalem wordt ontdekt. 
Op de archeologische site werden ook een 
mozaïeken vloer, fresco’s, verschillende 
munten en potten en potscherven ontdekt. 
Kerknet vr. 21.08.15 
 
105. Storme, B: Romeinse weg ontdekt in 
Kerkhove 
In Kerkhove, een deelgemeente van Avel-
gem, hebben archeologen van de UGent en 
het bedrijf Gate Archeology een Romeinse 
weg blootgelegd. De vondsten werden 
gedaan bij een archeologisch vooronderzoek 
voor de bouw van een nieuwe stuw. Het 
terrein dat werd afgegraven is ongeveer 
8500m² en wordt  tot 8m diep gegraven. 
Daarmee is het onderzoek ongezien in 
Vlaanderen. Met resultaat. In de top van de 
veenlaag vonden archeologen een goed 
bewaard wegdek met houten beschoeiing uit 
de Romeinse periode. Daarlangs troffen de 
archeologen resten van dierlijke kadavers 
aan. 
Het is de eerste keer dat in Vlaanderen een 
Romeinse weg in natte context onderzocht 
kan worden. Doordat de weg in over-
stromingsklei lag, zijn de resten intact 
bewaard, wat uiterst uitzonderlijk is.  Nog 
dieper trof het team resten aan van 
prehistorische kampen van jager-ver-
zamelaars, voorlopig gedateerd tussen 
ongeveer 9000 tot 6000 vóór Chr. Bij de 
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vondsten bevinden zich allerlei stenen werk-
tuigen, waaronder pijlbewapening, verkoolde 
voedselresten en dierlijk slachtafval. De 
onderzoekers verwachten dat ze nog meer 
zullen vinden. Het onderzoek zal ongeveer 
anderhalf jaar in beslag nemen. Op OMD, 13 
september kon het grote publiek een kijkje 
nemen.  
Focus & WTV. 
 

 
 
106. (belga) Offermuur Azteken ontdekt. 
Twee meter onder de grond van Mexico-stad 
hebben archeologen een griezelige vondst 
gedaan. Ze ontdekten een muur met inge-
slagen schedels uit de tijd van de Azteken, 
stoffelijke overschotten van mensenoffers.  
Gezien de ligging moet aangenomen worden 
dat dit de belangrijkste “Tzompantli” of 
dodenmuur van de voormalige hoofdstad van 
het Aztekenrijk moet geweest zijn, zei de 
archeoloog Eduardo Matos Moctezuma. 
De experten rekenen op nog meer vondsten 
in de omgeving. Na de eerste fase, tussen 
februari en juni, worden de opgravingen voort 
gezet. Mexico-stad ligt vlak tegenove de 
ruïnes van het vroegere Tenochtitlan.  
DS Cultuur en media C4. e. 23.08.15 

106. Van Dooren P.: Stonehenge binnenkort 
klein bier in vergelijking met “Superhenge”. 
Durrington Walls, een nog grotere ring-
vormige structuur op 3 km van Stonehenge, 
was veel meer dan een aarden wal die nu nog 
over schiet. Er zitten ten minste honderd 
reuzenstenen à la Stonehenge onder de 
grond. 
 

 
Zo moet ‘Superhenge’ er ooit hebben uitgezien. 

(Boltzmann Instituut) 

 
Een jaar geleden meldden Marc Van 
Meirvenne en collega’s van de UGent dat ze 
in Stonehenge zeventien nieuwe monumen-
ten hadden ontdekt, met een toestel dat ze 
hadden ontwikkeld dat in staat was om de 
“rotzooi” van blikjes, kroonkurken en ander 
afval van de hippiefestivals uit de jaren 
zeventig en tachtig te negeren. Zo konden ze 
zien wat daaronder nog verborgen lag. Onder 
Durrington Walls, de grootste bekende 
prehistorische  cirkel ter wereld, vlak bij de 
beroemde steenkring van Stonehenge, 
vonden ze een 300m lange rij van putten, 
waarin ooit “meer dan 50” staande stenen 
stonden. 
 
Vincent Gaffney is de projectleider van het 
“Stonehenge hidden landscape project”. Hij 
huurde de Gentse onderzoekers in. In een 
interview met de BBC meldt hij dat er meer 
dan 100 stenen onder de grond zitten, die 4,5 
m hoog zijn, en ongeveer 4500 jaar geleden 
werden geplaatst. Ze zitten 1m onder de 
grond. De onderzoekers denken dat er 200 
kunnen zijn. Heel wat meer dan de 90 die van 
Stonehenge bekend zijn. 
Durrington Walls is reeds 200 jaar bekend, 
maar alleen als geërodeerde stukken wal met 
een gracht aan de binnenkant. Daarom heeft 
het nooit de aandacht gekregen, die het vijf 
keer kleinere Stonehenge, 3 km verder. 
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Sommigen nemen al de naam ”Superhenge” 
in de mond. Er zijn nog geen stenen opge-
graven, maar de onderzoekers nemen aan 
dat ze bestaan uit lokale zandsteen. 
In Durrington Walls zijn de stenen ooit omver 
geduwd en is er een aarden wal overheen 
aangelegd. Een henge is trouwens zo’n 
ringvormige aarden wal. Niemand weet 
waartoe die henges dienden, tenzij dat het 
geen verdedigingswallen waren, want de 
gracht ligt langs de binnenkant.  
Gaffney:” Dat de stenen van Durington Walls 
omgegooid werden, suggereert de hypothese 
van een maatschappelijke verandering. De 
wal ligt in de lijn met de zon tijdens de kortste 
dag van het jaar, de stenen niet”.  
DS di. 08.09.15 D8. 
 
107. Demeyer P. & Muschoot D.: Vlamingen 
ontdekken nieuwe Stonehenge: Superhenge. 
Philipe De Smedt reed in juni 2015 met een 
quad aan 8 km per uur over de velden, 3 km 
ten noorden van Stonehenge, de mysteri-
euze steencirkel in Zuid-Engeland. Aan de 
Quad hing een buis die beelden maakte van 
de bodem. “Die buis kan je vergelijken met 
een scanner bij de dokter. Een collega en ik 
reden afwisselend negen uur per dag, 
onafgebroken, gedurende twee weken. 
Natuurlijk willen we meer weten over 
Superhenge” zegt Philippe De Smedt, “Wat 
was de functie en de exacte datering? Om 
hierop de antwoorden te vinden, moeten de 
stenen worden opgegraven”.  
HNB. di. 08.09.15 p.17. Lees ook WAK 88 
Knipsel nr 106.  
 
108. De Buck W.: Homo naledi, onze nieuwe 
voorvader. 
Ontdekking kan menselijke stamboom 
dooreen schudden. Moet onze stamboom 
grondig herzien worden, nu de Zuid-
Afrikaanse antropoloog Lee Berger een 
mensachtige ontdekt heeft die minstens twee 
miljoen jaar oud is? “Homo naledi” of 
“sterrenman”, doopte Berger onze nieuwe 
voorvader. Maar of hij echt al meer mens dan 
aap was, is nog de vraag. 
HNB. vr.11.09.15 p.9 
 
109. X.: Weer muur in Pompeii ingestort. 
In het archeologisch park van de Romeinse 
stad Pompeii is opnieuw een twee meter lang 
stuk van een muur ingestort. Dat maakten de 

autoriteiten van de Unesco – wereld - 
erfgoedsite bekend.  
Knack weekend 12-13.09.15 
 
110. Van Dooren P: Tahmen heeft geen 
voeten. 
Voor het eerst gaan in België mummies onder 
de scanner. Eerste bedoeling is meer te leren 
over de sociale positie van de gemummifi-
ceerde, maar alle medische en historische 
informatie is meegenomen. “Oeps, deze heeft 
geen voeten”. 
Egyptologe Caroline Tillieux, de initiatief-
neemster, wil vooral te weten komen hoe 
goed uit een mummie de sociale positie van 
de dode valt te reconstrueren. “ We weten dat 
er in Egypte begrafenissen eerste, tweede en 
derde klas waren, en dat bij de dure teraarde-
bestellingen bijvoorbeeld de ingewanden be-
ter verwijderd werden, de buik en borstholte 
beter schoon gemaakt en met hars behan-
deld. Dat zou op de CT-beelden te zien moet-
en zijn. 
Uiteindelijk blijkt dat Tahmen met haar kist 
langer is dan de gemiddelde patiënt. Haar 
voeten worden dan maar apart gescand.  
DS ma. 28.09.15 D8 
 

 
Professor Emmanuel Coche bij zijn scanner in Saint-

Luc. 

 
111. (blg) Egyptische mummies in Belgische 
scanner. 
Voor het eerst in België zijn 25 Egyptische 
mummies door een ziekenhuisscanner 
gegaan. Dat gebeurde in het Brussels 
Universitair ziekenhuis St-Luc, als voor-
bereiding op de tentoonstelling Sarcophagi. 
Onder de sterren van Noet in de 
Koninklijke  Musea voor Kunst en Geschie-
denis in het Jubelpark. Sinds augustus 
gingen al tien menselijke en vijftien dierlijke 
mummies door de scanner. Volgens 
professor radiologie dr. Coche vroeg het een 
hele organisatie. “Patiënten mochten in de 
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gang niet geconfronteerd worden met een 
mummie”. De resultaten van het onderzoek 
worden vanaf 15 oktober getoond tijdens de 
tentoonstelling.  
HNB ma. 28.09.15 p.10 
 
112. Vandenborre J.: Unieke Romeinse 
ontdekking , maar de boer ploegt voort. 
De archeologen die op zoek waren naar 
restanten van een Romeinse villa in 
Wolversem, hebben een unieke ontdekking 
gedaan. Na Wolversem maanden graven 
legden ze een compleet Romeins villaterrein 
van 5,5 ha bloot, inclusief maskers en oude 
munten. 
 

 
 
Volgens BAAC gaat het om een zogenaamde 
villa rustica, een boerenbedrijf uit de eerste en 
tweede eeuw n. Chr. “Aan de kop van zo’n 
terrein stond meestal een luxueuze villa van 
30m lang en 15m breed, waar de eigenaar 
woonde” zegt Vanden Borre. “Dat gebouw 
werd geflankeerd door een tweetal stenen 
gebouwen. De villa keek uit over een dal met 
houten boerderijen, waar de boeren woonden 
die in dienst van de eigenaar stonden. Verder 
vonden we ook een bijzondere waterput in 
natuursteen die 12m diep ging.  
 

 
 
“Het boerenbedrijf produceerde waarschijnlijk 
landbouwproducten voor de nabijgelegen 
steden, bv. de nederzetting in het huidige 
Asse” zegt Vanden Borre. ”Bovendien 

vonden we tijdens het onderzoek gouden, 
zilveren en bronzen munten, maar ook een 
zeldzaam beschilderd masker in aardewerk. 
Dergelijke maskers werden gedragen tijdens 
toneeluitvoeringen, maar in dit geval kan het 
ook om decoratie gaan uit de villa. De 
archeologen vonden ook 2,5 kg ruw glas en 
een aanzienlijke hoeveelheid metaalslakken. 
“Dat toont aan dat rond het hoofdgebouw 
artisanale activiteiten plaats vonden, zoals 
het maken van vaatwerk of sieraden en 
metaalbewerking” zegt Vanden Borre. “ Dit is 
echt een unieke vondst. Nu kunnen we een 
blik werpen op de ontwikkeling van een 
villaterrein en het dagelijkse leven erbinnen. 
Het werpt ook een nieuw licht op de 
Romeinse tijd in de regio, in combinatie met 
de recent aangetroffen kadewerken in een 
voormalige arm van de Zenne in Brussel”. 
HNB 17.09.15  
 
113. (pvd) Pest in oerwoud 
George Poinar van de Universiteit van 
Oregon bestudeerde een twintig miljoen 
oude vlo, bewaard in een druppel versteend 
hars. Aan haar snuit bleek een verdroogd 
druppeltje te hangen en daarin zaten 
bacteriën. Die lijken verdacht veel op pest-
bacteriën, schrijft hij in het Journal of Medical 
Entomology. Als dat klopt, zijn die pakweg 
tien keer ouder dan de mens. 
DS do. 01.10.15 
 
114. (Belga) Eindelijk antwoord op raadsel 
van graf van Alexander de Grote. 
Griekse archeologen geloven dat ze de 
oplossing van het raadsel rond het enorme 
graf in de omgeving van de oude handelsstad 
Amphipolis in Noord-Griekenland genaderd 
zijn. Het grafmonument zou gewijd zijn 
geweest aan Hephaestion, de goede vriend 
en mogelijke geliefde van Alexander de 
Grote. Dat vertelde hoofdarcheologe Katerina 
Peristeri op een persconferentie in Thessa-
loniki.  
HNB. do..01.10.15 
 
115. (vvp) Graven in Waaslandhaven 
In opdracht van de Maatschappij Linkerschel-
deoever zijn er archeologische opgravingen 
begonnen in de Waaslandhaven. Die zijn 
nodig voor de realisatie van het Logistiek Park 
Waasland. Bij een vooronderzoek werden 
prehistorische overblijfselen opgegraven, 
waaronder een silex - werktuig dat dateert 
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van 11.000 vóór Chr. “ In deze fase is men 
bezig met zes putten te onderzoeken, met 
een totale oppervlakte van 300 m²” zegt 
projectleider Inger Woltinge van het BAAC, 
het bedrijf dat de onderzoeken doet. “ 
Volgend jaar zullen we 6 ha onderzoeken, 
dus dat is nog een pak meer werk”.  
DS 02.10.15 p.28 
 

 
Het veldteam schaaft elke unit zorgvuldig op. (BAAC) 

 
116. Van Dooren P.: Dinosaurussen 
slachtoffer van een-tweetje. 
Behalve een meteoriet speelde ook massief 
vulkanisme mee bij het uitsterven. Het is 
onderhand gemeengoed: de dino’s legden 65 
miljoen jaar geleden het loodje toen ze een 
meteoriet op hun kop kregen. Toch niet, 
zeggen de geologen nu: daar kwam ook een 
seriële vulkaanuitbarsting boven op. 
 

 
Het is niet altijd fijn om een dino te zijn: giftige smog en een 

verpest klimaat waren hun lot, door een meteoor én 
vulkanen (freewallsource) 

 
Lang waren het twee concurrerende theo-
rieën over het uitsterven van de 
dinosaurussen: de meteorietinslag in Chic-
xulub in Mexico, en opeenvolgende gigan-
tische lavavloeden gedurende honderddui-
zenden jaren in India. Allebei met voldoende 
potentieel voor langdurige wereldwijde ellen-
de. 

In elk geval komen geologen van drie 
Amerikaanse en een Indiase universiteit nu 
tot de conclusie dat het niet of-of, maar en-en 
was. “Beide fenomenen vonden dicht bij het 
moment van uitsterven plaats, en het is nogal 
kunstmatig om ze uit elkaar te willen houden: 
ze waren allebei tegelijk aan het werk” zei 
onderzoeksleider Paul Renne van de 
universiteit van Berkeley. “Het is gewoon niet 
mogelijk om hun effecten op atmosfeer en 
klimaat uit elkaar te halen.”  
DS vr. 02.10.15 D7 
 
117. Van Dijk T: Konden de Romeinen zich 
wel scheren? 
“Hoe glad de Romeinen waren, zullen we 
nooit weten” vertelt hoogleraar klassieke 
archeologie, Vladimir Stisi van de universiteit 
van Amsterdam. “Stoppels werden niet 
afgebeeld op de standbeelden. Maar dat de 
Romeinen zich schoren –zowel de keizers als 
de gewone mannen – is zeker. Misschien 
deden het sommige keizers wel elke dag”. 
 

 
Bronzen scheermes uit de Romeinse tijd 

 
In geschriften is hier niets over terug te 
vinden. Over alledaagse dingen schreef men 
meestal niet. Hoe weten we het dan wel?  Er 
zijn veel ijzeren scheermessen uit de tijd van 
de Romeinen teruggevonden. Ze hadden een 
soort klapmessen met hout of leer eromheen, 
waardoor je ze in je zak kon steken. En 
waarschijnlijk gebruikten ze zeep om het 
scheren te vergemakkelijken. De messen 
waren niet zo scherp als de huidige scheer-
messen die van industrieel staal gemaakt 
zijn. Maar met hun smeedijzer kwamen de 
Romeinen een heel eind ver. Waarom de 
mannen zich schoren, is gissen. “Hygiëne en 
comfort speelden waarschijnlijk een rol” zegt 
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Stissi. Maar mode ook. Baardgroei was rond 
het begin van de jaartelling al heel 
modegevoelig”. In sommige periodes was 
gladgeschoren modieus, vervolgt Stissi. “In 
andere tijden hoorde je erbij als je een kleine 
of juist een grote baard had.” 
DS ma.05.10.15 D9 
 
118. Van Den Eynde, H.: Oude mens was 
handige Harry. 
Homo naledi, een van de primitiefste mens-
achtigen die ooit is gevonden, was waar-
schijnlijk in staat om op twee benen te lopen. 
Ook waren zijn handen voldoende handig om 
gereedschap te manipuleren. Dat schrijven 
Britse en Zuid-Afrikaanse onderzoekers in 
Nature, na onderzoek van voet- handbotjes 
van de “Sterrenmens”. Diens resten werden 
onlangs aangetroffen in een Zuid-Afrikaanse 
grot nabij Johannesburg. Naledi betekent 
“ster” in de plaatselijke Sotho-taal).  
DS do. 08.10.15 D10. (zie ook knipsel in dit 
nummer WAK 88 nr 108) 
 
119. Provincie West-Vlaanderen Aankon-
diging openbaar onderzoek over het ontwerp 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Kem-
melberg (Heuvelland). 
Op 01.10.2015 heeft de provincieraad van 
West-Vlaanderen het besluit genomen waarin 
ze het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
(PRUP) Kemmelberg (Heuvelland) voorlopig 
heeft vastgesteld. In uitvoering van dit besluit 
en overeenkomstig de Vlaamse Codex 
ruimtelijke Ordening, in casu artikel 2.2.10, 
onderwerpt de deputatie van de provincie 
West-Vlaanderen dit ontwerp PRUP aan een 
openbaar onderzoek dat loopt van 
19.10.2015 tot en met 18.12.2015. Het PRUP 
Kemmelberg (Heuvelland) is raadpleegbaar 
op www.west-vlaanderen.be/ ruimtelijke 
ordening en ligt ter inzage op het 
provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke 
Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-
laan 41, 8200 Sint Andries. Het plan is tevens 
ter inzage op het gemeentehuis van de 
gemeente Heuvelland. 
Adviezen, bezwaren of opmerkingen per 
aangetekende brief aan de voorzitter van de 
Provinciale Commissie  voor Ruimtelijke 
Ordening, p/a provinciehuis Boevebos – 
lokaal 3.01., Koning Leopold III-laan 41, 8200 
Sint Andries, uiterlijk op 187.12.2015.  
DS 15.10.15 
 

120. (pli) Afbakening archeologische zone 
niet volgens lijn Uterste Veste. 
Het Schepencollege van Ieper gaat niet 
akkoord met de afbakening van de 
archeologische zone van de historische 
stadskern. Deze afbakening van de 
archeologische zone in de Ieperse stadskern 
wordt voorgesteld door de Vlaamse overheid, 
maar Ieper wil die zone inperken. De 
afbakening kadert in het archeologieluik van 
het Onroerend erfgoed decreet, dat op 1 
januari 2016 in werking treedt. Als 
voorbereiding hierop werd eerst een 
inventaris van archeologische zones 
vastgesteld. Dit zijn zones waar op basis van 
waarnemingen en wetenschappelijke 
argumenten gesteld kan worden dat ze met 
hoge waarschijnlijkheid archeologische 
waarde hebben.  DS 16.10.15 
 
121. (jvr) Chinese tanden herschrijven 
geschiedenis van de mens. 
In een grot in Zuidoost-China zijn 47 fossielen 
van menselijke tanden gevonden die de 
geschiedenis van onze soort danig 
herschrijven. De vondst geeft aan dat de 
homo sapiens van uit Afrika veel vroeger dan 
gedacht richting Azië migreerde, in elk geval 
een pak vroeger dan richting Europa. 
 

 
 

http://www.west-vlaanderen.be/
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De tanden, die tussen de 80.000 en 120.000 
jaar oud zijn, werden gevonden in de Fuyan-
grotten in de provincie Hunan. Ze zijn volgens 
de wetenschappers die ze vonden het oudste 
bewijs van de mens buiten Afrika. Ze tonen 
aan dat onze soort al in Zuidoost-China was, 
30.000 tot 70.000 jaar vóór ze in het 
Middellandse zeegebied of Europa was. 
De mens verscheen 200.000 jaar geleden 
voor het eerst in het oosten van Afrika en 
verspreidde zich daarna over de wereld, maar 
de timing en het verloop van die migratie 
bleven altijd onduidelijk. Een mogelijke reden 
waarom onze soort eerst naar Azië trok 
vooraleer ze Europa koloniseerde, is de 
aanwezigheid van onze geharde verwant-
schap, de neanderthalers, die het continent 
vele duizenden jaren bewoonden, plus de 
barre weersomstandigheden in Europa.  
HNB. vr.16.10.15 p.15 
 
122. (lpi) Archeoloog schenkt deel collectie 
aan museum. 
De stad Ieper kon enkele zeldzame 
middeleeuwse objecten aankopen bij ama-
teur-archeoloog Patrick Van Wanzeele uit 
Gits. Het gaat onder meer om een pelgrims-
insigne uit de 13de eeuw, de oudste dergelijke 
vondst wereldwijd ooit. 
Parick Van Wanzeele uit Gits onderzocht in 
de jaren tachtig talloze werven in Ieper. Dat 
leverde hem een schat aan waardevolle 
middeleeuwse objecten op. “Ik heb met de 
metaaldetector heel wat metalen voorwerpen 
uit de middeleeuwen gevonden” zegt hij. “Er 
werd een lijst opgesteld met voorwerpen 
waarvoor de stad interesse heeft. Als ik ze te 
koop stel, krijgt de stad als eerste de kans om 
ze aan te kopen”. 
 
Conservator Jan Dewilde is alvast blij met 
deze overeenkomst. “Vooral zijn uitgebreide 
collectie metalen voorwerpen is uniek. Ze 
dateren uit de 13de tot de 15de eeuw, een 
periode waaruit er weinig andere tastbare 
getuigen voorhanden zijn. Het belang van 
deze metalen voorwerpen overstijgt het 
lokale: deze objecten behoren tot de West-
Europese top”. 
De voorwerpen die Ieper nu kon aankopen, 
heeft Patrick Van Wanzeele gevonden in 
afgegraven en weggevoerde aarde aan de 
werf van de bouw van de kliniek in de 
Rijselstraat in 1987.  “Het meest unieke 
object is de pelgrimsinsigne Eligius van 

Noyon uit de 13de eeuw, het oudste en 
grootste wereldwijd ooit gevonden, met een 
afmeting van 5,8 bij 4,6 cm” zegt Jan Dewilde. 
 
Daarnaast schenkt Van Wanzeele ook nog 
een aantal andere zaken uit dezelfde periode, 
zoals een insigne met het hoofd van een man, 
twee sloten met Franse lelies, een kelk met 
glasparel, twee vierkante penningen en een 
reeks ongebruikte lakenloodjes. Die laatste 
werden gebruikt als bewijs dat het werkelijk 
om het befaamde middeleeuwse Ieperse 
laken ging. De objecten zullen een plaatsje 
krijgen in het nieuwe Ieperse stadsmuseum. 
HNBvr. 10.10.15 p.21 
 

 
pelgrimsinsigne van P. Vanwanzeele 

 
123. Snick Ch.: Ontdekking van de eeuw 
onder Vlaams chocolademuseum 
In Mexico City is één van de belangrijkste 
archeologische vondsten van de afgelopen 
100 jaar gedaan op de plek waar het Belgisch 
chocolademuseum komt. “Blijkt dat er een 
tempelcomplex met 35.000 schedels onder 
mijn huis ligt” zegt Eddy Van Belle, die daar 
het museum wil openen. “De archeologen 
waren er al een eeuw naar op zoek”.  
HNB. ma. 19.10.15 p.15 
 
124. Brouwers L.: Moderne mensen trokken 
eerst naar China 
De vondst van 47 tanden in een Zuid-Chinese 
grot zet de Out-of-Afrika theorie op haar kop. 
De mens vertrok eerder, en waarschijnlijk ook 
vaker uit zijn continent. De tanden zijn 
minstens 80.000 jaar oud en zijn gevonden in 
de Fuyan –grot in de provincie Hunan. Wat 
moet betekenen dat de moderne mensen zich 
veel eerder dan 65.000 jaar geleden – 
misschien wel 120.000 jaar geleden – buiten 
het Afrikaanse continent waagden. 
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DS ma. 19.10.15 D8. Zie ook in dit nummer 
van WAK 88 knipsel nr 121. 
 
125. (TD): Unieke vondsten rond kasteel van 
Rumbeke. 
KW De Weekbode 16.01.15 RO/23/1 
 
126. (mmr) Sokkels 16de eeuws gebouw 
opgegraven 
Bij opgravingen zijn in het Sterrebos in 
Rumbeke verschillende sokkels opgedoken 
van een gebouw uit de 16de eeuw.  
HNB do. 22.10.15 p5 
 
127: (CDR) Archeologen leggen verleden 
Sterrebos bloot. 
Archeoloog Jozef Goderis en metaal-
detectoristen Jelle Angilis en Patrick en Dylan 

Vanwanzeele hebben enkele opmerkelijke 
vondsten gedaan in het provinciaal domein 
Sterrebos in Rumbeke.  
HLN/Mandelstreek vr. 30.10.15  
 
NOOT: De rubrieken onder nrs 125 -126 en 
127 zijn uitvoerig beschreven in een eigen 
artikel van de WAK 88: Recent archeologisch 
onderzoek op het kasteeldomein Sterrebos te 
Rumbeke 
 
DS = De Standaard 
Focus & WTV 
HNB = Het Nieuwsblad 
Kerknet 
Knack 
KW Krant van W.Vl  = De Weekbode 
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ARCHEO TE KIJK  

 

 

                                               
 
Samenstelling: Jozef Goderis en Jos Vanackere 
 
 
 
België  
 
 
ANTWERPEN 
t/m 24.01.2016 
Istanbul-Antwerpen. 
Twee havens, twee steden 
MAS – Museum aan de Stroom 
Hanzestedenplaats 1 
 
BRUSSEL 
1. t/m 17.01.2016 
Anatolia. Land van rituelen 
Bozar-Paleis van Schone Kunsten,  
Ravensteinstraat 23 
 
2. t/m 20.04.2016 
Sarcophagi 
Jubelpark 10 
 B-1000 Brussel 
www.kmkg.be-  info@kmkg.be  
 

 
 
3. t/m 20.04.2016 
Djehutihotep 
Jubelpark 10 

 B-1000 Brussel 
www.kmkg.be-  info@kmkg.be  
 
De volgende V.O.B.oW.-excursie gaat naar 
deze twee laatste tentoonstellingen toe op 
zondag 20 maart 2016: voor praktische info 
zie in dit nummer van WAK 88 p. 211. 

 

 
 
KOKSIJDE 
t/m 03.01.2016 
Abdijen en strips, verhalen in beeld. 
Abdijmuseum Ten Duinen, 
1138 Koninklijke Prinslaan 6-8 

http://www.kmkg.be-/
mailto:info@kmkg.be
http://www.kmkg.be-/
mailto:info@kmkg.be
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ROESELARE 
t/m 31.12.2015 
Gebakken, gemunt, gewapend (vondsten 
in voorjaar 2008) 
Gebakken: er wordt post-middeleeuws 
aardewerk getoond,  
Gemunt: munten (o.m. eentje van Keizer 
Karel 1500-1558), rekenpenningen 
Gewapend: een Tjongerspits uit de 
Federmessercultuur (rond 13.000 v. Chr.) en 
talrijke vondsten uit beide wereldoorlogen uit 
baggerslib van de kasteelvijver. 
Enkele vondsten nog te bekijken op de 
tentoonstelling. 
 

 
drie ontstekers uit W.O.I 

Rechts boven Engelse ontsteker vervaardigd in 1912 
en gebruikt in 1917 

 

 
Voorzijde Textiellood  + 2,5cm diameter van Philips IV 

(1621-1665) koning van Spanje 

 
Naast het lood met monogram werd nog een 
rekenpenning met jaartal 1650 van Philips IV 

gevonden bij de baggerwerken in 2008:  
 

 
 
TONGEREN 
t/m 03.04.2016 
Gladiatoren – Helden van het Colosseum 
Gallo-Romeins Museum 
Kielenstraat 15 
 

 
 
RUMBEKE KASTEELDOMEIN 
t/m 31.12.2019  
 
 t/m 31.12.219 Kasteel van Rumbeke, 
Moorseelsesteenweg 2, 8800 Rumbeke –
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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. 
 

 
 
Nederland 
 
AMSTERDAM 
1. t/m 07.02.2016 

Rome. Een droom van keizer Constantijn. 
De Nieuwe Kerk, Dam. 
 
2. t/m 07.04.2016  
Sicilië en de zee. Duik in het verleden 
Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127 
 
HEERLEN 
t/m 03.01.2016 
Schatten van Heerlen 
Thermenmuseum Coriovallumstraat 9 
 
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 
 
ROTTERDAM 
t/m 28.03.2016 
De Perzen, krijgers en dichters 
Wereldmuseum, Willemskade 22.  
 
VENLO 
t/m03.01.2016 
Topstukken van het Rijksmuseum van 
Oudheden 
Limburgs Museum, Keulsepoort 5 

 

 
 
 
Opening van de rondreizende tentoonstelling “Ten Gronde” 
te Kortrijk in Kortrijk 1302, Begijnhofpark te Kortrijk van 16 
okt tot 30 november 2015. Gratis toegang. Organisatie: 
Stedelijke Musea Kortrijk i.s.m. Zuidwest. Met steun van de 
provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap. 
Meer dan een halve eeuw archeologische opgravingen in 
Zuid-West-Vlaanderen leverden een schat aan vondsten en 
informatie op. De voorbije jaren werd dit archeologisch 
erfgoed opnieuw van onder het stof gehaald. Vondsten en 
archieven werden in kaart gebracht en met hulp van 
jobstudenten, stagiairs, lokale medewerkers en vrijwilligers werden de collecties geregistreerd. 
 
Naast het registratie- en verpakkingswerk 'achter de schermen' wil het project Ten Gronde ook 

mailto:info@albert14-18.be
mailto:info@albert14-18.be
http://www.albert14-18.be/
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met het archeologische verhaal van de streek naar je toekomen. De rondreizende 
tentoonstelling Ten Gronde vertelt het gezamenlijke archeologisch verhaal op schaal van de 
streek. De stukken verlaten hun depot en illustreren de geschiedenis van onze streek: de 
komst van de eerste landbouwers tot de archeologische sporen van de Eerste Wereldoorlog. 
Op 12 maart ging de tentoonstelling 'in première' in het Peter Benoitmuseum in Harelbeke. 
Een maand lang kon je er de tentoonstelling, aangevuld met archeologische vondsten uit 
Harelbeke, bezoeken. Voor bijkomende informatie verwijzen wij graag naar ons tijdschrift 
West-Vlaamse Archeokrant (WAK) n° 86, mei 2015 p.76-80. 
 
Naast Kortrijk 1302 kan je de expo ook zien in: Bibliotheek Menen: begin december 2015 - 
midden januari 2016, Erfgoedhuis Wervik: midden januari - eind februari 2016 
 

De heer Filippe De Potter, vz Archeologie Zuid-West-Vlaanderen heette de 
talrijk opgekomen aanwezigen (+-90) van harte welkom en leidde de 
gastspreker in. De opening op 15 oktober om 19u begon met een lezing door 
professor H. Thoen (U Gent) over: ‘Keizer Augustus grondlegger van het 
huidige Europa’ . Hij is emeritus hoogleraar en was tot 2002 verbonden aan 
de Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent. Hij doceerde vooral 
Romeinse en provinciaal-Romeinse archeologie. Hij leidde talrijke 

opgravingen in binnen- en buitenland.  
 
De latere keizer Augustus werd geboren als Gaius Octavius, 
de naam van zijn vader in – 63 en stierf in +19. Omdat Caesar 
geen wettige zoon had, nam hij zijn achterneef onder zijn 
vleugels. Hij leidde een zeer actief leven, trouwde 3 maal maar 

kreeg zelf geen kinderen. Zijn opvolging, zijn 
rol in de geschiedenis en vooral zijn ‘erfenis’ 
werd door de spreker opvallend boeiend uit 
de doeken gedaan. 
Na de lezing gaf Tijs Deschacht, archeoloog en mede-samensteller van de 
tentoonstelling, een korte rondleiding. Schepen Rudolf Scherpereel, 
bevoegd o.a. voor het roerend erfgoed, nodigde daarna de talrijke 
aanwezigen (± 90) uit op een gesmaakte receptie. 

 
Verslag door Jos Vanackere 
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TIJDSCHRIFTEN 

 
 
samenstelling Jozef Goderis 
 
 
ARCHEOLOGIA 
nr 535 september 2015 
 
Geoffroy-Schneiter B., Pioda, S: Thônis-
Héracléion, la cité engloutie révèle ses 
mystères, 24-33. 

Fournié E.: Le Musée d’ Israel fête ses 
cinquante ans, 34-41. 

Lert M., Jourdain-Annequin C.: Rites gaulois 
et romains entre Rhône et Alpes, 42-47. 

Reich G.: Les armes de La Tène, 48-54. 

Soleilhavoup François & France: Niola Dola, 
Un site exceptionel d’ art rupestre au Sahara 
préhistorique, 54-61. 

Service archéologique du Département du 
Calvados. Vieux-La-Romeine. Nouvelles 
découvertes et reconstitutions, 62-67. 

 
nr 536 oktober 2015 
 
Poux M., Pascual A.M., Depreux B.: Corent. 
(Auvergne) Découverte d’ une importante 
batterie de silos enterrés de l’âge du Fer, 22-
25. 

Rostain S.: Amazonie (Guyane)  Quand les 
Amérindiens cultivaient sur l’ eau, 26-33. 

Valois P.: Amrit Les révélations des dernières 
fouilles, 34-41. 

Fournié E.: Réouverture du Muzeo Egizio de 
Turin, 42-49. 

Themelis P.: Découvrir du Messène.( Grèce) 
Une puissante cité antique, 50-57. 

Bougard E.: Signes de richesse au 
Néolithique ( Dordogne), 58-65. 

Gimenez A.: Le torsadage. 66-69. 

 
nr 537 november 2015 
 
Augias A., Chalier Ph.: L’ archéologie face au 
diagnostic de la médicine légale, 24-30. 

Geoffroy-Schneiter B.: Le nouveau Musée de 
l’Homme, 32-41. 

Kurzawa F.: Trésor d’ ivoires. Le jeu d’ échecs 
de l’île de Lewis, 43-47. 

Lemaire B.: Pompéi Découverte d’ une tombe 
samnite, 48-51. 

Marshall A.: La mouche et le lion. (Égypte) 
Deux récompenses militaires de l’ Egypte des 
pharaons, 52-57. 

Chausserie-Laprée J., Rétif M.: La première 
Martigues révélée. Une fouille préventive 
exceptionnelle, 59-65. 

 
DOSSIERS d’ ARCHÉOLOGIE 
nr 371- september – oktober 2015  ) 
 
Paris au Moyen Âge. Les sous-sols d’ une 
ville hors norme Saint-Germain-des-Prés, 
Thermes de Cluny, Louvre, Hotel de Clison. 
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nr 372 november – december 2015 
 
Les Mythes Fondateurs. Exposition au 
Louvre.  www.faton.fr  
 
nr 536 oktober 2015 (Hors série nr 28)  
 
La grotte Chauvet. Caverne du Pont-d’ Arc. 
De la découverte à la restitution. Les chefs-d’-
oeuvre de la grotte. 80 pages €9,50 
 
nr 537 november 2015 (Hors série nr 29) 
 
Le musée de l’ Homme. Aux origines de l’ 
humanité. 
 
L’ ARCHÉOLOGUE Les Éditions 
Archéologie Nouvelle 
nr 134 juni-juli-augustus 2015 
 
Archeologische gids Frankrijk: Normandiê/ 
Picardië/ Nord-Pas-de-Calais/ Île-de-France 
Champagne-Ardenne/ Elzas/ Lotharingen / 
Franche-Comté/ Bourgogne / Bretagne/ Pays 
de la Loire/ Poitou-Charentes/ Centre 
Aquitaine / Midi-Pyrénées / Languedoc / 
Roussillon Limousin / Auvergne / Rhône-
Alpes/ Provence / Alpen /Côte d’ Azur. 
 
nr 135 september-oktober-november 2015 
File. Celtic Religion. Gallische Oorlog en 
heiligdommen. 
 
Brunaux J.L.: Gallische krijger identiteit. 

Maniquet Ch.: Laat de trompetten klinken. 

Brunaux J.L.: De krijger heiligdom van 
Ribemont-sur- Ancre. 

Lontcho F.: Piramide van Europa.  Een 
uitzonderlijke monument in Sardinië. 

Navetat M.: Habitat holbewoner middeleeuws 
kasteel Commarque (Dordogne). 

Lontcho F.: Handel, rijkdom en macht over de 
eerste boeren in Europa. 

Menulis F.: De grote oude sites: Paphos 
(Cyprus) Hellenistische en Romeinse stad. 

 
DOSSIER POUR LA SCIENCE   
nr 88 juli- september 2015 
Sociologie – Economie - Art de vivre - 
Archéologie 
Pompéi, cité des plaisirs: fresques, 
accessoires, graffitis révèlent une sexualité 
différente de la nôtre. 

Rome, une civilisation qui se pensait 
éternelle. Archéologie d’ un effondrement. Le 
rôle des inégalités, des déficits commerciaux 
et des épidémis dans la chute de l’ Empire 
romain. 
 
Dit nummer werd mij voorgesteld door ons 
trouw V.O.B.o.W.-lid  Marc Steenlant 
(Rumbeke). 
 
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 
ONDERZOEKSRAPPORTEN 08 Brussel 
2014 
 
Dewilde M. & Wyffels F.: Vondstmelding 
langs de Ventweg-Noord in Beveren 
Roeselare (West-Vlaanderen). Scherven van 
haast intacte kruikamfoor daterend uit de 
eerste helft van de 2de eeuw. (2A). 
 
ARCHEOLOGIE MAGAZINE 
GESCHIEDENIS – CULTUUR – 
EXPOSITIES  REIZEN 
04. 2015 Themanummer Talloze schatten in 
het water. Duik in het verleden 
Sicilië en de zee. 
 
X., Limburgs Museum Venlo pakt uit met 
Limburgse schatten. De archeologische 
schatkamer van het zuiden, 8-10. 

Huyge D: Elkab openbaart interessante 
vondsten uit het oude Egypte, 13-19. 

Hupperetz W.: Ten geleide Sicilië en de zee: 
duik in het verleden, 22-23. 

Het erfgoed in de wateren van Sicilië. Een 
geweldige mix van culturen, 24-27. 

Trinacria. Het driehoekige eiland, 28-33. 

Van den Doel M.: Michiel de Ruyter en de 
slag om de Etna, 34-36. 

Zijstra H.: Nieuw licht op Kops Plateau, 40-43. 

Boots D.: Seti 1 Eerste aflevering van 
tweeluik over de ware Grote, 50-53. 

 
05. 2015 Themanummer: Archeologie in 
Noord-Holland 
Onderzoek in een lappendeken aan de kust. 
 
Beintema N.: Archeologisch veldwerk tussen 
de walrussen, 12-15. 

Düring M., Dooijes R: Vazen. Grieks 
aardewerk gerestaureerd, 16-19. 

http://www.faton.fr/
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De Vries R., Ten geleide. Archeologie in 
Noord-Holland, 22.  

Van Eerden R.: In sneltreinvaart door de 
archeologie van Noord Holland, 23-25. 

Bartels M.H.: Geen dag zonder dijk. 
Archeologisch onderzoek van zeedijken in 
West-Friesland, 26-27. 

Van Eerden R., Teunissen L., Smit B.: 
Archeologisch onderzoek komt breed op 
gang. Groeiend inzicht in bewonings-
geschiedenis en landschappelijke ontwikke-
lingen van Noord-Holland, 28-29. 

Roessingh W.: Grootschalig onderzoek N23-
Westfrisiaweg. Een schat aan kennis over de 
bronstijd, 30-32. 

Diederik F., Van Eerden R., De Koning J.: 
Oog in oog met Noord-Hollanders van toen, 
33-36. 

Boots D: Seti 1 Tweede aflevering. De ware 
grote, 49-51. 

Vermeulen J.: Mysterieuze grafheuvels bij 
Tongeren, 58-61. 

 
DE MUNTKLAPPER 
nr 87 oktober-november december 2015 
 
Hiemstra D. Verbist L.: 1 mark Duits 
Zuidwest-Afrika. 
 
ERFGOED ROESELARE 
Jaargang 4 nr 3 september-oktober-
november 2015 
 
Redactie: Bezoek aan het Koetsenmuseum in 
Hooglede, 111. 

Goderis, J.: Met de V.O.B.o.W. naar Douai op 
zondag 27.09.15., 112. 

Goderis, J. Van Jeugdmuziekschool (JMS) 
naar Jeugdmuziekatelier, 113-131. 

Callewaert, F.: 1915: Stikgasaanval 
herschiep Roeselare in één groot lazaret, 
132-166. 

 
IN DE STEIGERS  
22STE jaargang 2015 nr 2 
Thema: Zeven regionale musea en één 
cultureel archief. 
 

1.Texture Kortrijk, 32.  

2. Stedelijke musea Izegem, 37. 

3.Wielermuseum Roeselare, 42. 

4. Abdijmuseum Ten Duinen Koksijde, 47. 

5. Bakkerijmuseum Veurne, 52 

6. Navigo Koksijde, 57.  

7. Memorial Museum Passchendaele 1917, 
Zonnebeke, 68. 

Stadsarchief Ieper p.62. 

 
22ste jaargang 2015 nr 3 
Thema: Collectie van de provinciale 
Bibliotheek Tolhuis, die dit jaar haar 50ste 
verjaardag viert. 
 
Cornilly J., Schotte B.: 50 jaar Westflandrica, 
79-81. 

Boes L., Cornilly J., Dendooven D., Ryckaert 
M., Schotte B.: Een keuze uit de collectie, 82-
114. 

 
 
NUMISMATICA BRUGGE EN HET VRIJE 
25ste jaargang nr 7 september 2015 
 
Schelstraete J.: Toelichting tot de maan-
delijkse veiling onder de leden, 202. 

Schutyser, E.: De Provinciale Muntslag van 
Keizer Claudius II, gebaseerd op het werk van 
Andreas Märkl (8 en 9), 205-207. 

Dauwe, G.: Muntcriminaliteit in het 
graafschap Vlaanderen tijdens de Nieuwe 
Tijd (12), 214. 

X.: Veiling onder de leden. nr 225, 224. 

 
25ste jaargang nr 8 oktober 2015 
Vervolg van dezelfde bijdragen van 
september. 
 
25ste jaargang nr 9 november 2015 
 
Vannieuwenhuyse K.: Terugblik op de 
uitreiking van de tweejaarlijkse 
Numismatische Prijs en het ledenfeest van 17 
oktober, 265 
Van Imschoot G.: Wijnbouw bij de Romeinen, 
277. 
X.: Veiling op onder de leden nr 227, 288.
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BOEKBESPREKING 

Samenstelling Jozef Goderis 

 
 
Jaarboek van de Pijpelogische kring 
Nederland (PKN) 
 
Stichting voor onderzoek van historische 
tabakspijpen. Dit jaarboek is het derde van 
deze Stichting PKN Leiden. 
Redactie: Arjan de Haan en Bert van der 
Lingen. 196 pagina’s kleurendruk.  
Opnieuw een fraaie uitgave met gevarieerde 
artikelen over de geschiedenis van de 
tabakspijp. Het is mooi om te zien dat een 
keur aan auteurs zulke interessante en van 
fraaie afbeeldingen voorziene artikelen heeft 
afgeleverd.  O.m. ook met Belgische 
studiewerk. Ruud Stam: Iets over de sociale 
geschiedenis van de Belgische kleipijpen-
nijverheid en De sociale strijd op Belgische 
pijpen. 
 

Jaarboek 2015 van de West-Vlaamse 
Gidsenkring door John Goddeeris 
 
“Beschuldigen sta op” De ontstaans-
geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. 
152 pagina’s verdeeld over 13 hoofdstukken. 
Vomgeving en druk: Captains of 
Printing  8020 Ruddervoorde. Uitgave: 
Koninklijke West-Vlaamse Gidsenkring 
Provinciale Koepel vzw. 
 

 
 
Leidraad voor gebiedsverkenning 
Bergmolens-Sterrebos 
 
Roeselare en ’t West-Vlaamse hart vormt het 
gebied aan het Sterrebos en de kleiputten 
een belangrijke groenoase. Via verweving en 
uitbreiding ontwikkelt zich stilaan een echte 
groenpool. Met het project “Bergmolenbos” 
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wil de Vlaamse overheid er zo’n 153 ha groen 
inrichten. 
 

 
 
Het stadrandbos zal zich uitstrekken tussen 
de rijksweg N36, de Moorseelse-steenweg, 
de Dadizeleleenstraat en de Meense-
steenweg te Rumbeke, aan de overkant van 
het provinciedomein het Sterrebos. 
Het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart 
en het stadsbestuur van Roeselare zijn ervan 
overtuigd dat het ontsluiten van kennis en info 
over de site Sterrebos –Bergmolenbos een 
meerwaarde kan betekenen voor de inwoners 
van de regio. 
 
Inspiratiegids voor deelnemers aan de 
Erfgoeddag zondag 24 april 2016. 
 
Thema voor 2016: Kleine en grote rituelen. 
Deelnemen aan Erfgoeddag in zeven 
stappen. Kalender. 
Volgens  “Vandale” is een ritueel een 
“godsdienstig gebruik” waarbij een 
inwijdingsritueel als voorbeeld wordt 
aangehaald. Antropologen en vele andere 
mensen zien het toch wat ruimer. Het klopt 
dat heel wat rituelen ontstaan zijn in een 
religieuze context, maar wat met de niet 
religieuze, de traditionele, de uitgevonden en 
de nieuwe, de voorgeschreven en de 
geïmproviseerde 
rituelen?www.erfgoeddag.be 
 

 
 
 

Fouilles et Découvertes en Nord Pas-de-
Calais door Martial Emmanuelle en Henton 
Alain. 
 
INRAP (l’ Institut national de recherches 
archélogiques preventives). 
Editions Ouest-France 2015. 
Kostprijs €14,90 
 

 
 
De Nord-Pas-de-Calais beslaat hier een 
driehoekig gebied ter hoogte van de 
zogenaamde Hexagone. Sedert het 
paleolithicum is dit territorium toegangspoort 
voor individuen, materialen en culturele 
invloeden. Deze hebben danig de identiteit 

http://www.erfgoeddag.be/
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gesmeed van de streek en de eigenheid 
beïnvloed van de archeologische over-
blijfselen, die nog verder worden onderzocht. 
Emmanuelle Marial  en Alain Henton zijn 
archeologen van de INRAP, werkzaam in de 
Nord-Pas-de-Calais. Beiden zijn respec-
tievelijk specialisten van het neolithicum en 
de metaaltijden en hebben hun bevindingen 
en kennis samen met hun collega’s en 
vroegere onderzoekers gestalte gegeven. 
 
La ville antique de Famars 
 
Uitgave 2013 Service archéologique de 
Valenciennes. Onder de directie van Raphaël 
Clotuche. Sedert de 17de eeuw kent men de 
stad Famars, ontstaan op de grondvesten 
van een agglomeratie uit de oudheid FANUM 
MARTIS. Hiervan is de naam Famars 
afgeleid. 
 
Vroeger zijn veel zoekers en verzamelaars 
van antiquiteiten oorzaak van verspreiding 
van archeologica in Frankrijk en daarbuiten. 
Sedert de 20ste eeuw werd het aanzicht van 
de stad gewijzigd. Archeologen kregen echter 

de kans om vooraf te onderzoeken om 
zodoende beter de organisatie van de antieke 
stad te kunnen doorgronden en om te 
bepalen welke types van activiteiten in het 
dagelijks leven eertijds op dit grondgebied 
plaats grepen.  
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Tijdens het weekend van vrijdag 16 t/m 18 oktober jl. openden maar liefst 2332 kunstenaars 
hun atelierdeuren in heel West-Vlaanderen. De vele duizenden bezoekers konden kennis 
maken met een waaier van kunstdisciplines: beeldhouwen, design, fotografie, glaskunst, 
grafiek, juwelen, keramiek, kalligrafie, multimedia, schilderkunst, tekenen, textiel enz. 
 
Voor het eerst zwaaiden de deuren over de grens open op andere tijdstippen. Zo kon men op 
2, 3 en 4 oktober kunstenaars in Le Nord bezoeken. In het weekend van 9, 10 en 11 oktober 
kwamen de ateliers in de Pas de Calais aan de beurt. 
 

 
foto Maria Pype 

 
Ook bij Jozef en Maria Goderis-Pype in de Bergeikenstraat 48 in Rumbeke werden naar 
jaarlijkse traditie de tuindeur en living open gezet. Voorgaande jaren werkten we in de thema’s 
prehistorie en de Romeinse tijd. Op zondagnamiddag 18 oktober doken we deels in de 
middeleeuwen en werd toelichting gegeven bij een selectie van recente archeologische 
vondsten aangetroffen op het Provinciaal Domein Sterrebos in Rumbeke. In dit nummer WAK 
88 vind je een voorlopig verslag van dit onderzoek. 
 
Binnen het thema middeleeuwen toonde Jozef o.m. een keramische harnas - figuur en een 
paar dametjes en heren in keramiek in middeleeuwse klederdracht. De bezoekers kregen ook 
uitleg bij de aanmaak van vuur in de middeleeuwen met een metalen vuurslag, een 
tondelzwam, marcasiet of pyriet en dergelijke meer. 
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Toelichting kwam er bij de recente archeologische vondsten rond de bijgebouwen in het 
Sterrebos van Rumbeke: zoetwaterschelpen, oesterschelpen, aardewerk, vondsten uit de 
conflict-archeologie van W.O.I en II uit het resultaat van metaaldetectie. Hierbij werd verwezen 
naar de aandacht van de lokale pers en media. 
 
We kregen heel wat enthousiaste reacties van de 61 bezoekers en mochten o.m. V.O.B.o.W. 
bestuurslid Jef Eloy en de metaaldetectoristen Patrick en Dylan Vanwanzeele uit Gits, Herman 
Heyman en Roland Swaenepoel van de WAR verwelkomen. 
 
We kunnen terugblikken op een geslaagde 12de editie van Buren bij kunstenaars. De provincie 
feliciteert alle deelnemende kunstenaars met hun enthousiasme en hoopt dat de artiesten een 
heel fijn opendeur - weekend hebben beleefd. Aan alle bezoekers: bedankt voor jullie oprechte 
interesse! Jullie talrijke bezoeken betekenen veel  voor de deelnemende kunstenaars. 
Door dit enthousiasme binnen de West-Vlaamse ateliers krijgen de organisatoren van de 
Provincie vleugels om binnenkort de voorbereiding van de 13de editie te starten in 2016. 
 
 
 

 
                                                                                                          
                                                                                                      

 
foto’s Maria Pype 
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TENTOONSTELLING  

HARKEN IN ROESELAARSE BODEM:  
EEN GALLO-ROMEINSE DAKPANNENOVEN EN ZIJN 

OMGEVING BELICHT  

  

De vondsten en resultaten van het 
archeologisch onderzoek op de 
archeologische Romeinse  site aan de 
Roeselaarse Haven door V.O.B.o.W. 
vzw en de Werkgroep Archeologie 
Roeselare, eind de jaren ’80 worden 
beschreven en toegelicht waaronder de 
unieke vondst van een Romeinse 
dakpannenoven die hier werd ontdekt. 

De archeologische site Roeselare 
Haven lag op het terrein begrensd door 
de Kachtemse –de Populier- de Vierweg 
en de Zwaaikomstraat, in de nabijheid 
van het kanaal Roeselare-Leie. 

Binnen het onderzochte terrein, toen 
afgebakend door grachten, bevonden 
zich in de omgeving van de oven vijf 
Gallo-Romeinse waterputten. Hierin 
kwamen tal van Romeinse vondsten te 
voorschijn, zoals ijzerslakken die wijzen 
op metaalbewerking, bouwkeramiek, 
fragmenten van handmolenstenen, 
dierenbotten, Romeins aardewerk (o.m. 
terra sigillata), bewerkte lederfrag-
menten, een handvat van een 
scheermesje in de vorm van een kat en 
een dupondius van keizer Antoninus Pius (138-161). 

Dat men hier reeds vóór (silexvondsten), tijdens en na de Romeinse periode actief was blijkt 
o.m. uit de nabije omgeving van De Mandel, reeds lang garant voor het transport van 
afgewerkte producten en ontginning van grondstoffen.  

Praktisch: 

Opening van de tentoonstelling: zaterdag 6 februari 2016 met de boekvoorstelling van de 
West-Vlaamse Archaeologica nr 26, waarin de tentoongestelde vondsten worden toegelicht. 
De tentoonstelling bezoeken kan tot zaterdag 27 februari. We hopen alvast op uw ruime 
belangstelling. 

Locatie: Galerie Alfons Blomme, Ooststraat 84, 8800 Roeselare. 



210 WAK 88 (2015) 

 

 
Toegang:  GRATIS 

Begeleide rondleidingen voor groepen en scholen op aanvraag.  

Bedoeling:  mensen laten kennis maken met de rijkdom van de Roeselaarse bodem en 
het boeiende (Gallo-Romeinse) verleden van de stad en de regio. 

Openingstijden: weekdagen van 14.00-18.00u (met uitzondering van maandag) 

                Ook open op dinsdagvoormiddag van 10.00-12.00u en zaterdagnamiddag van  
                14.00-18.00u. 

De tentoonstelling kwam mede tot stand dankzij de financiële bijdrage van volgende 
partners: 
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MET V.O.B.O.W. NAAR SARCOFAGEN 

TENTOONSTELLING TE KMKG OP ZONDAG 20 MAART 

2016 
 
Van 15 oktober 2015 tot 20 april 2016 pakt het Jubelparkmuseum te Brussel uit met een grote 
tentoonstelling over Egyptische sarcofagen. U krijgt een exclusieve inkijk in het restauratie-
proces en een beeld van de evolutie van de funeraire rituelen in het Oude Egypte. De vele 
sarcofagen, lijkkisten, mummies en grafinventarissen die doorheen deze unieke tentoon-
stelling aanschouwd kunnen worden, behoren allen toe aan de Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis. De bezoeker krijgt zo een uitzonderlijke blik op één van de grootste 
dergelijke collecties buiten Egypte; één van de vele verborgen erfgoedschatten uit België.   
 
Programma 
10u30: afspraak aan de ingang van de KMKG 
10u45 – 12u30: bezoek aan de tentoonstelling Sarcofagi 
12u30 – 14u00: lunch 
14u00 – 15u00: bezoek aan de gelegenheidstentoonstelling Djehutihotep (Belgische 
opgravingen in Egypte) 
 
Gids 
De gidsbeurten zullen verzorgd worden door Hendrik Hameeuw. 
 
Kostprijs 
Dit betreft een eerste communicatie, in/tegen de WAK van februari 2016 zullen de definitieve 
regelingen gecommuniceerd worden. 
  
Inschrijving 
Interesse, laat het meteen weten aan jozef.goderis@skynet.be (051/22.27.20). Aantal 
deelnemers wordt beperkt wegens beperking van groepsaantallen in de tentoonstelling 
bepaald door de KMKG. 
 

  
Live-demonstratie van de restauratie van de sarcofagen tijdens de tentoonstelling Sarcofagi (elke dag)  

mailto:jozef.goderis@skynet.be
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HERNIEUWING VAN HET LIDGELD: 2016 

 

Wie betaalt vóór 1 februari 2016 ontvangt de nieuwe lidkaart in het eerste nummer van 2016 

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 BE46 6916 7991 4747 (BIC KREDBEBB) 

met melding  ofwel vast lid 2016, of gewoon lid 2016 of abonnee 2016. 

 

 € 26: vast lid: ontvangt een West-Vlaamse Archaeologica 26 (cataloog bij de 
tentoonstelling Harken in Roeselaarse Bodem), de West-Vlaamse Archeokrant 2016 
nrs 89 t/m 92, een uitnodiging voor de jaarvergadering en een V.O.B.o.W. lidkaart 
2016. 

 

 €21: gewoon lid: West-Vlaamse Archaeologica 26 (cataloog bij de tentoonstelling 
Harken in Roeselaarse Bodem), WAK 2016 nrs  89 t/m 92 en een V.O.B.o.W. lidkaart 
2016, bij betaling vóór 1 februari 2016 

 

 €12: geen V.O.B.o.W.lid, maar wel abonnee op WAK nrs 89 t/m 92. 
 

Stort vandaag nog uw bijdrage voor het kalenderjaar 2016. 

Dank op je stiptheid en de tijdig uitgevoerde overschrijving. Zo werken we hand in hand in 

2016 en kunnen we het tijdschrift WAK zonder onderbreking verder toesturen. 
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ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W. – WAR   

EIND 2015 – BEGIN 2016 

Noteer in je agenda 

 
Tentoonstelling: Vondsten kasteeldomein Sterrebos Rumbeke 

Gebakken, gemunt, gewapend 
nog t/m 31 december 2015 

Lees in dit nummer: p. 198         
        Radar, Zuidstraat, 3 Roeselare. 

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

 
*** 

Tentoonstelling: Harken in Roeselaarse bodem 

 

van 6.02. tot 27.02.2016 
Galerie Alfons Blomme, Ooststraat 84, 8800 Roeselare 

Lees in dit nummer p. 209-210 
 

*** 
Volgende V.O.B.oW –excursie 

zondag 20 maart 2016, excursie naar het KMKG Brussel: 
Sarcophagi 

Lees in dit nummer p. 211 
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