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VOORWOORD  
 
We leven in een tijd waarin de media en meerdere archeologische tijdschriften hun 
verontwaardiging uiten ten aanzien van de vernielingen en executies begaan in Palmyra, Irak, 
Iran, Syrië, in het Midden Oosten. Spijtig voor de verarming van deze rijke sites, eigenlijk voor 
een aanzienlijk deel, bron van onze beschaving. 

*** 
Een heel ander nieuws: dit jaar herdenkt de UNESCO de 15-jarige bescherming van de 
onderwater-archeologie. 

*** 
 
In dit zomernummer van de WAK 91 bieden we een aantal artikels over wat er gaande is in 
eigen regio: Opgravingen in Beveren-Roeselare, benaderd door W. Hantson van Bie-Radar. 

*** 
Samen met Prof. em. dr. Hugo Thoen herbekijken we de Terra Sigillata van Roeselare-Haven. 
Dit artikel komt uitzonderlijk in kleur, afhankelijk van de al dan niet snelle goedkeuring door de 
nieuwe schepen van cultuur van de stad Roeselare. 

*** 
Vervolgens uit de 19de eeuw benaderen we het commerciële aspect van de LONDON-kleipijp.  

*** 
En op de Open Monumentendag van 11 september 2016 zet ons Regionaal Archeologisch 
Museum a/d Schelde te Waarmaarde-Kerkhove i.s.m. de UGent, Gate Archaeology, 
Gemeente Avelgem en Waarmaarde Leeft archeologie volop in de kijker. 
 

Herfstexcursie naar Flémalle uitgesteld  

Deze studie-uitstap werd voorbereid door Maria en Jozef en door Hendrik en Evy, vergezeld 

van hun kinderen Casper, Edward en Alex; wat mooi illustreert dat het Préhistomuseum van 

Flémalle interessant is voor jong en oud. We voorzien deze uitgestelde uitstap voor april 2017, 

als de voorzitter voldoende hersteld is van een heelkundige ingreep. Uitstel was dan ook 

noodzaak, een geval van overmacht. We danken iedereen voor het begrip van deze situatie: 

het Préhistomuseum van Flémalle, Christian Casseays, busuitbater Jan Sercu, onze 

V.O.B.o.W.-bestuursleden, onze leden die reeds ingeschreven waren, Hendrik onze lay-outer 

voor de aanpassingen van deze WAK 91 - communicatie. Wij hopen in de lente van 2017 dan 

toch nog deze interessante site te kunnen bezoeken onder leiding van archeoloog Christian 

Casseays.                                    

                                                                                                        Jozef Goderis - voorzitter 
 

      
In het Préhistomuseum van Flémalle (foto’s J. Goderis) 
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PROF. HUGO THOEN HERBEKIJKT DE SIGILLATA VAN 

ROESELARE HAVEN 
 

Jozef Goderis 

 

Op donderdag 7 april 2016 kreeg ik bezoek van Em. Prof. Dr. Hugo Thoen waarbij hij lovende 
woorden uitsprak aan het adres van V.O.B.o.W. en de redactieleden voor de nieuwe publicatie 
WA 26 en tegelijk catalogus van de tentoonstelling “Harken in Roeselaarse bodem”, die liep 
van 5 t/m 27 februari 2016. Van die gelegenheid maakte ik dankbaar gebruik om mijn Terra 
Sigillata artikels uit de WAK aan hem voor te leggen. 
 
 
Prof. H. Thoen op vrijdag 15 april 2016: 
 
“Zoals gevraagd en door mij beloofd hier 
enkele correcties en enig commentaar bij de 
artikels over de sigillata van Roeselare. Ik heb 
dit alleen maar gedaan om jullie wat vooruit te 
helpen. Ik zal trouwens nooit de stimulans van 
V.O.B.o.W. vergeten bij mijn wetenschap-
pelijk onderzoek in het kustgebied, meer 
bepaald in Bredene, Leffinge en Raversijde”. 
 
 
Betreffende West-Vlaamse Archeokrant 
81 (febr. 2014, 6-13) 
 
“Zuid-Gallië, het Graufesenque-aardewerk uit 
de streek van Millau (F) (Contagomagus)” 

 

De antieke naam van dit belangrijke Zuid-
Gallische sigillata-centrum bij Millau: La 
Graufesenque is niet Contagomagus maar 
Condatomagus. Deze Keltische naam be-
staat uit 2 Keltische elementen: 
 
1. Condato = “Nederzetting aan een rivier” of 
in het geval van La Graufesenque = “neder-
zetting aan een samenvloeiing”. 
 
2. Magos = “markt”. Zie ook Noviomagus = 
Nijmegen = Latijnse novus/nieuw en het 
Keltische magos/gelatiniseerd magus = 
“markt“, de nieuwe markt”. 
 
Dus voor La Graufesenque “de markt aan de 
rivier” “le marché du confluent”. 

 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RH92-11-WP4: Deze geknikte reliëfkom Dragendorff 29 is een laat stuk uit het Drag. 29 

gamma en dateert uit de periode Nero-Vespasianus of ca. 60-80 n. Chr. In de winkels 

van Pompeï, bedolven door de eruptie van de Vesuvius in 79 n. Chr., waren de 

geknikte Drag.29-kommen al vervangen door de nieuwe afgeronde vorm Dragendorff 

37. 
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Betreffende West-Vlaamse Archeokrant 
83 (aug. 2014, 122-127) 
 
“In de 1ste eeuw bekleedden de zuid-Gallische 
centra, vooral dan la Graufesenque, een 
monopoliepositie in de handel van terra 
sigillata naar onze gewesten. Maar vanaf het 
begin van de tweede eeuw komt hierin 
gaandeweg verandering: de concurrentie van 
de Centraal Gallische ateliers, vooral 
Martyres-de-Veyre, betekende het einde van 
het handelsmonopolie van de Zuid-Gallische 
industrieën”. 

 
Het vroeg Midden-Gallisch atelier uit begin 2de 
eeuw is niet Martyres-de-Veyre (p.124) maar 
Les Martres-de-Veyre. De Zuid-Gallische 

centra bezaten inderdaad het monopolie van 
de handel naar onze gewesten tijdens de 1ste 
eeuw. De laatste Zuid-Gallische producten bij 
ons dateren uit de periode van Trajanus-
Hadrianus. In die tijd kregen ze niet alleen 
concurrentie van Midden-Gallië: eerst Les 
Martres-de-Veyre, later Lezoux, maar ook 
van Oost-Gallië: eerst de kleinere centra 
zoals Chémery en Boucheporn in de 
Moezelstreek, later de grotere centra in de 
Rijnstreek (Rheinzabern), de Moezelstreek 
(Trier) en de Argonne (o.a. Lavoye, Pont-des-
Rèmes, Avocourt). Tijdens de 3de eeuw 
kwam het monopolie van de export naar onze 
gewesten volledig in handen van deze grote 
Oost-Gallische centra”. 
 
Datering TS Roeselare (zie besluit nr 4 
p.127): vanaf de Flavische periode tot begin 
3de eeuw. 
 
Volgens mijn nota’s: onderzoek V.O.B.o.W., 
Goderis-Termote, voorgelegd door J. 
Termote aan H. Thoen, dateert de sigillata 
van Roeselare vanaf ca. 70/80 tot ca. 250 n. 
Chr. Drie contexten werden bekeken: trechter 
waterput met TS ca 70/80-150/160, vulling 
waterput: ca. 150/160-200 en grote kuil: ca. 
200-250.  
 
 
Betreffende West-Vlaamse Archeokrant 
84 (dec. 2014, 155-158) 

 
Zie de foto hierboven, RH92-11-WP4: 
“Op basis van een inspectie van foto’s en 3D 
opnames kan zeer waarschijnlijk dit fragment 

van een kom toegeschreven worden aan het 
pottenbakkersatelier van Murranus van La 
Graufesenque. Als datering geeft dit voor dit 
artefact tussen 45 en 85 n. Chr. De werk-
zaamheden van dit Graufesenque-atelier 
spreidden zich over een tijdspanne met begin 
in de jaren 30-40 n. Chr. tot aan de Flavische 
periode”. 
 
Indien de naamstempel ontbreekt is de deter-
minatie best te omschrijven als “stijl van”. In 
dit geval dus “stijl van Murranus”. 
 
Murranus was geen pottenbakker maar een 
ondernemer of producent van een industrieel 
pottenbakkersbedrijf (maître-potier). De na-
men van de pottenbakkers zelf zijn niet 
gekend, in sommige gevallen wel de namen 
van de draaiers (tourneurs) en vormschotel-
makers (mouleurs). 
 
De afdrukken voor stijlgelijkheid komen 
chronologisch niet overeen. Zo is RGZM 
(Römisch Germanisch Zentral Museum 
Mainz) 0005256 (golvende ranken) ouder dan 
de overige afdrukken op p.156 -157. De beste 
stijlvergelijking voor Murranus zijn nog altijd 
de werken van R. Knorr (vooral 1952). 
 
De datering van het atelier Murranus: 30/40 -
70/80 is wat te vroeg, zowel wat betreft begin 
en einde:  ca. 45-90 is beter. Wat de versierde 
Dragendorff 29 kom zelf betreft: in plaats van 
de voorgestelde ruime datering 45-85 (= de 
productieperiode van het atelier), dateert de 
kom uit de periode Nero-Vespasianus, ca. 60-
80 n. Chr. 
 
Murranus zelf was bedrijfsleider in de eerste 
helft van de productieperiode: ca. 45-70. 
Wegens het enorme succes werd het bedrijf 
door associés verder gezet tot ca. 90 n. Chr., 
met behoud van de oorspronkelijke naam. 
 
Het gebruik van het enkelvoudige cognomen 
wijst erop dat Murranus geen Romeins burger 
was (civis Romanus), maar wel een vrij man 
(peregrinus). Hoogstwaarschijnlijk was hij dus 
een Gallische ondernemer. De naam met 2x 
of 1xR (MURRANVS / MURANUS) kan zowel 
Latijn of Keltisch zijn. In beide gevallen gaat 
het om een naam uit de florale wereld Murra 
(Latijn) = Mura (Keltisch) = mirre – mirrezalf – 
geel. Namen uit de florale wereld waren zeer 



 

WAK 91 (2016) 111 

 

geliefd bij de Kelten en werden vooral 
gebruikt om een fysieke eigenschap van de 
naamdrager te beklemtonen. Dus MVRANVS 

“de Gele”, zoals bij de sigillata-stempels in 
Kontich COOCVS “de Rosse” en ALBVS “de 
Witte”. 
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SIGILLATA-VONDSTEN IN ROESELARE-HAVEN (3)  

Jozef Goderis1 

 

Enige tijd geleden publiceerde ik in de WAK een paar bijdragen over de sigillata-vondsten, 
aangetroffen in Roeselare-Haven (1986-1994) met herkomst uit Zuid-Gallië, (La 
Graufesenque, Condatomagus, Millau) in de WAK nr 81 van februari 2014. Midden-Gallië 
(Lezoux) kwam aan de beurt in de WAK nr 84 van december 2014. In het onderstaande derde 
artikel krijg je een overzicht van de sigillata-vondsten van Roeselare-Haven, afkomstig van 
Oost-Gallië (Rheinzabern, Trier en Argonne). 

 

 

Situatieplan Roeselare-Haven 1986-1992 (© V.O.B.o.W.) 
Op dit kaartje kan je de onderstaande terra sigillata vondsten situeren, vooral 

in de vijf verschillende waterputten (WP 1 t/m 5). 
 

 
Overzicht 
 
Het aantal terra sigillata vondsten te 
Roeselare-Haven afkomstig uit Oost-Gallië 
(zie situatieplan hierboven en kaart hier-
onder) waren zeer talrijk. Ze beslaan een 
breed pallet aan types en vormen, waarbij 
verschillende scherven rijke versierings-

                                                             
1 Dank aan Em. Prof. Dr. Hugo Thoen voor de datering, de Dragendorff-duiding en herkomst van de TS 
scherven van Roeselare-Haven te determineren. Eveneens voor het nalezen van de tekst van dit artikel. 
Alle foto’s en illustraties zijn van de hand van Hendrik Hameeuw (foto’s 1-6, 8, 12-19) en Jozef Goderis 
(foto’s 7, 9-11, 20, alle tekeningen), tenzij anders vermeld. Met dank aan Hendrik Demiddele voor de 
opstelling van het diagram.  

patronen vertonen. Eén TS fragment, een 
bodem van een schaaltje (RH 92/11 
05.10.1992) bevat zelfs een gedeeltelijk af-
gebroken stempel-inscriptie. In het onder-
staand overzicht worden deze vondsten 
gepresenteerd met behulp van kleurenfoto’s, 
technische profieltekeningen en tekeningen 
van de versieringen.  
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RH Verspreidingskaart productiecentra TS  met dank aan prof. H.Thoen 
1. Zuid-Gallië: La Graufesenque, Condatomagus, Millau 

2. Midden-Gallië: Lezoux 
3. Oost-Gallië: Rheinzabern, Trier, Argonne. 

 

 

Vondsten afkomstig van Rheinzabern 
 
Wrijfschaal of mortarium 
(RH91 cos 8  20.08.1991)   
 

3de eeuw Dragendorff 45 – Oost-Gallisch 
Rheinzabern. De bovenlaag is compleet 
verdwenen, dit zeer waarschijnlijk door lange 

blootstelling aan water (erosie). Het mor-
tarium is wielgedraaid en had oorspronkelijk 
een kwartsbezetting; deze keitjes zijn door 
gebruik in de tijd verdwenen en mogelijk res-
tanten zijn uiteindelijk verder door de erosie 
volledig verdwenen. 

 

 

Foto 1 

 

Foto 2 

 

1 

2 

3 
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Tekening 1 

Mortarium of wrijfschaal, aansluitend bij foto’s 1 en 2 
(RH cos 8  20.08.1991) 

 
 
Bodem van kom 
(RH cos 2) 
 

3de eeuw Dragendorff 32? – Oost-Gallisch Rheinzabern 
Bovenlaag sterk geërodeerd - wielgedraaid  
 

 
Foto 3 

 

 

Tekening 2, aansluitend bij foto 3 
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(Versierde) scherven 
(RH) 
 
Scherven afkomstig van Rheinzabern, allen 
zijn sterk verweerd en afgesleten, verschil-
lenden hebben versieringen. Op de scherven 

in foto 5 en tekening 3 zijn Rheinzabern 
medaillons met sfinx menselijke gevleugelde 
figuur te zien. Als datering hebben deze 2de 
helft 2de eeuw (IIB) – 1ste helft 3de eeuw (IIIA) 
Dragendorff 37; op een deel van de rechtse 
scherf komt een eierlijst voor. 

 
 

 

Foto 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
tekening (3) aansluitend bij detail foto 4. (scherf rechts deel van een eierlijst ) 

Foto 5 
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Fragment van wrijfschaal 
(RH 92/11 WP IV) 
 

Dragendorff 45, Oost-Gallisch Rheinzabern 
 

Randscherf van een bord 
(RH) 
 

Dragendorff 31, Oranje-bruine deklaag  

  

Drinkbeker  
(RH 1990/7 30.10.1990) 
 

H. 6,7cm; ø rand 11,5cm; ø bodem 
4,5cm. Bovenlaag haast volledig 
verdwenen; Dragendorff 33, Rheinzabern. 

Bodem van een drinkbeker 
(RH 1990/Cos) 

 

Stempel verdwenen, Dragendorff 33, 
Rheinzabern 

 
 
 
 

 
                    
 
 
 
 
 
 

Tekening 3, aansluitend bij foto 5 
 

Foto 6 
 

Foto 7 
 

Foto 8 

 

Foto 9 
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Randscherf 
(RH/90/7)  
 

Dragendorff 31 
 

Randscherf 
(RH  09/02/1989) 
 

Dragendorff 38, mogelijk scherf van een 
kraagrand van een kom 

 

  

Foto 10 Foto 11 

      
 
Volgens prof. H.Thoen  vormen  de scherven  op foto’s 6 t/m 11 een mooi Rheinzabern –
geheel uit IIIA, dus eerste helft 3de eeuw, en zelfs eerder laat in die periode. 
 
 
 

Vondsten afkomstig van Trier 
 
Schaaltje met gedeeltelijk leesbare 
stempel  
(RH 92/11/WPV 05.10.1992) 
 

De stempel in het midden van de binnenkant 
van de schaal is grotendeels afgebroken. De 

letters “SEA” vallen mogelijk alsnog te recon-
strureren. Het TS fragment is late Dragendorff 
32, Oost-Gallisch Trier, gevonden in Water-
put V, datering eind 2de, begin 3de eeuw. 

 

  

Foto 12 Foto 13 
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Tekening 4, aansluitend bij foto’s 12-14 
 
Leeuwenkopje als uitgiet van een 
wrijfschaal             
(RH 90/6 04.04.1990) 
 

Fijnkorrelig met kleine witte kalkfragmentjes, 
afkomstig uit Trier 

Leeuwenkopje als uitgiet van een wrijfschaal 
(R/KO2 02.04.1988) 
 

Dit fragment is typisch voor Oost-Gallisch TS.  

                               

 

Foto 15 

 

Foto 16 

Foto 14 
 



 

WAK 91 (2016) 119 

 

 
 
 

 

Tekening 5, aansluitend bij foto 16 

 
 
 
 
 

 

Illustratie, aansluitend bij foto 16 en tekening 5 
Standaard voorbeeld van een Dragendorff 45 (Samian mortarium, late 2de – 3de eeuw)  
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Wand- en randscherven van wrijfschalen 

RH90/7V, 03/11/1990, Grote Romeinse kuil 
RH90/WP1, 16/07/90, ter hoogte 12de plank, 

Dragendorff 45 
RH90/6/WP1, 02/06/90, ter hoogte 9de plank 
RH90/7V, 30/10/1990 Grote Romeinse kuil, 

fijnkorrelig met kleine witte kalkfragment-
jes. Dragendorff 45 

De vier fragmenten van deze mortaria 
vertonen nog steeds hun kwartsbezetting 
aan de binnenzijde. Van twee van de 
scherven kunnen we met redelijke 
zekerheid vastleggen dat het een 
Dragendorff 45 type betreft (zie ook 
tekening 5)

 

Foto 17 

 

  
                               Foto 18 

Randscherf van een bord 

(RH 92/11 WP IV) 
 

Dragendorff 31, Oost-Gallisch, verder niet 
toewijsbaar aan een atelier. 
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Vondsten van Argonne 
 
(Versierde) scherven 
(RH WP IV) 
 
In de onderste m³ van de vulling van Waterput 
IV op de site Roeselare Haven werden 

onderstaande TS scherven aangetroffen. De 
versierde scherf (zie ook foto 19 en tekening 
6) betreft typerend Argonnewaar, 2de eeuw 
Dragendorff 37; het fragment beeldt een 
jachttafereel af.

 

 

Foto 19 

 

Foto 20 

 

 
Tekening 6, aansluitend bij foto 20 
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Algemene besluiten bij de sigillata afkomstig van zuid, centraal en oost-Galliê 
 
1. Datering van de waterputten Roeselare Haven uitgaande van de terra sigillata-
vondsten. 
 
Doorgaans ligt de aanleg van de waterputten iets vroeger in de tijd dan de periode waarop 
de terra sigillata-scherven in de vulling van de put zijn beland. 
 
WP I: werkput, ruime datering: 80-150; vulling van de put: ruime datering: 150-200. 
 
WP II: vulling van de put, 2de -3de eeuw (180-220). 
 
WP III: boomstamwaterput, Pre-Flavisch: Claudius (41-54) en Nero (54-68) en Flavische 

periode (69-96); dit maakt het de oudste van de putten. 
 
WP IV: vulling van de boomstamwaterput: 2de eeuw 
 
WP V: vulling van WPV, door de kraanman op een hoop gestort. Het schaaltje lag er bovenop, 

eind 2de-begin 3de eeuw op basis van de gedeeltelijk leesbare stempel op het schaaltje. 
 
Terra sigillata is door haar herkomst en de verschillende producten die vervaardigd werden, 
een prima hulpmiddel bij de Romeinse vondstcomplexen: in ons geval de vijf waterputten op 
de artisanale Gallo-Romeinse nederzetting van Roeselare Haven. Wat betreft de Oost-
Gallische terra sigillata: In de 3de eeuw hadden vooral de centra Rheinzabern in de Rijnstreek, 
Trier in de Moezelstreek en de Argonne (noord-oosten van Frankrijk) een belangrijk aandeel 
in de sigillata-import naar onze gewesten. 
 
2. Diagram betreffende afkomst TS uit site Roeselare Haven 
 
 

 
 
 

Oost Gallië 
(Rheinzabern, Trier, 

Aragonne)
58%

Zuid-Gallië (La 
Graufesenque Millau)

15%

Centraal-Gallië (o.m. 
Lezoux)

27%

Roeselare Haven - Terra Sigillata
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IN MEMORIAM PIETER FLIPTS 

Jozef Goderis 

Hij  was de echtgenoot van mevrouw Magdalena Stockman (†1996). Op maandag 23 mei jl. 
is ons vast en trouw V.O.B.o.W.-lid op 82-jarige leeftijd overleden te Roeselare. Pieter was 
daarnaast ook lid van het Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare 
en Ommeland (K.GOGRO), de Gidsenkring Mandeldal en de Vereniging voor familiekunde te 
Roeselare (VVF). Hij was ere-bestuurder van Flipts & Dobbels nv. 
 

 
 
Wij kennen Pieter al lang als medereiziger op onze V.O.B.o.W.-excursies. Zolang zijn 
gezondheid het toeliet was hij steeds present. Telkens waren we blij van zijn vriendelijk 
gezelschap te kunnen genieten. Maar er is een tweede reden waarom we hem willen gedenken 
en waarom wij en zijn gezin steeds dankbaar willen blijven: 
 

 

De familie Flipts in 1979: Pieter, Luc, Paul en Geert.  
(Magdalena Stockman en Kathleen Flipts ontbreken op de foto) 

foto Jozef Goderis 
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In het voorjaar van 1979 heeft Pieter en zijn gezin een pijpenstort aangetroffen, nabij zijn 
bouwgrond in de Meelstraat 4 te Roeselare. Deze meestal ongerookte pijpjes bleken te zijn 
vervaardigd door een van de pijpenmakers Muylle te Roeselare. Een groot aantal 
pijpensteuntjes uit de oven bewijzen dat in de omgeving van de Meelstraat, in de 19de 
eeuw,  een pijpenmaker aan het werk was. Pieter heeft ons dan de gehele collectie pijpjes 
overhandigd ter studie en publicatie. 
 

1.  In de West-Vlaamse Archeokrant nr 9 van februari 1996 verscheen een eerste artikel 
onder de titel  “Een pijpenstort gevonden in de Meelstraat te Roeselare”. We 
behandelden daar volgende onderdelen:  

    - Vondstomstandigheden   
    - Herkomst van de pijpenstort 
    - Onderzoek van het pijpenmateriaal 
    - Drie generaties pijpenmakers uit Roeselare in de 19de eeuw 
    - Afbeelding en beschrijving van een selectie pijpen uit de verzameling Flipts. 
    - Bibliografie. 

 
2.  Hetzelfde artikel verscheen in het tijdschrift van de Pijpelogische Kring Nederland nr 

73, van juli 1996. 
 

3. Een derde bijdrage verscheen in het boek van Jacques Caro: “La pipe en terre –
Wallonie–Bruxelles –Flandre”. Ministère de la Communauté Française de Belgique, 
Bruxelles, 2004. De auteur Jacques Caro stuurde mij als dank een exemplaar van zijn 
boek met de boodschap: “Voor Jozef Goderis, die mij de pijpen van Roeselare leerde 
kennen en mij toeliet een deel van zijn onderzoek te publiceren”. Een paar weken nadat 
de man dit had neergeschreven is hij overleden. 
 

4.   
 
De uitvaartdienst van Pieter vond plaats op zaterdag 28 mei 2016 om 10.30u in de decanale 
Sint- Michielskerk te Roeselare. De Raad van Bestuur van V.O.B.o.W. biedt aan zijn 
levensgezellin Rachel Fiers en aan de ganse familie Flipts hun oprechte innige deelneming 
aan.   
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ARCHEO IN DE PERS  

 

 

 
Samenstelling: Jozef Goderis met medewerking van Johan Buyse, Roland Coghe, Hendrik 
Hameeuw en Jos Vanackere. 
 
Binnenland: Deerlijk, Diksmuide (3), Houthulst, Poelkapelle, Varsenare. 
Buitenland: rivier Aveyron, Auschwitz, Beringstraat, Cambodja (2), Col de la Traversette 
(Alpen), Egypte, Flores (3), Florida,  Illinois, Newfoundland (Canada), Pakistan, Petra 
(2)  Rome, (2x) Sagalassos, Stratford-upon-Avon, Vallon Pont d’ Arc (Ardèche) grot van 
Chauvet. Yucatan. 
 
 

maart 2016 
 
54. (dli, tig) Muren uit twaalfde eeuw 
blootgelegd bij graafwerken in Sint-
Mauritiuskerk. 
 

 

Tijdens de werkzaamheden uit de grafkelder 
(15deeeuw) doken een schedel en knoken op. 

 

Muren uit de 12de eeuw, beenderen en een 
schedel uit de 15de eeuw. De interessante 
archeologische vondsten kwamen bij de vleet 
naar boven in de Sint-Mauritiuskerk van 
Varsenare. “De muur hoort bij de originele, in 
1116 opgerichte kerk” zegt pastoor Pol 
Dehullu. 
In vijf werkputten, aangelegd om een nieuwe 
verwarming te installeren, legden werk-
nemers in de Sint-Mauritiuskerk in Varsenare 
interessante vondsten bloot. Pastoor Pol 
Dehullu nam contact op met een bevriend 
archeoloog, die hem op zijn beurt door-
verwees naar de archeologische dienst 
Raakvlak. 
“In de puinlagen werd een baksteen van een 
beschilderd graf gevonden. Op een pleister is 
een Madonna met kind zichtbaar. De 
grafkelder dateert uit de 13de eeuw en moet 
beschadigd zijn bij eerdere verbouwingen” 
zegt Dehullu. 
Er werd ook een zogenaamde “spaarboog” 
blootgelegd, een vernuftig systeem om 
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stenen uit te sparen. Volgens Frederik 
Roelens van de archeologische dienst 
Raakvlak bevestigen de vondsten de his-
toriek van Varsenare. “ Het zijn interessante 
vondsten, die teruggaan op de oudste kerk. 
De vloer van de kerk wordt niet verder 
opgebroken. De rest blijft veilig in de grond” 
zegt hij.  
dS zat. 19 en zon. 20.03.2016. 
 
55. (pvd) Tullymonster geeft geheimen prijs. 
Het Tullymonster (Tullimonstrum gregarium) , 
driehonderd miljoen jaar oud, werd in 1958 
ontdekt door fossielenverzamelaar Francis 
Tully. Intussen hebben we er duizenden 
exemplaren van. Maar waarvan? Een 30 cm 
lange worm? Een weekdier, Een polycheet, 
Een gastropode? Een conodont? Een om 
evidente redenen uitgestorven zijtak in de 
evolutie? 
 
  

  
 
Het enige wat zeker was: Het Tullymonster is 
het officiële staatsfossiel van Illinois. Het 

heeft een zeppelinvormig lijf, een lange nek 
die eindigt in een bek met tanden en een 
bizarre dwarsbalk waarbij de bout door de nek 
van het monster van Frankenstein verbleekt. 
En het komt alleen in Illinois voor, als fossiel 
en als sticker op vrachtwagens.  
Victoria McCoy en vijftien collega’s 
bestudeerden ruim 1200 exemplaren uit de 
collectie van het Field Museum en zeggen nu 
in Nature dat ze het dier in een vakje konden 
stoppen. 
Wat volgens eerdere onderzoekers het 
spijsverteringskanaal was, is volgens hen een 
chorda dorsalis, een vroege vorm van 
ruggengraat. Waardoor ze het dier klasseren 
als een primitieve verwant van lampreien en 
slijmprikken. Een oervis, zeg maar. Op de 
einden van de dwarsstaaf blijken ogen te 
staan. Het Tullymonster glibberde in de 
warme kustwateren van een oceaan uit het 
Carboon, tussen kwallen, wormen en 
zeekomkommers.  
dS. ma. 21.03.2016 D9. 
 

56. (RA/BELGA) Archeologen ontdekken dat 
schedel van Shakespeare ontbreekt. 
 

 
 
Vierhonderd jaar na de dood van de be-
roemde Britse auteur William Skakespeare 
(1564-1616) deden archeologen een ma-
cabere ontdekking. In het graf van de 
beroemdste Engelse dichter ontbreekt de 
schedel. Dit zal blijken uit een televisie-
documentaire van Channel Four.  
Een team onder leiding van Kevin Colls van 
de Staffordshire University en geofysicus 
Erica Utsi onderzocht  met een speciale radar 
het graf van Shakespeare in Stratford-upon-
Avon. 

“Er kwamen aanwijzingen van een mys-
terieuze herstelling aan het hoofdeinde aan 
het licht”, meldt Channel Four. Meteen kan 
een in 1879 gepubliceerde veronderstelling 
waar zijn, namelijk dat in het graf de schedel 
ontbreekt. Die zou in 1794 door graf-
schenners zijn geroofd.  
DM. do.25.03.2016. 
 
april 2016 
 
57. (gse) Antieke stad Sagalassos ging dan 
toch niet door de pest ten onder. 
Na DNA-onderzoek op de site stellen 
archeologen van de KU Leuven hun inzicht bij 
over de leegloop van Sagalassos in de 13de 
eeuw. Zo’n 25 jaar al werkt een team van 
Leuvense archeologen op de site 
Sagalassos. Die ligt op de top van een 
heuvel, zo’n 100 km ten noorden van de 
badstad Antalya. 
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Tot dusver besteedde het team veel aandacht 
aan de wedersamenstelling van het stads-
centrum. Uit de grandeur en de talrijke voor-
zieningen is af te leiden dat de stad een grote 
bloei kende. Tijdens de Romeinse periode 
was ze een centrum waar ceremonies en 
feestelijkheden plaats vonden. Dat blijkt uit de 
thermen, het stadion en een groot theater. 
 
De archeologen hebben zich lang het hoofd 
gebroken over het plotse verval van de stad. 
Uit historische geschriften wisten ze dat er in 
de 7de eeuw een pestgolf was en dat er een 
zware aardbeving woedde. Daarom gingen 
ze uit van de hypothese dat dit de nekslag 
was voor de stad, die nadien wegkwijnde.  
“Nu het stadscentrum mooi gereconstrueerd 
is, zijn we ons meer gaan concentreren op het 
dagelijks leven van de stadsbewoners” zegt 
projectleider Jeroen Poblome. “Hoe leefden 
ze? Wat deden ze? “Om het multi-
disciplinaire  onderzoek nieuwe impulsen te 
geven, deden de archeologen een beroep op 
paleogenetici. Die pasten statistische tech-
nieken uit de ecologiestudie toe. Daarin wordt 
DNA op kleine dierpopulaties bestudeerd, om 
informatie te winnen over bedreigde soorten. 
“In de oostelijke voorstad, voor het theater, 
ligt een necropool” zegt Poblome. “Daar 
hebben we veel nieuw skeletmateriaal 
onderzocht. Op basis van DNA - gegevens uit 
de botten en tanden kunnen we een DNA - 
tijdslijn opstellen van de 2de eeuw voor Chr. 
tot de 13de eeuw. 
Via computermodellen is na te gaan van 
welke periodes er minder aanbod is. “ Dat 
was bijvoorbeeld zo in de 7de eeuw” zegt 
Poblome. “ We hebben nu kunnen aantonen 
dat de pest en de aardbeving maar effect kon 
hebben voor 10% van de bevolking. Dat kan 
zo’n grote leegloop niet verklaren”. 
Voor de 13de eeuw piekt het effect echter tot 
90%. “Het signaal dat we daar krijgen, is 
gigantisch groot” zegt Poblome. “In de 
ecologiestudies gaat men ervan uit dat zo’n 
signaal niet alleen lokaal speelt, maar impact 
heeft over een hele regio”. 
 
Daarmee ligt opnieuw de vraag open waarom 
Sagalassos dan wel leegliep in de 13de eeuw. 
“Het is de periode dat de Seltsjoeken die de 
stad veroverden en dat er grote volks-
verhuizingen waren. Mijn hypothese is dat het 
om gedwongen verplaatsingen ging, bij-
voorbeeld om de grenzen te verdedigen. Uit 

Ottomaanse belastingregisters blijkt dat er in 
de 15de eeuw alweer enkele duizenden 
inwoners waren. In twee eeuwen tijd kan een 
leeggelopen stad niet zo’n sterke natuurlijke 
aangroei krijgen. Ik ga er dus vanuit dat de 
bevolking tijdelijk wegtrok en nadien 
terugkeerde.   
dS vr. 01.04.2016 D4. 
 

 

Het PQ2-gebouw Sagalassos begin campagne 2016. 

 
58. (nrc,hvde) Hobitmens is al langer dood. 
 

 

Homo floresiensis 

 
De meeste paleontologen zijn ervan over-
tuigd dat de “hobbit van Flores”, het skelet 
van een minimensje dat in 2004  op het 
Indonesische eiland Flores werd ontdekt, 
een aparte mensensoort is: Homo floresienis. 
Maar de grote vraag bleef: wanneer leefde de 
floresmens? De eerste dateringen, geba-
seerd op de leeftijd van houtskool uit de grot, 
kwamen uit op 11.000 jaar geleden. Dat was 
uitzonderlijk laat: moderne mensen hadden 
zich toen al bijna over de hele wereld 
verspreid. 
Uit nieuwe opgravingen in de kalksteengrot 
waar de hobbitmens werd gevonden, blijkt 
evenwel dat dwergmensen slechts tot 50.000 
jaar geleden op Flores hebben geleefd, en 
niet nog tot 11.000 jaar geleden, zoals 
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gedacht. De nieuwe dateringen staan in 
Nature. Onderzoekers hebben nu het skelet 

zelf gedateerd en de grotlaag waarin het lag.  
Het skelet van nog geen meter hoog blijkt 
tussen de 100.000 en 60.000 jaar oud. De 
stenen werktuigen die zijn soortgenoten 
achterlieten zijn tussen de 190.000 en 50.000 
jaar oud Floresmensen gebruikten de grot 
wellicht als jachtkamp. In de grot hebben 
onderzoekers ook botten van dwergolifanten 
gevonden met snijsporen erop. De mini-
mensjes deelden het eiland ook met 
vleesetende reuzenooievaars en gieren.  
dS vr. 01.04.20156 D7. 
 
59. (pvd) Tweede vindplaats van Vikingen in 
Amerika. 
Amerikaanse archeologen vonden in 
Newfoundland, Canada, een stenen haard 
die waarschijnlijk afkomstig is van een Viking-
nederzetting. Dat meldt de universiteit van 
Alabama in een persbericht.  
dS  di.05.04.2016 D9. 
 
60. (The Guardian) Hoe Hannibal de Alpen 
overstak. 

Bill Mahaney maakt er zijn levenswerk van 
om te achterhalen hoe de krijgsheer te werk 
ging. Sedert 2011 doorzoekt hij met zijn team 
van geologen en biologen een hoogveen op 
2580m,  net onder de pas van de Col de la 
Traversette. Als Hannibal hierlangs is 
gekomen, heeft zijn leger er zeker gerust en 
de dieren laten grazen. De opgravingen 
leverden modder. Maar ook modder kan 
informatief zijn. Tienduizenden mensen, 
paarden en olifanten moeten de plaats tot prut 
gestampt hebben, en dat moet 2000 jaar later 
nog steeds te zien zijn. 
 
En inderdaad op 40cm diepte zit een 
verstoorde laag verpletterde plantenvezels, 
vermengd met zand. In geen enkel ander 
Alpen hoogveen is zoiets te vinden. Het valt 
moeilijk te verklaren met grazende schapen, 
vorst of een ander natuurlijk fenomeen.  
Mahaney liet een klassieke koolstof 14-
datering op plantenmateriaal in de laag los, 
en die kwam dicht bij 218 vóór Chr.  
dS. woe. 06.04.2016 D11. Lees eveneens 
Archeo in de pers WAK 90 nr 45 en 46 p.89 
en 90. 

 

Het leger van Hannibal met paarden en 
olifanten,  kreeg het meermaals aan de stok met 

bergstammen. 
 
61. P. Van Dooren : Colombus was nefaster 
voor indianen dan gedacht. 
Dat de Europese veroveraars een slachting 
hebben aangericht onder de oorspronkelijke 
bewoners van Amerika is geen nieuws. 
Bewust, met wapens en uitbuiting, en 
onbedoeld met ziektekiemen. De gevolgen 
zijn tot in het DNA te zien, schrijven 
onderzoekers uit 20 verschillende instellingen 
in het vakblad Science Advances. 
Eigenlijk waren ze vooral geïnteresseerd in 
de vroegere geschiedenis van de oor-
spronkelijke Amerikanen. Waar en wanneer 
kwamen ze vandaan? Hoe snel verspreidden 
ze zich?  De onderzoekers lazen bij 92 
precolumbiaanse skeletten uit Zuid-Amerika 
het genoom af van de mitochondria – de 
energiefabriekjes van de cel, die hun eigen 
DNA hebben en die we enkel via onze 
moeder erven. Uit de verschillen in dat DNA 
kun je afleiden wanneer hun verste gemeen-
schappelijke voormoeder moet hebben 
geleefd. Daaruit blijkt dat 6000 jaar geleden 
een kleine groep mensen Amerika is binnen-
getrokken, via de Beringstraat, die toen 
droog lag wegens de lage zeespiegel van de 
ijstijd. Ze moeten 2500 en 9000 jaar 
geïsoleerd hebben geleefd in Beringia, het 
gebied tussen Siberië en Canada dat nu 
onder de zeespiegel ligt. 
De mummies en skeletten waren tussen de 
500 en 8600 jaar oud. De uit hun DNA 
afgeleide datum vernauwt het tijdvenster van 
de intocht van de eerste Amerikanen – een 
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venster dat tot nu toe vooral bepaald was 
door klimatologie en archeologie. 
dS do. 07.04.2016 D8. 
 

La Doncella (de meid), 500 jaar geleden geofferd op 
de top van de Lliulaillaco in Argentinië, leverde DNA 

voor het onderzoek. 

 
62. P. van Dooren, Grotkunst van Chauvet 
ouder dan gedacht. 
De grotschilderingen in de beroemde grot van 
Chauvet in Vallon Pont d’ Arc (Ardèche) zijn 

ruim 30.000 jaar oud, bevestigen fysici na 
uitgebreid onderzoek. Er is een hele tijd een 
discussie aan de gang tussen fysici, die op 
basis van radioactieve dateringtechnieken bij 
30.000 en meer uitkomen en kunsthistorici, 
die op basis van stijlargumenten zeker 10.000 
jaar jonger uitkomen. “De discussie is nu wel 
definitief beslecht” zeggen de fysici. 
 

 

Tekening van een holenbeer in de grot van Chauvet 

 
Resultaat: de grot werd bewoond tussen 
37.000 en 33.500 jaar geleden, en opnieuw 
van 31.000 tot 28.000 jaar geleden, zo 
rapporteren ze in de jongste PNAS. Tot 
33.000 jaar geleden moesten de bewoners 
wel uitkijken, want geregeld hadden ze last 

van holenberen  die de grot ook een leuke 
woonst vonden. Bijna alle houtskoolte-
keningen werden in de oudste bewonings-
periode gemaakt, maar wel in verschillende 
fasen: ze overlappen elkaar wel eens, en de 
ene is doorgekrabd door beren, terwijl de 
andere net over die berensporen heengaat. 
dS di. 12.04.2016 D8. 
 
63. (jude) Colosseum oogt weer wit. 
In Rome is na bijna drie jaar de eerste fase 
van de restauratie van het Colosseum 
afgerond. De buitengevel van het verweerde 
en door smog vervuilde amfitheater kreeg 
een schoonmaakbeurt en is nu weer wit. “ De 
façade ziet er nu bijna weer uit als in de 
oudheid” zegt Rossella Rea, directrice van 
het amfitheater, dat gebouwd werd in de 
eerste eeuw na Chr. Tijdens de restauratie 
zijn heel wat nieuwe details in het bouwwerk 
blootgelegd, die in de loop der eeuwen 
onzichtbaar waren geworden. Zo zijn de 
nummering van de tribunes en sporen van 
reparaties na een brand in de derde eeuw 
weer te bewonderen. 
De werken kosten 6,5 miljoen euro en zijn een 
eerste stap in een groter restauratieplan van 
25 miljoen euro. In de volgende fase worden 
de wandelgangen en het ondergrondse deel 
van het Colosseum onder handen genomen. 
dS di. 26.04.2016 
 

 

V.O.B.o.W. in Rome, Colosseum,  febr. 2005 (foto’s J. 
Goderis) 

64. P.Van Dooren: Mummie adverteerde met 
tattoos. 
Een Amerikaanse archeologe, Anne Austin 
van de universiteit van Stanford,  vond tattoos 
van bloemen en dieren op een 3000 jaar oude 
mummie van een Egyptische vrouw. De 
opvallendste tattoos  van deze mummie uit 
Egypte zijn de ogen van Horus op de nek, 
schouders en rug van de mummie. Op haar 
heupen staan lotusbloemen, in haar nek 
staan bavianen, en op haar armen staan 
koeien afgebeeld.  
dS ma. 09.05.2016 .D9 
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65. (dod) “Nieuw ontdekte” Mayastad bestaat 
niet, zeggen experts 

Overal werd dit mooie verhaal opgepikt 
waarin een 15-jarige William Gadoury een tot 
nog toe onbekende enorme Mayastad had 
ontdekt op het Mexicaanse schiereiland 
Yucatan. Maar de Franse krant Le Figaro 
ging in mei jl. aankloppen bij een 
gerenommeerd  Maya-expert, Eric Taladoire, 
die 40 jaar onderzoek deed in de Centraal-
Amerikaans jungle. Hij is formeel: Er klopt 
geen letter van dit verhaal.  
dS do 12.05.2016 D7 
 
66. (pvd) Indianen veroverden Amerika al 
voor het ijs in de Beringstraat smolt. 
Duikers haalden uit een rivier in Florida een 
mes in vuursteen op, dateerbaar rond 12.600 
vóór Chr. Volgens de klassieke theorie is dit 
de oudste met zekerheid dateerbare mense-
lijke vindplaats op het Amerikaanse continent  
in Nieuw-Mexico, vanaf 11.500 jaar vóór Chr. 
Maar die wordt door steeds meer vondsten 
onderuit gehaald, ook al is de datering van die 
vondsten apart betwistbaar. Of de datering 
kon worden afgewezen, als “ enkel genetisch” 
en niet archeologisch. Na 4 jaar onderzoek, in 
de bodem van de rivier Aucilla in Florida, 
melden Jessi Halligan en elf collega’s van 10 
onderzoeksinstituten in Scientific Advances 
dat ze een prehistorische slachtplaats vonden 
uit 12.600 vóór Chr.  
 

  

Organisch materiaal op dit stenen werktuig geeft een 
datering wanneer de eerste Amerikanen het continent 

betraden. 

 
De eerste Amerikanen hebben er een 
mastodont geslacht: de plaatselijke versie 
van onze mammoet. De vorsers konden niet 
enkel de botten van de mastodont dateren, 
maar ook een stenen mes. Stenen werk-
tuigen worden doorgaans gedateerd volgens 
de stijl waarin ze bewerkt zijn. Maar aan dit 
gevonden mes kleefde organisch materiaal, 
dateerbaar met de klassieke C14 methode. 
Op een mastodontslagtand  waren snijsporen 

te vinden die van een slacht afkomstig 
moeten zijn. In de modder op de rivierbodem 
vonden de onderzoekers ook sporen van 
Spiromiella, een schimmel die leeft op de 
uitwerpselen van herkauwers. Die bleven 
aanwezig tot ongeveer 10.600 vóór Chr. Wat 
betekent dat mens en mastodont zo’n 2000 
jaar samen hebben geleefd eer de dieren 
uitstierven.  
dS woe. 18.05.2016 D11 
 
67. (afp) Sieraden ontdekt in dubbele bodem 
van een mok in Auschwitz 
Medewerkers van het museum bij het 
vernietigingskamp Auschwitz hebben in een 
emaillen mok sieraden ontdekt. De beker is 
onderdeel van de collectie en werd schoon-
gemaakt toen er een dubbele bodem in de 
mok bleef zitten. 
De nazi’s namen tijdens W.O.II persoonlijke 
eigendommen in beslag als gevangenen 
aankwamen bij het kamp in Polen. Daaronder 
zaten duizenden stuks keukengerei die nu 
tentoon worden gesteld in het museum  bij 
Auschwitz. Museummedewerker Hanna 
Kubik maakte de mok schoon  waarvan door 
ouderdom de dubbele bodem losliet. “Er was 
duidelijk een bundeltje zichtbaar” zegt ze 
tegen persbureau Reuters. Het bleek een 
gouden ring en een ketting die in een stukje 
stof gewikkeld zaten. Blijkbaar wisten ze van 
de berovingen. Maar we zien hieruit ook de 
hoop die deze mensen hadden om te 
overleven. 
Het museum schat dat de sieraden in de jaren 
’20 in Polen zijn gemaakt. Tussen 1940 en 
1945 werden in het kamp Auschwitz-Birkenau 
meer dan één miljoen mensen vermoord, 
voornamelijk Joden. Het museum bij het 
kamp laat veel van de persoonlijke 
eigendommen zien. De eigenaars zijn veelal 
niet bekend. Volgens Pawel Sawicki van het 
museum gaat het duidelijk om iemand die 
“geloofde” in de leugens van de Duitse nazi’s 
en dacht een nieuw leven op te bouwen.  
Voordat de gevangenen het kamp binnen-
kwamen werden alle persoonlijke bezittingen 
afgepakt. Sawiciki zegt dat de manier waarop 
de sieraden werden verstopt veel zegt over 
de verwachtingen. “Blijkbaar wisten ze van de 
berovingen. Maar we zien ook de hoop die de 
mensen hadden om dit te overleven”. De 
sieraden en mok worden vanaf nu samen 
tentoon gesteld.   
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De verdieping TROUW  vr. 20.05.2016 –bron 
AFP, Reuters. 
 

 

Een gouden ring en ketting verstopt in de dubbele 
bodem van een mok in Auschwitz 

 
68. SPOR Eerste archeologisch metrostation 
op komst in Rome 
De aanleg van de nieuwe metrolijn C in Rome 
heeft al talrijke archeologische vondsten 
opgeleverd. Die zijn samen met allerlei bouw-
perikelen, financiële problemen, stakingen, 
en extra kosten, mee verantwoordelijk voor 
heel wat vertraging bij de aanleg van de 
nieuwe metrolijn.  
Tot de spectaculairste vondsten behoren een 
enorm waterbassin uit de oudheid en de 
resten van een wooncomplex en stallingen uit 
de tijd van keizer Hadrianus, vermoedelijk 
een soldatenkazerne. De ruïnes omvatten 
een oppervlakte van 1.753 m² en bestaan uit 
een gang van 100m lengte en 39 kamers. In 
een aantal ruimtes zie je nog mozaïeken en 
fresco’s op de muren en vloeren. Vlakbij de 
ruïnes werd ook een massagraf met 13 
skeletten ontdekt.  
De archeologische vindplaats bevindt zich 
ongeveer 9m onder de grond. Het stads-
bestuur heeft beslist om de vondsten tentoon 
te stellen in het toekomstige metrostation 
Amba Aradam-Ipponio. Website van SPOR 
(Senatus Populusque Romanus) of vrienden 
van Rome 
dS vr. 20.05.2016. 
 
69. M. Keulemans: Wat deden oermensen in 
oudste bouwsel ooit?  
177.000 jaar geleden gebouwde steencirkels 
in Franse grot roepen veel vragen op. Diep in 
een grot in Zuid-Frankrijk hebben arche-
ologen twee geheimzinnige steencirkels 
ontdekt die neanderthalers daar 177.000 jaar 

geleden hebben gebouwd. Het zijn de oudste 
menselijke bouwsels ooit gevonden, en het is 
“een diep mysterie” wat de oermensen hier 
uitspookten. 
De cirkels, de een zo’n 6 m wijd, de ander 2m, 
zijn gebouwd van druipstenen, die men 
kennelijk afbrak en plat op elkaar stapelde om 
een muurtje te bouwen, niet hoger dan een 
bijzettafeltje. Ook bouwde men vier losse 
stapeltjes, twee binnen en twee buiten de 
steen- cirkels. Op tientallen plekken vertonen 
de stenen brandsporen, of zaten er restjes 
verkoold bot tussen. Een teken dat men op, 
en zelfs in de bouwseltjes vuurtjes brandde.  
Geen idee wat men hier deed, liefst 300m 
diep in een donkere grot, schrijft het Frans-
Belgische onderzoeksteam onder leiding van 
Jacques Jaubert van de universiteit van 
Bordeaux in Nature. 
We zouden kunnen aannemen dat deze 
cirkels een of ander symbolisch of ritueel 
gedrag vertegenwoordigen. Of dienen ze 
voor een of ander onbekend huiselijk gebruik, 
of gewoon als schuilplek? De bouwsels 
werden al zo’n 25 jaar geleden ontdekt in een 
grot aan de rivier de Aveyron, maar nu pas 

beseffen de archeologen wat ze eigenlijk 
hebben gevonden. 
 

cirkel in prehistorische grot 

 
De muurtjes stammen uit een tijd toen de 
moderne mens nog niet eens bestond en er 
in Europa slechts neanderthalers woonden. 
 
Wie waren de neanderthalers? 
 
“Neanderthaler” is de verzamelnaam voor de 
jagende en verzamelde mensensoort die 
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vanaf ongeveer 400.000 jaar geleden Europa 
en delen van Azië bevolkte. Deze oermens –
gedrongen, zware wenkbrauwen, wijkende 
kin en voorhoofd –stond lang te boek als 
simpel, niet in de laatste plaats omdat hij geen 
kunst of  grottekeningen maakte. Inmiddels 
weet men dat de neanderthaler wel degelijk 
complex gedrag vertoonde. De soort 
verdween zo’n 35.000 jaar geleden, met de 
verspreiding van de moderne mens vanuit 
Afrika. 
DM  do. 26.05.2016 p.6 
 
juni 2016 
                                   
70. Keulemans M: Hobbits bestonden echt. 
Nieuwe vondst op Indonesisch eiland bewijst 
dat minimensen geen afwijking hadden, maar 
een echte mensensoort waren. Uit nieuwe 
botvondsten van de “hobbit”, de wonderlijkste 
oermens die wetenschappers kennen, blijkt 
dat hij al zeker 650.000 jaar rondliep op het 
Indonesische eiland Flores, toen de moderne 
mens daar aankwam.  
Zes tandjes en een stukje onderkaak hakten 
archeologen onder leiding van de in Australië 
werkzame Nederlander Gert van den Bergh 
uit een versteende rivierbedding midden op 
Flores. Het is de afmeting die verbijstert: ook 
als volwassene kan deze oermens niet groter 
zijn geweest dan een kleuter. 
De “hobbit” – bijnaam voor “homo 
floresiensis” – is treffend omdat hij bewijst dat 
ook de mens onderhevig is aan de nukken 
van de evolutie. Het oermensje is kennelijk 
verdwergd, zoals vaak gebeurt bij soorten die 
vast zitten op een eiland, zonder natuurlijke 
vijanden en met beperkte bronnen. Hobbits 
werden maar één meter hoog en hadden een 
brein zo klein als dat van een chimpansee. 
Niettemin liepen ze rechtop en gingen op 
jacht, zo blijkt uit de stenen werktuigen die 
ook op Flores zijn gevonden. 
De hobbits, zo genoemd vanwege hun grote 
voeten, woonden in een soort sprookjes-
wereld met mini-olifantjes van maar 90 cm 
hoog, maar ook reuzenratten, manshoge 
ooievaars en grote komodovaranen op een 
eiland worden kleine soorten groot. Zo’n 
50.000 jaar geleden stierf de hobbit uit, 
misschien niet toevallig tegelijk met de komst 
van de homo sapiens. 
Bepaalde details van de nieuw ontdekte 
gebit- en botresten bevestigen wat experts al 
vermoeden: de hobbit was in feite een 

miniatuurversie van de homo erectus, de 
klassieke oermens met het lage voorhoofd 
die zich vanaf zo’n 20 miljoen jaar 
geleden  over Azië verspreidde. Een groep 
homo erectussen moet op Flores verzeild zijn 
geraakt – waarna ze met de generaties 
krompen. 
Dat moet razendsnel  zijn gegaan, 
concludeert het team in Nature. De vroegste 
stenen werktuigen op Flores zijn immers een 
miljoen jaar oud, niet zo veel meer dat de 0,7 
miljoen jaar waarop de nu gevonden 
minimensjes zijn gedateerd.  
DM. do. 09.06. 2016 p.16, Lees ook Archeo 
in de pers nr 58 en 71. 
 

 

Homo floresiensis of Hobbit aansluitend bij Archeo in 
de pers nrs 58 – 70 en 71 

 
71. (cel) “Hobbits leefden in Indonesië 
Archeologen zijn ervan overtuigd dat ze op 
het Indonesische eiland Flores bewijzen 

hebben gevonden van een tot nu toe 
onbekende mini - oermens, die de “hobbit” 
wordt genoemd. 
HNB. do. 09.06.2016 p.11.  Lees eveneens 
Archeo in de pers nrs 58 en 70. 
 
72. Mijlemans P: Ruimtearcheologe Sarah 
Parcak doet grote ontdekking in Petra. 

De moderne Indiana Jones werkt met 
satellieten. Vlak bij de wereldberoemde 
rotsstad Petra in Jordanië hebben arche-
ologen een gigantisch plateau ontdekt dat 
meer dan 2000 jaar oud is. Al decennia wordt 
er in de buurt gezocht naar verborgen 
archeologische schatten. Dankzij “ruimte-
archeoloog” Sarah Parcak – bijnaam “de 
moderne Indiana-Jones” nu ook met succes. 
Wat is er gevonden? Een plein van 56 op 49 
meter. Met daarop een kleinere constructie 
van 8,5 op 8,5m. Alles was geplaveid met 



134 WAK 91 (2016) 

 

hardsteen, aan de ene kant stonden er 
pilaren, aan de andere kant een gigantische 
trap. Bij een beperkte opgraving werden er 
scherven gevonden van 150 jaar vóór Chr. 
 
Hoe werkt ruimte-archeologie?  
 
In eerste instantie raadpleegt Parcak zo veel 
mogelijk geschreven bronnen – als die er zijn 
– om het terrein af te bakenen dat interessant 
kan zijn. Vervolgens verlengt ze dat nog door 
gebruik te maken van Google Earth. Op basis 
van die – te ruwe –beelden, kan een selectie 
worden gemaakt van de plekken waarvan 
dure satellietbeelden of luchtbeelden moeten 
worden gemaakt. Door de computer uit te 
rusten met logaritmes, tast die op die beelden 
de structuur van de ondergrond af. 
Begroeiing ziet er bijvoorbeeld anders uit 
naar gelang de  verschijningsvorm van de 
bodem. Elke afwijking in het natuurlijke 
patroon valt op in een pixel. Die krijgt een 
eigen kleur. De beelden worden dan op-
nieuw  in de computer gebracht en stelsel-
matig verder uitgezuiverd, tot er speciale 
vormen of lijnen verschijnen  op de satel-
lietbeelden. De infra- rood camera is van 
groot belang. 
In Egypte bijvoorbeeld werd met slijksteen 
gebouwd. Die bevat meer water dan gewone 
aarde. De infra – rood camera registreert 
zulke afwijkingen. Zo kan een grondplan van 
een tempel of een dorp worden ontdekt 
zonder het te moeten opgraven.  
HNB zat. 11.06.2016 p.35 
 

 

Ruimte - archeologe Sarah Parcak 

73. (pmm/cdl) Nieuw monument ontdekt bij 
Petra. 
Vlak bij de wereldberoemde rotsstad Petra in 
Jordanië hebben archeologen een gigantisch 
monument ontdekt dat meer dan 2150 jaar 
oud is. Het gaat om een platform van 56 bij 
49m, begraven onder woestijnzand. 
Waartoe het diende, weten de archeologen 
nog niet. Bij een beperkte opgraving werden 
er scherven gevonden van 150 jaar vóór Chr. 
Van de begindagen dus van de handelsstad 
die door de UNESCO tot de zeven nieuwe 
wereldwonderen wordt gerekend. 
Even opmerkelijk als de ontdekking zelf is de 
manier waarop het platform werd gevonden. 
De archeologen gebruikten namelijk satel-
lietbeelden en drones bij hun ontdekking. 
dS zat. 11.06.2016  C15. Vergelijk met 
Archeologie in de pers WAK 91 nr 72. 
 
74. Keulemans M. Oude dorpen ontdekt 
onder Cambodjaanse jungle. 

Archeologen hebben in kaart gebracht waar 
de mensen woonden die in de middeleeuwen 
gebruik maakten van de beroemde 
oerwoudtempels van Angor in Cambodja. 

Tussen de tempels in bevindt zich een 
uitgebreid landschap van overwoekerende 
boerderijen, zo tonen laserscans. 
Een team onder leiding van de Australiër 
Damian Evans maakte het landschap 
zichtbaar door het vanuit de lucht te scannen 
met lasers die door de vegetatie heen 
prikken. 
Op de scans, van een gebied ruim zo groot 
als een Belgische provincie, zijn eindeloze 
rijen terpen zichtbaar waarop ooit boerderijen 
stonden, met wegen, kanaaltjes en andere 
kunstmatige vormen. Zeg maar de 
woonwijken van de oude Khmer, het rijk dat 
vanaf ongeveer de 8ste tot de 15de eeuw 
bloeide in Cambodja en delen van Thailand 
en Vietnam. 
DM. di. 13.06.2016 
 
75. Van Egmond J.: Laserstralen leggen 
tempelsteden in Cambodja bloot. 
Zonder zijn airconditioned kamer uit te komen 
wist de Australische archeoloog Damian 
Evans één van de grootste beschavingen uit 
de menselijke geschiedenis bloot te leggen. 
Met laserstralen, afgevuurd door helikopters, 
16 schoten per vierkante meter, ontdekte hij 
een reeks van grote tempelsteden die deel uit 
maakten van het laat - middeleeuwse Khmer-
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rijk. Archeoloog Damian Evans heeft in het 
woud steden ontdekt waarvan niemand wist 
dat ze er waren. De steden liggen in het 
noordwesten van Cambodja rond Angor Wat, 
de legendarische hoofdstad van de 
Khmerbeschaving. Dat rijk bestond tussen de 
9de en 15de eeuw en besloeg op zijn 
hoogtepunt het huidige Cambodja, Laos en 
Thailand. 
Trouw 13.06.2016. Lees eveneens WAK 91 
Archeologie in de pers nr 74. 
 
76. Delepeleire Y.: Honderd jaar 
eenzaamheid in Diksmuidse velden. 
In Diksmuide zijn de lichaamsresten van drie 
Belgische soldaten uit de Eerste Wereld-
oorlog opgegraven. In de Westhoek worden 
vaker stoffelijke resten van soldaten uit de 
Eerste wereldoorlog opgegraven, maar het is 
van 1952 geleden dat nog eens Belgische 
soldaten zijn gevonden. Defensie hoopt de 
soldaten te identificeren. De lichamen lagen 
netjes boven elkaar. Vermoedelijk werden ze 
door hun makkers in de loopgraaf begraven. 
“De stoffelijke resten zijn vrij intact en volledig, 
zeker van de onderste lichamen. Zij droegen 
nog hun kapotjas” zegt Marie Lefere, 
archeologe van het bedrijf Monument 
Vandekerkhove. 
 

 
 
Op de lichamen werden ook artefacten ge-
vonden, zoals een revolver met bijbehorende 
kogels in de borstzak, een flesje parfum, een 
pijp, kam en schaar en twee doodshoofdjes 
(waarvan historici de betekenis nog niet 
kennen). Op de knopen van een jas is het 
getal 12 te lezen, wat er op wijst dat de 
soldaten tot het 12de Linieregiment van het 
Belgische leger behoorden. Ze zijn 
gesneuveld tussen 19 en 26 oktober 1914. 
dS.weekend 25-26.06.2016 p.6 en  

(blg) Voor het eerst in 60 jaar restanten van 
Belgische soldaten gevonden. 
 HNB  weekend 25-26 .06.2016 p.30 en  
(krv) Belgische soldaten uit W.O.I 
teruggevonden in Diksmuide.  
HLN do. 23.06.2016 Regio  p.3 
 
77. ( Belga) Antieke Griekse stad ontdekt in 
Pakistan 
In het noordwesten van Pakistan hebben 

archeologen de ruïnes ontdekt van een stad 
die wordt gelinkt aan de Griekse krijgsheer 
Alexander De Grote, wiens leger meer dan 
2000 jaar geleden door de valleien van de 
Himalaya trok. Een team van Italiaanse en 
Pakistaanse wetenschappers vond na jaren 
opgravingswerk munten, wapens en aarde-
werk in de Swat-vallei in de provincie Khyber-
Pakhtunkhwa. 
Het gevonden aardewerk  op de site Bazira 
zou geïmporteerd zijn uit de antieke land-
streek Bactrië in het noordoosten van 
Afghanistan en uit de omgeving van de 
Middellandse Zee. 
Een verdedigingswal rond de stad en 
opslagplaatsen voor wapens doen 
vermoeden dat deze Grieken een deel van 
het leger van Alexander kan geweest zijn. 
De stad werd later een samensmelting van 
Indiase en Griekse beschavingen, toen 
boedhistische gemeenschappen naar de 
streek kwamen.  
DM. 28.06.2016 
 
juli 2016 
 
78. (jdr) “Ten oorlog”-maker  Arnout Hauben 
graaft letterlijk naar W.O.I op Eén 
“Onder Vlaamse Velden”: Is de titel van de 
nieuwe documentaire reeks van tv-maker 
Arnout Hauben. Die nieuwe reeks wordt op 
Eén in augustus uitgezonden.  Houben graaft 
letterlijk in de West-Vlaamse klei naar sporen 
van de oorlog. Hij doet dat in het zog van een 
team archeologen dat dankbaar gebruik 
maakt van de aanleg van een 8 km lange gas-
pijplijn tussen Houthulst en Poelkapelle. 
De werken aan de pijplijn leverden al talloze 
vondsten op, zoals Hauben in Onder 
Vlaamse velden zal tonen. Samen met de 
archeologen bekijkt hij stoffelijke resten, 
munitie, bunkers en dagelijkse gebruiks-
voorwerpen en zo reconstrueert hij het leven 
aan het front. Houben praat ook met de 
buurtbewoners. Boeren vertellen op wiens 



136 WAK 91 (2016) 

 

land ze van grootouders hebben gehoord 
over de strijd die in hun regio werd geleverd 
tijdens W.O.I. 
HNB. woe. 06.07.2016 p.23 
 

 
 
 
79. (DRD) Archeologen onderzoeken terrein 
toekomstige KMO-zone. 
In opdracht van de gemeente Deerlijk wil de 

intercommunale Leiedal aan de Vichte-
steenweg een nieuwe KMO-zone realiseren. 
Het nieuwe bedrijventerrein De Spijker moet 
op termijn plaats bieden aan 10 tot 15 KMO’s. 

Vooraleer begonnen kan worden met de 
eigenlijke werken, vermoedelijk medio 2018, 
wordt de site aan een archeologisch 
onderzoek onderworpen. De werken startten 
begin juli onder leiding van BAAC, een 
onafhankelijk studiebureau voor bouw-
historie, Archeologie en Cultuurhistorie. Het 
bedrijventerrein beslaat een oppervlakte van 
4,5 ha.  
HLN woe. 06.07.2016 
 
DM = De Morgen 
dS  = De Standaard 
HLN = Het Laatste Nieuws 
HNB = Het Nieuwsblad 
SPOR = website Senatus Populusque Romanus 

TROUW De verdieping 
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK LANGS DE ONLEDEBEEK TE 

BEVEREN-ROESELARE 
 

Willem Hantson  
(RADAR) 

 
 

In het najaar van 2015 werd in opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en 
Global Estate Group een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de gronden van 
het toekomstige bedrijvenpark Beveren-Onledebeek aan de Wagenbrugstraat en Onlede-
goedstraat te Beveren-Roeselare. Prospectieteams van GATE bvba en Ruben Willaert bvba 
vonden diverse sporen van menselijke aanwezigheid, daterend uit de Romeinse periode en 
de middeleeuwen. Dit voorjaar - tussen 21 maart en 6 juni - werden deze sporen in vier 
verschillende zones verder onderzocht via opgravingen door het Vlaams Erfgoed Centrum 
(VEC) en BAAC Vlaanderen. 
 
Zone 1 omvat een Romeinse vindplaats ten 
oosten van de Onledebeek. Hier werden ver-
schillende afbakeningsgreppels, een huis-
plattegrond en talloze (paal)kuilen bloot-
gelegd. De rechthoekige huisplattegrond is 
een variant op de vorig jaar langs de Krom-
mebeekstraat aangetroffen Romeinse woon-
huizen met drie zware pijlers op de korte 

zijden en telkens twee tussenliggende zware 
pijlers op de lange zijden. Net buiten het 
woonareaal werden een achttal brand-
restengraven onderzocht die allen over een 
nis net ten noorden van het graf beschikten 
en één of meerdere keramische bijgaven 
bevatten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Romeinse huisplattegrond in Zone 1 (© RADAR)  
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Terra Sigillata kommetje uit een paalkuil in Zone 1  
(© RADAR) 

 

De vondst van verschillende houtskool-
meilers wijst op bosgebied in de nabijheid en 
de nood aan houtskool voor ambachtelijke 
activiteiten. Het complex van grachten en 
poelen in het noorden van Zone 1 bleek heel 

rijk aan vondsten, waaronder aardewerk, 
fragmenten van maalstenen, keramisch ma-
teriaal, houten planken en een zeldzaam 
bewaarde houten kom met steel. Er werden 
eveneens heel wat bomkraters aangetroffen 
die getuigen van de hevige gevechten op 14 
oktober 1918 toen Franse troepen Roeselare 
en de omliggende gemeenten - waaronder 
Beveren - op de Duitse troepen wisten te 
veroveren. 
 
De middeleeuwse vindplaats in Zone 2 ligt 
vlak langs de Onledebeek. Meest opvallend 
hier is de afbakeningsgracht waarbinnen een 
éénschepige gebouwplattegrond bestaande 
uit een dubbele rij paalsporen werd bloot-
gelegd. Daarnaast kwamen nog één of meer-
dere bijgebouwen en verschillende kuilen met 
redelijk wat aardewerken vondstmateriaal 
aan het licht. 

 
 
 
 

 

Onderzoek op een aantal Romeinse brandrestengraven in Zone 1 (© RADAR) 
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Aardewerken bijgave uit een Romeins brandrestengraf in Zone 1 (© RADAR) 

 

 

Middeleeuwse huisplattegrond met dubbele rij palen in Zone 2 (© RADAR) 

 



140 WAK 91 (2016) 

 

 

Profiel op beekdal met oude geulen van de Onledebeek (© RADAR) 

 
 
Wat noordelijker langs de Onledebeek ligt 
Zone 3, waar men een viertal houtskool-
meilers en een crematiegraf heeft opgegra-
ven. Het vermoeden is dat ze allen in de 
Romeinse periode te dateren zijn, maar dit zal 
verder gespecialiseerd onderzoek moeten 
uitwijzen. Ook verschillende grote bomkraters 
uit het bevrijdingsoffensief op het einde van 
WOI werden op dit perceel vlak langs de 
Onledebeek aangetroffen. Een profiel van het 
beekdal bracht dan weer een 3-tal oude 
geulen - inclusief organische pakketten - van 
de Onledebeek aan het licht. De genomen 

stalen zullen ons meer kunnen vertellen over 
de evolutie van (de begroeiing van) het 
landschap doorheen de tijd. 
 
Op het aangrenzende perceel werden in 
Zone 4 eveneens een tweetal houtskool-
meilers opgegraven. Ook hier is het ver-
moeden dat het om Romeinse exemplaren 
gaat, hoewel er een rood geglazuurde scherf 
uit de late middeleeuwen werd in aange-
troffen. Mogelijk is de scherf intrusief, maar 
dat moet nog verder aangetoond worden. 

 
 

Het rapport van dit archeologisch onderzoek mag in de loop van volgend jaar verwacht worden. 
Foto’s van het veldwerk: http://www.bieradar.be/projecten/beveren-onledebeek-roeselare-0 

 
 

  

http://www.bieradar.be/projecten/beveren-onledebeek-roeselare-0
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ARCHEO TE KIJK  

 

 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samenstelling: Jozef Goderis 
 
 
België 
 

ANTWERPEN 
t/m 16.10.2016 
Goddelijke interieurs. 
Stap binnen in kerken uit de eeuw van 
Rubens. 
Expo & parcours. Een unieke kijk op het 
dagelijkse leven in de kerken, 400 jaar 
geleden. 
Museum Mayer van den Bergh, Lange 
Gasthuisstraat 19, 2000 Antwerpen. 
€8/€6 ticket voor de expo geeft toegang tot 
de kerken op de wandeling. 
Open van di. tot zon. van 10.00u tot 17.00u. 
De openingsuren van de kerken verschillen. 
Meer info vindt u op 
www.museummayervandenbergh.be  
De app die de wandeling begeleidt, is gratis 
te downloaden. 
  
KOOLKERKE 
t/m 28.08.2016 
Dwars door Koolkerke: de rijke 
archeologie van een polderdorp  
Voorwerpen en info over opgravingen door de 
archeologische dienst “Raakvlak” Brugge 
Weetjes over verzamelen en restaureren. Uit 
de collectie Roland Haeck.  
Sint-Niklaaskerk, Smallestraat, Koolkerke 
(Brugge) 
Info: Raoul Vanparijs tel. 050.59.97.73 of 
Magda Proot  tel. 050.59.98.80 

Open: 14-17u (elke donderdag en zondag in 
augustus).  
 
OUDENAARDE 
t/m 11.09.2016 
Scaldis 

Tentoonstelling over leven langs en in de 
Schelde te Oudenaarde. 
Kunstparcours op tal van historische 
locaties. 
Individueel bezoek: tentoonstelling en 
kunstparcours €6 per persoon, kortingen 
mogelijk. 
Bezoek met gids: 
€50 voor de gidsbeurt en €3 per persoon 
inkom. (tentoonstelling of kunstparcours) 
€75 voor de gidsbeurt en €3 per persoon 
inkom. (tentoonstelling en 
kunstparcours)                                                 
 
RUMBEKE KASTEELDOMEIN 
t/m 31.12.219 Kasteel van Rumbeke, 
Moorseelsesteenweg 2, 8800 Rumbeke –
Roeselare. 051/22.60.60 info@albert14-
18.be  
Website voor gedetailleerde info 
www.albert14-18.be  
Open: alle dagen doorlopend geopend van 
10.00 tot 18.00u. Gesloten op maandag 
Groepen van 15 personen enkel op 
reservatie. Aangepaste programma’s voor 
scholen. 
Begeleide rondleidingen mogelijk. 

http://www.museummayervandenbergh.be/
mailto:info@albert14-18.be
mailto:info@albert14-18.be
http://www.albert14-18.be/
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Bereikbaar met het openbaar vervoer en met 
de wagen. Het domein ligt vlakbij afrit 6 van 
de E403 snelweg Brugge-Kortrijk.  
 

 
 
TONGEREN 
Eerste luik van TESEUM onthuld. 

Tijdens dit jaar van de zevenjaarlijkse 
Kroningsfeesten wordt de vernieuwde 
schatkamer van de Onze-Lieve-Vrouwe-
basiliek officieel geopend. Dit is het eerste 
deel van het tweeluik van het Teseum. 
In 2018 opent het andere luik, de 
archeologische museumsite.  
Teseum, Vrijthof, Tongeren 012 80 00 70 
info@teseum.be, www.teseum.be  
Open di. tot vr. van 10 tot 17u; we. 
feestdagen en schoolvakanties van 10 tot 
18u. Gesloten op maandag. E6 (€5 voor 
groepen vanaf 15 personen).    
                                        

 
 

MORLANWELZ 
t/m 20.11.2016 
Dieux, génies, démons en Égypte 
ancienne 
Musée Royal de Mariemont, Chaussée de 
Marimont 100, 7140 Morlanwelz 
064.21.21.93 
 
TREIGNES 
t/m 13.11.2016 
Taupe niveau. Le passé vu du sous-sol. 
Musée du Malgré-Tout, 28 rue de la gare, 
5670 Treignes. 
060.39.02.43 
 
Nederland 
 
AMERSFOORT 
t/m 25.09.2016 
Familietentoonstelling Cold Cases 
Amersfoort 
Bij een archeologische opgraving in Amers-
foort is het skelet gevonden van een jonge 
vrouw. Op haar schedel werd  een metalen 
beugel aangetroffen: een oorijzer, dat lang 
geleden een kapje op haar hoofd stevig op de 
plaats zat. Wie was dat meisje met het 
oorijzer? Museum Flehite geeft haar deze 
zomer een gezicht in de spannende 
familietentoonstelling Cold Cases Amers-
foort. Jong en oud stappen bij deze tento in 
de wereld van forensisch onderzoek en 
archeologie en kunnen zelf op onderzoek 
gaan naar de herkomst van schedels en 
botten. 
Museum Flehite, Westsingel 50, 3811 BC 
Amersfoort. 
 
 

 
 
ASSEN 
t/m 04.09.2016 
Maya’s Heersers van het Regenwoud 
In het Drents Museum in Assen staan de 
schijnwerpers op de Maya’s. De tentoon-

mailto:info@teseum.be
http://www.teseum.be/
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stelling geeft een beeld van de hoogstaande 
beschaving en focust vooral op de schatten 
uit de periode 250-900 na Chr. Veel objecten 
die vanuit Midden-Amerika naar Assen 
komen, zijn nog nooit in Europa te zien 
geweest.  
Brink 1, 9401 Assen. 0592 – 377.773 
 

 
Assen, publicatie bij de tentoonstelling 

 
HEUSDEN 
t/m 11.09.2016 
Expositie “Heusden 1516” 
Streekarchief Langstraat Heusden Altena en 
het Gouverneurshuis in de vesting Heusden 
presenteren de expositie “Heusden 1516”. 
Een spannend verhaal over rivaliteit, handel 
en oorlog en vrede in de tijd van Jheronimus 
Bosch (ca. 1450-1516).  
 
HOUTEN 
t/m 31.08.2016 
Nieuwe expositie op archeologiezolder 
van Het Oude Station in Houten: Tegels 
spreken. 
Door de eeuwen heen hebben van  klei 
gebakken tegels tot de verbeelding 
gesproken. Culturen in grote delen van de 
wereld  brachten keramische tegels voort. 
Dat zal te maken hebben met de decoratieve 
mogelijkheden, maar ook met de praktische 
toepassing van tegels. En het feit dat de 
basisgrondstof overal te vinden is.  
 
LEIDEN 
1. t/m 04.09.2016 
Egypte, land van onsterfelijkheid 
Deze tentoonstelling laat met prachtige 
beeldhouwwerken, bronzen godenfiguren, 
mummiekisten en mummies zien hoe de 

oude Egyptenaren zich voorbereiden op het 
eeuwige leven in het hiernamaals. De ruim 
150 objecten in de tentoonstelling komen 
allemaal uit de eigen museumcollectie, 
waarbij sommige nooit eerder voor publiek 
waren te zien. 
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 
 
2. t/m 25.09.2016 
Romeinse kust 

De kleine expositie geeft een beeld van 
handel en scheepvaart, militaire organisatie 
en kustverdediging, het dagelijkse leven en 
religie ten tijde van de 1ste en 2de eeuw na 
Chr. in onze noordelijke streken. De 
tentoonstelling is ruimtelijk opgezet en 
geschikt voor zowel volwassenen als 
kinderen. Het kustthema is terug te vinden in 
de wanddoeken en de indeling van de 
vitrinekasten, die opgemaakt zijn met 
nepzand. De inrichting is modern en 
behoudend tegelijk. Het heeft elementen van 
beiden die goed gecombineerd zijn. 
Rijksmuseum voor Oudheden, Rapenburg 
28, Leiden. 
 

 
 
 
Frankrijk 
 
ALBA-LA-ROMAINE 
t/m 30.11.2016 
Sacré mâle 
MuséAl, musée-site archéologique d’ Alba-
la-Romaine 
Quartier Saint-Pierre, 07400 Alba-la-
Romaine 
04.75.52.45.15. 
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AMIENS 
t/m 22.10.2016 
Les fouilles archéologiques de la 
citadelle d’ Amiens 
Musée de Picardie, 48 rue de la République, 
80.000 Amiens 
03.22.97.14.00 
 
AUTUN 
t/m 31.10.2016 
Nécroscopie, Une nécropole d’ 
Augustodunum sous le regard de 
l’archéologie. 
Musée Rolin, 3 rue des bancs, 71.000 Autun 
03.85.52.09.76 
 
BAVAY 
t/m 31.08.2016 
Marguerite Yourcenar et l’ empereur 
Hadrien, une réécriture de l’ Antiquité. 
Forum antique de Bavay, musée 
archéologique du Département du Nord,  
Allée Chanoine Biévelet, 59.570 Bavay 
03.59.73.15.50 
 
BEAUVAIS 
t/m 19.09.2016 
Vivre, créer. Découvertes récentes et 
énigmes archéologiques dans l’ Oise. 
MUDO –Musée de l’ Oise, 1 rue du musée, 
60.000 Beauvais. 
03.44.10.40.50 
 
BESANCON 
t/m 27.08.2016 
La mythologie gréco-romaine : histoire 
sacrées,  
sacrée  histoires. 

Centre Nelson Mandela, 13 avenue de l’ Île-
de-France, 25.000 Besancon 
03.81.87.81.20 
 
BORDEAUX 
t/m 20.09.2016 
L’ or des Akan 
Musée d’ Aquitaine 20 cours Pasteur, 33.000 
Bordeaux 
05.56.01.51.00 
 
BRASSEMPOUY 
t/m 27.11.2016 
L’ Habitat au temps de la Dame 
Maison et archéoparc de la Dame de 
Brassempouy 
404 rue du Musée, 40330 Brassempouy. 

05.58.89.21.73 
 
CHÂTILLON-SUR-SEINE 
t/m 01.09.2016 
Quand le prince de Lavau rencontre la 
princesse de Vix. 
Exposition photographique de deux 
tombes celtes. 
Musée du Pays Châtillonais – Trésor de Vix, 
14 rue de la Libération 
21400 Châtillon-sur-Seine 
03.80.91.24.67 
 

 
 
DYON 
t/m 16.10.2016 
Donnant donnant. Voeux et dons aux 
dieux en Gaulle romaine. 

Musée archéologique 5 rue du docteur 
Maret, 21.000 Dijon. 
03.80.48.83.70 
 
JUBLAINS 
t/m 31.03.2017 
Les premières villes de l’ouest. À la 
rencontre des Gaulois. 

Musée archéologique départemental de 
Jublains, 13 Rue de la Libération, 53.160 
Jublains. 
02.43.58.13.20 
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LUSSAC-LES-CHÂTEAUX 
t/m 30.10.2016 
Magdalénien (S). La grotte du Taillis des 
Côteaux à Antigny. 
Musée de Préhistoire – médiathèque MJC 
21, 21 route de Montmorrillon, BP 23 
86 320 Lussac-les-Châteaux. 05.49.83.39.80 
 
MAZÈRES 
Exposition permanente 
Babares en Gaule du Sud 
Musée Ardouin de Mazères, rue de la 
République, 09.270 Mazères. 
05.61.60.24.62  
 
NUIT-SAINT-GEORGES 
t/m 31.10.2016 
Trésors cachés, patrimoine révélé. 

Musée d’ art et d’ histoire, 12 rue Camille 
Rodier , 21700 Nuits-Saint-Georges 
03.80.62.01.37 
 
PARIS 
t/m 15.01.2017 
La mode au Moyen Âge 
Tour Jean sans Peur, 20 rue Étienne Marcel, 
75.000 Paris. 
01.40.26.20.28 
 

 
 
QUINSON 
t/m 30.11.2016 
Les Huaxtèques, peuple méconnu du 
Mexiue précolombien 
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon, 
Route de Montmeyran, 04500 Quinson 
04.92.74.09.59 

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE 
t/m 09.10.2016 
Bâtisseurs d’ éternité 
Musée de Saint-Antoine-l’ Abbaye, Le 
Noviciat, 38.160 Saint-Antoine-l’ Abbaye. 
04.76.36.40.68 
 
SAINT MARCEL 
t/m 23.12.2016 
Par ici la monnaie. La collection 
numismatique Jacques Dupoux.  
Monnaies gauloises et romaines. 
Musée d’ Argentomagus . Les Mersans, 
36.200 Saint-Marcel. 
02.54.24.47.31  
 
TAUTAVEL 
t/m 29.08.2016 
L’ art des origines révélé par la 3D. De la 
grotte Chauvet à la Caverne du Pont - 
d’Arc. 
Avenue Léon jen Grégory, 66.720 Tautavel. 
04.68.29.07.76 
 
TOULOUSE 
t/m 25.09.2016 
Archéo. Une expo à creuser 
Musée Saint-Raymond, musée des antiques. 
1 Ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse. 
05.61.22.31.44 
 
VENDEUIL-CAPLY 
t/m 27.11.2016 
Je suis archéologue 

Musée archéologique de l’ Oise, Les 
Marmousets, 60.120 Vendeuil-Caply 
03.64.58.80.00 
 
VERS-PONT-DU-GARD 
t/m 13.11.2016 
Gaulois du nord, Gaulois du sud, un expo 
renversante 

Site du Pont-du-Gard, La Bégude, 400 route 
du Pont du Gard, 30.210 Vers-Pont-du- 
Gard. 
04.66.37.50.99 
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INTERNATIONALE KIJK OP DE “LONDON”-PIJP 
 

Jozef Goderis 
  

Zondag 19 juni 2016. Mijn vrouw Maria en ik trekken naar Souchez, naar het museum ’14 -’18 
in het “Centre d’ Histoire Guerre et Paix”: een nieuw museum over de grote oorlog aan de voet 
van de heuvel van Notre-Dame-de-Lorette (Regio Lens, Noord Frankrijk). 

  
 
Witte kleipijp  
 
In een van de toonkasten vallen mijn ogen op 
een witte kleipijp met zijmerk op de steel: 
LONDON. Deze witte rookpijp maakte deel uit 
van bezittingen van een Britse gesneuvelde 
soldaat. Zo is daar toch te lezen op het 
bijgevoegde kaartje. 
                                    

 

Opname in het museum Histoire Guerre et Paix 
(foto J.Goderis) 

  
In de hoop wat meer te weten te komen over 
de “LONDON”-pijp in de museum-vitrine, 
koop ik de publicatie: “L’archéologie de la 
Grande Guerre” en vind op p. 92 (Huirin-

Marne) een afbeelding van een andere rode 
pijp, maar nu zonder het gezochte zijmerk. 

Dus geen stap vooruit betreffende het 
“LONDON” enigma. 
  

 

Opname uit publicatie: L’archeologie de la Grande 
Guerre, p. 92 : Scouflaire-pijp  

  
“LONDON” pijpfragmenten in eigen 
collectie 

 
Maar wacht even.Thuis in mijn studiecollectie 
steken eveneens “LONDON” pijpen. Een 
eerste kleine verzameling zwart-gebakken 
pijpfragmenten met het “LONDON”-zijmerk 
heb ik ontvangen van Pieter Flipts in de 
periode 1991-2007. Pieter en zijn gezin 
hebben in 1979 in hun tuin in de Meelstraat in 
Roeselare honderden fragmenten van 
kleipijpen ingezameld, waaronder 4 zwart- 
gebakken fragmenten met het “LONDON” 
zijmerk op de steel.

 

Uit collectie Pieter Flipts, detail van het zijmerk 

op één van de pijpen (foto J. Goderis) 
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Uit collectie Pieter Flipts, zwart-gebakken pijpen 

(foto J.Goderis) 
 

 
Uit collectie Philippe Despriet  rood gebakken pijpen  

(foto J. Goderis) 
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Een tweede verzameling van 4 rood-
gebakken kleipijpen met de “LONDON”-
inscriptie op de steel, ontving ik op 16 februari 
2012 van archeoloog Philippe Despriet, na 
mijn voordracht over de archeologie in 
Roeselare. Deze studieobjecten waren voor 
hem dubbele exemplaren uit zijn opgraving in 
1994-95, bij de fabriek De Bevere in Kortrijk. 
 
Afmetingen opgenomen op de 8 pijp-
fragmenten (zowel rood- als zwart-
gebakken), afkomstig van de productie De 
Bevere te Kortrijk geven: als diameter 
ketelopening: 2cm; hoogte ketel: 4,2cm; 
diameter dunste deel van de steel: 0,7cm: 
diameter dikste deel van de steel: 1cm. De 
oppervlaktebehandeling werd geglad. 
  
 
Op zoek naar advies 
 
 

 
 
 
Betreffende de betekenis van het gezochte 
zijmerk heb ik jaren geleden inlichtingen 
ingewonnen bij Roger Cauwe (†), voormalig 
conservator van het Stedelijk museum “Pijp 
en Tabak” in Harelbeke. In 1984 schreef hij:  
 

“Jozef Goderis had vragen rond de 
opschriften op opgegraven pijpfragmenten in 
Roeselare Haven: Wat is de betekenis van 
Terre extrafine, Terre de Chine, Terre 
purifiée? Zijn dit opschriften gericht op 
publiciteit? Terre purifiée werd meermaals 
gevonden op andere fragmenten waarop De 
Bevere Courtrai, Fabriqué en Belgique staat 
vermeld. Via Roger Cauwe kreeg ik voor het 
eerst een kopie in handen van de catalogus 
firma De Bevere Kortrijk. Hierin staan 
verschillende LONDON-pijpen afgebeeld.” 
  
Hierbij kan ook vermeld worden:  
“In de tweede helft van de 19de eeuw gaan de 
pijpenfabrieken in Frankrijk, België en Neder-
land er toe over, gedwongen door de terug-
gelopen afzet, fraaie namen te verzinnen om 
hun goedkope product aantrekkelijker te 
maken. Naast verschillende afwerkhande-
lingen komen veelal gefantaseerde kleibe-
namingen in gebruik. Om er enkele op te 
noemen: terre de Chine, terre extra fine, terre 
endosmoide enz. Terre purifiée is hiervan een 
van de meest bekende. Daarnaast werd ook 
gebruik gemaakt van namen van mogelijke 
afzetgebieden: China, Marocco, Japan, Lon-
den, Dublin enz…” (Uit briefwisseling van 
Jozef Goderis met D. H. Duco, Pijpenkabinet, 
Leiden 24 augustus 1982)  
 
 
PKN, Stichting voor onderzoek van 
historische tabakspijpen 
 
Daar ik sedert het begin van de jaren ’80 lid 
ben van de Pijpelogische Kring Nederland. 
(PKN), ging ik uiteraard ook daar voor advies 
te rade. Redacteur van hun tijdschrift Bert 
Vander Lingen: ”Ik denk dat de “LONDON”- 
zijmerk-pijpen van De Bevere niet speciaal 
vervaardigd zijn voor Engeland. Zij kregen de 
naam als “model”-pijp, zoals de andere De 
Bevere-pijpen: bv Pipe du Japon”. 
Via voorzitter Ruud Stam van de PKN kreeg 
ik ook contact met twee Britse pijp-
deskundige ‘David’ en ‘Dr. S. D. White’, zij 
vulden deze zoektocht aan met: “I have to 
agree with Bert – the red and black pipes are 
not typical of anything I have seen in this 
country and I think the use of “LONDON” is 
just a style name that is being used to market 
the pipes”. 
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“The white pipe, however, is very different in 
appearance and this could well be an English 
pipe. In this instance, I think that “LONDON” 
may well be the place of manufacture and the 
maker’s name will appear on the other side of 
the stern. But Jozef Goderis would have to 
contact the museum at Lens and ask for 
further details or photo’s of this pipe, to be 
sure. I hope that this is of some help! Best 
wishes for now, David. 
  
Dus contacteerde ik het museum van 
Souchez en kreeg het volgende antwoord: 
 
"Monsieur, Je viens de prendre connaissance 
de votre mail et de vos interrogations sur une 
pipe en terre blanche déposée au Centre d’ 
Interprétation de Souchez. Il s’ agit d’un objet 
retrouvé dans un dépotoir britannique, dans 
les environs d’ Arras, que l’ on peut dater 
entre les années 1916 et 1918. Le fourneau 
est décoré aux armes d’ Angleterre. 
En ce qui concerne la pipe en terre rouge, il 
s’agit de la production classique dans notre 
région de Scouflaire and Cie, qui avait son 
atelier à Onnaing depuis le XIXème siècle. 
J’espère que ces quelques renseignements 
vous seront utiles, Cordialement Alain 
Jacques et Miriam Redouane." 
  
Besluit 
 
Niet alle zijmerk-pijpen met de “LONDON”- 
inscriptie als reclamemiddel of promotie voor 
handelswaar zijn in Kortrijk vervaardigd. 
Evenzeer zijn niet alle dito zijmerk-pijpen 
“LONDON” in Engeland geproduceerd. Het 
fenomeen blijft complex en men laat zich best 
niet desoriënteren over mogelijke herkomst of 
afzetgebieden door het gebruik van plaats-
namen als LONDEN, DUBLIN, MAROC  of 
JAPON en dergelijke meer. 
 

 

 

Pijp met inscriptie YOUL / LONDON van pijpenmaker 
Gisclon à Lille 

 
Dat het fenomeen complex blijft kunnen we 
bewijzen met volgend citaat uit het boek: 
“Nom d’une pipe”, van José Barbieux en 

Martine Gabriel, met medewerking van 
Vincent Verbrugge, Ludovic Debs, Véronique 
Deloffre, Alain Jacques,  en Yves 
Roumegoux. Uitgave 2006, Deckers Druk –
Snoeck Ducaju, Antwerpen. 
 
In de 19de eeuw werd een Gisclon-pijp gede-
poneerd  in het voormalige Musée industriel 

van Rijsel. Nu bewaard in het Musée d’ 
Histoire Naturelle de Lille. 
 
“La Courte anglaise” nr 652 draagt de ge-

graveerde indruk YOUL / LONDON. Mag men 
denken dat pijpenmaker Gisclon van Rij-
sel werkte als onderaannemer voor een 
Engelse fabrikant, waarvoor hij een specifiek 
merk had voor de producten bestemd voor 
Engeland? 
Zou de pijp uit het Engels depot van Arras, 
bewaard in het museum van Souchez, een 
product kunnen zijn van Gisclon à Lille? 
 
 
Tenslotte: hartelijk dank om dit bereidwillig 
advies vanuit Nederland, Engeland en Noord-
Frankrijk. 
 
 
 
 



“HEI WILLEM, DE ARCHEO-TOONKASTEN STAAN LEEG …” 
 

Jozef Goderis 
 
Inderdaad, sedert de verhuis van de Dienst Cultuur en Terf-Bie-Radar, stonden de vier vitrines 
in de Zuidstraat 3, Roeselare, compleet ledig … . Maar vanaf 22 augustus t/m 22 december 
kan je daar alweer terecht bij een gratis mini-tentoonstelling, afgeleid van de grotere die 
doorging in Galerie Alfons Blomme van 6 t/m 27 februari 2016: Harken in Roeselaarse bodem. 
Een Gallo-Romeinse dakpannenoven en zijn omgeving; waar 546 bezoekers kwamen 
opdagen. 
 
Het betreft geselecteerde vondsten van de site Roeselare-Haven (V.O.B.o.W.-WAR -
opgravingen 1986-1994), waarvoor we, een beetje krap, maar net voldoende ruimte hebben 
in vier vitrines. Grotere stukken blijven uiteraard in de reserves. 
 
Silex-vondsten van de jagers en voedselplukkers uit de prehistorie en later uit de 
nederzettingstijd, vormen een eerste luik. Daarop volgen een aantal uitzonderlijke vondsten: 
een Gallo-Romeinse essenhouten hark met vier bijbehorende metalen tanden; een zeldzaam 
handvat van een scheermes in de vorm van een katje; afdrukken van dierenpoten op 
onderpannen; fragmenten van lederen sandalen enz…. Als Gallo-Romeins aardewerk zijn 
drinkbekers te zien, een kookpot met deksel; kommen zowel in terra nigra als terra sigillata, 
o.m. met een jachttafereel. Uit de middeleeuwen stammen dan weer de kruik in hoog-versierd 
aardewerk en een kogelpot, weefgewichten en spinschijfjes. 
 
Kortom, mens en dier uit de eerste eeuwen van onze tijdrekening duiken als het ware, weer 
op. Wie de tentoonstelling in februari miste, of er opnieuw inderhaast wat wil van opsteken, 
kan weer even binnenwippen bij de Erfgoeddienst Bie-Radar, Zuidstraat 3 Roeselare, tijdens 
de kantooruren, wel te verstaan. Het zou ons verwonderen mochten de meer dan 65 
medewerkers en bezoekers aan de opgravingen van 1986 t/m 1994 hier onachtzaam aan 
voorbij gaan. Grote foto’s en voorwerpen doen de illustraties en teksten in de cataloog (nog 
steeds verkrijgbaar voor €15) als het ware weer tot leven komen. Voor wie “archeologisch- 
minded” is, beslist een aanrader. 

Dank voor jouw belangstelling en hartelijk welkom. 
 

       

Middeleeuws weefgewicht gevonden te Roeselare-Haven met reconstructietekening (foto Ph. Debeerst) 
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V.O.B.O.W.-EXCURSIE: Bezoek aan de 
Préhistosite van Flémalle 

UITGESTELD 
 
Zoals je reeds las in het voorwoord van dit nummer, dienden we deze busreis, voorzien op 
zondag 9 oktober, uit te stellen tot in april 2017. Voorzitter Jozef Goderis dient eind september 
2016 een heelkundige ingreep te ondergaan, gelijkaardig als die van Jos Vanackere in juni-juli 
ll. 
 
Maar dit uitstel betekent niet dat we zomaar deze excursie willen aan de kant schuiven. Wij 
waarderen de organisatie van de Préhistosite van Flémalle. Op 19 oktober 2002 bezochten 
we al eerder deze site van Ramioul (nu Flémalle), toen eveneens o.l.v. Christian Casseays, 
afkomstig van West-Vlaanderen. 
 
Hij beweert een extra “boontje“ voor V.O.B.o.W. te hebben. In zijn jongere jaren is hij nog 
met ons meegereisd naar het archeologisch park ARCHEON in Alphen aan de Rijn in 
Nederland. 
 
Uitstel betekent dus niet afstel, maar stiekem hopen op jullie verdere belangstelling voor deze 
studie-uitstap richting Luik. Zorg a.u.b. voor een voldoende aantal deelnemers, zodat we in 
april een bus kunnen inleggen. 
 

M.v.g. in naam van de Raad van Bestuur van V.O.B.o.W. 
Jos, Hendrik, Christine en Jozef 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                  

Enkele foto’s vanop de voorbereiding van deze excursie op zondag 3 juli jl. (foto’s M.Pype)  
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OPEN MONUMENTENDAG 2016 TE  
RAMS – WAARMAARDE 

 
 
Geïnteresseerd in het verleden, een passie voor archeologie in al haar facetten, dan is de 
Open Monumentendag van 2016 op 11 september te Waarmaarde onmogelijk over het hoofd 
te zien. Zes partners bundelen er namelijk de krachten om bezoekers aan de hoogdag voor 
cultuur te Waarmaarde extra te verwennen. De V.O.B.o.W. met haar Regionaal Archeologisch 
Museum a/d Schelde wordt er het centrale punt van waaruit al deze activiteiten te bereiken 
zijn. Op de terreinen van het RAMS (inclusief de openluchtsite) en op de terreinen van de 
nieuwe opgravingen te Kerkhove pakt de vakgroep archeologie van de UGent en GATA-
archaeology groot uit om de huidige staat van het onderzoek te Kerkhove en door de UGent 
aangewende Hi-Tech methodes live te demonstreren in de vorm van talloze demonstraties. In 
de kerk van Waarmaarde (vlak achter het RAMS) kan je met de familie een zoektocht 
ondernemen en tenslotte aan de andere kant van de Oudenaardsesteenweg wordt een heus 
Romeins kampement opgetrokken door de re-enacters van Legio XI CPF.2 
 

 
 
De partners: 
 

 Dienst Jeugd en Cultuur Gemeente Avelgem 

 V.O.B.o.W. (RAMS) 

 Vakgroep Archeologie UGent 

 GATE-archaeology 

 Waarmaarde Leeft! 

 Geschied- en Oudheidkundige Kring Avelgem (GOKA) 
 

Op de website https://www.openmonumentendag.be staan onder Waarmaarde dan ook vijf 
verschillende activiteiten opgesomd die allen door elkaar lopen; centraal in het ganse 
gebeuren ligt het RAMS: 

1. Ontdek het verleden van Waarmaarde in het RAMS 
2. Ontdek de Archeologische opgravingen 

                                                             
2 De tekst, foto’s en illustraties in deze aankondiging zijn van de hand van Hendrik Hameeuw, Mieke 

Hellin en Davy Herremans; we bedanken ook graag Kristl Lambert en Sofie Nuyttens  van de dienst 

cultuur van de gemeente Avelgem voor de algemene coördinatie van dit gezamenlijk initiatief.  

https://www.openmonumentendag.be/
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3. Hi-Tech en archeologie in Kerkhove 
4. Romeins kampement: ervaar het leven in Waarmaarde zoals 2000 jaar geleden! 
5. Ontdek het rijke verleden van Waarmaarde via een familiezoektocht in en rond de 

kerk 

Op 11 september kan je dan ook vertrekkend vanuit het RAMS probleemloos aan deze vele 
activiteiten deelnemen. Speciaal voor de gelegenheid werd de steenbouw openlucht 
visualisatie van een Romeins gebouw terug volledig opgefrist. In juni en juli hebben een groep 
vrijwilligers van de werkgroep RAMS de begin de jaren 1980 aangelegde structuur terug 
volledig vanonder het mos, gras en struikgewas tevoorschijn getoverd. Op 11 september zal 
deze voor Vlaanderen unieke visualisatie dan ook terug in al haar glorie te bewonderen vallen. 
 

 

Openlucht visualisatie Romeins steenbouw – Juli 2016 

 
 
Hi-Tech en archeologie & Archeologische opgravingen (Activiteiten 2 & 3) 
 
Tijdens Open Monumentendag op zondag 11 september nodigt GATE-archaeology en de 
Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent iedereen uit voor een waar archeologisch 
spektakel! Place to be is Kerkhove, deelgemeente van Avelgem. Waterwegen en Zeekanaal 
NV bouwt hier een nieuwe stuw op de boven-Schelde. De UGent en GATE-archaeology staan 
in voor het archeologische onderzoek: een van de grootste en meest spectaculaire 
opgravingsprojecten van het laatste decennium in Vlaanderen. Grijp je kans om een laatste 
kijkje te nemen achter de schermen… 
 

 

De huidige archeologische site van Kerkhove van GATE-archaeology 
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In de voormiddag stellen een aantal jonge wolven van de Vakgroep hun onderzoek voor. Aan 
de hand van een reeks korte, krachtige en creatieve presentaties tonen zij hun veelzijdig en 
vaak multidisciplinair werk in binnen- en buitenland. Twee thema’s staan hierbij centraal: 
vergeten materiaalcategorieën en nieuwe prospectietechnieken. Op de posters in de bar lees 
je verder wat in 10 minuten niet verteld kan worden. 
  
In de namiddag  begeven we ons in de richting van de archeologische site. Maak kennis met 
de leefwereld van prehistorische jagers-verzamelaars en met een archeologische machine op 
volle toeren: het logistieke park, het opgravingsterrein met indrukwekkende zeefinstallaties, 
maar ook demonstraties met Hi-Tech stuff zoals drones, quads, grondradars en 3D-scanners. 
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Praktisch: 
 
Het namiddagprogramma is voor iedereen toegankelijk, volledig gratis, en zonder 
inschrijving. 
 
Het voormiddagprogramma is specifiek bedoeld voor het archeologische werkveld én voor 
oud-studenten van de vakgroep, in samenwerking  met AGAr – Alumni Gentse Archeologen. 
Breng gerust partners en kinderen mee. Interesse? Gelieve voor 1 september uw deelname 
te bevestigen via agar@ugent.be en het inschrijvingsbedrag van €10/persoon (inclusief koffie, 
lunch en 2 drankbonnetje voor de bar) over te maken op rekening BE08 7370 2930 0713 met 
vermelding van uw naam en het aantal personen dat u wenst in te schrijven. Kids betalen €5, 
inclusief archeologische kinderanimatie op maat. De betaling zal gelden als inschrijvings-
bewijs. 
 
Verzamelen doen we aan het Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldvallei (RAMS), 
Rijtstraat 4, 8581 Avelgem-Waarmaarde (net voorbij de kerk). 
 
Alle informatie is ook te vinden op de site: 
http://www.ugent.be/lw/archeologie/nl/actueel/agenda/ugentnodigtuit.htm 
 
 
Romeins kampement (Activiteit 5) 

 
Op initiatief van Waarmaarde Leeft! wordt het verleden van de archeologische site extra in de 
verf gezet. Zij hebben op 11 september de Romeinse troepen van Legio XI CPF op bezoek. 
Deze re-enacters geven demonstraties van hun kunnen en doen het leven in een antiek 
Romeins kamp herleven. Meer info op de folder hieronder en via http://www.waarmaarde.be/.  
 

 

mailto:agar@ugent.be?subject=Inschrijving%20Archeologiedag%202016&body=Beste%2C%20%0A%0ABij%20deze%20wil%20ik%20inschrijven%20voor%20het%20voormiddagprogramma%20en%20de%20lunch%20op%20zondag%2011%20september.%20Ik%20doe%20eerstdaags%20de%20overschrijving%20van%20%E2%82%AC10%20euro%20per%20volwassene%20en%20%E2%82%AC5%20per%20kind%20op%20rekeningnummer%20BE08%207370%202930%200713%20met%20vermelding%20van%20naam%20en%20aantal%20personen.%20%0A%0AAantal%20volwassenen%3A%20...%0AAantal%20kinderen%20(en%20hun%20leeftijd)%3A%20....%0A%0AEventuele%20vragen%20of%20opmerkingen%3A%20...
http://www.ugent.be/lw/archeologie/nl/actueel/agenda/ugentnodigtuit.htm
http://www.waarmaarde.be/
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ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W. EIND 2016 – 

BEGIN 2017 

 
OMD: zondag 11 september 2016 

                                  Opgraving en museum Waarmaarde (Avelgem) 

Lees in dit nummer p. 154-158 

 

 

***   

V.O.B.o.W.-excursie: Bezoek aan de Préhistosite van Flémalle 

Lente 2017 

Lees in dit nummer p. 153 
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Mini-tentoonstelling bij Bie-Radar Zuidstraat 3 Roeselare. 

. 
van 22 aug. t/m 22.12.2016 

Lees in dit nummer p. 150 

*** 

Buren bij kunstenaars 

met medewerking van de WAR 
zondag 16 oktober 2016 (14-18u) 

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

Organisatie provincie West-Vlaanderen 
www.burenbijkunstenaars.be  

 

 

http://www.burenbijkunstenaars.be/
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