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VOORWOORD  
 
WAK 92 VOORWOORD 
 
Een nieuwe heup, een nieuwe hoop… 
Sorry voor het eerder wat persoonlijk begin van dit voorwoord. Maar ik ben niet alleen die 
onlangs een heupprothese werd ingeplant. Ex-bestuurslid Jef Eloy kreeg er al eentje, een tijdje 
geleden. Hij loopt op de dinsdagmarkt van Roeselare gezwind rond en onze penningmeester 
Jos Vanackere kreeg ook al een nieuwe heup, enkele weken vóór mijn operatie. Onze 
V.O.B.o.W. excursie naar Flémalle bij Luik diende daardoor uitgesteld tot in april a.s. en Buren 
bij kunstenaars kon zo ook dit jaar niet bij ons doorgaan. Verder revalideren dus, eerst op twee 
krukken en nu al op eentje. 
 
De vele bezoekers moet ik hartelijk danken (lezers van onze Archeokrant, familieleden, buren, 
deelnemers aan onze V.O.B.o.W.-excursies), die mij  een hart onder de riem staken in de 
voorbije maand oktober en begin november. Een bloempje, wat pralines, een fles wijn.  Maar 
heel wat vrienden vroegen hoe ik het nu stelde: deze attenties deden echt deugd in een 
periode waarop een mens minder mobiel is. Maar genoeg al geschreven over dit eigen 
wereldje. 
 
In die voorbije maand vonden we  dan toch de tijd om de inhoud van WAK 92 samen te stellen. 
Hierbij dank ik de medewerkers die gegevens aanbrengen voor de rubriek  “Archeologie in de 
pers”: Johan Buyse, Roland Coghe, Jos Vanackere. Maar sedert Hendrik Demiddele zijn 
pennenvruchten heeft stop gezet, doe ik toch een oproep: We hebben nood aan 
enthousiastelingen die een artikeltje voor de WAK wensen op papier te zetten: een 
vondstmelding, een verslag van een bezoek aan een archeologische site, een interessant 
boek, historisch of archeologisch. 
 
We naderen stilaan alweer de eindejaarsfeesten. Veel van onze archeologische dateringen 
draaien rond “zoveel jaren vóór en na de geboorte van Christus”. 
Alvast een zalig Kerst en een gelukkig nieuw 2017 toegewenst, in naam van de leden van de 
Raad van bestuur van V.O.B.o.W. Een nieuw jaar, maar ook een hernieuwing  van je 
lidmaatschapsbijdrage: Niet vergeten, niet uitstellen. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brandraam uit de kerk van Lillers (Noord-Frankrijk) 
(foto J. Goderis 22 september 2016) 
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JOURNÉES DU PATRIMOINE IN NOORD-FRANKRIJK, 
SEPT. 2016 

 

Jozef Goderis 

 

Sedert enkele jaren plannen we onze vakantie een week later dan op Open Monumentendag 

in Vlaanderen en trachten zodoende een aantal sites te bezoeken die in Frankrijk  uitzonderlijk 

toegankelijk zijn. Vorig jaar was dit nog ietsje zuidelijker in Montcavrel: Twee zonderlinge 

ontdekkingen bij de renovatie in de kerk van Montcavrel.  (zie WAK nr.88  van nov.-dec.2015 

p.159-161). 

 

Dit jaar waren we gelogeerd in Annequin, 
nabij Bethune bij Didier Vyncke en Cecile 
Benz, in Chambre d’ Hôtes: Les Sables de la 
Fontaine (zie illustraties). Didier Vyncke is 
een gedreven fossielen-verzamelaar en 
ontvangt zijn gasten, jong en oud, in een 
speciaal ingerichte fossielen-kamer. 
Ook de gastenkamers krijgen een aan-
gepaste naam. Wij logeerden in “Eoceen”. 
Vanuit dit vakantieverblijf bezochten we 
enkele merkwaardige historische en archeo-
logische sites.  
 
Zondag 18 september 
 
1. We bezochten het stadhuis van Bethune 
met een toneelvoorstelling over de gemeen-
teraadsdiscussies i.v.m. de heropbouw van 
het na - oorlogse stadshuis. 

2. Chambres des charitables de St. Eloi in 
Bethune 

3. Archeologische site van Bruay la Buissière 
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Situering in de Gallo-Romeinse tijd 

 

 
Een van de panelen op Journées du Patrimoine  op de 

archeologische site van Bruay – la- Buissière. 
Tekening, poging tot reconstructie van een 

pottenbakkersbedrijf. foto J.Goderis 

 
De eerste archeologische ontdekkingen in 
Bruay-La-Buissière dateren van de 19de 
eeuw, sedert 1983. De huidige opgravingen, 
nu bedreigd door nieuwbouw, bevinden zich 
in het westen van de site. 
Bij de aanleg van een supermarkt in deze 
zone in 1971, dook een Gallo-Romeins pot-
tenbakkersbedrijf op van ongeveer 11 ha 
groot. Het betreft het grootste productie-
centrum van gewoon aardewerk, gekend in 
het noorden van Gallië. Naast heel veel 
depots, werden 147 ovens geïdentificeerd. 
De extreem gestandaardiseerde productie, 
bestaat uit voorbereide keramiek en ge-
bakken aardewerk bestemd voor de noor-
delijke markten. In de huidige stand van het 
onderzoek was dit atelier actief in de tweede 
helft van de 1ste Eeuw (1B) en het einde van 

de 3de eeuw (3B). De ovens bevatten een 
stookkamer met een koepeldak van klei 
boven een rooster waarop de potten werd 
gestapeld. Men vult gedeeltelijk de ovens en 
de volgende oven met warme lucht van 
onderaan aangebracht. Eenmaal het bak-
proces afgerond en de rooster deels 
gedemonteerd, kon men het vaatwerk reçu-
pereren. De naastliggende oven kon dan 
opnieuw opgevuld worden om de volgende 
bakbeurt te beginnen.  
 

 
Tekeningen van Gallo-Romeins aardewerk van Bruay-

La-Buissière 

 
Maandag 19 september  
 
We rijden naar de Grote Markt van Lens, waar 
een openlucht - tentoonstelling is opgesteld 
met een 50-tal grote foto’s (telkens ±1m²) met 
taferelen uit W.O.I. 
 

 
Repro-foto J.Goderis, vrienden in W.O.I, Grote Markt 

Lens 

 
Woensdag 21 september 
 
In Arras – het antieke Nemetacum – krijgen 
we excellente uitleg door een stads-
archeoloog, vooral over de consolidatie van 
de Romeinse grondsporen. Op dat ogenblik 
waren twee stadsarbeiders de funderingen 
met dikke plastiek aan het overdekken. De 
lokale archeoloog deed ons het verhaal van 
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het ontstaan van de stad, de geschiedenis en 
de nederzetting Arras-Nemetacum. Hij wees 
hierop eveneens op de relatie Arras met 
Bruay-La-Buissière op het grondgebied van 
de Atrebaten, aangrenzend ten zuiden van 
het gebied van de Menapiërs. Deze site 
bezochten we reeds eerder met V.O.B.o.W. 
op zondag 7 september 2003 (zie WAK nr 40 
november 2003). 
 

 
Arras Nemetacum 

 
Donderdag 22 september 
 
We brengen een bezoek aan het museum 
Sandelin, waarin de pijpenkamer van de 

gerenommeerde pijpenmakers uit St. Omer: 
Duméril en Leurs de nodige aandacht kregen. 
Het jaarlijks bezoek aan “ Journées du 
Patrimoine” in Frankrijk lijkt mij zeer 
waardevol. Vooral genoten wij van de kennis-
making met de grote archeologische site in 
Bruay-La-Buisière. Deze noodopgravingen, 
vrij recent opnieuw gestart, zijn volop aan de 
gang en beslaan een oppervlakte van 11 
hectaren. 
 
Mede dank zij het gul onthaal van Cécile en 
Didier zijn dit jaar alweer onze “Journées du 
Patrimoine” echt geslaagd!.  
 
 

 
In de tuin van Didier Vyncke en Cécile Benz  foto 

J.Goderis 

 
 

 

  

Een waaier van figurale Duméril-Leurs –pijpen uit het 
museum Sandelin in St. Omer. (foto J. Goderis) 
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RAMS BEZOEKERSAANTAL PIEKT OP OMD 2016 
 

Hendrik Hameeuw 
 

 
Op 11 september stonden de deuren van het RAMS te Waarmaarde – Avelgem wijd open om 
deelnemers aan de Open Monumentendag van 2016 te ontvangen. Zowel het museum als het 
team erachter was er klaar voor. Alles mooi gepoetst, enkele nieuwigheden en een 
openluchtsite die er in geen jaren zo afgelijnd bij lag. Als relatief ‘klein’ regionaal museum, 
weggestopt aan de oevers van de Schelde in een hoek van West-Vlaanderen weet je niet altijd 
wat je dan moet verwachten. Nu, alles was goed voorbereid; een grondige samenwerking met 
lokale partners en de UGent en redelijke goede weersvoorspellingen. We hadden het moeten 
zien aankomen! 
 
In mei 2016 de beslissen de Dienst Jeugd & 
Cultuur van de Gemeente Avelgem, de 
vakgroep Archeologie van de UGent, GATE 
Archaeology, Waarmaarde Leeft!, de 
Geschied- en Oudheidkundige Kring 
Avelgem (GOKA) en de V.O.B.o.W. met het 
RAMS om hun krachten op de Open 
Monumentendag van 11 september te 
bundelen en alle activiteiten voor Avelgem te 
concentreren te Waarmaarde (zie ook WAK 
91, 154-158). Zo wordt het ontmoetings-
centrum (OC) te Waarmaarde waarin zich het 
RAMS bevindt de uitvalbasis zowel voor het 
bezichtigen van de openluchtsite van de oude 
opgravingen te Kerkhove als voor een 
uitgebreid bezoek aan de nieuwe opgra-
vingen van GATE Archaeology langs de 
Schelde. Rond het OC zelf richtte de 
Vakgroep archeologie van de UGent enkele 
archeologische verantwoorde doe-activiteiten 
in, zoals Romeinse dakpannen maken, potten 
plakken en lithische voorwerpen maken.  
 
Voorbereidend werk: 1. Openluchtsite 
 
Omwille van de toegankelijkheid, de archeo-
logische bewaringstoestand en het unieke 
karakter van de vondsten op de site Kerkhove 
werd in respectievelijk 1981 en 1986 beslist 
om boven op de originele vondstlocatie en-
kele plattegronden van Romeinse gebouwen 
te reconstrueren. Zo zijn tot op vandaag de 
fundamenten van een 3de eeuwse steen-
bouw en een 1ste eeuwse houtbouw in de 
vorm van een archeologisch openlucht-
museum gevisualiseerd; een unieke situatie 
in Vlaanderen! 
 
De aanleg van de steenbouw dateert intussen 
uit 1981 en vooral de laatste jaren (zie 

illustraties hieronder) waren de kasseistenen 
die de visualisatie in rijen van 4 of 5 breed 
gestalte geven door gras, mos en struiken 
overwoekerd geraakt. In het midden van de 
structuur had zich intussen ook een grote 
sleedoornstruik genesteld.    
  

 

 

 
Visualisatie Romeinse steenbouw 

Boven: situatie net na de aanleg in 1981 
Midden: evolutie sinds 2007 of basis van satelliet 

beelden; links 2007, midden 2009, rechts 2015 (beelden 
Google Earth) 

Onder: situatie vroege lente 2016 
 
Het unieke karakter van dit openlucht-
museum in acht nemend, leek het ons uiterst 
noodzakelijk dat ten minste de steenbouw 
terug volledig hersteld zou worden en aldus 
ook tijdens de OMD door de geïnteres-
seerden in al haar glorie bezichtigd zou kun-
nen worden. De opdracht was niet gering, 
vele delen lagen er volledig overwoekerd bij 
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en het hoge gras bemoeilijkte het gebruik van 
bijvoorbeeld een grasmachine of zelfs van 
een bosmaaier; machines waarmee we hoe 
dan ook maar beperkt mee aan de slag 
konden gaan daar deze structuren in een 
stiltegebied aangelegd werden.  
 

 
Situatie van steenbouw-visualisatie in vroege lente 

2016. 

 
In een drietal opkuissessies in de late lente en 
de zomer van 2016 werd de volledige steen-
bouw-visualisatie uiteindelijk terug volledig 
blootgelegd. Regen, extreme hitte, hooi-
koorts, niets kon de vrijwillige handen tegen-
houden. Om nieuwe overwoekering van de 
vegetatie te beperken of toch ten minste af te 
remmen, sneden de medewerkers aan de 
opkuis een strook vegetatie langs beide 
zijkanten van de kasseistroken weg. Deze 
aanpak accentueerde de steenbouwcon-
structie ook extra ten aanzien van zijn onmid-
dellijke omgeving. Ook de sleedoornstruik die 
zich ten midden van de visualisatie genesteld 
had, werd uiteindelijk volledig verwijderd.  
  

 
Regen of niet, de site moet en zal opgekuist worden! 

 
Door ook meermaals doorheen de zomer de 
ruimtes (‘kamers’) tussen de muren van de 
visualisatie in, te ontdoen van het hoge gras, 
is het interessant te vermelden dat vast-
gesteld kon worden dat de grond daar dui-
delijk verzakt is. De kasseistroken liggen op 
een verharde fundering, de rest niet. Dit is 
rechtstreeks het gevolg van het positioneren 
van de visualisatie bovenop de originele vind-
plaats en dus bovenop aangevulde aarde.  
  

 
Opkuiswerken augustus 2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bezoekers op OMD 2016 aan de opgekuiste 
openluchtsite van Kerkhove (foto H. Hameeuw) 
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Voor het vele werk tijdens deze opkuis 
bedanken we Bea Vandemeulebroeke, Luc 
Vanhaverbeke, Eric Vandereecken, Wim De 
Sutter, Maud Vermeire en Lander Soens van 
de werkgroep RAMS; zij werden verder 
bijgestaan door Thomas Vandereecken en 
Willem-Alexander Hameeuw; ook de ge-
meentelijke groendienst van Avelgem zijn we 
zeer erkentelijk voor het weghalen van het 
snoeisel van de verwijderde struikgewas. 
Tijdens de OMD gaf een paneel de nodige 
uitleg over de Romeinse 3de eeuwse steen-
bouw visualisatie, een realisatie van de 
UGent & GATE Archaeology.   
 
Voorbereidend werk: 2. Nieuwe opstelling 
 
In het voorjaar van 2016 nam het RAMS twee 
kleine archeologische collecties in beheer 
over van de bvba BAAC, namelijk deze van 
de verkavelingszones van de Huttegemstraat 
en de Hoogstraat, beide te Avelgem. Het 
betreft opgravingen (uit 2011-2013) van 
nederzettingen uit de Late IJzertijd – Vroeg 
Romeinse periode, dus restanten uit de tijd 
van de Galliërs.  
 

De OMD vormde de ideale gelegenheid om 
deze opgravingen uit het West-Vlaamse deel 
van de Scheldevallei voor het eerst te ont-
sluiten naar het brede publiek toe. Daarom 
werd onder de noemer ‘Galliërs in Avelgem’ 
een samenvattende tekst opgesteld met de 
nodige illustraties over deze beide opgra-
vingen. Samen met deze informatie ligt nu 
ook een kleine selectie aan archeologische 
vondsten afkomstig uit beide sites in het 
RAMS tentoongesteld. Het betreft wand-
scherven versierd met kamstreken & indruk-
ken, een silex kling, een scherf van een ribbel 
halskom, een samenraapsel van diagnos-
tische ceramieken scherven en een kleien 
gewicht voor een weefgetouw. 
 

 

Wandscherven versierd met kamstreken & indrukken 
(AvHut: spoor 37 – vondst 9), nu tentoongesteld in het 

RAMS. 
 

 

 

Nieuwe toonkast met infopaneel in het RAMS 

 
Naast deze nieuwe vondsten werd ook een 
inleidende tekst opgesteld die de bezoekers 
een algemeen inzicht geeft in de aanleiding 
tot de oprichting van het RAMS en haar 
inhoudelijke opdracht en uitwerking. De tekst 
werd geplaatst aan het raam dat uitzicht geeft 
op het veld waarop de opgravingen te Kerk-
hove plaatsvonden. Ook een infopaneel over 
de vernieuwde digitalisatie- en verpakkings-
activiteiten (zie ook WAK 88, 178-181) geeft 
nu aan de bezoekers info over hoe de werk-
groep van het RAMS de toekomst zal aan-
pakken.  
 
Alles klaar! Deuren open 
 
Op 11 september gingen de deuren open om 
9u, toen reeds organiseerde de Vakgroep 
Archeologie van de UGent namelijk een con-
tactdag voor hun oud-studenten, meteen 
goed voor de eerste 100 bezoekers. Eenmaal 
de namiddag nadert stromen uiteindelijk de 
bezoekers toe. Nu en dan prikt de zon door 
de wolken, dan weer durft er een druppel te 
vallen, maar al bij al blijft het weer perfect.  
 

 
Bezoekers in het RAMS tijdens de OMD 2016 
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Op de graspleintjes voor het museum ont-
plooiden er zich talloze activiteiten, in het 
RAMS demonstreerden medewerkers van de 
UGent de toepassing van natuurwetenschap-
pelijke onderzoeksmethodes zoals ze aan-
gewend werden tijden de opgravingswerk-
zaamheden langs de Schelde tijdens het 
afgelopen anderhalf jaar te Kerkhove.  
 

  

Demonstratie natuurwetenschappelijke methodes (foto 
UGent/GATE Archaeology) 

 
In het OC-zaaltje naast het RAMS konden 
geïnteresseerden nieuw wetenschappelijk 
onderzoek aan de UGent ontdekken aan de 
hand van posters, en dankzij de enthousiaste 
vrijwilligers van Waarmaarde Leeft! was er 
ook een wel-geapprecieerde bar. Diezelfde 
Waarmaarde Leeft!, stuurde ook het door hen 
‘ingehuurde’ Romeins legioen langs, die vol 
overgave paradeerden, daar waar vele 

eeuwen geleden ook reeds Romeinse sol-
daten rondliepen. 
 

 
Demonstratie voor het RAMS silex bewerking (foto 

Ugent/GATE Archaeology) 

 
Uiteindelijk klokte het aantal bezoekers aan 
het RAMS – hen die het museum effectief als 
geïnteresseerden binnenliepen – af op een 
minimum aantal van 667. Een benedengrens, 
daar bij momenten het bijhouden van het 
zetten van streepjes niet meer haalbaar was. 
 
We bedanken al deze bezoekers voor hun 
interesse en proficiat voor iedereen die 
meewerkte aan de organisatie van deze 
bijzonder geslaagde editie van Open 
Monumentendag te Waarmaarde (Avelgem).   
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ARCHEO IN DE PERS  

 

 

 
Samenstelling: Jozef Goderis met medewerking van Johan Buyse, Roland Coghe, Hendrik 
Hameeuw en Jos Vanackere. 
 
Binnenland: Avelgem, Ieper, Kerkhove, Koksijde, Roeselare 
Buitenland: Anatolië, Canada, Leiden, Londen, Jeruzalem, Sagalassos (3) 
 
 

augustus  2016 
 
80. Poblome J.: Nieuwsbrief Vrienden van 
Sagalassos 
 

 

     Het pas ontdekte deksel van de sarcofaag 
 
Helaas is het Sagalassos Project de 
afgelopen weken in zeer zwaar stormweer 
terecht gekomen. Dankzij de visie en stand-
vastigheid van het Leuvense rectoraat en 
decanaat Letteren, de uitzonderlijke kwali-
teiten van onze Belgische ambassadeur en 
consul en de waardering en steun vanwege 

het Turkse Agentschap voor Archeologie in 
Ankara zijn de zaken opnieuw onder controle 
gebracht. De ploeg heeft in samenhorigheid 
het geplande onderzoek zo goed mogelijk 
verder gezet en haalt nu opgelucht adem. 
Gelukkig is er nog altijd Sagalassos, dat onze 
grote en kleine inspanningen altijd weet te 
belonen. 
 

 
De vrijgelegde grafkist uit lokale kalksteen. 

 
De sarcofaag was opgesteld in een ruime nis, 
uitgewerkt in de noordmuur en vertegen-
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woordigde zo het meest belangrijke zichtbare 
onderdeel van het grafcomplex. De andere 
graven die we tot nu toe hebben vrij gelegd 
zaten immers onder de grond. We weten wie 
er oorspronkelijk begraven is in deze stenen 
kist. Aan de voorzijde van de sarcofaag was 
een paneel uitgewerkt, waarin de volgende 
tekst was gebeiteld: Laothenous maakte deze 
sarcofaag voor zichzelf tijdens haar leven. Dit 
opschrift kan gedateerd worden in de tweede 
eeuw na Chr. en deze datering komt overeen 
met de eerder vastgestelde bouwperiode van 
het grafcomplex.  Mevrouw Laothenous 
kennen we verder niet in Sagalassos, maar 
gezien ze met trots kon verklaren voor 
zichzelf te hebben kunnen zorgen, ook in de 
dood, zat het bij tijden wel goed met de 
gender - balans in Sagalassos. 
 

 
 
Haar voorbeeld werd ook gevolgd. Zoals nog 
wel voorkwam in de oudheid werd  haar 
graf  hergebruikt. Dit  kon zijn door een later 
familielid, of door iemand die zich het recht 
kocht de sarcofaag opnieuw te gebruiken, 

wellicht nadat de oorspronkelijke familie was 
uitgestorven. 
 
Dit gebruik kennen we bij ons ondertussen 
weer. In geval zegt de tweede tekstband op 
het deksel en de bovenkant van de kist dat 
enen Aurelia Ileias (?), dochter van Rhodôn 
…T(?) …O. Echtgenote van Aurelios 
Dioskaros, zoon van Antiochos zich ook in de 
kist heeft laten begraven. De naam Aurelia 
toont aan dat onze tweede, helaas ook 
verdwenen dame, leefde in de periode na 212 
na Chr. In dat jaar vaardigde keizer Caracalla 
(198-217 na Chr.)  een edict uit dat bekend 
staat onder de titel van Constitutio 
Antoniniana, waarbij alle vrije mannen in het 
Romeinse Rijk burgerrecht kregen en alle 
vrije vrouwen dezelfde rechten als Romeinse 
ladies. Over heel het rijk prijkten plots 
Aurelius en Aurelia bovenaan de lijstjes van 
meest populaire baby – namen bij de 
Romeinse versie van de dienst bevolking. 
Hoewel we kunnen veronderstellen dat deze 
Aurelia minder welstellend zal geweest zijn 
dan mevrouw Laothenous, zijn we toch blij 
met deze vondst. Een belangrijk deel van ons 
onderzoeksprogramma wil immers de 
gewone inwoners van Sagalassos weer tot 
leven brengen. Welkom terug mevrouw 
Laothenous en Aurelia Ileias! 
Nieuwsbrief van de vrienden van 
Sagalassos. 14.08.2016  HEROM  Volume 5  
 

 
Bewaringsomstandigheden maken dat we zelfs in de 

dood niet gelijk zijn. 

 
81. Poblome J.: Nieuwsbrief Vrienden van 
Sagalassos 
Deze keer gaan we dankzij het studiewerk 
van Katrien Van de Viijve, onze Fysisch 
antropologe verbonden aan de KU Leuven en 
het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen, de lugubere toer op. 
Katrien bestudeert sedert enige jaren de 
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begraven menselijke resten van Sagalassos. 
Met professionele eerbied legt ze als het ware 
elk opgegraven skelet terug af en noteert 
daarbij alles wat normaal is aan de overleden 
inwoners van Sagalassos, maar ook alles wat 
scheef zit. Verkeerd geheelde breuken of 
gevallen van artritis en tandrot laten on-
uitwisbare sporen na. Tanden blijven poetsen 
dus, of je krijgt zelfs na de dood nog een 
opmerking. 

 
Afgelopen week deed Katrien een niet zo 
plezante maar toch belangwekkende 
ontdekking in het grafveld naast de Onderste 
Agora, in eerdere jaren opgegraven. In de 
Midden Byzantijnse periode (11de-13de eeuw 
na Chr.) werd op een deel van deze agora en 
voornamelijk rond de voormalige Apollo 
Klarios tempel, die in de late oudheid tot een 
kerk was omgevormd, een kerkhof aan-
gelegd. In het dik pakket aarde en puin 
opgeworpen boven de restanten van de 
Onderste Agora liggen de graven relatief ver 
van elkaar, terwijl binnen de ommuring rond 
de Apollo Klarios-kerk tot vier keer meer 
individuen op dezelfde oppervlakte begraven 
zijn. Het lijkt erop dat de toenmalige bevolking 
zo dicht mogelijk bij de kerk wou begraven 
worden. 

 

 
Luchtopname met rechts de Onderste Agora en links 

de deels opgegraven resten van de kerk aangelegd op 
de site van de Apollo Klarios tempel. 

 
In één van de graven net ten zuiden van de 
Apollo Klarios-kerk werden de resten van een 
vrouw aangetroffen, gestorven toen ze tussen 
25 en 40 jaar oud was. De skeletresten 
werden onlangs via de radiokoolstof-methode 
gedateerd in de 12de of 13de eeuw na Chr. 
Over haar graf valt weinig bijzonders te 
melden. Net als alle Christelijke begravingen 
was deze vrouw met het hoofd naar het 

westen begraven, haar armen lagen gekruist 
op de buik, en het graf was afgezet met 
kalksteenblokken en bakstenen met een 
stenen afdekking. Uniek in dit grafveld was 
wel dat een steen als een kussen onder het 
hoofd en de knieën was geschoven, ter 
ondersteuning. 

 

 
Het graf van onze dame. 

 
Het speciale aan deze dame is dat bij haar 
studie van dit skelet Katrien sporen aantrof 
van infectie, die te maken kunnen hebben met 
lepra. Op de beenderen van de onderarmen 
en de onderbenen en op de hand- en 
voetbeentjes werd zogeheten periostale 
nieuwe botvorming opgemerkt. Dit is de 
vorming van nieuw bot op het oppervlak van 
beenderen, waarvan de oorzaak van 
uiteenlopende aard kan zijn. Erg opvallend 
waren de veranderingen aan de handen, 
voeten en het aangezicht, waarvan delen van 
het bot vernield waren door infectie. De 
uiteinden van de vinger- en teenkootjes 
waren verrot en de schachten versmald. Het 
aangezicht toonde vernieling van het bot rond 
de neusholte en het bot onder de bovenlip 
was bijna volledig verdwenen. De snij- en 
hoektanden waren uitgevallen.  
 
De gevolgen van lepra in de zachte weefsels 
en bot kunnen erg gevarieerd zijn en zijn 
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waarschijnlijk afhankelijk van het 
immuniteitssysteem van de persoon in 
kwestie. Niet alle lepralijders ontwikkelen 
veranderingen in de beenderen, wat de 
diagnose in skeletresten bemoeilijkt. Het 
voorkomen van zowel vernielingen aan de 
vinger- en teenkootjes als de vernieling van 
bot in het aangezicht rond de bovenkaak en 
de neusholte, wordt echter beschouwd als vrij 
typisch voor lepra. 
 

 
Het vernield bot in het aangezicht. 

 
Lepra is een infectie die wordt veroorzaakt 
door de bacterie Mycobacterium leprae. De 
ziekte komt reeds lang voor en er wordt 
aangenomen dat ze vanuit Azië naar Europa 
is gekomen. Misschien kwam de ziekte mee 
met de legers van Alexander de Grote. Ook 
keizer Constantijn zou volgens historische 
bronnen aan de ziekte geleden hebben. In 
Europa was lepra eerder zeldzaam tijdens de 
Romeinse periode en kwam de ziekte vooral 
voor tijdens de middeleeuwen. Ook in Oost-
Europa en Anatolië zijn sporen gevonden van 
lepra op enkele laat Romeinse en Byzantijnse 
archeologische sites. Na de middeleeuwen 
daalde het voorkomen in Europa en momen-
teel komt de ziekte jammer genoeg nog voor 
in tropische en subtropische gebieden in 
Afrika en Azië.  
 
Lepra werd beschouwd als een sociaal 
stigma in de Christelijke maatschappij. Moge-
lijk heeft dit te maken met de zichtbaarheid 
van de ziekte, met zware misvormingen aan 
de handen en voeten en in het aangezicht. 
Alhoewel er ook heiligverklaringen waren van 
mensen die hun leven wijden aan het ver-

zorgen van lepralijders en er een orde werd 
opgericht voor kruisvaarders die lepra 
opliepen in het Heilige Land, werd de ziekte 
over het algemeen gezien als een straf van 
God voor een zondig leven. Eens de 
diagnose werd vastgesteld, vaak door een 
priester, werd de persoon uitgesloten uit de 
maatschappij en als kerkelijk dood 
beschouwd.  
 

 
Het effect van Lepra op de vingerkootjes. 

 
In Europa werden vele leprozerieën op-
gericht, waar lepralijders werden verzorgd en 
apart gehouden, en bij verschillende werden 
ook begravingen teruggevonden. Bij het 
skelet naast de Apollo Klarios-kerk zien we 
echter dat de vrouw gewoon mee in het 
Byzantijnse grafveld werd begraven en niet 
werd uitgesloten van de gangbare begra-
vingsgebruiken. Integendeel zelfs, het lijkt 
alsof er extra zorg aan de begraving is 
besteed. Zo lag deze dame bijzonder dicht bij 
de kerk begraven en werden het hoofd en de 
knieën op een stenen kussen gelegd. Dankzij 
het meten van de verhoudingen in stabiele 
koolstof- en stikstofisotopen bleek dat deze 
vrouw een zeer gelijkend dieet had als dat 
van haar tijdsgenoten. Dus ook bij leven werd 
zij niet anders behandeld. Dit is erg 
interessant materiaal om de sociale houding 
ten opzichte van lepra en lepralijders en hun 
sociale positie te bestuderen in de Byzantijns 
periode. Hoewel de archeologie van deze 
periode veel minder spectaculair is in 
vergelijking met de Romeinse keizertijd vol 
schitterende gebouwen en standbeelden, 
blijven kleine ontdekkingen als die van 
Katrien ons interdisciplinair verrassen. En zo 
is Sagalassos op z'n best! 
Nieuwbrief van de vrienden van Sagalassos 
22.08.2016 
 
82. Poblome J.: Nieuwsbrief Vrienden van 
Sagalassos: Anatolië 
Anatolië, Klein-Azië, Turkije, noem dit gebied 
zoals je wil in verschillende tijdvakken, maar 
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het is steeds een cruciale landbrug geweest 
tussen Europa, Azië en het Nabije Oosten.  
Hoewel het Sagalassos Project op geen 
enkele wijze politiek actief is of stellingen 
inneemt, is het soms verbijsterend vast te 
stellen hoe veel actuele berichtgeving deze 
geografische realiteit blijkt te vergeten, 
waardoor afstanden voorspelbaar vergroten. 
 

 
De vruchtbare Burdur vlakte. 

 
In de late prehistorie (10.000-2000 v.Chr.) 
was het niet anders. Anatolië speelde een 
unieke rol in de verspreiding, toen van oost 
naar west, van belangrijke processen in onze 
mensengeschiedenis, zoals de over-
schakeling naar een neolithische levenswijze 
waarbij we in ons levensonderhoud in 
toenemende mate afhankelijk werden van 
geteelde planten en gekweekte dieren. Meer 
dan een landbrug, was Anatolië toen al een 
gebied waar verschillende culturen en 
tradities met elkaar interageerden.  
 
De late prehistorie in de ruime omgeving van 
Sagalassos werd vrij uitgebreid onderzocht. 
Collegae van de Universiteit van 
Istanbul  hebben er over de jaren ver-
schillende woonheuvels opgegraven. Som-
mige van deze sites, zoals Hacilar en Kuruçay 
Höyük, zijn  op vandaag nog steeds 
sleutelsites in het begrijpen van deze periode 
in West-Anatolië. Bovendien wierp het 
Sagalassos project ook licht op de regionale 
nederzettingspatronen op basis van 
verscheidene prospecties in haar onder-
zoeksgebied. Ralf Vandam heeft dit onder-
zoek gecoördineerd tijdens zijn doctoraat, en 
we zijn heel blij dat hij na een jaar 
omzwervingen aan de University at Buffalo en 
Koç Univesity, per 1 oktober aanstaande 
terug onze Leuvense ploeg vervoegt als 

postdoctoraal onderzoeker van het Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek - 
Vlaanderen.  
 
Volgens dit onderzoek vormden de grotere 
vruchtbare vlaktes, zoals rond het Meer van 
Budur, een ideale locatie voor kleinschalige 
prehistorische nederzettingen. Deze eerste 
landbouwers verschenen in dit landschap 
vanaf 6500 v.Chr. (het late neolithicum). De 
bewoningsgeschiedenis van deze vlaktes 
was echter niet zo maar stabiel en continu, 
maar kende verschillende periodes waarin 
we, raar maar waar, geen sporen vinden van 
menselijke activiteiten. Bv. tussen 5500 en 
3500 v.Chr., gedurende niet minder dan twee 
millennia, tasten we nog steeds in het duister. 
Het ruime gebied van de Aglasun vallei, 
waarboven Sagalassos een hele tijd later zou 
prijken, staat gekend als een marginaal 
landschap. Jagers-verzamelaars liepen hier 
rond aan het einde van de steentijd, of het 
epipaleolithicum (20.000-10.000 v. Chr.). 
Maar van latere periodes zoals het 
neolithicum, de koper – en de bronstijden 
geen spoor. 
 

 
Het survey team van 2016 

 
Tijd dus voor systematisch onderzoek. Ralf 
Vandam met een enthousiaste, internationale 
bende studenten in zijn spoor, schuimde het 
marginale heuvelachtige gebied rond het 
oostelijk deel van de Aglasum vallei af. Doel 
nr 1 was sporen vinden van de laat 
neolithische mens. 
Doel nr 1 werd alvast bereikt. Ralf & the gang 
hebben laat prehistorische werktuigen, 
voorwerpen en sites aangetroffen. De eerste 
resultaten tonen aan dat de marginale 
landschappen wel degelijk integraal deel 
uitmaakten van het toenmalige culturele 
landschap. 
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De prehistorische sites werden voornamelijk 
gevonden op de hooggelegen plateaus, 
mogelijk te verklaren door de rijkdom aan 
grondstoffen op deze locaties, zoals vuur-
steen, hout, vruchtbare grond en water, in de 
vorm van (tijdelijke?) beken. Ook op 
verschillende plaatsen in de Aglasun vallei 
zelf werden prehistorische resten gevonden, 
hoewel beduidend minder. Stuifmeel-
onderzoek toonde eerder aan dat deze vallei 
in bepaalde periodes zeer vochtig was. 
 

 
Prehistorische artefacten gevonden in 2016. Links: 
epipaleolithische en late prehistorische artefacten. 

Rechts: late kopertijd aardewerk. (fig 3) 

 
Opmerkelijk was het hoge aantal voorwerpen 
uit vuursteen dat deze prospectie - campagne 
opleverde. Hoewel we nog aan het begin van 
dit onderzoek staan, blijken de late 
prehistorie, het epipaleolithicum en zelfs het 
midden paleolithicum (rond 120.000-45.000 
v. Chr.) vertegenwoordigd. (fig 3). We hopen 
dat dit materiaal ons een idee zal kunnen 
geven van wanneer en hoe het proces van 
neolithisering in dit marginale gebied tot stand 
kwam, wat een primeur zou betekenen voor 
de Turkse archeologie. Er is alvast een 
duidelijke piek tijdens de late kopertijd, in de 
eeuwen rond 3500 v. Chr. De verhoogde 
menselijke activiteit toont aan hoe er toen 
nieuwe gebieden werden geëxploreerd en in 
gebruik genomen. Verder onderzoek dient 
duidelijk te maken of dit patroon kan verklaard 
worden door bv. een algemene bevolkings-
toename  of het verschralen van traditionele 
landbouwgebieden. Hoewel dit nieuwe veld-
werk de grote lacunes van de late prehistorie 
nog niet heeft opgeklaard, stemt het aan-
getroffen materiaal ons bijzonder hoopvol. 
Nieuwsbrief van de vrienden van 
Sagalassos  ma. 28.08.2016 
 
september 2016 
 
83. Crabbe B.: Archeologie in de 
cultuurdienst. (red.: moest zijn: Archeologie 
in Bie-Radar) 
De archeologische tentoonstelling in Bie 
Radar in de Zuidstraat 3 te Roeselare is een 

compacte versie van de succesvolle expo in 
Galerie Blomme van afgelopen winter. 
Blikvanger is een 2000 jaar oude hark 
gevonden in het huidige havengebied. 
In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw 
werden plannen gemaakt om in de buurt van 
de Populiersraat, Vierwegstraat, Zwaai-
komstraat en Kachtemsestraat een nieuw 
industrieterrein aan te leggen. Bij zulke grote 
projecten krijgen archeologen altijd de 
mogelijkheid om vooraf de site te onder-
zoeken. Jozef Goderis trok er toen met een 
team op uit en stootte op enkele opmerkelijke 
vondsten. 
 
“Dé grote ontdekking was een oven uit de tijd 
van de Menapiërs, dat is een stam van de 
Galliërs die toen in de Gallo-Romeinse tijd 
onze streken bewoonde. Het is een 
dakpannenoven en het is de enige die ooit is 
gevonden in dat gebied. Een andere blik-
vanger is een bijna 2000 jaar oude hark en we 
tonen Romeins luxe-aardewerk en talrijke 
goed bewaarde gebruiksvoorwerpen die ons 
een blik gunnen  op het leven van onze Gallo-
Romeinse voorouders.  Maar er is ook plaats 
voor vondsten uit de prehistorie en voor 
middeleeuwse resten. Die bewijzen dat de 
streek van het huidige Roeselare ook na de 
Romeinse overheersing verder ging met 
bouwkeramiek. Daar ligt dus al de kiem voor 
de zo typische ondernemingsgeest van 
Roeselare. 
 

 
Willem Hantson en Jozef Goderis met enkele stukken 

uit de tentoonstelling. (Foto SB ) 

 
Opgravingen 
Het duurde vele jaren voor de V.O.B.o.W., de 
Werkgroep Archeologie Roeselare en de 
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intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst 
RADAR toe waren aan deze expositie. Heel 
wat van wat opgegraven werd eind van vorige 
eeuw, werd door de universiteit van Gent op-
gevraagd voor een nader onderzoek. Weldra 
komt dan eindelijk de langverwachte doc-
toraatsstudie van Tim Clerbaut van de UGent. 
Wat er te zien in Bie Radar Zuidstraat 3, is 
een compacte versie van de grote ten-
toonstelling die door Jozef Goderis en zijn 
team in februari werd opgezet in Galerie 
Blomme. 
 
Boek 
“We willen op die manier iedereen die het 
toen heeft gemist de kans geven deze 
opmerkelijke vondsten te bekijken. Samen 
met de tentoonstelling is er ook een rijk 
geïllustreerd boek “Harken in Roeselaarse 
bodem” gepubliceerd. Hierin komen zowel de 
resultaten van het oude als van het recente 
onderzoek van deze archeologische site aan 
bod. Veel aandacht is er voor de unieke 
Gallo-Romeinse dakpannenoven. Dat alles is 
neergepend in toegankelijke teksten zodat 
ook niet in archeologie gespecialiseerde 
lezers er hun gading kunnen in vinden”, aldus 
nog Jozef Goderis. 
 
De tentoonstelling ”Harken in Roeselaarse 
bodem” loopt van 22 augustus tot en met 22 
december in de onroerende erfgoeddienst 
Bie Radar, Zuidstraat 3 in Roeselare. De 
toegang is gratis en op eenvoudig verzoek 
wordt er ter plekke de nodige uitleg gegeven. 
Het bijbehorend boek kost €15 en is 
verkrijgbaar op de tentoonstelling of te 
bestellen via info@bieradar.be.   
Krant van W.Vl  De Weekbode vr. 2 sept. 
2016 p.30 
 
84.  X.: Poolschip na 168 jaar intact 
teruggevonden. 
Het Engelse schip HMS Terror is na 168 jaar 
in perfecte staat teruggevonden in de Arctic 
Bay, ten noorden van Canada.  De Terror 
deed in 1848 mee aan een poolexpeditie van 
de beroemde onderzoeker Sir John Franklin 
toen die in 1848 verdween. 
 
De 31 m lange Terror was een oorlogsschip 
dat samen met Franklins vlaggenschip HMS 
Erebus in het ijs kwam vast te zitten. In totaal 
kwamen 129 opvarenden om. De schepen 
probeerden de noordwestelijke doorvaart te 

vinden, een route die de Atlantische Oceaan 
en de Grote oceaan bovenlangs Canada voor 
de scheepvaart zou verbinden, melden Britse 
en Canadese media. 
 

 
 
De Britten zochten destijds liefst elf jaar 
vrijwel continu. Het ijs en het water hadden de 
Terror en Erebus echter verzwolgen. 
Generaties van historici, archeologen en 
avonturiers gingen vergeefs op zoek. De Artic 
Research Foundation is het gelukt op bijna 
100 km van de plek waar men dacht dat de 
schepen waren verdwenen. Inmiddels zijn de 
eerste beelden van de Terror in het heldere 
water vastgelegd. HLN Erebus werd twee jaar 
geleden al teruggevonden.  
HLN di. 13.09.2016 Bron ANP 
 
85. Maf: Archeologische schatkamer in 
Kerkhove. 
Avelgem. Binnenkort start aannemer Jan De 
Nul met de bouw van een belangrijke sluis op 
de Schelde in Kerkhove. Een team van 
archeologen heeft de site twee jaar aan een 
stuk “binnenstebuiten” gekeerd en deed er 
enkele opvallende ontdekkingen. 
De stuw in Kerkhove is de laatste van in totaal 
vijf sluizen op de Schelde die gemo-
derniseerd wordt. De huidige dateert van 100 
jaar geleden. Zoals dat gaat bij dergelijke 
werken, kammen archeologen eerst de 
omgeving uit. De Vlaamse overheid trok in 
totaal 4 miljoen uit voor deze opgravingen. “ 
Een goede investering”, vindt Vlaams 
Minister – President Geert Bourgeois (N-VA): 
“De vondsten geven een nieuwe kijk op het 
leven langs de Boven -Schelde tijdens de 
afgelopen 10.000 jaar. Dank zij de nieuwe 
informatie kunnen we nagaan hoe de mens 
zich in de loop van de geschiedenis heeft 
aangepast aan een sterk veranderende 
omgeving”. 
 

mailto:info@bieradar.be
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De archeologen graven heel nauwgezet de bodem af 

op zoek naar tekenen van vroeger leven 

 
Eigen museum 
Burgemeester Lieven Vantieghem (CD&V) 
hoopt dat verschillende gevonden artefacten 
een plaatsje zullen vinden in het regionaal 
Archeologisch Museum van de Scheldevallei 
(red.: RAMS) in Kerkhove.” De artefacten 
horen toe aan Waterwegen en Zeekanaal 
NV” zegt professor Ignace Crombé van 
UGent, die de opgravingen leidt. “Het is aan 
hen om te beslissen wat met de artefacten 
gebeurt. Maar het zou inderdaad interessant 
zijn, moest een deel van de gevonden 
voorwerpen hier vlakbij worden tentoon-
gesteld”. 
 
Oude resten 
De dikke, kleiige sliblagen blijken een prima 
bewaarplaats voor sporen uit het verleden. Zo 
werden honderden vuursteenfragmenten 
gevonden van jagers-verzamelaars. Ze gaan 
terug tot 8700 vóór Chr. Daarnaast werden 
ook sporen van een beginnende nederzetting 
aan de Schelde blootgelegd. Echt wild 
worden ze in Kerkhove over de vondst van 
een stukje van de belangrijke Romeinse 
handelsweg tussen Bavay en Aardenburg 
waarvan niet geweten was dat hij hier liep.  
De Streekkrant De Weekbode woe. 
28.09.2016 p14. 
 
86. Keulemans M.: Londen al in Romeinse 
tijd multiculti, bewijzen fossielen tanden. 
Botonderzoek van skeletten uit de periode dat 
Londen nog Londinium heette, leert dat een 
wereldstad niet iets is van de moderne tijd. Al 

in de Romeinse tijd, 18 eeuwen voor de 
Brexit, liepen in Londen de nationaliteiten 
dwars door elkaar heen, blijkt uit analyses van 
22 oude skeletten. Onder meer Afrikanen en 
Aziaten moeten het straatbeeld hebben 
gekleurd. De skeletten werden al in 2002 
opgegraven in Lant Street, op de zuidoever 
van de Thames en op een steenworp afstand 
van de London Bridge. De doden moeten 
ergens tussen de 2de en 4de eeuw na Chr. zijn 
begraven, even buiten de ommuurde 
Romeinse stad die destijds Londinium heette. 
 

 
Skelet uit de Romeinse tijd in 2002 opgegraven in 

Londen 

 
Zuurstofatomen in de tanden geven nu aan 
dat de 22 personen in zeer uiteenlopende 
streken moeten zijn grootgebracht, schrijft het 
team onder leiding van Rebecca Redfern van 
het Museum of London in het Journal of 
Archaeological Science. Dat onderstreept 
maar weer eens dat het Romeinse Rijk tot 
aan zijn verste grenzen aan toe een ratjetoe 
was van uiteenlopende nationaliteiten.  
DM. woe. 28.09.2016. Bron Volkskrant.nl 
 
87. MAF: Koksijde met skeletten in 
Abdijmuseum 
In Koksijde vinden archeologen niet minder 
dan 1300 skeletten van middeleeuwse mon-
niken op de site van de Duinen abdij. Die 
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worden nu tentoongesteld in het Abdij-
museum van  Koksijde. 
Uit de vondst  van al die skeletten konden 
onderzoekers afleiden hoe monniken in de 
middeleeuwen leefden. De abdij sloot zich in 
1138 aan bij de cisterciënzerorde. Tijdens de 
godsdienstoorlogen van de 16de  eeuw werd 
de site nagenoeg verlaten Later keerden wel 
nog enkele monniken terug. 
 
De man in de kist 
De Zalige Idesbald was de derde abt van de 
orde, van 1155 tot 1167. Na zijn dood werd 
zijn lichaam bewaard in een loden kist. Bij de 
toevallige vondst van zijn kist in de 17de eeuw 
zagen ze dat zijn lichaam er nog tamelijk 
ongeschonden bij lag. Meteen werden hem 
ook enkele mirakels toegeschreven, waar-
door de paus hem in de 19de eeuw zalig 
verklaarde. 
 
300 jaar te jong 
Begin vorig jaar (2015) werd zijn vermeende 
reliekschrijn geopend in Brugge. Blijkt dat de 
kist en het lichaam in de kist minstens 300 te 
jong zijn om die van Idesbald te kunnen zijn. 
De onderzoekers gaan er wel van uit dat het 
een abt moet geweest zijn.  Op de Expo 
“Zalige Idesbald en de 1000 skeletten” is een 
gezichtsreconstructie van de man in de kist 
te zien. 
De tentoonstelling is nog tot 8 januari 2017 te 
bezoeken. Elke zondag om 14.30u is er een 
rondleiding met gids. Een ticket kost €7.  info: 
www.tenduinen.be  
De Streekkrant, De Weekbode woe. 
05.10.2016 p 22. 
 

 
 
88. De Smet E.: Wie is de heilige man in de 
loden kist? 
Op 13 november 1623 ontdekken monniken 
onder het puin van de kapittelzaal van de door 
oorlogsgeweld verwoeste Onze-Lieve-Vrouw 

Ten Duinenabdij in Koksijde een loden kist 
met een ongeschonden lichaam.” Dat is 
natuurlijk Idesbald, “derde abt van onze 
roemruchte abdij”. De kist wordt mee-
genomen naar de nieuwe vestiging van de 
duinheren in Brugge en menig mirakel 
bevestigt later de vermeende heiligheid van 
de vereerde abt.  In 1831, na de opheffing van 
de abdij, krijgt de kist een definitieve 
rustplaats in de Onze-Lieve-Vrouw-ter- 
Potteriekerk in Brugge. 
 
Wat blijkt echter dat op 23 februari 2015, de 
dag dat het schrijn van de intussen zalig-
verklaarde Isdesbald door wetenschappers 
wordt geopend? De kist en de stoffelijke 
resten zijn minstens drie eeuwen te jong om 
van de abt te kunnen zijn. De Idesbalddevotie 
krijgt een knauw. Wie had men al die eeuwen 
dan vereerd en aangeroepen? 
 
De tentoonstelling De zalige Idesbald en de 
1000 skeletten in Abdijmuseum Ten Duinen 
vertelt het verhaal van de opgraving op de 
abdijsite, in de jaren 1950, van de resten van 
zo’n 1300 monniken. Dat klinkt misschien 
luguber, maar wetenschappelijk onderzoek 
van de botten en bijbehorende resten leert 
ons veel over het dagelijkse leven in de 
middeleeuwen. Centraal in de tentoonstelling 
staat natuurlijk de zaak-Idesbald. Wie is de 
man in de kist? Onder leiding van antropologe 
Caroline Polet werd de Brugse schedel 
gescand. Een reconstructie van het over-
eenstemmende gezicht is zowat het hoogte-
punt van de tentoonstelling. Een team van de 
KU Leuven slaagde er ook in het DNA van de 
man te ontcijferen. Dat opent wellicht nieuwe 
perspectieven.  
 
Volgens de overlevering werd de kist 
opgegraven in de kapittelzaal, een plek die 
voorbehouden was voor de abten. Na onder-
zoek kwamen vier abten van ter Duinen in 
aanmerking. Ze volgden elkaar op aan het 
eind van de 15de en het begin van de 16de 
eeuw. De expo toont ook het onderscheid 
tussen de historische Idesbald, gestorven in 
1167 en de figuur van de volksdevotie. Voor 
de monniken die in 1623 de kist opgroeven, 
was het belangrijk de resten van Idesbald te 
kunnen koesteren. De abt moest een  bron 
van inspiratie en verering worden in de tijd 
van de Contrareformatie. Waar is echter de 
echte Idebald gebleven? 

http://www.tenduinen.be/
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Zalige Idesbald en de 1000 skeletten, nog tot 
8 januari 2017 in het Abdijmuseum Ten 
Duinen in Koksijde (Koninklijke Prinslaan 2) 
Ma. gesloten, tickets €7. Meer info via 058 
53 39 50 
Kerk en Leven 12.10.2016 p.12. Zie ook 
knipsels nrs 87 en 88.. 
 
89. (th) Erfgoeddepot wordt schatkamer 
In Ieper hebben vertegenwoordigers van de 
provincie, de stad en CO 7 de symbolische 
eerste steen van het eerste regionaal 
erfgoeddepot in West-Vlaanderen gelegd. 
“Het wordt een bewaarplaats voor museum-
collecties van de stad Ieper en 
erfgoedcollecties van de andere steden en 
gemeenten uit het werkingsgebied van 
Cultuur Overleg 7 (CO7)” zegt schepen van 
Musea Jef Verschoore (CD&V/N-VA). Van 
schilderijen over oude affiches en 
weefgetouwen tot architecturale restanten uit 
het verleden zullen hier worden bewaard. De 
collecties zullen in de beste omstandigheden 
worden bewaard. Met de juiste lucht-
vochtigheid en zonder lichtinval. Door de 
centralisatie en de digitale inventarisatie 
zullen de objecten ook veel toegankelijker zijn 
om bijvoorbeeld uitgeleend te worden. Dit 
wordt dus geen begraafplaats voor erfgoed, 
maar een schatkamer”. Het gebouw wordt 
46m bij 30m groot en zal uit twee bouwlagen 
bestaan. 2000 m² zal dienen als depotruimte. 
Daarnaast wordt bijna 800m² ingenomen 
door functionele ruimtes, zoals kantoor, een 
quarantaine lokaal en een atelier” zegt 
gedeputeerde Bart Naeyaert, verantwoor-
delijk voor infrastructuur.  
Aan het project hangt een kostenplaatje van 
2,45 miljoen euro vast. Het erfgoeddepot 
moet midden 2017 klaar zijn.  
S we 15-16.10.2016 p.24. 
 
90. (tdl) Twee Vlamingen graven mee best 
bewaarde T.rex ter wereld op. 
Dankzij Steven Spielberg en zijn kaskraker 
Jurassic Park  kent iedereen de Tyran-
nosaurus Rex, de meest tot de verbeelding 
sprekende dinosaurus. Skeletten van de 
T.rex zijn heel zeldzaam: er zijn er tien 
gevonden, met amper twee die meer dan de 
helft compleet zijn. 
Buiten Noord-Amerika vond je in geen enkel 
museum een skelet van een T.rex, tot het 
natuurhistorisch museum Naturalis in het 
Nederlandse Leiden er in september ll. mee 

uitpakte. De T.rex in dat museum is “Trix”, het 
best bewaarde skelet ter wereld en ook het 
oudste omdat de dino meer dan 30 jaar 
leefde. Twee Vlamingen volgden drie jaar 
lang de zoektocht naar de T.rex en maakten 
er een documentaire over. Wannes Deleu en 
Tom Coeman trokken met de befaamde dino 
hunter Peter Larson het prairiegras van 
Wyoming in, waren bij de ontdekking in 
Montana en reisden met de botten mee naar 
Duitsland waar ze onder de scanner gingen 
en onderzocht werden in België en 
Nederland. Het uitpakken en opstellen in het 
museum in Leiden was de kers op de taart. 
HNB. do. 20.10.2016 p25 
 
91. X.: Fascinerend: graftombe van Jezus 
voor het eerst blootgelegd. 
Archeologen halen een eerste marmeren 
plaat van de graftombe. Het team werkt 
vooral ’s nachts zodat pelgrims de tombe 
overdag nog kunnen bezoeken. 
Bron: National Geographic, CBS News & AD 
 

 
 
92. X. Restaurateurs openen het vermeende 
graf van Jezus. 
Voor het eerst sinds 1555 hebben res-
taurateurs het marmer weggehaald dat het 
vermeende graf van Jezus in Jeruzalem 
bedekt. Terwijl het marmer wordt opgeknapt, 
krijgen de archeologen de kans om het 
rotsgraf eronder te onderzoeken. 
He Heilig graf bevindt zich in de gelijknamige 
kerk in het oude, ommuurde deel van 
Jeruzalem. De plek is vier keer herbouwd, de 
laatste keer na een brand in 1810. De 
archeologen zien nu nog vooral vulmateriaal. 
Maar radartesten hebben wel aangetoond dat 
daar rotsige wanden onder zitten die nog fier 
overeind staan. “Wat we hebben gevonden is 
verbazingwekkend” zegt archeo-
loog  Frederik Hiebert tegen persbureau AP. 
Trouw 29.10.2016 



184 WAK 92 (2016) 

 

93. Balilty O.: Graftombe Christus voor het 
eerst in eeuwen open. 
Zal de Heilig Grafkerk, ook bekend als de 
Verrijzeniskerk, in de ommuurde oude stad 
van Jeruzalem een nog onbekend geheim 
prijsgeven, als wetenschappers de inhoud 
hebben kunnen analyseren van het graf? 
Tegen het voorjaar van 2017 zal die vraag 
beantwoord worden door een Grieks team, zo 
meldde National Geographic op 29 oktober in 
een artikel gewijd aan de restauratie van  de 
belangrijkste heilige plek uit het christendom. 
(zie knipsels nrs 91 en 92). 
Middenin de kerk bevindt zich het Heilig Graf, 
een graftombe, op de plaats waarvan men 
vermoedt dat Jezus er begraven ligt sinds het 
jaar 30 of 33 anno Domini (naargelang van de 
jaartelling die men volgt). Een team van 
experts en archeologen van de technische 
Nationale Universiteit van Athene, onder 
leiding van professor Antonia Moropoulou, is 
het graf en het gebouw errond, het Aedicule 
of klein huisje dat de tombe omsluit, aan het 
restaureren. Het aedicule is zelf al eens 
eerder gerestaureerd, na de brand van 1808 
die het vorige gebouwtje vernielde. Het meest 
interessant is natuurlijk het eigenlijke graf dat 
wordt afgesloten door een zware marmeren 
afdekplaat. Onder die marmeren plaat zit het 
eigenlijke grafbed. 
“ We hebben de marmeren plaat 
weggenomen en werden meteen getroffen 

door de grote hoeveelheid vulpuin die zich 
daar in de loop der tijden heeft opgehoopt” 
zegt archeoloog Frederik Hiebert. “ Het zal 
nog een hele tijd duren eer we die tussenlaag 
van puin onderzocht hebben, maar daarna 
komen we op de eigenlijke rotslaag (de 
graftombe was uitgehouwen uit een rots van 
kalksteen) terecht waarop het lichaam van 
Christus werd gelegd na zijn kruisdood. Die 
rotslaag die het grafbed vormde, meet 1,5m 
bij 90 cm. 
dS zat. 29 en zon. 30 oktober 2016 p.29 
 
DM = De Morgen                                                
National Geographic 
dS = De Standaard                                             
Nieuwsbrief Sagalassos 
HNB = Het Nieuwsblad 
Trouw 
HLN = Het Laatste Nieuws 
Kerk en Leven 
Krant van W.VL, De Streekkrant, De Weekbode 
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ARCHEO TE KIJK  

 

 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samenstelling: Jozef Goderis 
 
 
België 
 
GENT  
t/m 01.01.2017 
Voor God en geld. Gouden tijd van de 
Zuidelijke Nederlanden. 
Dat er in de middeleeuwen heel wat is 
veranderd, weet iedereen. Maar waarom dit 
dan zo’n Gouden Tijd was en welke rol 
Vlaanderen hierin speelde, daarover bestaan 
nogal wat vragen. Antwoorden op veel van 
die vragen worden vanzelf duidelijk als je 
rondloopt door de tentoonstelling in het 
Caemersklooster. Dit was het “Silicon Valley” 
van de wereld – het technologisch, industrieel 
en handelsepicentrum van de middeleeuwen. 
En dat werd allemaal mogelijk gemaakt door 
een “nieuwe” mens die opstond. 
Cultureel Centrum,  
Caemersklooster, Vrouwebroerstraat 6,  
9000 Gent. tel. 09 269 29 10 
 
KOKSIJDE 
t/m 08.02.2017 
Op de site van de vroegere Duinenabdij 
vonden archeologen meer dan 1000 
skeletten. Het was in het midden van de 20ste 
eeuw één van de grootste populaties uit de 
middeleeuwen die op één locatie is 
teruggevonden op Europees grondgebied. In 
deze beklijvende tentoonstelling kom je te 
weten wat we uit die eeuwenoude beenderen 
kunnen leren en hoe de cisterciënzers 

belangrijke figuren binnen hun gemeenschap 
herdachten. 
 

 
 

Terwijl natuurwetenschappers kunnen ach-
terhalen uit welke periode de beenderen 
dateren of welke ziektes er circuleerden in de 
Duinenabdij, gaan historici speuren in oude 
geschriften. En dan kunnen de puzzelstukken 
wel eens samenvallen. Zo gingen we er jaren 
van uit dat in de loden kist in de Onze Lieve 
Vrouw ter Potterie in Brugge de stoffelijke 
resten van abt Idesbald lagen. Terwijl 
vandaag blijkt dat dit niet het geval is. 
Ma. gesloten  di.-vr 10-17u  zat-zon. 14-17u. 
Meer info: www.tenduinen.be  
 

http://www.tenduinen.be/
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ROESELARE 
t/m 22.12.2016 
 

 
 
MEDEWERKERS EN BEZOEKERS AAN DE 
GALLO-ROMEINSE DAKPANNENOVEN 
ROESELARE HAVEN 1991 
Leiding: V.O.B.o.W. Jozef Goderis en Johan 
Termote 

 
Beernaert Miguel 
Beeuwsaert Jan 
Blancke Claudine 
Bommerez Daniel (†) K.GOGRO 

Calmeyn Dirk 
Calmeyn Rik  
Cortvriendt Chris 
Cossement Christophe 
Cossement Stefaan 
Coulembier Luc 
De Bruyne Michiel (†) K.GOGRO 
De Schepper Christophe 
De Witte Tom 
Declercq Kris (nu burgem. Roeselare) 
Demulder Jan  
Denys Johan (Techn. Dienst Roeselare) 
Depoorter Alexandra (nu dir. KMKG) 
Deprez Erwin 
Derudder Peter  
Deweerdt Antoon (†) K.GOGRO 
Emmanuel Rottey 
Freddy Rottey 
Galle Jurgen 
Ghekière Regine 
Goderis Jan 
Hoet Frederik 
Naert Christ 
Onraet Isabel 
Oplinus Hadewijck 
Oplinus Stefaan 
Oplinus Winok 
Prof. Hugo Thoen (UGent) 
Proot Jozef 
Quaegebeur Tim 
Roryck Hans 
Samyn An 
Schelpe An 
Soete Bram 
Staelens Tamara 
Taillieu Hans 
Tempelaere Roger (†) 
Thierry Christiaan 
Van Leeuwen Philipe 
Van Neder Kurt 
Vandecandelaere Koen 
Vandermeersch Roger  
Vandevoorde Claude 
Vandeweghe Dominiek 
Vandommele Marnik 
Vanmoerkerke Ann 
Vanmoerkerke Paul (†) 
Vergote Marc Chris en Glauke 
Vergote Stefaan 
Verlinde Mike 
Vermandel Christophe 
Viane Brecht 
Wittouck Griet (Lendelede) 
Wullaert Jean-Pierre 

 
Deze lijst van medewerkers en bezoekers is 
aangebracht in de mini – expo in Bie-Radar 
Zuidstraat 3, Roeselare 
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RUMBEKE KASTEELDOMEIN 
t/m 31.12.2019 
 

 
 

t/m 31.12.219 Kasteel van Rumbeke, 
Moorseelsesteenweg 2, 8800 Rumbeke –
Roeselare. 051/22.60.60 info@albert14-
18.be  
Website voor gedetailleerde info 
www.albert14-18.be  
Open: alle dagen doorlopend geopend van 
10.00 tot 18.00u. Gesloten op maandag 
Groepen van 15 personen enkel op 
reservatie. Aangepaste programma’s voor 
scholen. 
Begeleide rondleidingen mogelijk. 
Bereikbaar met het openbaar vervoer en met 
de wagen. Het domein ligt vlakbij afrit 6 van 
de E403 snelweg Brugge-Kortrijk.  
 
MORLANWELZ 
t/m 20.11.2016 
 

 
 
Dieux, génies, démons en Égypte 
ancienne 

Musée Royal de Mariemont, Chaussée de 
Marimont 100, 7140 Morlanwelz 064.21.21.9 

 
TONGEREN 
Van 17.12.2016 t/m 30.06.2017 
Timeless Beauty 
Schoonheid van een vrouwenlichaam. Bij de 
Romeinse schrijvers al een geliefkoosd 
onderwerp. Hun woorden geven  het 
sensuele naakt van kunstfotograaf Marc 
Lagrange (+ in 2015) extra spankracht. 
Bewonder ook sieraden en parfumflesjes, 
gracieuze beeldjes van Venus en ontdek de 
inhoud van een Romeinse beautycase. 
Gallo-Romeins Museum Kielenstraat 15, 
3700 Tongeren. Tel. 012 67 03 30 

 

 
 
TREIGNES 
t/m 13 november 2016 
Taupe niveau. Le passé vu du sous-sol 
Musée du Malgré-Tout, 28 rue de la gare, 
5670 Treignes 
Tel. 060.39.02.43 
 
 
Nederland 
 
DORDRECHT 
t/m 28.04.2016 
Het oudste goud van de wereld. Schatten 
uit Varna. Schatten van ver vóór de 
Klassieke Oudheid 
Sinds het ontstaan van de planeet is goud al 
op aarde aanwezig. In het vijfde millennium 
vóór Chr. ontdekten lokale stammen rond de 

mailto:info@albert14-18.be
mailto:info@albert14-18.be
http://www.albert14-18.be/
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Bulgaarse stad Varna als eerste in de  wereld 
hoe ze goud en koper konden winnen uit erts. 
Het museum van Dordrecht toont een 
bijzondere selectie gouden sieraden en 
voorwerpen van deze oude cultuur. 
In de tentoonstelling in het Museum van 
Dordrecht is ook het beroemde “graf 43” te 
zien, precies zoals het tijdens de opgraving 
werd aangetroffen. Het is het graf van een 
man van ca. 45 jaar met veel status. 
Waarschijnlijk was hij de leidende priester 
van de gemeenschap. 
Hij kreeg een overdaad aan bijgiften mee: een 
zware gouden ketting, gouden armbanden, 
een tiental gouden ringen, een gouden 
peniskoker, een scepter voorzien van gouden 
hulzen en ringen. Een unieke, spectaculaire 
vondst die voor het eerst in Nederland is te 
zien in het Dordrechts Museum. 
Museumstraat 40, Dordrecht. 
Op 15 minuten loopafstand van Centraal 
Station Dordrecht. 
 

 
Graf van een man met status met grafgiften 
van koper, vuursteen en jade, keramiek, 
gouden sieraden, applicaties, platen, ringen, 
armbanden, kettingen en sieraden van 
stekeloester en oranjerode carneool (een 
mineraal). Midden 5de millennium vóór Chr, 
graf 43 van het Varna grafveld. Foto: Varna 
regionaal museum voor geschiedenis. 

 
LEIDEN 
t/m 31.12.2016 
Pracht en precisie. Stenen met speciale 
krachten. 
In deze expositie zijn de mooiste en meest 
bijzondere “gesneden stenen” uit de collectie 
van het Rijksmuseum van Oudheden 
bijeengebracht. U ziet meer dan honderd 
voorbeelden van deze kleurrijke en vaak 
kostbare stenen met gegraveerde 
voorstellingen. Ze komen uit het Nabije 
Oosten, Egypte en de Klassieke wereld. Vaak 
zijn ze niet groter dan een vingertop. Op de 

stenen staan afbeeldingen van goden en 
dieren. 
De stenen dienden meerdere doelen. De 
oudste exemplaren werden gebruikt om een 
zegelafdruk mee te maken. Later werden ze 
gedragen voor de sier: meestal in een ring, 
maar ook als talisman of amulet. De verfijnde, 
gegraveerde voorstellingen zouden de 
stenen voorzien van zekere krachten. Een 
voorbeeld hiervan zijn de goden en rituelen 
die voorkomen op rolzegels uit Mesopotamië. 
 

 
Heracles 5de eeuw v.Chr.  De triomf van 
keizer Constantijns op zijn rivaal Maxenius in 
312 
Beide stukken uit de  collectie: Rijksmuseum 
Leiden., Rapenburg 28.  2311 Leiden. 
Open: di. t/m zon. 10.00-17.00u. info@rmo.nl  
 
MAASTRICHT 
t/m 31.12.2016 
Maas en mens 
De tentoonstellingsruimte naast de vaste 
tentoonstelling Archeologie in Nederland  is 
het toneel van een kleine tentoonstelling over 
de archeologie van de rivier de Maas. Vrijwel 
alle voorwerpen zijn afkomstig uit de eigen 
collectie van het Rijksmuseum van Oudheden 
en zijn opgebaggerd uit de rivier of langs de 
oevers gevonden. Ze laten 300.000 jaar 

mailto:info@rmo.nl
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menselijk leven langs de Maas zien, van 
prehistorie tot en met de late Middeleeuwen. 
Archeologie van Maastricht tot Maasvlakte 
Langs de Maas lagen in de loop van 
duizenden jaren onder andere dorpen van de 
eerste boeren (Bandkeramiek), Romeinse 
villa’s, Merovingische grafveldjes, een 
winterkamp van de Vikingen en 
middeleeuwse kastelen. Op de rivier voeren 
grote en kleine schepen, waarvan sommige 
vergane resten zijn teruggevonden. Bij 
Maastricht en Cuijk waren al in de Romeinse 
tijd bruggen over de rivier, bloeide de handel 
en er kwamen continu schepen vol koopwaar 
voorbij. 
De rivier als spiegel van de tijd 
De Maas was ook een plaats waar offers 
werden gebracht. De meanderende loop 
creëerde moerassige randzones die in 
diverse periodes werden gezien als een plek 
waar mensen contact konden hebben met de 
goden, zoals Romeins bronzen vaatwerk, 
vroegmiddeleeuwse zwaarden en een 
scheepshoorn. De Maas is zodoende een 
spiegel van het bewoonde landschap: wat 
deden de mensen door de tijd heen op, in en 
langs de rivier? 
Bezoekadres: Rapenburg 28, 2311 EW 
Leiden. Open: di t/m zon 10.00 -17.00u  
 . 

 
Verzameling voorwerpen, gevonden in de Maas bij 

Alem 

 
NIJMEGEN 
t/m 15.01.2017 
Gezichten van de limes, de Romeinse 
rijksgrens in Nederland . 
Deze kleinschalige expositie vertelt het 
verhaal van het ontstaan en de ontwikkeling 
van de Limes, de grens van het Romeinse 
Rijk, in Nederland. Naast een uniek 
gereconstrueerd satellietbeeld van de Limes, 

zal een groot aantal helmen en 
helmfragmenten, gevonden langs de Limes in 
Nederland, te zien zijn. 
 

 
Links: verzilverde en deels vergulde gezichtshelm van 
een ruiter.  Gevonden in de Waal bij de spoorbrug in 

Nijmegen. Tweede helft van de eerste eeuw. 
Rechts: ijzeren helm van een legioensoldaat. 

Gevonden op de Hunerberg in Nijmegen-oost. Ca. 20-
10 vóór Chr. 

 
De tentoonstelling valt deels samen met de 
grote tentoonstelling Gladiatoren, helden van 
het Colosseum, die van 1 oktober 2016 t/m 5 
maart 2017 in het Museum Het Valkhof te 
zien is. Beide tentoonstellingen versterken 
elkaar omdat het thema Gladiatoren nauw 
verweven is met het Romeinse leger. 
 
 
 
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. 
 
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 
 
JUBLAINS 
t/m 31.03.2017 
Les premières villes de l’ouest. ‘A la 
rencontre des Gaulois. 



190 WAK 92 (2016) 

 

Musée achéologique départemental de 
Jublilains, 13 rue de la Libération , 53160 
Jublains, 
02 43 58 13 20 
 
LATTES 
t/m 02.01.2017 
`A l’ école des scribes. Les écritures d l’ 
Égypte ancienne 
Site archéologique Lattara. 
Musée Henri Prades, 390 route de Pérois, 
34970 Lattes 
04.67.99.77.20 
 
LENS 
t/m 23.01.2017 
De Geschiedenis begint in Mesopotamië 
Musée Louvre-Lens 
99 Rue Paul Bert, 62300 Lens 
http://www.louvrelens.fr/nl  
 

 
 
 
LEZOUX 
t/m 31.12.2016 
Terres nouvelles. L’ âge moderne de la 
céramique en Auvergne et ailleurs, XIIIe –
XIXe siècles. 
Musée départemental de la céramique. 39 
rue de la République, 63190 Lezoux 
04.73.73.42.42 
 

MARLY-LE-ROI 
t/m 05.02.2017 
La vie retrouvée à Marly et à Versailles, 
25 années d’ archéologie royale. 
Musée promenade, parc de Marly, Domaine 
National  de Marly-le Roi, 78160 Marly-le-
Roi. 
01.30.61.61.35 
 
MAZÈRES 
Exposition permanente 
Babares en Gaule du Sud 
Musée Ardouin de Mazères, rue de la 
République, 09.270 Mazères. 
05.61.60.24.62  
 
PARIS 
1. t/m 15.01.2017 
La mode au Moyen Âge 
Tour Jean sans Peur, 20 rue Étienne Marcel, 
75002 Paris. 
01.40.26.20.28 
 
2. t/m 06.08.2017 
Quoi de neuf au Moyen Âge? 
Cité des sciences et de l’industrie, 30 
avenue Corintin Cariou , 75019 Paris 
01.40.05.80.00 
 
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 DIZIER 
t/m 26.03.2017 
Austrasie, le royaume mérovingien 
oublié. 
Espace Camille Caudel 
9 avenue de la République, 52100 Saint-
Dizier 
03.25.07.31.50 
 
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  
 

http://www.louvrelens.fr/nl
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VALENCIENNES 
t/m 19.02.2017 
Archéologie des habitudes alimenaires 
 

 

 
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 
 
VIEUX 
t/m 18.12.2016 
Pays’ Âges. La plaine de Caen à travers 
les âges. 
Musée archéologique de Vieux-la-Romaine, 
13 chemin Haussé, 14930 Vieux 
02.31.71.10.20 
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TIJDSCHRIFTEN   
 
 
 
 
 

Op de leestafel:  

samenstelling Jozef Goderis 

 
 

 
µ 

ARCHEOLOGIA 
nr. 546 september 2016 
 
Audoly M., Barragué-Zouita L., Debs L., & 
Vincent V.: Quatre statues exceptionnelles 
entrent au Palais des Beaux-Arts de Lille, 24-
30. 

Boës E., Chouin G. & Georges-Zimmerman 
P.: Découverte: Ghana, un ensemble 
funéraire inédit du XVIIe siècle, 32-36. 

Médard F.: Patrimoine. Textiles archéo-
logiques, de riches vestiges méconnus, 38-
45. 

Durand M.:  Collection Lyon, Une excep-
tionelle garde-robe antique conservée au 
musée des Tissus, 46-55. 

Popineau J.M.,Fouille du mois. Les 
sulbanectes, peuple gaulois à l’origine de 
Senlis, 56-61. 

Ibanez M.: Visite. L’Arribèra Deus Gleisiars, 
un palais antique au coeur du Béarn, 62-67. 

 
 
 

Nr.  547 oktober 2016 
 
Schwab C., Man-Estier E. & Berrouet F, 
Exposition: L’ ours dans l’ art préhistorique, 
22-29. 

Fournié E.: Événement: Les Mérovingiens, 
une dynastie médiévale à l honneur, 30-41. 

Martineau R.: Fouille du mois: Minière de 
silex et hypogées néolithiques de la crayère à 
Vert-La-Gravelle, 42-47. 

Fuganti D.: Découverte: L’Île de Pantelleria, 
coeur antique de la Méditerranée, 48-55. 

Pierre A.: Visite:  Le Musée fenaille, un 
musée des Statues-Menhirs à Rodez, 56-61. 

Marshall A.: Vie Quotidienne:  De l’ orgine des 
pseudo –mommies factices et autres corps 
livrés en kit, 62-65. 

 

 
 
DOSSIERS d’ ARCHÉOLOGIE 
nr 377 sept-okt  2016 
Rome. La ville éternelle révéle de nouveaux 
secrets. € 9,80 
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nr 388 nov-dec 2016 
L’ histoire commence en Mésopotamie 
 
À la découverte de la Mésopotamie 

“L’ Histoire commence en Mésopotamie” 
Exposition au Louve –Lens 

Entre le Tigre et l’ Euphrate. Croissant fertile 
et jardin d’ Eden 

D’Uruk à Babylone. Les villes phares d’Irak 
ancien. 

Du chatoiement des couleurs disparues 

Les nomades et semi-nomades 

La justice et le droit 

L’ écriture cunéforme et ses usages 

La littérature mésopotamienne 

L’ expression de la guerre dans l’Empire 
assyrien 

Les portes de Balawat et leurs plaques 
narratives 

Les dieux et les hommes 

L’ homme de Mésopotamie et sa mise en 
ordre du monde 

L’ héritage grec de Babylone 

Archéologie et patrimoine en Mésopotamie 
aujourd’hui 

 
 

 
 

 

L’ ARCHÉOLOGUE. Les Éditions 
archéologie Nouvelle 
nr 139 sept.-okt- nov. 2016 
Boom économique chez les Gaulois aux 
IIIe –Iie siècles avant notre ère 
 

 
 
ARCHEOLOGIE MAGAZINE 
nr 4 van 2016 
 
Wereldwonder: Het Romeinse aquaduct van 
Carthago 

Special Dresden. De Romeinse meesters in 
het watermanagement (Carthago) 

Rijksmuseum voor oudheden (RMO), 
Kamperen op archeologie, De Westfriese 
Omringdijk 

 
DE MUNTKLAPPER 
nr 92  okt.-nov.-dec 2016 
Koperen tekens van Zweden. (1715-1720) 
 
 
NUMISMATICA BRUGGE EN HET VRIJE 
26ste jaargang nr 9 november 2016   
 
Moreau M. & Schutyser E.: De versterkte 
toegangspoorten op Romeinse munten uit de 
IVde en Vde eeuw (1), 268. 

X.: Veiling onder de leden. nr. 237, 285. 

Deketelaere S.: Een muntschat te Gistel. (5 
slot), 288
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BOEKBESPREKING 

Samenstelling Jozef Goderis  

 

 
Gallische topondernemers in het 
Romeinse bedrijfsleven 
 

 
 
Hugo Thoen AVRA –monografie 2, 20014 
Gallische topondernemers in het Romeinse 
bedrijfsleven. Naamstempels op terra sigillata 
uit de vicus van Kontich-Kazerne. Hugo 
Florent Thoen werd geboren te Vrasene 
(gem. Beveren) op 30.01.1941. Tijdens zijn 
middelbare studies aan het College te Sint-
Niklaas (1953-60) werd hij aangestoken door 
zijn toenmalige leraar geschiedenis (A. Van 
Doorselaer), later als archeoloog verbonden 
aan de Universiteiten van Gent (Seminarie 
voor Archeologie) en Leuven (departement 
Archeologie). 
 
Naast wetenschappelijke uitleg over de 
naamstempels komen hier interessante ge-
gevens aan de orde betreffen de etymologie 
van namen van de pottenbakkers en 

plaatselijke industriële pottenbakkersbedrij-
ven. 
 
 
Jaarboek: Munt- en Penningkunde 
 

 
 
11 auteurs, 2015, drukkerij Peeters Herent-
België. O.m. Raf Van laere: Het munt-
schattencomplex van Nieuwkerken, begin 
19de eeuw, p. 21-80. 
 
 
Arras – Ville Antique 
 
Alain Jacques Arras Ville antique. Aux 
origines d’une cité bimillénaire. 
Service Archéologique Arras 2000. Arras 
antique, Les fouilles récentes, Le haut Moyen 
Âge, 91 pagina’s. Dit boek biedt een goede 
inleiding op de archeologische en historische 



 

WAK 92 (2016) 195 

 

achtergrond van deze in origine Romeinse 
stad. 
 

 
 
 

L’archéologie de la Grande Guerre 
 
Yves Desfossés, Alain Jacques, Gilles 
Prilaux, allen verantwoordelijken voor de 
opgravingen in “Le Nord” en Picardie, geven 

verslag van hun waarnemingen en recente 
archeologische opgravingen op de lijn van het 
front en het slagveld 1914-18. 
2008. Éditions Quest-France  Inrap. 
In dezelfde reeks: La première Guerre 
mondiale en France. Les Bretons dans la 
guerre de 14-18.   
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HERNIEUWING VAN HET LIDGELD 2017 

 

Wie betaalt vóór 1 februari 2017 ontvangt de nieuwe lidkaart in het eerste nummer van 2017 
 
Wens je verder info over archeologie in West-Vlaanderen en ver daarbuiten? Schrijf dan 
dadelijk over op onze V.O.B.o.W. rekening IBAN BE 22 4669 1679 9147 (Bic KREDBEBB) 
met melding  ofwel vast lid 2017, of gewoon lid 2017 of abonnee 2017. 
 
 

 € 26: vast lid: ontvangt een West-Vlaamse Archaeologica nr 27, de West-Vlaamse 
Archeokrant 2016 nrs 93 t/m 96, een uitnodiging voor de jaarvergadering en een 
V.O.B.o.W. lidkaart 2017. 

 

 €21: gewoon lid: West-Vlaamse Archaeologica nr 27, WAK 2016 nrs  93 t/m 96 en 
een V.O.B.o.W. lidkaart 2017, bij betaling vóór 1 februari 20176 

 

 €12: geen V.O.B.o.W.lid, maar wel abonnee op WAK nrs 93 t/m 96. 
 
 
 
Stort vandaag nog uw bijdrage voor het kalenderjaar 2017. 
 
Dank op je stiptheid en de tijdig uitgevoerde overschrijving. Zo werken we hand in hand in 
2017 en kunnen we het tijdschrift WAK zonder onderbreking verder toesturen. 
 

 

  



 

WAK 92 (2016) 197 

 

ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W. BEGIN 2017 

 
 

Mini-tentoonstelling bij Bie-Radar Zuidstraat 3 Roeselare. 

t/m 22.12.2016 
Lees in dit nummer p. 186 

 

  

*** 

Woensdag 22 maart 2017 

Algemene vergadering V.O.B.o.W. 
Voor de vaste leden en bestuursleden van V.O.B.o.W. 

 

*** 

Volgende V.O.B.o.W.-excursie op zondag 9 april 2017 

naar de Préhistosite Flémalle (nabij Luik)  
meer info in WAK 93 van febr. 2017 
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