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VOORWOORD 
 
Mei-Juni 

 
Ons lentenummer start met een eerste bijdrage over vroegere vondsten in de Zuidstraat te 
Roeselare. Er volgen nog later artikels over wat opdook in het huis Duyvewaerdt met in de tuin 
in de achtergrond De Hazelt. 
 
Vondsten van onder de vroegere Cerabank, nu Dienst voor Cultuur, het Klein Seminarie (dreef, 
speelplaats basisschool en vroegere bibliotheek vóór ze verhuisde naar het Polenplein en later 
naar de Arme Klarenstraat) komen aan de orde. 
 
Speciaal vraag ik aandacht voor het artikel van Jos Vanackere over onze erg geslaagde 
excursie naar Flémalle-Ramioul op zondag 9 april ll. De 18 deelnemers waren vol lof voor de 
organisatie, de buschauffeur Gilbert en de gids Christian Casseyas op deze zon - overgoten 
lentedag. Minder was de vering van de autocar op de Waalse wegen (in onderaanneming van 
onze vaste uitbater Jan Sercu) en het lang wachten op een frisdrankje in de Waalse bistro. 
 
Maar die min-punten wogen niet op tegen de schitterende rondleiding door archeoloog 
Christian Casseyas zowel in de gelegenheidstentoonstelling “Reuzen van de IJstijd”, als in het 
labo voor experimentele archeologie en in het kweekprogramma van dieren die de leefwereld 
van de prehistorie benaderen. 
 

 
 
 
Wil alvast de datum voor onze volgende excursie noteren: zondag 17 september a.s. (met 
eigen personenwagens – Raversijde aan de kust ligt nu ook niet zo ver als Flémalle). Als gids 
voor de tentoonstelling Een vergeten tijd gedetecteerd,  fungeert prof. dr. Pieter-Jan Deckers, 

afkomstig van Roeselare en jaren geleden actief medewerker aan onze opgravingen in 
Roeselare Mandelstraat (1997-2001) en op de Zilverberg –Bergmolens (2002-2005). 
 
Meer info en afspraken over onze volgende excursie op 17 september a.s. in WAK 95 van 
augustus a.s. 
 
Veel leesgenoegen in dit nieuwe lentenummer. 
 

Jozef Goderis 
Voorzitter V.O.B.o.W. 
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ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN IN DE ZUIDSTRAAT TE 

ROESELARE 

DEEL 1. ONDER DE VLOER VAN TERF – BIE-RADAR 
                                                 

Jozef Goderis 
 
 
Op deze locatie in de Zuidstraat 3 werd in 1996 het eerste infocentrum van Roeselare 
geopend onder leiding van Ferdy Callewaert. Later werd dit gebouw ingenomen door 
de Dienst Cultuur van de stad. Sedert een paar jaar huist hier TERF met o.m. de 
archeologische dienst BIE-RADAR. 
 
Situering 
 
Het eerste infocentrum van de stad 
Roeselare was vroeger gelegen in de 
Zuidstraat 3, naast het stadhuis. De 
onderzochte plaats behoort tot de oude 
kern van de stad, gelegen nabij de oude 

stadshalle in het noorden,  en de St. 
Michielskerk in het westen (zie fig. 1). Het 
onderzochte profiel is te situeren in de 
ondergrond van de huizenblok in de 
Zuidstraat, gelegen dichtst bij de Grote 
Markt.  
 

 

 

Figuur 1: detail uit plan van Lowys de Bersaques van 1641 
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Figuur 2: profiel van archeologische waarneming op 18 en 19.05.1994, Roeselare, Zuidstraat 3-5 

 
 
In mei 1994 werden aan dit gebouw, in 
opdracht van de stad graafwerken 
uitgevoerd. Op 18 en 19 mei 1994 werd 
op 10,75m van de straatgevel door Johan 
Termote (Koksijde) en Jozef Goderis een 
profiel ingetekend vanaf 30cm boven het 
straatpeil tot op een diepte van 1,5m (Fig. 
2). 
 
Duiding bij profiel 
 
1. zwarte zandige leem, met houtskool-
fragmenten, reducerend gebakken aarde-
werk en glauconiet-houdende zandsteen 
met fossielen (cardiata-afdrukken). 

2. fundering met rode baksteen en witgele 
kalkmortel. 

3. ongeroerde grond bestaande uit zandi-
ge leem (3.1) scherp overgaand in leem 
met ijzeraanrijking (3.2). 

4. zandige leem met zwart-grijze vulling 
(4.1) onderaan met lenzen (4.2) bruinig 
bandje onderaan (4.3). Bij onderzoek van 
de vulling leek dit bruin bandje met 
verbrande leem (4.2) door te lopen rond 
geheel het profiel van kuil 4. 4.1 en 4.2 
bevatten zeer veel houtskool en verbran-
de leem; 4.2 oxyderend en reducerend 
gebakken aardewerk, verbrande dunne 

beentjes (gevogelte?) en zeer veel frag-
menten van aardewerk. 

5. uitbraak van dakpanfragmenten, rode 
baksteen (12,3 x 5,2 x ?) en pijpenstelen 
met lelies in ruit. 

6. afvalkuil: vettiger zandige leem, zwart, 
houtskool en verbrande leem + gele bak-
steenfragmenten 

7. baksteenfundering (22 x 10,3 x 5cm) 
 
Bodemvondsten 
 
1. Reducerend gebakken aardewerk: 
fragmenten van kruiken, schalen, grapen 
of kookpotten op drie pootjes, aardewerk 
met vleugelpootjes of schulp- of lob-
voetjes of standvinnen. 

2. Oxyderend gebakken aardewerk: frag-
menten van kookpotten al dan niet belegd 
met loodglazuur. 

3. Fragmenten van hoger gebakken 
steengoed. 

4. Fragmenten van vakwerk: Vakwerk is 
een leemlaag vermengd met water en 
kort gehakt stro om het krimpen en bar-
sten te voorkomen. Het diende als vulling 
voor de ruimten tussen het houten ske-
let van de gevel. 
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Foto 1: Infocentrum Zuidstraat 3-5 tijdens en na de 
graafwerken in mei 1994. 

 

 

Foto 2: Gevel TERF Bie-Radar Pasen 2017 (foto 
J.Goderis) 

  

 

Foto 3: Fragmenten van vakwerk gevonden in de 
ondergrond van het infocentrum (nu TERF Bie-Radar) 

 
5. Fragmenten van wit gebakken rook-
pijpen: De gebroken gegladde pijpenkop 
(nr. 1) heeft aan de binnenzijde geen 
rookaanslag. De steelfragmenten (2) – (3) 
zijn eveneens geglaasd met lelies in ruit 
(geborduurde stelen). Fragment nr. 3 is 
afgebroken, zodat het ongerookte 

rookkanaal zichtbaar is. Datering tussen 
1635 en 1655 op basis van de steeldikte 
en de versiering met lelies in ruit. In de 
17de eeuw waren er kortere stelen (± 
16cm lang), half lange (± 20cm lang) 
en  lange stelen (tot 40cm), in gebruik. 
Vooral de dikke stelen zoals ze hier onder 
het Infocentrum voorkwamen, duiden op 
lange stelen.  
 
 
De hielmerken EB en IW 
 
Het hielmerk EB  met parel-
rand  (tekening nr. 1) wordt regelmatig 
aangetroffen bij bodemvondsten in Am-
sterdam en wordt doorgaans toege-
schreven aan Eduard Bird (1638-1665), 
vermoedelijk een ingeweken Engelsman.  
 
Hij was “meester pijpenmaker”. Zijn zoon 
Evert Bird (1665-1672) heeft het bedrijf 
met merk en al voortgezet. Deze pijpen 
met hielmerk EB, afkomstig van het 
bedrijf Evert Bird, zijn naar alle uithoeken 
van de wereld verscheept, tot in de 
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Verenigde Staten toe. Het is dan ook 
aannemelijk dat ze in de 17de eeuw ook in 
Vlaanderen werden verkocht. 
 

Figuur 3: Vijf rookpijpfragmenten  uit het midden tot de 
tweede helft van de 17de eeuw (17B), gevonden op 
19.05.1994 bij graafwerken in de Zuidstraat aan het 

Infocentrum, nu TERF Bie - Radar. 
 
Het hielmerk IW eveneens met parelrand 
(tekening nr. 4) staat op een restant van 
de pijpenkop. Het steelfragment heeft een 
dikte van 11mm  en een lengte 6,5cm. 
 
Voor deze pijp met hielmerk IW komt 
alleen Joost Witsius (1628-1670) of zijn 
weduwe (tot 1674) in aanmerking als 
Goudse pijpenmaker. In de 17de eeuw 
waren er nauwelijks pijpenmakers in 
Vlaanderen en was Vlaanderen hiervoor 
sterk afhankelijk van import uit Holland. Ik 
ben er zeker van dat Joost Witsius pijpen 
heeft geleverd  naar de Zuidelijke 
Nederlanden (naar Ruud Stam, voorzitter 
Pijpelogische Kring Nederland in brief-
wisseling op 09.08.2006). 

 
Bij de opgravingen van 21.03 t/m 
11.04.1979 op de Grote Markt te Roe-
selare werden eveneens 5 pijpfrag-
menten gevonden met het hielmerk IW. 
Ook onder de vroegere bibliotheek van 
het Klein Seminarie in de Zuidstraat 
(1987) werd een gelijkaardige pijp 
aangetroffen met het hielmerk IW. Dit zijn 
duidelijke bewijzen van handelsrelaties  in 
de 17de eeuw tussen Gouda en Roe-
selare. 
 
Besluiten 
 
- De globale datering van de archeo-
logica, gevonden onder het vroegere 
Infocentrum en in het ingetekend profiel 
ligt tussen de 14de en 17de eeuw.   

- De 5 pijpfragmenten zijn scherper 
dateerbaar: vanaf midden tot tweede helft 
van de 17de eeuw (17B). 

- In de omgeving van de Grote Markt van 
Roeselare stonden in de voorbije eeuwen 
huizen met vakwerk. Dit konden we 
eveneens vaststellen in de archeo-
logische waarnemingen in 1983 op de 
noord – westhoek van de Grote Markt (nu 
VTB kantoor) en in juni-september 1996 
bij verbouwingen op de koer van het 
Stadhuis. 

- Het onderzoek in de ondergrond van het 
vroegere Info-centrum, later Dienst 
Cultuur (nu TERF – Bie-Radar) was 
eerder beperkt door instortingsgevaar van 
de muren op de westkant van het 
stadhuis. 
 
In volgende bijdragen wil ik onze onder-
zoeken in de ondergrond van het huis 
Duyvewaart in de Zuidstraat beschrijven, 
met raakpunt in de tuin aan De Hazelt. En 
vervolgens archeologische waarneming-
en in de dreef van het Klein Seminarie en 
onder de speelplaats van de basisschool. 
Om te eindigen met interessante gege-
vens van onder de vroegere bibliotheek 
van het Klein Seminarie. 
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BEZOEK AAN HET PRÉHISTOMUSEUM TE FLÉMALLE OP 

9 APRIL 2017 
 

Jos Vanackere 

 

18 leden van onze vereniging trokken o.l.v. onze voorzitter op archeologische 
ontdekkingsreis naar dit museum, de opvolger van de Préhistosite van Ramioul, 
gehucht dat deel uitmaakt van de fusiegemeente Flémalle. Toen we de ‘rue de la 
Grotte’ (hoe kan het anders?) inreden moest ik ongewild denken aan het Luiks politiek 
zwaargewicht, André Cools, die hier burgemeester was van 1964 tot 1991 (gestorven 
na een moordaanslag). 
 
 
De grot van Ramioul bevindt zich op de 
rechteroever van de Maas, op 15 km ten 
Z-Westen van Luik. Deze grot werd ont-
dekt in 1911 door de “Chercheurs de la 
Wallonie”. Jarenlange opgravingen heb-
ben er verschillende niveaus blootgelegd 
die wijzen op opeenvolgende menselijke 
bewoningen gaande van -70.000 (nean-

derthalers) tot -2.700 (neolithicum). Het 
oorspronkelijke kleine museum werd 
dankzij de financiering van het Feder, een 
Europees fonds voor economische en 
regionale ontwikkeling, omgebouwd tot 
een Préhistosite in 1994. In 2013 besloot 
men over te gaan tot een grondige 
renovatie en uitbreiding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het vernieuwde Préhistomuseum te Flémalle (foto J. Vanackere). 
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Na 3 jaar werk en een subsidiëring van 
bijna 10 miljoen euro heropent het 
Préhistomuseum zijn deuren voor het 
publiek op 07.02.2016. Jaarlijks ontvangt 
het site meer dan 40.000 bezoekers en 
geeft werk aan meer dan 40 mede-
werkers waaronder Christian Casseyas, 
onze gids en ooit medewerker aan onze 
V.O.B.o.W.-activiteiten.  Dit gloednieuwe 
educatief archeologisch belevingssite, 
gelegen te midden van een bosrijk 

gebied, beslaat meer dan 30 ha en omvat 
naast de geklasseerde grot van Ramioul 
en het museum, een bewarings-, studie- 
en documentatiecentrum, 9 ervarings-
tentoonstellingen in volle natuur (blote 
voeten pad, doolhof, ..), 12 workshops 
(vuursteenbewerking, aardewerk aan-
maken, ..), een mammoet-speelplein, 
8km wandelpad in het bos, een 
auditorium en een archéo-restaurant om 
schotels uit het verleden te proeven.

 

 

Beelden uit het museum (foto’s J. Vanackere) 

 
 
De IJstijd 
 
Laten we nu o.l.v. Christian even 
teruggaan in de tijd op zoek naar de 
“Reuzen van de IJstijd”( -40.000 tot -
12.000). In deze rondreizende ten-
toonstelling worden het leven van zowel 
de mens als van de gigantische dieren uit 
de IJstijden die toen leefden levensecht 
gereconstrueerd. Het ontstaan van een 
ijstijd komt door de afkoeling van de aarde 
door een combinatie van geberg-
tevorming met astronomische fenomenen 
in de vorm van variatie van de hoek van 
de aardas en de vorm van de elliptische 
baan die de aarde aflegt rond de zon. 
Christian legt uit: ”Als de aardas zo staat 
dat er weinig contrast is tussen de 
seizoenen en het zomert wanneer de 

aarde het verst van de zon verwijderd is 
wordt het langer kouder (100.000 tot 
300.000 jaren). Wanneer de aarde anders 
georiënteerd is, wordt het weer warmer. 
Dit kan 10.000 tot 20.000 jaren duren. Nu 
zitten wij zelf in zo’n warme tijd, een 
tussen-ijstijd. Het Quartair is de jongste 
geologische periode. Ze wordt opgedeeld 
in 2 tijdvakken: het Pleistoceen en het 
Holoceen, begonnen 11.700 jaar geleden 
en waarin wij ons momenteel bevinden”.  
 
Het Pleistoceen is in de geologische 
tijdschaal een tijdvak van 2,58 miljoen tot 
11,7 duizend jaar geleden. Het is 
onderverdeeld in een 6 tal meer en 
minder koude ijstijden en warmere tus-
senperioden. Tijdens de koudere perio-
den (glacialen) worden landijskappen ook 
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buiten de poolgebieden gevormd (vooral 
op het noordelijk halfrond). Door het 
vastleggen van enorme hoeveelheden 
water in de ijskappen daalt in elk glaciaal 
de zeespiegel met tientallen meter (tot ca 
200m). Door deze grote dalingen worden 
de ondiepe randzeeën smaller en komen 
eilanden in verbinding met elkaar en met 
het vaste land. Het Pleistoceen was ook 
een tijd van grote veranderingen in flora 
en fauna veroorzaakt door die relatief 
snelle afwisseling van warme en koude 
perioden. Dit uit zich in het uitsterven van 
veel planten- en dierensoorten. Een 
ander effect is een snellere evolutie, 
vooral bij bepaalde groepen zoogdieren. 
Het Pleistoceen zag ook de opkomst en 
de ontwikkeling van de mensachtigen. 
België is nooit bedekt geweest door een 
ijskap maar had wel een zogenaamd peri-
glaciaal klimaat met toendra- en 
steppevegetatie en met een gemiddelde 
jaartemperatuur die soms onder nul was.  
 
Wie zijn nu die “Reuzen uit de IJstijd”? 
 
Tijdens de ijskoude periode van -40.000 
tot -12.000 leefden mensachtigen, mam-
moeten, holenberen, grotten-leeuwen, 
wolharige neushoorns, oerossen, wolven 
en grottenhyena’s samen. In deze 
tentoonstelling kom je oog in oog te staan 
met fascinerende levensgrote recon-
structies van een mega-fauna. Een vrij 
vijandige omgeving waar onze verre 
voorouders hebben moeten leven. Deze 
reconstructies, voorwerpen uit het 
dagelijkse leven, jachtwapens en ook 
kunstvoorwerpen helpen onze verbeel-
ding om een realistisch beeld op te 
roepen van deze vervlogen maar uiterst 
boeiende tijden. Je duikt erin onder, 
daarbij dankbaar geholpen door het 
veelzeggende commentaar van een 
bevlogen gids. De expositieruimte is 
opgedeeld in verschillende zones waar 
telkens een emblematische diersoort in 
zijn natuurlijke omgeving herleeft. Een 
hert met een mega-gewei, een steppedier 
van meer dan 3m hoog en een 

geweibreedte van 3,50m trekt de 
aandacht.  
 

 

Christian Casseyas 

 
Verder ontmoeten wij nog de holenleeuw 
en de holenbeer, en dan vooral de 
wolharige neushoorn en de wolharige 
mammoet, een vrouwtje met haar kleintje! 
Deze mammoet had een dikke vacht, de 
oren waren eerder klein (30 cm) bedekt 
met haren als bescherming tegen de 
koude.  In de 18de en 19de eeuw ontdekten 
Russische onderzoekers in Siberië ta-
melijk goed bewaarde ingevroren mam-
moetlichamen. Omdat tijdens de ijstijden 
veel van het water in landijskappen was 
vastgelegd, waren veel randzeeën 
drooggevallen. De wolharige mammoet 
kon zich dus verspreiden over grote delen 
van de wereld. Zij hadden als woongebied 
toendra- en permafrost-gebieden van 
noordelijk Europa, Azië en Amerika. 
Permafrost is het verschijnsel dat in 
bepaalde gebieden nabij de polen en in 
het hooggebergte de ondergrond nooit 
helemaal ontdooit. Hun leefgebied was 
volgens recenter inzichten wel koud maar 
niet zo koud dat er geen gras kon groeien 
waarvan een mammoet naar schatting 
180 kilo per dag nodig had. Ze beschikten 
over zeer sterke kiezen om de taaie, 
harde grassen op de steppe te kunnen 
vermalen. Wellicht heeft een ‘perfecte’ 
samenloop van omstandigheden – de 
niets ontziende mens en de 
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klimaatsverandering – het verder bestaan 
van de IJstijdgiganten onmogelijk 
gemaakt. De mammoeten waren talrijk 
aanwezig in Europa tijdens het laatste 
Weichsel-glaciaal (14.500-10.000 jaar 
geleden). Vroeger werd het Weichseliaan 
de Wurm-ijstijd genoemd. Waar geen 
ijskap was, was toen toendra en grasland 
zonder al te veel bomen. De geleidelijke 
opwarming deed de mammoets vanaf 
14.000 jaren geleden zich terugtrekken 
naar N-Siberië waar deze dan ongeveer 
4.000 jaar geleden zijn uitgestorven. Door 
de opwarming maakten de immense 
graslanden plaats voor bomen en bossen 
waar mammoeten moeilijker aan voedsel 
geraakten. In 2007 werd in het noorden 
van Siberië een zeer goed bewaarde 
babymammoet van 10.000 jaar oud 
gevonden. De ogen waren nog intact, er 
ontbrak alleen een klein stuk van de 
staart. 
 

 

Prehistorische voorstelling van een hoofd 

 

Opstelling van lithische artefacten 

 

Tijdens die ijstijd was het de neander-
thaler die overleefde. Deze mensachtige 
had sterke botten, een enorme spier-
kracht, geen holtes in wangen en kaken 
en zijn tanden waren krachtig. De 
voortanden waren meestal versleten. Dit 
zou kunnen betekenen dat de 
neanderthalers hun tanden gebruikten als 
een ‘derde hand’. Door hun kleine 
gedrongen lichaamsbouw konden ze 
goed overleven in de koude winters. Hun 
lichaam verloor immers minder warmte. 
Die ijstijd was ook de periode van de 
aankomst van de moderne mens in 
Europa en de eerste kunst in Europa, de 
‘grotkunst’. Er werd niet alleen getekend: 
zij maakten ook beeldjes in klei, been, 
ivoor. Ze bewerkten skeletonderdelen tot 
ware kunstvoorwerpen. 
 
Experimentele archeologie 
 

 

Christian Casseyas in zijn werkatelier / labo 

 
Deze bijzonder boeiende rondleiding 
werd afgesloten met een bezoek aan het 
laboratorium van experimentele archeo-
logie dat normaal niet toegankelijk is voor 
het brede publiek en waarvan onze gids 
de ziel en de motor is. Dit labo fabriceert 
voorwerpen, test ze uit met de bedoeling 
de prehistorische technologie te achter-
halen en te begrijpen. Ze produceert ook 
allerlei voorwerpen voor ‘prehistorische 
animaties’ en voor andere musea in 
binnen- en buitenland. Dit uniek labo 
heeft reeds meer dan 1.500 voorwerpen 
‘behandeld’ ten dienste van de 
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onderzoekers en hun verzamelingen. 
Adembenemend! 
 
Na een korte picknickpauze op de 
zonneterras of in de archéo-bistro met 
een préhistorique-biertje of frisdrank als 
dankbare versnapering, konden wij zelf 
aan experimentele archeologie doen o.l.v. 
onze gids. Een groepje scheidde zich af – 
met toestemming - om een bezoek te 
brengen aan de permanente collectie van 
het museum en aan de grot. Het 
hoofdgebouw, ontworpen door het 
architectenbureau AIUD is in cortenstaal 
en Waalse lork opgetrokken en perfect 
ingebed in de beschermde natuurlijke 
omgeving van de site. Het museum biedt 
een boeiende collectie, die je met tablets 
kunt bezoeken.  
 
Op verschillende plaatsen ontmoet je een 
archeoloog die in interactie gaat. Je kunt 
er zelf ook één en ander uitproberen. De 
aanpalende kleine gebouwen dienen voor 
de interactieve workshops en spel-
momenten zoals het jagen op dieren uit 
de ijstijd en gematigde periodes. Er zijn de 
reconstructies van enkele prehistorische 
bouwwerken zoals de tipi’s, de dolmen en 
een vroeg - neolithische woning. In 
kweekbakken zie je de eerste verbouwde 
planten. De experimentenzone laat toe 
om zelf de werktuigen van de eerste 
boeren te testen. 
 

 

Één van de workshops 

 

Er is ook nog de grot van Ramioul, waar 
je met helm en lampje de twee niveaus 
met een hoogteverschil van 18 meter 
verkent. Een flinke wandeling! 
 

 

Ingang tot de grot 

 
De anderen gingen hun handigheid testen 
in een van de ateliers: vuursteen 
bewerken, figuurtjes in klei boetseren, … 
Allemaal heel boeiend en leerrijk voor wie 
van archeologie houdt. 
 
Maar wie alles wil beleven moet zeker 2 
volle dagen voorzien. Je betaalt aan de 
uitgang van het museum i.p.v. aan de 
ingang. Naargelang je verblijf korter of 
langer duurt, wordt je ticket goedkoper of 
duurder.  
 
Ik besluit met de woorden van directeur 
Fernand Collin: “Met 42.000 bezoekers 
per jaar was de Prehistorische site van 
Ramioul te klein geworden. We hebben 
ingespeeld op de behoeften van het 
publiek, dat refereerde naar natuur, naar 
interactie met de wetenschappelijke 
cultuur en dus werd een concept 
uitgewerkt dat ‘weatherproof’ is. Het 
museum wil de complexiteit van het 
menselijk gedrag volgens het tijdperk of 
de plaats waar men zich bevindt 
verduidelijken. We creëren heen- en 
terugvluchten tussen verleden en heden, 
waarbij we alle doelgroepen mengen. Zij 
die niet van musea houden en zij die dat 
wel doen. We noemen die aanpak ‘pop 
archeologie’.“ 
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Nog even een groepsfoto nemen en we 
zijn klaar voor de lange terugreis niet 
zonder eerst onze gids bijzonder te 
bedanken voor de rondleiding, het 
deskundig bijstaan in de ateliers, het 

verlenen van een paar van zijn publicaties 
aan de geïnteresseerden en voor het 
nalezen en amenderen van deze tekst. 
Dank je Christian en wellicht tot ziens!

 
 

 

Groepsfoto, zoek wie we missen.1 

 
 
 
 
 

                                                             
1 i.e. de fotograaf van dienst: Jozef Goderis! 



54 WAK 94 (2017) 

 

  

 

  

Nog enkele sfeerbeelden (foto’s: J. Goderis). 
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ARCHEO IN DE PERS 

 

 

Samenstelling: Jozef Goderis met medewerking van Johan Buyse, Roland Coghe, 
Hendrik Hameeuw en Jos Vanackere. 
 
Binnenland: Aarsele (2x), Brussel, Dendermonde, Dentergem, Koksijde,  Kortrijk, 
Vlaamse bodem, 
Buitenland: Alpen,  Amerikaanse universiteit Harvard, Amersfoort (N), Australië, 
Canada, China, Duitsland, Egypte (4x), Londen, Palmyra (Syrië), Polen, Pompëï, 
Portugal, Sierra Leone. 
 
 
januari 2017 
 
11. (sir): Hangertje in vernietigingskamp 
opent link naar Anne Frank. 
 

 
 
Polen: In een voormalig vernietigings-
kamp in het Poolse Sobibór hebben 
onderzoekers een hangertje gevonden 
dat bijna identiek is aan dat van Anne 
Frank. Daarmee is waarschijnlijk een 
familieband ontdekt van het Joodse 
meisje, bekend van haar dagboek. 
Onderzoekers van het Yad Vashem 
Memorial ontdekten dat de bedel eigen-
dom was van Karoline Cohn. 
 

Toen ze naar Cohns familie zochten, 
legden ze de link met Anne Frank, die in 
1945 omkwam in het concentratiekamp 
Bergen-Belsen. Anne droeg een soort-
gelijk hangertje met daarop:”Frankfurt am 
Main” als geboorteplaats. “Mazzeltof” en 
haar geboortedatum, 12 juni 1929. Op het 
pas ontdekte hangertje verschilt enkel de 
datum. Volgens wetenschappers 
betekent het dat Karoline Cohn  familie, 
vermoedelijk een Duitse nicht was van 
Anne Frank. Al sinds 2007 zoeken 
archeologen naar persoon-lijke 
bezittingen van de 170.000 ge-vangenen 
die in het kamp zijn omge-bracht.  
HNB di. 17.01.2017  p. 16 en ABC News, 
BBC. 
 
12. X.: Cosmetische lepel 
Egypte: De Frans-Duitse galerie Eber-
wein bracht een vloot Egyptische 
kleinoden mee naar Brafa. Daaronder 
deze houten lepel met ingelegd Egyptisch 
blauw, uit de achttiende dynastie (1550 
vóór Chr.). Het handvat stelt een 
lotusbloem voor, symbool voor het 
eeuwige leven. De lepel werd gebruikt om 
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zalf te scheppen bij het dagelijks toilet of 
bij offerplechtigheden. “ Het is een 
zeldzaam object, waar ook nog eens een 
verhaal aan verbonden is” zegt Roswitha 
Eberwein. “ De vorm is grafisch, haast 
modern. Bezoekers van kunstbeurzen 
zijn steeds vaker op zoek naar dit soort 
stukken: het perfecte object, van 
topkwaliteit”. 
dS zat. 21 en zon. 22.01.2017 pc 13.  
 

 
 
13. Irina Bokova : Weer ravage door IS in 
Palmyra. 
 

 

Palmyra tempel van Baalshamin 

 
IS palmde Palmyra  (Syrië) voor de 
tweede keer in. De nu ontdekte ver-
nielingen zijn waarschijnlijk aangericht 
tussen 26 december 2016 en 10 januari 
2017. Opnieuw vernielden de jihadisten 
er een aantal monumenten. Het Tetra-
pylon bestaat uit een vierkant platform, 
met op elke hoek vier zuilen. Het staat in 
een lichte bocht van de befaamde 
zuilengalerij. Satellietbeelden die Maa-
moun Abdul Karim, hoofd van de Syrische 
dienst voor oudheden, naar het pers-
bureau Reuters stuurde, tonen duidelijk 
dat het grotendeels vernield is. 

Er staan nog maar vier van de zestien 
zuilen overeind. De basis ligt vol met puin. 
Volgens beelden die de American schools 
of Oriental Research op hun Facebook – 
pagina plaatsten, zijn er zelfs maar twee 
zuilen overgebleven. Het monument lijkt 
met opzet opgeblazen te zijn. Wel dient 
gezegd dat op één na alle zuilen al 
replica’s waren, die dateerden uit 1963. 
 
De islamisten onthoofden ook Khaled 
Asad, de archeoloog die al 50 jaar de 
schatten van Palyra beheerde. Irina 
Bokova, de directeur generaal van de 
Unesco, de cultuurorganisatie van de VN, 
noemde de nieuwe vernielingen een vorm 
van “culturele zuivering door geweld-
dadige extremisten, die een immens 
verlies betekent voor het Syrische volk en 
voor de mensheid ” 
dS zat. 21 en zon. 22 jan. 2017. 
 

 

Palmyra: satellietbeelden vóór (onderaaan) en na de 
nieuwe vernielingen 

 
14. Leenknegt S.: Opnieuw opgravingen 
aan kerk Aarsele. 
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Bij de voorbereidende werken in augustus 2015 
werden in Aarsele al oude graven blootgelegd. 

 

De oude kerk van Aarsele dateert van de 
13de eeuw, toen werden mensen rond de 
kerk begraven. In augustus 2015 voerde 
het BAAC al een vooronderzoek uit ter 
hoogte van de kerk. Toen werden een 20-
tal graven aangetroffen die behoren tot de 
oude begraafplaats. Het betreft vooral 
skeletten die dateren van tussen de 17de 
en de 19de eeuw. “De oudste delen van de 
kerk dateren vermoedelijk uit de 
13de  eeuw”, zegt Jeroen Vanden Borre 
van het BAAC.“ Toen was het gebruikelijk 
dat de overleden parochianen rondom de 
kerk werden begraven”. 
 
200 skeletten 
 
In de loop van de eeuwen werden de kerk 
en het kerkhof meermaals herbouwd en 
aangepast. De huidige kerk dateert van 
omstreeks 1909. Bij deze werken werd 
ook het kerkhof verplaatst naar de huidige 
locatie aan de Schoolstraat. Op basis van 
het vooronderzoek besloot BAAC om bij 
het graven van de rioleringswerken op het 
parkeerterrein aan de kerk, de skelet-
resten op te graven. In deze zone van 45 
bij 2 meter dachten de archeologen 
ongeveer 200 skeletresten te vinden.  
HNB di. 24.01.2017 p.2. 
 
 

  

Aarsele aan de kerk: aanstelling in januari 1938 van 
Pastoor Arthur Cracco. (1874-1941) 

Links pastoor van Ooigem Ernest Cracco, broer van 
Arthur. (foto familiearchief Jozef Goderis). 

 
15. Vanhee K.: Werken verlaging 
Leieboorden van start. 
 

 
Kortrijk nutswerken aan de Broelkaai (overkant 

Verzetskaai) 

 
Archeologen vinden in Kortrijk restanten 
van school en weeshuis. De nutswerken 
ter voorbereiding van de verlaging van de 
Leieboorden zijn gestart begin maart 
2017. Het archeologisch onderzoek 
bracht heel wat aan het licht. Op de hoek 
van de Verzetskaai met de Guido Ge-
zellestraat werden enkele belangrijke 
vondsten gedaan: “Hier vonden de 
archeologen de massieve restanten van 
de 18de eeuwse Heilige Geest –school” 
zegt Claudia Van Vooren van Water-
wegen en Zeekanaal (W&Z). 
“Dit weeshuis was een prominent gebouw 
in het oude Kortrijk. Onder de restanten 
van de school registreerde het opgra-
vingsteam de muren en vloeren van 
oudere huisjes die in de 16de eeuw samen 
een opvangtehuis voor meisjes vormden. 
Honderden kopspelden getuigen van het 
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dagelijks leven waarin de bewoonsters 
werden klaargestoomd voor het huis-
houden. Verspreid over de site werden 
ook een tiental oude munten gevonden. 
 
De resultaten van het onderzoek geven 
een beeld van de manier waarop een 
Kortrijks huizenblok zich gedurende vijf 
eeuwen ontwikkelde. Het hele perceel 
werd  archeologisch onderzocht tot de 
diepte die noodzakelijk is voor de aanleg 
van de nieuwe kaai. Ouder archeologisch 
erfgoed werd weer afgedekt en blijft 
bewaard in de Kortrijkse bodem. De 
archeologen werden bijgestaan door 
Philippe Despriet van de vzw Vereniging 
Archeologie Zuid-West-Vlaanderen.  
HNB 26.010.2017 editie Kortrijk 
Waregem Menen p.3. 
 
16. Van Wuytswinkel E.:  Dentergemnaar 
kweekt varkens uit de tijd van de 
Romeinen. 
Ruben Brabant krijgt steun van de UGent 
om het ras van 2000 jaar geleden te 
reconstrueren, na een tweetal jaren van 
onderzoek. De Romeinen waren verzot 
op varkens die de Menapiërs in onze 
streek kweekten. Ruben Brabant uit 
Dentergem is er dankzij de UGent in 
geslaagd om het uitgestorven ras op-
nieuw te kweken. Oude geschriften, 
tekeningen en beenderen hielpen daarbij. 
Eind oktober 2016 werden de eerste 
Menapische varkens geboren in de 
stallen van Ruben Brabant (41) in het 
Oost-Vlaamse Poesele bij Nevele.  
 
Blijkbaar bestaan er heel wat historische 
documenten waarin de Romeinen het 
varken van de stam van de Menapiërs 
roemen. “Die was zo gegeerd dat de 
Romeinen die meenamen op hun veld-
tochten naar huis. Daar had men er een 
arbeidsmaandloon voor over“, zegt 
Ruben Brabant. De Menapiërs beschikten 
eveneens over zout, want het waren 
kustbewoners in de regio van Zeeland, 
Oost- en West-Vlaanderen en een stukje 
Noord-Frankrijk. 

 

 

Ruben Brabant bij de Menapische varkens die hij na 
veel onderzoek kon kweken 

 
Speciale rassen 
 
Ruben, geboren en getogen in Brugge, 
kwam voor zijn job naar Dentergem 
wonen. Van kinds af toonde hij interesse 
in de landbouw. Hij studeerde voor land-
bouwingenieur en werkte enkele jaren 
voor een grote varkensintegrator. In 2007 
stichtte hij, samen met een vennoot, het 
bedrijf AG-S, dat op drie locaties is 
gevestigd. 
 
Door zijn passie voor speciale rassen 
kwam hij in contact met professor 
Benedikt Sas (bio-ingenieursweten-
schappen) en professor Wim Declercq 
(archeologie) van de Gentse universiteit. 
Naast de Romeinse teksten waarin het 
varken en de bereidingswijze beschreven 
wordt, baseerde het drietal zich op 
tekeningen en de vorm van het skelet. 
“Door archeologische vondsten in de 
zogenaamde afvalputten uit die tijd zijn 
beenderen gevonden waardoor men de 
vorm van het varken kon achterhalen”.  
 
De mannen legden hun kennis samen en 
stelden een strak kweekplan op om vorm 
en kleur te benaderen. Het dier werd 
ontwikkeld door de kruising van speciale 
rassen, waaronder het everzwijn. 
“Typisch is de slanke bouw, scherpe kop, 
de wildkleur, camouflagestrepen op de 
rug bij de biggen en borstelige haren in de 
nek”, zegt Ruben. 
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De universiteit focuste intussen op de 
voeding. “Ook hier valt veel informatie te 
rapen uit de afval uit de putten. De 
varkens aten zeker geen soja en maïs, 
zoals nu, want dat kwam in de regio niet 
voor. Het waren wilde dieren in de eerste 
fase van de domesticatie”. De eerste 
biggen krijgen de voeding van weleer en 
zijn binnen een vijftal maanden slachtrijp. 
Dan gaat de bekendste slager van het 
land, Hendrik Dierendonck, ermee aan de 
slag. 
“Op de authentieke smaak van het vlees 
waar de Romeinen zo dol op waren, is het 
dus nog een tijdje wachten.  
HNB 27.01.2017. editie Roeselare, Tielt, 
Izegem. 
 
17. Pompeïi, een banket in het triclinium. 
 

 
 
Naar aanleiding van Valentijn lagen de 
restauratiewerken even stil voor de 
bezoekers. Niet alleen fresco’s, maar ook 
de uitrusting van Romeinse huizen, een 
skelet van een tredmolen - ezel en een 
netwerk van steigers en stellingen zijn te 
bezichtigen. Bv. De illustratie van het 
fresco van de “Kuise geliefden” in de 
Abondanza straat. 

Het “Grote project van ¨Pompeïi” wil 10 
miljoen investeren. Planning: realisatie in 
drie jaren van opgravingen, restauraties, 
nieuwe bekledingen en een 
publieksplaats van 13.000 kwadraat 
meter voor bezoekers. La Republica 
05.02.2017. Vrije vertaling Frits Roland 
Coghe. (Izegem). Waarvoor beste dank. 
 
18. Van IJzendoorn P.: Een pispot, een 
mammoetkaak en heel wat Brits 
gebeente. 
 

 
 
Acht jaar opgravingen voor de Londense 
metrolijn leverden een hoop 
bodemschatten op. De aanleg van de 
nieuwe metrolijn Crossrail in de Britse 
hoofdstad bood archeologen een gouden 
kans. Ze deden bijzondere vondsten uit 
zeer uiteenlopende tijden. Vondsten: een 
mammoetkaak, een stukje barnsteen, de 
fossiele hars van een naaldboom die er 
55 miljoen jaar stond. Talrijke Romeinse 
spullen doken op: hippo- sandalen, 
haarspelden en handboeien. 
 
Een raadsel is het grote aantal schedels 
zonder bijbehorend lichaam, of zelfs 
zonder kaak. Een theorie is dat het gaat 
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om trofeeën, mogelijk van rebellen of 
verliezende gladiatoren. Een toffe vondst 
was een gouden munt met de afbeelding 
van Leonardo Loredan, de heerser van de 
republiek Venetië aan het begin van de 
16de eeuw. Stille getuigen van de 
Hollandse gouden eeuw zijn potten en 
vazen, versierd met Delfts blauw. Botjes 
uit de 16de eeuw van kalkoenen wezen op 
import van uit Noord-Amerika. 
 
Wonder dat de archeologen o.m. druiven-
pitten, makreelgraten en stukjes walnoot 
uit de 16de eeuw hebben ontdekt. Iets 
verderop lagen slachtoffers van de 
Zwarte Dood van 1349, die de bevolking 
van Londen halveerde, evenals de pest 
van 1665. De skeletten hebben interesse 
gewekt van epidemiologen voor wie de 
menselijke resten info bevatten voor de 
verspreiding van dodelijke ziekten.  
DM. di. 14.02.2017 
 
19. (slr): Archeologen graven 135 
skeletten op in Aarsele. 
De archeologische opgravingen rond de 
kerk van Aarsele zijn afgerond. Er werden 
zo’n 135 skeletten gevonden. Ze maken 
deel uit van het oude kerkhof rond de kerk 
en werden bedreigd door de geplande 
nutswerken. 
De meeste overledenen werden 
begraven in een houten kist. Daarnaast 
werden ook resten van kledij gevonden. 
De archeologen zullen de skeletten 
reinigen en onderzoeken.  
“Wanneer het onderzoek afgerond is, 
zullen we ze een plaats geven op de 
nieuwe begraafplaats in Aarsele”, zegt 
schepen van Openbare Werken (Open 
VLD). “Vermoedelijk zullen ze in een 
speciaal graf begraven worden”. 
Het onderzoek heeft de werken aan de 
dorpskernvernieuwing niet vertraagd en 
zullen tegen het einde van de zomer 
volledig afgewerkt zijn.  
HNB di. 21.02.2017 p.3 
 

20. Verberckmoes Y.: Harvard brengt 
wolharige mammoet misschien weer tot 
leven. 
Het is zowat 4000 jaar geleden dat de 
wolharige mammoet over de aarde 
rondzwierf, maar dankzij celtechnologie 
komt hij straks misschien terug. Een team 
van de Amerikaanse universiteit 
Harvard is bezig met het creëren van een 
hybride embryo. In dat embryo zouden 
elementen uit het DNA van een wolharige 
mammoet vermengd worden met dat van 
een Aziatische olifant. “Het dier zal dus 
eigenlijk een olifant zijn met enkele 
mammoetkenmerken”, zegt professor 
George Church, die het onderzoeksteam 
leidt. “We zijner nu nog niet, maar binnen 
enkele jaren kan het zover zijn”. 
Onder de mammoetkenmerken zijn te 
verstaan: kleine oren en lang haar. De 
olifant-mammoet zou ook koudbloedig 
zijn. Nog volgens Church kan het 
genetisch wijzigen ook bijdagen aan het 
overleven van de Aziatische olifant, die nu 
ernstig bedreigd is. 
 
Maar andere wetenschappers wijzen ook 
op de ethische vragen die het project 
oproept. Sociaal dier: “De mammoet was 
meer dan enkel een hoopje genen”, zegt 
Matthew Cobb, professor zoölogie aan de 
Universiteit van Manchester. “Hij was ook 
een sociaal dier, net als de moderne 
Aziatische olifant. Wat zal er dan 
gebeuren eens de nieuwe hybride olifant 
er is? Hoe zal de mammoet-olifant 
ontvangen worden door de andere 
olifanten”. 
DM vr. 17.02.2017 p.6 
 
 
maart 2017 
 
21. (DM), Wetenschappers ontdekken 
fossielen van 4 miljard oud. 
Wetenschappers hebben in Canada fos-
sielen van bacteriën gevonden die tussen 
de 3,77 en 4,29 miljard oud zijn. Het zou 
gaan om de oudste sporen van leven, 
bijna zo oud als de aarde zelf. Onze 
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planeet is 4,55 miljard jaar oud. De studie 
staat gepubliceerd in het vakblad Nature.  
 
De wetenschappers vonden de fossielen 
in de Nuvvuagituq-belt, een rotslaag ten 
noorden van de Canadese stad Quebec. 
Die rotsformatie is de oudste van de 
aarde en mogelijk 4,29 miljard oud. “Deze 
micro-fossielen zijn de oudste sporen van 
leven op aarde”, zegt geoloog Matthew 
Dodd van University College London 
(UCL). “Deze vondst stelt ons in staat om 
de puzzelstukken te leggen van de 
geschiedenis van de aarde en het 
ontstaan van het leven op de planeet. 
”Deze ontdekking steunt de gedachte van 
wetenschappers dat het leven op aarde 
vrij snel ontstond, nadat de aarde was 
ontstaan. 
 
Deze fossielen zijn alleszins veel ouder 
dat de vorige ontdekking van het oudste 
leven op onze planeet. Het ging om 
microfossielen van 3,46 miljard oud die 
gevonden waren in Groenland.  
DM do. 02.03.2017. 
 
22. (LID), Schedels van mysterieuze 
oermens ontdekt. 
In China zijn twee schedels gevonden 
van 105.000 tot 125.000 jaar oud, die een 
mozaïek van kenmerken vertonen van de 
homo sapiens en van de neanderthalers. 
Mogelijk gaat het om schedels van de 
“denisovamensen” waarover weinig 
bekend is. De vondst zet vraagtekens bij 
de “out of Africa”-theorie, die zegt dat de 
homo sapiens in Afrika is ontstaan en zich 
tussen 100.000 en 50.000 jaar geleden 
over de wereld heeft verspreid. 
Sinds hun ontdekking in 2010 zijn de 
denisovamensen genoemd, nagenoeg 
enkel bekend van hun DNA. Dat is uit een 
vingerkootje, twee tanden en een 
voetbeentje, die in de Denisova-grot in 
Siberië zijn gevonden, samen met enkele 
werktuigen. Daar komt nu misschien ver-
andering in, want de twee schedels die in 
het oosten van China zijn gevonden, 
worden omschreven als “uitstekende 

kandidaten” om ons te tonen hoe ze er 
mogelijk hebben uitgezien.  
DM. ma. 06.03.2017 
 
23. Den Blijker J.: Oeroud bos bij 
Amersfoort werd ontdekt door hardloper 
Jos. 
“Ik ben al sinds mijn vijftiende geïnteres-
seerd in landschap en archeologie”, zegt 
Bazelmans, hoogleraar archeologische 
monumentenzorg verbonden aan de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
Tijdens zijn hard-looprondje in Amers-
foort in juli vorig jaar zag hij hoe 
graafmachines, bezig met natuurherstel, 
stuitten op een opmerkelijke grondlaag. 
Een dikke laag veen met daarin hout-
resten. Er zat zelfs een complete boom in. 
“Met de grondeigenaar is toen afge-
sproken dat onder de pet te houden, om 
onderzoek mogelijk te maken”. 
Op een oppervlakte van een half voet-
balveld zijn de restanten van in totaal 160 
bomen aangetroffen van 13.000 jaar oud. 
De meeste bomen zijn in die tijd tussen de 
50 en 80 jaar oud geworden. Hun 
stammen zijn zo goed geconserveerd 
omdat ze, nadat ze zijn omgewaaid, in en 
veenlaag zijn ingebed en nadien met 
zand zijn bedolven. 
Klimaatwetenschappers hebben nu 
dankzij Bazelmans hardloophobby een 
nauwkeurig beeld van de ingrijpende, 
snelle klimaatovergang die zich in zo’n 
13.000 jaar geleden voltrok. 
Van een relatief warm naar een relatief 
koud klimaat, een overgang die de 
“bomen van Leusden” niet overleefden. 
“De oorzaak was waarschijnlijk de 
abrupte toevloed van smeltwater van de 
Noord-Amerikaanse ijskap naar de At-
lantische oceaan”, zegt Bazelmans. Hier-
door viel de warme golfstroom stil en werd 
het koud in Nederland.  
 
“Een unieke vondst? Ik durf dat niet 
zeggen”, zegt Bazelmans.“ In Nederland 
is in de jaren 60 een soortgelijke vondst 
gedaan bij Helvoirt. Maar die is nooit goed 
onderzocht, ook omdat de graafwerk-
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zaamheden toen na enkele uren zijn 
hervat”. Heel anders dus dan zijn vondst, 
die zo goed is onderzocht. En dat maakt 
haar natuurlijk weer uniek.  
Groen 05.03.2017 
 
24. Theuns K.: Schattenjagers “vergeten” 
vondsten te melden.  
Van oorlogsrelikwieën tot Romeinse 
munten, hobby-archeologen (metaalde-
tectoristen N.v.d.R.) halen ze massaal uit 
de Vlaamse bodem. Toch wordt slechts 
een fractie van alle vondsten gemeld bij 
Onroerend Erfgoed. Minister Geert 
Bourgeois (N-VA) roept de schattenjagers 
tot de orde. 
 

 
 
Goed om weten 
 
Wie mag zoeken naar archeologische 
objecten? 
Professionelen en hobbyzoekers met een 
erkenning van de Vlaamse overheid. 
 
Over welke objecten gaat het? 
Alle voorwerpen tot en met de 18de eeuw 
en alles uit W.O.I en W.O.II. 
 
Waar mag er gezocht worden? 
Overal, mits toestemming van de grond-
eigenaar en tot 30 cm diep, met 
uitzondering van bepaalde kwetsbare 
sites. 
 
Mag ik in mijn eigen tuin zoeken? 

Enkel wanneer u een erkenning heeft. Als 
u een archeologische vondst doet bij 
bijvoorbeeld bij de heraanleg van uw tuin, 
dat gaat het om een “toevalsvondst”, die 
u óók moet melden. Zoeken naar niet-
archeologische vondsten mag uiteraard 
wel. 
 
Wie is eigenaar van een vondst? 
De eigenaar van de vindplaats, tenzij met 
de vinder iets anders overeen gekomen 
werd. 
 
Volgens de Nationale Vereniging van 
Detectoristen (NVD) heeft de overheid te 
kwistig gestrooid met erkenningen. 
“Iedereen die wil, kan er een krijgen. Maar 
velen besparen zich de rompslomp die 
komt kijken bij het beschrijven van het 
object en het aanduiden van de 
vindplaats”, zegt woordvoerder Olivier 
Van den Bergh. ”Eigenlijk heeft de 
overheid honderden  schattenjagers een 
vrijgeleide gegeven om de Vlaamse 
velden te plunderen”. “De overheid zou 
een budget kunnen vrijmaken om een 
structuur op poten te zetten. In Engeland 
kunnen hobbyisten hun vondsten binnen 
brengen om ze te laten opkuisen, 
fotograferen en catalogiseren. Een win-
win voor beide partijen. 
HNB, ma. 06.03.2017 p.14 
 

25. Eckert T.: In den Slums von Kairo 
wurde eine gigantische Ramses-II-statue 
entdeckt. 
 

 

Hoofd van het standbeeld van Ramses II 
opgegraven 
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“Je kan het haast nauwelijks geloven”, 
zeggen u de onderzoekers: “Deze sculp-
tuur is meer dan 3000 jaar oud en wellicht 
een der belangrijkste archeologische 
vondsten aller tijden. Kort samengevat 
door Roland Coghe (Izegem):  
De vondst is opgegraven in Heliopolis 
(Zonnestad) waar Ramses II een 
Zonnetempel van de god Re liet bouwen. 
Het betreft een beeld van de farao 
Ramses II van zowat 3.250 jaar geleden, 
met een doorsnede van 4m. Het 
beeld  weegt 7 ton. Het archeologisch 
team staat onder leiding van Dietrich 
Raue, universiteit Leipzig. 
WDR (Westdeutscher Rundfunk) 
10.03.2017. 
 
26. (aro): Gigantisch standbeeld van 
Ramses II opgegraven. 
Egypte. Een naam ontbreekt op het werk, 
maar voor de archeologen mag het 
duidelijk zijn: in Caïro is een ruim 
drieduizend jaar oud beeld van farao 
Ramses II gevonden. 
Voorlopig stuitten de archeologen enkel 
op een hoofd en een torso, maar op basis 
van de afmetingen wordt aangenomen 
dat het beeld liefst 8m hoog was. Ze 
hopen dat ze in de nabije toekomst nog 
meer onderdelen zullen vinden, zodat ze 
het volledige beeld kunnen opstellen aan 
de ingang van het nieuwe Grand Egyptian 
Museum dat volgend jaar open gaat. 
Ramses II wordt beschouwd als de 
grootste farao aller tijden. In de tijd dat hij 
op de troon zat, breidde hij zijn land fors 
uit met veldtochten in Afrika en het 
Midden-Oosten.  
HNB zat. 11.03.2017 p.35 
 
27. (HV): AFP, Na 3000 jaar staat 
Ramses II mogelijk op uit de doden. 
In Matariya, een arm stuk district in het 
noorden van CaÏro, heeft een groep Duits 
-Egyptische archeologen restanten van 
een beeld ontdekt dat mogelijk farao 
Rames II voorstelt. Het beeld is om en bij 
de 8m lang en is naar alle waar-
schijnlijkheid meer dan 3000 jaar oud. De 

onderzoekers die sinds 2012 bezig zijn 
met het uitgraven van een tempelcomplex 
op de site, zijn dan ook bijzonder blij met 
hun vondst. 
“Het was een grote verrassing”, zei 
Dietrich Raue, een van de onderzoekers. 
“De kwaliteit van de steen is fantastisch 
en het beeld heeft een bijzondere 
kunsthistorische waarde.“ Of de sculptuur 
ook daadwerkelijk Ramses II voorstelt, is 
nog moeilijk te achterhalen. Het beeld is 
in stukken gebroken en delen van het 
gezicht ontbreken.  
DM 14.03.2017 p.9. Lees ook knipsels nrs 
25 en 26. 
 
28. (blg): Neanderthalers namen 
plantaardige “aspirine” tegen pijn. 
De Neanderthalers gebruikten een vorm 
van pijnmedicatie op basis van genees-
kundige planten. Mogelijk kenden ze zelfs 
al penicilline. Dat blijkt uit het onderzoek 
van tandplak van de oermensen.  
Een team van internationale weten-
schappers onderzocht Belgische en 
Spaanse  resten van Neanderthalers van 
42.000 tot 50.000 jaar oud. 
Een Spaanse Neanderthaler met een 
tandabces en een darmparasiet bleek 
op  planten te hebben gekauwd. De 
onderzoekers vonden populiersporen 
waarin salicylzuur voorkomt. Die stof 
heeft een werking zoals de moderne 
aspirine. Ook gebruikte de neanderthaler 
een schimmel waarin penicil-
line  voorkwam, wat gewerkt zou hebben 
als antibiotica.  
HNB vr. 12.03.2017 p.12. 
 
29. (jvr): 400.000 jaar oude schedel is 
vroege neef van neanderthaler. 
Een schedel van 400.000 jaar oud, die 
wetenschappers in 2014 in een grot in 
Portugal vonden, is van een vroege 
verwant van de neanderthaler. Tot die 
conclusie komen onderzoekers na drie 
jaar studie. Een half miljoen jaar geleden 
liepen in Europa en Azië verscheidene 
soorten mensachtigen  rond. Sommigen 
evolueerden tot neanderthaler, een van 
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de voorlopers van de hedendaagse 
mens. Niemand weet of de schedel uit de 
grot van Aroeira van een man of een 
vrouw is, hoe die stierf, …Wel heeft de 
schedel karakteristieken van de nean-
derthaler en van een aantal oudere 
mensachtigen. Zo zal hij de wetenschap 
helpen in de zoektocht naar welke 
mensachtigen evolueerden tot nean-
derthaler.  
HNB do. 16.03.2017 p.16 
 

 

In 2014 werd deze schedel aangetroffen. 

 
 
30. (blg): Dino Ben zoekt geld. 
 

 
 
Om een nieuwe dinosaurus in zijn 
collectie te kunnen bekostigen, doet het 
Brussels Museum voor Natuurweten-
schappen  een beroep op het publiek. 
“We hebben € 25.000 nodig om Ben te 
kunnen tentoonstellen”, klinkt het. Ben, 
een plateosaurus van bijna 5m lang, 
kwam in mei 2016 in het museum aan. 
Sindsdien zijn medewerkers de 200 

botjes in elkaar aan het puzzelen. Het 
skelet zou eind dit jaar  klaar moeten zijn 
voor de Dinogalerij, die dan 10 jaar 
heropening viert. Om die tentoonstelling 
te kunnen financieren, zoekt het museum 
geld via www.growfunding.be Donaties 
kunnen vanaf €10.  
HNB . vr. 17.03.2017 p.15 
 
31. (mec) Predikant vindt reuzendiamant. 
 

 
 
 
Edelsteen van 706 karaat gevonden in 
Sierra Leone. Een christelijke predikant 
vond de diamant in een artisanale mijn in 
Sierra Leone. Hij overhandigde hem aan 
de regering van zijn land. Het is een van 
de grootste ruwe diamanten die ooit 
gevonden werd: een edelsteen van niet 
minder dan 706 karaat (141 gram). De 
diamant werd ontdekt in het West-
Afrikaanse land Sierra Leone, meer 
bepaald in een mijn in het oostelijk district 
Kono. Sierra Leone is rijk aan diamanten 
Toch behoort het tot de armste landen ter 
wereld. 
dS we 18-19.03.2017 p5 
 
32. Van Regenmortel J.: Mammoet van 
Dendermonde moet opnieuw gered 
worden. 
Op de zolder van een museum in 
Dendermonde is een team van 
specialisten begonnen met de restauratie 
van een mammoetskelet. Hoognodig, 

http://www.growfunding.be/
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want het dreigt uiteen te vallen tot een 
hoopje stof. Dat het skelet, een van de 
meest volledige in het land, er überhaupt 
staat, is volledig te danken aan Hugo De 
Potter (65 j.). Als 15-jarige begon hij de 
beenderen met de hand uit te graven in 
een zandgroeve in de buurt. 
 

 
 
Het goud der gekken noemen ze het, het 
goudgele mineraal dat opgegraven 
fossielen van binnenuit opvreet. De 
officiële term is pyrietrot, en het massieve 
mammoetskelet dat al tientallen jaren 
opgesteld staat op de zolder van het 
Vleeshuismuseum in Dendermonde heeft 
het zwaar te pakken.  
Het was Anthonie Hellemond, de jonge 
voorzitter van de Belgische vereniging 
voor Paleontologie, die opmerkte dat de 
mammoet zou verpulveren tot stof als hij 
niet snel aangepakt werd. Dus zijn 
Hellemond en zijn collega’s van het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen hieraan bezig. 
HNB di. 21.03.2017 p.13 
 

 
 

33. (NBB): Monniken en vissers door een 
eigentijdse bril. 
Het Abdijmuseum Ten Duinen en het 
NAVIGO – nationaal Visserijmuseum, 
beide in Koksijde, zitten in een 
gloednieuw kleedje. De musea willen een 
voortrekkersrol in de regio spelen en 
pakken daarom ook uit met eigentijdse 
projecten. Zie ook Koksijde Acheo te kijk. 
in dit nummer.  
KW Weekend 20. 
 
34. X.: Grootste dinosporen ooit ontdekt. 
 

 
 
In Australië hebben wetenschappers de 
grootste voetsporen ooit van dino’s ge-
vonden. Sommige sporen zijn wel 1,70m 
lang. Ze werden gevonden in stenen die 
127 tot 140 miljoen jaar oud zijn. De grote 
pootstappen  zijn ontdekt aan de kust van 
Dampier, een Australisch schiereiland. In 
dat gebied zijn in totaal duizenden sporen 
ontdekt, van zeker 21 verschillende 
dinosauriërs.  
HNB. Jommekeskrant woe. 29.03.2017 
p.3 
 
35. De Buck W.: IJsman Ötzi laf in de rug 
geschoten. Cold case opgelost. 
Ötzi, de 5300 jaar oude ijsman die in 1991 
uit zijn gletsjergraf in de Alpen te voor-
schijn kwam, is waarschijnlijk lafhartig in 
de rug geschoten. Dat heeft een Duitse 
profiler van de politie uitgezocht.  “Hij 
kreeg nietsvermoedend een pijl in de rug”, 
zegt inspecteur Alexander Horn van de 
politie van München. De koudste cold 
case uit de geschiedenis is daarmee half 
opgelost. Half, want de kans dat de dader 
nog gevonden wordt, is nul komma nul. 
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Alexander Horn:  “De pijl heeft de borst-
slagader doorboord. Zelfs vandaag zou 
zo’n slachtoffer weinig kans maken”. 
 
Hoe is Ötzi gestorven? 
- Ötzi raakte betrokken bij een vechtpartij 
in het dal. 
- Hij wint en trekt weer de bergen in. 
- Twee dagen later wordt hij in de rug 
geschoten. 
- Zijn borstslagader wordt doorboord door 
de pijl van op 30m afgeschoten. 
- Wellicht wraak voor eerdere vechtpartij. 
HNB, woe. 29.03.2017 p.13 
 

 
 
36. Horn A.: Cold Case. Hoe stierf de 
IJsman? 
Duitse rechercheur ontrafelt de dood van 
de mummie Ötzi. Wie de beroemde 
mummie Ötzi zo’n 5300 jaar geleden 
ombracht, zullen we nooit weten. Een 
Duits rechercheur ontsluierde echter wel 
de omstandigheden waarin hij stierf. “Een 
halfuur voor zijn dood zat Ötzi nog een 
stevige maaltijd te verorberen. Daarna 
vertrok hij met een grote voorraad 
voedsel, met gloeiende kolen bewaard in 
een omhulsel van esdoornbladeren bin-
nenin de koker van berkenhoutschors en 
met nog meer uitrusting die hij droeg in 
een rugzak met een houten draagstel. Hij 
droeg eveneens een dolk van vuursteen. 
DM do. 30.03.2017 p.12. 
(lees ook knipsel nr. 35 in dit nummer) 
 
37. Neurinck J.:  Hoe IS een 
archeologische schat vond. 
Nadat IS een eeuwenoude moskee in 
Mosul vernietigde, kwamen de resten van 

een Assyrisch paleis bloot te liggen. Het 
kalifaat verdiende goed aan de verkoop 
van die archeologische vondsten. 
 

  

Archeologe Layla Salih op een ondergronds kruispunt 
van een aantal IS-tunnels onder de Nabi Younes 

moskee in Irak. 

 
Archeologe Layla Salih draait zich om 
onder een ondergronds gewelf waar 
verschillende tunnels samenkomen die 
Islamitische staat pal onder de Nebi 
Younes moskee in het Iraakse Mosul 
heeft begraven. 
De Nebi Younes moskee is gebouwd op 
het graf van Jonas (de profeet die werd 
opgegeten en uitgespuwd door een 
walvis, en in de Koran Younes heet). De 
moskee is een bedevaartsoord, maar IS 
vernielde het gebouw in 2014 nadat het 
de miljoenenstad Mosul in handen kreeg. 
De radicalen beschouwen een graf in een 
moskee als heiligschennis. 
Tijdens de drie jaar durende bezetting van 
de stad sloeg IS aan het graven waarbij 
het de resten van een bijzonder Assyrisch 
paleis blootlegde, gebouwd in de zesde 
eeuw vóór Chr. Inmiddels zijn de 
jihadisten weer verdreven uit Oost-Mosul, 
waar deze moskee bovenop een heuvel 
staat. De bijzondere moskee ligt nu in 
puin, als gevolg van geweld door IS en 
aanhoudende luchtaanvallen op de stad. 
 
“In 1986 ontdekten Iraakse archeologen 
voorwerpen aan de voet van de heuvel”, 
vertelt Salih, hoofd Erfgoed in Mosul. 
Daaronder waren enkele gevleugelde 
stieren met een mensenhoofd, een 
aanwijzing dat het hier ging om erfgoed uit 
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de Assyrische oudheid. Maar omdat de 
religieuze autoriteiten verdere opgra-
vingen onder het heiligdom niet toe-
stonden, dekten de archeologen die in 
2005 weer af. 
 
Toen IS hier begon te graven kwamen 
voorwerpen weer boven en werden ze 
verkocht. Het zelfverklaarde kalifaat 
haalde ook elders een deel van zijn 
inkomsten uit de verkoop van archeo-
logisch erfgoed in bezet gebied. Tal van 
archeologische vindplaatsen, zoals 
Nimrud in Irak en Palmyra in Syrië, zijn 
leeggeroofd. 
 
Niet alles is verloren 
 
De tunnels zijn in totaal een kilometer lang 
en op drie niveaus gegraven. Er staan 
nog enkele grote marmeren (red. 
kalkstenen) plateaus met figuren en 
gevleugelde stieren. “Die konden ze niet 
verwijderen zonder dat de tunnels zouden 
instorten”, zegt Salih. 
Niet alles is dus verloren gegaan: In een 
huis in bevrijd Oost-Mosul zijn meer dan 
1000 voorwerpen aangetroffen. “Allemaal 
uit de Assyrische periode. Die moeten uit 
de tunnels komen. We vonden bij-
voorbeeld potten en kruiken voor 
vloeistoffen en zaden”. 
Om bij de opsporing van het gestolen 
erfgoed te helpen, leidt Salih een team dat 
een inventarisatie maakt van de verdwe-
nen voorwerpen, bijvoorbeeld uit het mu-
seum van Mosul. 
Salih en haar collega’s menen dat het 
ondergrondse paleis meer geheimen kan 
prijsgeven. “We hebben dingend bui-
tenlandse expertise nodig om verder te 
graven”. 
En dat heeft haast, want de religieuze 
autoriteiten willen de moskee herbouwen. 
“Dat kan nu niet, want dan storten de 
tunnels in onder het gewicht.“ Jalih vindt 
die bouwplannen jammer: Dit erfgoed is 
veel waardevoller dan de moskee”. 
 

Het paleis onder de Nebi Younes 
moskee is gebouwd door de Assyrische 
koning Sennacherib (705-681 vóór 
Chr.) en uitgebreid door zijn zoon 
Esarhaddon (681-669 vóór Chr.) 
Daarvan is een groot deel vernield bij 
de Slag om Nineve (het hedendaagse 
Mosul) die in 612 vóór Chr. de val van 
het Assyrische rijk inleidde. Sommige 
voorwerpen in het paleis zijn uniek, 
zoals een stenen beeld van een 
halfgodin die mensen besprenkelt met 
levenswater”. 
 
De Britse professor archeologie Elea-
nor Robson verklaarde tegenover The 
Telegraph, zoiets niet eerder gezien te 
hebben. “De objecten komen niet 
overeen met wat we verwachten dat 
daar beneden was, dus hebben 
vernielingen van IS ons in feite een 
geweldige vondst opgeleverd”.  

Nederlands artikel uit Trouw, 30.03.2017. 
 
 
april 2017 
 
38. EPA, Restanten van piramide obscure 
koning ontdekt 
In de antieke Egyptische dodenstad Das-
joer, zo’n 40 km onder Caïro, hebben 
archeologen het onttakelde binnenwerk 
blootgelegd van een, naar men aan-
neemt, nog onbekende piramide. De 
tombe zou bijna vier millennia oud zijn.  
Jaap Van Dijk, Egyptoloog, “Dit bouwsel 
dateert van een duistere periode tussen 
het Midden- en het Nieuwe Rijk. Onze 
kennis over die tijd zit vol lacunes”. 
DM. woe. 05.04.2017 p.12 
 
39. (jvr) Sabeltandtijger liep 200.000 jaar 
langer rond in Europa dan gedacht. 
Nederlandse wetenschappers hebben 
botten geïdentificeerd van een pre-
historische tijger met slagtanden die 
300.000 jaar oud zijn. Al is die “maar” 
relatief. Zo bestaat de moderne mens 
ongeveer 200.000 jaar.  
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De botten in kwestie werden twee jaar 
geleden gevonden in het Duitse Schö-
ningen en onderzocht door een team 
Nederlandse archeologen van de Uni-
versiteit Leiden. Zij konden voor het eerst 
ook een schedel onderzoeken waarmee 
het gehoorgebied van de katachtige 
gereconstrueerd kan worden. Zo kunnen 
wetenschappers meer te weten komen 
over de manier van leven van de 
sabeltandtijger. En dan vooral van de 
Europese variant. Want fossiele resten 
van sabeltandtijgers worden vooral in 
Amerika gevonden, en zelden bij ons.  
HNB. vr. 11.04.2017 p.11. 
 
40. (blg) 3500 jaar geleden begraven, nu 
pas ontdekt. 
 

  
 
Archeologen hebben in een graf in het 
zuiden van Egypte een fabelachtige 
ontdekking gedaan toen ze zes mummies 
in heldere kleuren en duizend  funeraire 
beeldjes aantroffen. Het graf, vlak bij het 

openluchtmuseum van Luxor en de Vallei 
der Koningen, behoorde vermoedelijk toe 
aan Userhat, een magistraat uit de18de 
dynastie (1550-1295 vóór Chr.). Het graf 
draagt de titel Rechter van de stad, maar 
werd enkele eeuwen later onder de 21ste 
dynastie herbruikt om andere mummies in 
onder te brengen.  
HNB. woe. 19.04.2017 p.15 
 
41. Belga (16.04.2017): Vijf 
aartsbisschoppen gevonden onder 
middeleeuwse kerk in Londen. 
Zij leefden in de 17de en 18de eeuw. De 
resten van de vijf geestelijken, allen 
destijds aartsbisschop van Canterbury, 
bevonden zich in een tombe met een 
twintigtal graven. Deze graven werden 
gevonden tijdens werken om de ontwijde 
kerk van Saint Mary-at-Lambeth om te 
bouwen tot een museum. Van de vier 
hoge geestelijken is de identiteit achter-
haald. 
 
42. Belga: Zeldzame muntschat 
gevonden bij graafwerken in kelder. 
Werk aan de riolering in het Nederlandse 
Loppersum (Groningen) heeft geleid tot 
de vondst van een “unieke muntschat” 
zoals burgemeester Albert Rodenboog 
het noemt. In de kelder van een oude 
woning waarvan de resten te voorschijn 
kwamen, lagen 48 goudguldens en een 
zogeheten Tudor-Penning. Alle munten 
stammen uit de 16de eeuw, meldde de 
gemeente op 11.04.2017. 
De goudguldens zijn volgens de voor-
lopige onderzoeksresultaten afkomstig uit 
diverse steden in Duitsland waaronder 
Keulen, Hamburg, Brandenburg en Bonn. 
De oudste stamt vermoedelijk uit 1501, de 
jongste uit 1592. Ze hebben met elkaar 
 gemeen dat er heiligen op de kopkant 
staan afgebeeld. 
 
43. Crabbe Bart: Balken revisited in 
SASK. 
In 2013 werden 120 houten balken 
gevonden bij opgravingen in de Dik-
smuidesteenweg in Roeselare. De oude 
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paalfunderingen werden door een 
dertigtal kunstenaars onder handen 
genomen. Het resultaat was tot 20 mei 
2017 te zien in de SASK (Stedelijke 
Academie voor Schone Kunsten). 
 

 
 
De balken werden gevonden tijdens 
verbouwingswerken van het winkelpand 
Denys-Taillieu in de Diksmuidesteenweg. 
De bouwput lag pal in het Mandelbekken 
en dat kwam in de belangstelling van 
Willem Hantson, stafmedewerker archeo-

logie van Bieradar. Mogelijk gaat het om 
paalfunderingen voor een constructie 
langs de Mandel, allicht een “Speye”, een 
soort sluis die het waterniveau van de 
rivier moest regelen. Vermoedelijke 
datering van de balken: ongeveer 600 
jaar oud.  
Kr. v. W. Vl. De Weekbode vr. 28.04.2017 
p.34 
 
DM = De Morgen 
dS = De Standaard 
HNB = Het Nieuwsblad 
Groen 
KW Weekend De Weekbode Kr. v. W.Vl. Krant van 
West-Vlaanderen 
La Republica 
Trouw = een Nederlandse krant 
WDR = Westdeutscher Rundfunk 
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ARCHEO TE KIJK 

 
 

Samenstelling: Jozef Goderis 
 
 

België 
 
BRUGGE 
t/m november 2017 
Kastelen en abdijen in het Brugse 
ommeland 
Wie in het Brugse Ommeland rondtoert, 
vindt er meer dan 100 kastelen, soms 
verstopt in de bossen, en acht abdijsites. 
Dit bijzondere erfgoed en de vele 
verhalen die eraan verbonden zijn, wordt 
dit jaar in de kijker geplaatst. 
Diverse locaties. 
www.brugsommeland.be    
 
BRUSSEL 
t/m 28.05.2017 
Malta, land of sea 
Paleis van Schone Kunsten 
Ravensteinstraat 23,1000 Brussel. 
tel. +32 (0) 60.39.02.43 
 
- OUDENBURG, Romeins archeologisch 
museum. (RAM) 28/03 t/m 05/06/2017 
- OOSTENDE, RAVERSIJDE ANNO 
1495 18/06 t/m 24/09/2017  V.O.B.o.W. 
excursie daarheen op zondag 
17.09.2017 
- KNOKKE–HEIST SINCFALLA Museum 
van de Zwinstreek 05/10 t/m 25/11/2017 
 
Op deze drie locaties tentoonstelling: 
“Een vergeten tijd gedetecteerd” 
 
Velen zien de vroege middeleeuwen als 
een duistere tijd van crisis, ontvolking en 

culturele neergang. Deze foute opvatting 
geldt zeker ook voor de kuststreek, 
waarvan het beeld onbewoonbaar, 
overstroomd moerasgebied nu nog 
voortleeft. 
 

 
 
Archeologische vondsten tonen aan dat 
deze reputatie volledig onterecht is. De 
tentoonstelling brengt voor het eerst een 
reeks opmerkelijke voorwerpen samen uit 
verzamelingen van metaaldetectoristen 
uit de streek. De kleinoden, soms 

http://www.brugsommeland.be/
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kostbaar, soms heel banaal, tonen ons 
het dagelijkse leven in de vroege 
middeleeuwen. Ze leren ons dat de 
bewoners van onze kust een bloeiende 
economie kenden, dankzij de uitgebreide 
schorren die ideale weidegronden voor 
schapen waren. Ze leverden bovendien 
ruiters voor het leger van de graaf van 
Vlaanderen en ze onderhielden goede 
contacten met overzeese gebieden. 
 
En wat hebben de Vikingen met dit 
verhaal te maken? Kom het allemaal 
ontdekken op deze tentoonstelling met 
V.O.B.o.W. op zondag 17.09.2017. 
 
Organisatie: Raakvlak vzw, Raversyde, 
Provincie West-Vlaanderen, Romeins 
Archeologisch Museum (RAM) – 
Oudenburg, Sincfala Museum van de 
Zwinstreek, Knokke Heist, Vrije 
Universiteit Brussel, Medea. 
 
NIEUWPOORT t/m 18.06.2017 
 

 

foto J. Goderis 

 
Toen de strijd verademde  aan de 
boorden van de IJzer werd in het 
vernielde Nieuwpoort 
een buitengewoon artistiek experiment 
opgezet. Enkele schilders vestigden zich 
in de zomer van 1916 in een kelder 
dichtbij het sluizencomplex. Het verlaten 
Nieuwpoortse landschap werd nu de 
inspiratiebron van Alfred Bastien, Léon 
Huygens, André Lynen en Maurice 
Wagemands. In het spoor van de 

seizoenen werd een kunstig antwoord 
verzonnen op de gruwel van de Grote 
Oorlog. 
 
De tentoonstelling “ De Grote Oorlog op 
doek –frontschilders in Nieuwpoort 1906-
1918” brengt in het bezoekers-
centrum  Westfront aan de hand van 
tekeningen en schilderijen het verhaal 
van deze bijzondere kunstenaarskolonie. 
 

 
 
De bezoeker krijgt zo een unieke blik op 
een brok vergeten oorlogsgeschiedenis. 
De oorlog krijgt in kleur en in vorm, een 
ander gelaat. Een diepmenselijke 
getuigenis van soldaat-kunstenaars. 
 
RUMBEKE KASTEELDOMEIN 
t/m 31.12.2019 
Kasteel van Rumbeke, Moorseelse-
steenweg 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 
 

mailto:info@albert14-18.be
http://www.albert14-18.be/
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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 26.11.2017  
1. Collections particulières. Quelque 
chose en nous de Mariemont 
2. Collections invisibles. Du château 
Warocqué au musée de demain. 
Musée Royal Mariemont, Chaussée de 
Marimont 100, 7140 Morlanwelz. 
Tel: +32 (o) 64.27.37.41 
. 
TONGEREN 
t/m 30.06.2017 

 
 
Timeless Beauty 
Wist je dat de Romeinen al met haargel 
experimenteerden? Dat ze kauwgom ge-
bruikten voor een frisse adem? Dat Ro-
meinse meisjes met “barbies” speelden? 
Dat er make-up was in “wegwerp-
verpakking”? 
Mooi zijn of willen zijn: we zijn er dagelijks 
mee bezig. Maar wat betekent schoon-
heid? Zijn de idealen van vandaag dezelf-
de als in de tijd van de Romeinen? Het 
Gallo-Romeins Museum in Tongeren pre-
senteert tot 30 juni “Timeless Beauty”. 

Een niet te missen expo over de 
schoonheidsidealen van de Romeinse 
vrouw. Tongeren Timeless beauty 
Gallo-Romeins Museum Kielenstraat 15, 
3700 Tongeren. Tel . 012 67 03 30 
www.galloromeinsmuseum.be  
 
WERVIK 
t/m 15.11.2017 
Het Tresoor van het 
Tabaksmuseum:Schatten uit het 
verborgene.  
 

 

 

http://www.galloromeinsmuseum.be/
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Nederland 
 
HEERLEN 
t/m juni 2017 
Bouwen om te baden 
In het Thermenmuseum  bezoekt U de 
tweede tentoonstelling rondom het 
onderzoek naar het Heerlens Romeins 
Badhuis. Deze tentoonstelling laat zien 
hoe de Romeinen met de introductie van 
nieuwe materialen en technieken de 
bouwkunst en architectuur blijvend 
hebben veranderd. Tegenwoordig 
bouwen we nog steeds met baksteen, 
leggen we dakpannen en plaatsen we 
vensterglas, ook een Romeinse vinding. 
Open: di. t/m vr. 10.00-17.00u. zat. zon. 
en feestdagen 12.00 t/m 17.00u. 
 

 

Thermenmuseum Heerlen 
 
Toegang: Volwassenen € 7,75. Jeugd 4-
12 jaar: € 6,75. 
Een entreekaart geeft toegang tot het 
hele museum, waaronder het Romeinse 
badhuis en de expositie Romeins Zuid-
Limburg, het hele verhaal. 
Iedereen die het Thermenmuseum 
bezoekt, ontvangt een toegangskaart die 
voor de rest van 2017 geldig is. tel. +31 
(0)45.560.5100 info@thermenmuseum.nl  
 
HOUTEN 
t/m 28.10.2017 
Met de poten in de modder; 50 jaar 
graven in de achtertuin van Houten. 
Een overzichtstentoonstelling van de 
gemeente Houten, wat er in de achtertuin 
van de gemeente, de laatste 50 jaar is 
gevonden. 

Te bezichtigen: op de archeologiezolder 
van het Oude Station, Stationserf 99, 
Houten. 
Open: di. en zat. 11.00 -15.00u. Voor 
groepen op afspraak. 
 
LEIDEN 
t/m 07.01.2018 
Fibula’s 
is een kleine tentoonstelling over het 
kledingsaccessoire die archeologen het 
meest vinden: fibula’s. Met deze spelden 
werden kledingstukken dichtgemaakt, 
vooral mantels. Fibula’s zijn vakkundig 
gemaakte en vaak prachtige voorwerpen. 
Ze vertellen veel over het leven en de 
mode in de oudheid en de middeleeuwen. 
 

 

Een deel van de verzameling fibula’s in Leiden, 
Rijksmuseum van Oudheden 

 
Bijna 400 fibula’s 
Fibula’s kwamen in Nederland voor van 
de bronstijd, rond 1000 vóór Chr., tot ca. 
1000 na Chr. In de tentoonstelling ziet u 
400 exemplaren uit alle periodes, afkom-
stig uit nederzettingen, begraafplaatsen 
en heiligdommen. Driekwart komt uit 
Nederland, de rest uit heel Europa. 
 
Mode – accessoires 
Fibula’s waren modegevoelig en hun 
vorm veranderde steeds. Mannen 
droegen altijd één mantelspeld, in de 
regel op de schouder. Vrouwen 
gebruikten vaak meerdere fibula’s om 
jurken, rokken en mantels te sluiten. De 
spelden werden massaal gesmeed of 
gegoten. Meestal werden ze gemaakt van 
brons, maar soms ook van edelmetaal. 
Veel fibula’s hebben de vorm van een dier 

mailto:info@thermenmuseum.nl
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of gebruiksvoorwerp, en sommige zijn 
voorzien van een tekst. 
 
Romeinen dol op fibula’s 
De oudste in Nederland gevonden 
spelden hebben twee grote schijven en 
heten daarom “brilfibula”. Maar het 
talrijkst in de meeste museumcollecties 
zijn de Romeinse fibula’s. Net voor het 
begin van onze jaartelling kwamen 
Romeinse legers naar ons land. Ze 
vestigden zich langs de Rijn en de Waal 
en namen in hun kielzog handelaars, 
handwerklieden en hun families mee. Ze 
introduceerden veel nieuwe fibula - types 
op het Nederlandse grondgebied, 
waarvan vele exemplaren uiteindelijk in 
de bodem terecht kwamen. 
 
Samenwerkingen 
In de tentoonstelling ziet u niet alleen 
voorwerpen uit de collectie van het 
Rijksmuseum van Oudheden, maar ook 
uit de collectie van het Museum Valkhof in 
Nijmegen. Daarnaast liggen er fibula’s uit 
verschillende privé - verzamelingen. 
 
Open: di. t/m zon. 10.00-17.00u. (tijdens 
de schoolvakanties ook maandag open) 
Gesloten: 3 okt. en 25 dec. 
Rapenburg 28 2311 EW Leiden. tel. 071-
5163 -163 
 
 
Frankrijk 
 
ALISE-SAINTE –REINE 
t/m 30.11.2017 
Un Gaulois dans mon cartable 
Muséoparc Alésia, 1 route des trois 
Ormeaux, 
21150 Alise-Sainte-Reine 
03.80.96.96.23 
 
BAVAY 
t/m 29.08.2017 
Donnant donnant. Voeux et dons en 
Gaule romaine 
Forum antique de Bavay, allée Chanoine 
Biévelet, 59570 Bavay 

03.59.73.15.50 
 
CAEN 
van 23.06. t/m 07.01.2018 
Voyages en Égypte. Des Normands au 
pays des pharaons au XIXe siècle 
Musée de Normandie, Château, 14000 
Caen  
02.31.30.47.60 
 

 
  
CHÂTILLON- SUR-SEINE 
t/m 19.09.2017 
Antiquité du design, design de l’ 
Antiquité. 
Musée du Pays Châtillonais –Trésor de 
Vix, 14 rue de la Libération, 
21400 Châtillon-sur-Seine 
03.80.91.24.67 
 
DAIMVILLE 
t/m 18.06.2017 
Le passé comme si vous y étiez. 
Illustrations de Benoît Clarys. 
Maison de l’ Archéologie, Rue de 
Whitestable, 62000 Daimville. 
03.21.21.62.62 
 
DEHLINGEN 
t/m 30.06.2017 
Avec des si, on mettrait Sarrewerden 
en amphore 
La Villa, centre d’ interprétation du 
patrimoine achéologique, 5 rue de l’ 
Église, 
67430 Dehlingen. 
03.88.01.84.60 
 
GUIRY-EN- VEXIN 
t/m 17.09.2017 
Construire malin, construire romain. 
Sept matériaux pour un empire 
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Musée archéologique du Val d’ Oise, 
place du château, 95450 Guiry-en Vexin 
01.34.67.45.07 
 
LOUVRES-LENS 
t/m 18.09.2017 
Miroir, mon beau Miroir 
Pavillon de verre. 
Entre mystère, vérité et illusion, le miroir 
est un objet complexe. Outil emblé-
matique de la peinture imitant le réel, il est 
aussi l’indispensable accessoire du 
peintre réalisant son autoportrait, ou de l’ 
artiste en recherche de  points de vue 
variées sur son sujet. Parfait imitateur, 
trompeur, révélateur, objet de réflexion, 
de mise en abyme, voire de divination, 
le  reflet d’ un miroir, n’ est jamais uni-
voque. `A partir d’oeuvres de l’ Antiquité à 
nos jours, les visiteurs sont invités à 
aiguiser leur regard, à s’ interroger sur ce 
qu’ils voient ou croient voir. 
 

 

Louvre Lens Miroirs 

 
MAYENNE 
t/m 19.11.2017 
Curiosités d’ ici et d’ailleurs 
Musée du château, Place Juhel, 53100 
Mayenne, 02.43.00.17.17 
 
MAZÈRES 
Exposition permanente 
Babares en Gaule du Sud 

Musée Ardouin de Mazères, rue de la 
République, 09.270 Mazères. 
05.61.60.24.62  
 
MEAUX 
t/m 18.09.2017 
De terre et d’ acier: archéologie de la 
Grande Guerre 
Musée de la Grande Guerre, rue Lazare 
Ponticelli, 77100 Meaux. 
01.60.32.14.18 
 
MEYMAC 
van 03.06 t/m 24.09.2017 
Splendeur et mystère des Étrusques 
Musée d’ archéologie et du patrimoine 
Maius Vazeilles, place du Bûcher,  
abbaye Saint-André, 19250 Meymac 
05.55.95.19.15 
 

 
  
MOULINS 
t/m 17.09.2017 
De couleurs et d’ or 
Musée Anne-de-Beaujeu, place du 
colonel Laussedat, 03000 Moulins 
04.70.20.48.47 
 
NEMOURS 
t/m 12.11.2017 
Les roches gravées du Massif de 
Fontainebleau à travers l’ objectif du 
photographe Emmanuel Breteau 
Musée départemental de Préhistoire d’ 
Île-de-France 
48 avenue Étienne Dailly 77140 
Nemours.. 
01.64.78.54.80 
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PAU 
t/m 09.07.2017 
Trésors princiers. Richesses de la 
cour de Navarre au XVIe siècle. 
Musée national du château de Pau, 2 rue 
du château, 64000 Pau 
05.59.82.38.00 
 
PARIS 
 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 30.11.2017 
Derrière la paroi. La grotte Chauvet-
Pont d’ Arc révélée par la 3D 
Musée de Préhistoire des Gorges du 
Verdon, Route de Montmeyan, 04500 
Quinson. 
04.92.74.09.59 
 
SAINT- GERMAIN-EN-LAYE 
t/m 01.10.2017 
Austrasie. Le royaume mérovingien 
oublié 
Musée d’ archéologie nationale et 
domaine national  de Saint-Germain-en 
Laye, 
Château Place Charles de Gaulle, 78100 
Saint-Gemain-en-Laye 
01 34 51 65 36 
 
SAINT-ROMAIN-EN-GAL 
t/m 28.08.2017 
Le design a 2000 ans? Graufesenque 
et porcelaine  
Musée Gallo-Romain, route Départe-
mentale 386, 69560 Saint-Romain-en- 
Gal 
04.74.53.74.01  
 
SOLUTRÉ –POUILLY 
t/m 01.10.2017 
Bourgogne-France-Comté, terre de 
préhistoire 
Musée de Préhistoire, 71960 Solutré-
Pouilly 

03.85.35.85.24 
 
SOUCHEZ 
t/m 12.11.2017 
Vimy 1917, la guerre souterraine des 
Canadiens 
Lens ’14-18, Centre d’ histoire, guerre et 
paix, 102 rue Pasteur, 62153 Souchez 
03.21.74.83.15 www.lens14-18.com  
Iedere dag open (uitgezonderd op 
maandag) van 10.00 -18.00u. 
 

 

Sculptuur en graffiti van Canadese soldaten. Expo 
Vimy 1917. De onderaardse oorlog van de 

Canadezen. 

 
THONON-LES-BAINS 
t/m 12.11.2017 
D’une rive à l’ autre. Voyage auour du 
Léman. 
Musée du Chablais, château de Sonnaz, 
2 rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains 
04.50.71.56.34 
 
TOULOUSE 
t/m 17.09.2017 
Le vase qui parle 
Musée Saint- Raymond, musée des 
antiques de Toulouse 
1 Ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse 
05.61.22.31.44 
 
VIZILLE 
Van 23.06. t/m 12.03.2018 
La splendeur des Lesdiguières: le 
domaine de Vizille au XVIIe siècle 
Musée de la Révolution Française 
Domaine de Vizille  
Place du Château, 38220 Vizille. 
04.76.68.07.35

http://www.lens14-18.com/
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Splendeur de l’ art mycénien: Les 
fresques du palais de Nestor 

 
ARCHEOLOGIE MAGAZINE 
nr 2 van 2017 
 

 
 
Special: Florence 
Florence, de hoofdstad van de regio 
Toscane, gaat door voor de bakermat van 
de Renaissance en is daarmee een van 
de bekendste cultuursteden van Europa. 
In deze special laten we uiteraard die 
oogstrelende sporen uit die 
cultuurperiode goed op ons inwerken, 
maar gaan we – om niet in al dat moois te 
verdringen – vooral op zoek naar oudere 
sporen. 
 
Vaubans erfenis 
Het gebied tussen de rivier de Somme en 
het Vlaamse laagland is bezaaid met 
militaire monumenten uit de afgelopen 
eeuwen. De meest in het oog springende 
daarvan werden eind 17de eeuw gebouwd 
door de legendarische architect en 
veldheer Sébastien le Prestre, markies 
van Vauban, in opdracht van Lodewijk 
XIV. Een impressie van hun 
oorsponkelijke functies en van huidige 
restanten in Noord-Frankrijk. 
 

Fort aan den hoek van Holland 
Het fort bij Hoek van Holland is een 
historische plaats: hier besloot het 
Kabinet de Geer in mei 1940 de regering 
te verplaatsen naar Engeland. Na de 
Tweede wereldoorlog deed het dienst als 
kazerne en opslagplaats. Tot 1978 bezat 
het nog een militaire functie. In het fort is 
inmiddels het museum Fort 1881 
gevestigd dat herinneringen aan de 
verschillende spannende fasen uit zijn 
laatste historie op eigentijdse wijze 
presenteert. 
 
DE MUNTKLAPPER 
nr 94 april-mei-juni 2017 
 
Vanhoudt H.: De eerste sterling van Jan I 
(1268-1294). 
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Jaarboek 2016 Koninklijke West-Vlaamse 
Gidsenkring vzw 
 
Termote J.: Waterlopen in West-
Vlaanderen. 
Zie rubriek in dit nummer WAK 94: 
Boekbespreking  
 
NUMISMATICA BRUGGE EN HET 
VRIJE 
27ste jaargang nr 4 april 2017   
 
Lansen A.: Jacques Andreas Cobbé,(4): 
Vlaming in dienst van keizer Karel VI, 103.  

Dewulf R.: Fikin 1970, 115. 

X.: Veiling onder de leden. nr. 242, 121. 

 
27ste jaargang nr 5mei 2017 
 
Dewulf R.: Van Amiens tot Stapele, 134. 

Lansen A.: Jacques Andreas Cobbé (6),  
139. 

X.: Veiling onder de leden nr 243, 154. 
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PIJPELOGISCHE KRING NEDERLAND 
Jaargang 39 nr 152, april 2017 
 

 

 
Smiesing P.: Gouwenaars in 
Schoonhoven?, 27 

X.: Ruil- en determinatiedag in Boskoop, 
6 mei 2017, 32. 

De Haan R.: Een plateel pijp die je aan het 
denken zet, 33. 

Hubee B.: Marha Gunn, badjufrouw in 
Engeland, 36. 

Van der Lingen B: De barnsteenvisserij in 
de Oostzee, 38. 

Van der Lingen B.: De Goudsche Pijp. 
Een gedicht van Johannes Karel de Regt 
(1863), 43. 

Van der Lingen B.: Iets over het roken van 
sigaren op Java (1830), 46. 

Van der Lingen B.: Willem III op een akker 
bij Gouda, 48. 

 

 

 

 
 

OVERLIJDENSBERICHT 

 

Wij vernamen dat de heer GERY DEBEUF, echtgenoot van 

mevrouw Magda Mees overleden is. 

Gery werd geboren te Zillebeke op 29 maart 1937 en is 

zachtjes heengegaan te Veurne op 4 mei 2017, begeleid door 

het gebed van de H. Kerk. 

De plechtige uitvaartdienst greep plaats op zaterdag 13 mei 

jl. om 10.30u in de Sint Walburgakerk in Veurne. 

De Raad van Bestuur van V.O.B.o.W. biedt aan mevrouw 

Magda en familie onze oprechte deelneming aan. Gery was 

reeds verschillende jaren geabonneerd op de WAK. 
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BOEKBESPREKING 

 

 
samenstelling Jozef Goderis 
 
 

 
 
Collectie Steentijd door Christian 
Casseyas 
 
Hoewel deze brochure 20 jaar geleden 
uitgegeven is door het Vleeshuis museum 
van Dendermonde, heeft deze catalogus 
bij de tentoonstelling in Dendermonde in 
1997 nog niet veel in waarde ingeboet. 
Onze eminente gids, Christian Casseyas 
op onze excursie naar Flemalle – Ramioul 
heeft het hier in dit boekje over stenen 

artefacten: o.m. over de grondstoffen, hoe 
vuurstenen ontstaan, vuursteenbewer-
king. Dit sluit wonderwel  aan bij zijn uitleg 
als gids op onze excursie op zondag 9 
april jl. Een aantal van onze deelnemers 
hebben een gratis exemplaar van 
Christian meegekregen. Waarvoor onze 
oprechte dank. 
                                     
 

 
 
Zo nabij is de eerste wereldoorlog nog 
nooit geweest. 
In april 2016 begonnen de werkzaam-
heden aan een nieuwe, 8km lange 
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gaspijplijn in het West-Vlaamse 
Langemark. In dat gebied woedde de 
Eerste Wereldoorlog genadeloos. Niet 
alleen de eerste gasaanval maar ook  de 
Slag bij Passendale vond daar plaats. 
Onder meer Duitse, Britse, Franse, 
Nieuw-Zeelandse en Belgische soldaten 
streden er dag in, dag uit in de loopgraven 
en velen lieten er het leven. Honderd jaar 
later wordt het litteken nog één keer 
opengereten. De opgravingen hebben 
niet alleen stoffelijke resten, maar ook 
bunkers, munitie en dagelijkse 
gebruiksvoorwerpen blootgelegd, kortom 
een schat aan informatie over het 
frontleven tijdens W.O.I. 
In Onder Vlaamse velden volgt Arnout 
Hauben het archeologenteam tijdens de 
opgravingen. 
 
Samen gaan ze op zoek naar sporen en 
doen ze kleine vondsten waarachter een 
groot verhaal schuilt. Ze proberen de 
stoffelijke resten te identificeren en 
toetsen hun ontdekkingen aan historische 
feiten. En natuurlijk praat Arnout ook met 
de omwonenden, wier eigen kleine 
geschiedenis onlosmakelijk verbonden is 
aan de geschiedenis van hun streek en 
hun land. 
 
Jaarboek 2016 van de West-Vlaamse 
Gidsenkring  
 

 

Kunsthistoricus Johan Termote 
(Oostende °1953) is auteur van dit boek. 
Door zijn vele werk geraakt hij vaak in 
tijdnood. Dat overkwam hem bij het 
schrijven van dit jaarboek 2016. 
Weliswaar komt dit jaarboek meerdere 
maanden te laat, maar het is wel een 
kanjer! Het wachten is uiteindelijk de 
moeite waard gebleken. 
 
Waterlopen! Je hebt er die zomaar 
vanzelf ontstaan en die we “natuurlijke” 
waterlopen noemen. Andere zijn door 
mensen aangelegd. Onder de 
“natuurlijke” kennen we in onze provincie 
slechts één rivier, de IJzer. Zijrivieren 
zoals de Leie zijn er wel meer en beken 
zoals de Kemmelbeek zijn er heel veel. 
Kanalen, grachten en sloten zijn in West-
Vlaanderen nog talrijker, dit zijn de 
“kunstmatige” waterlopen omdat bij hun 
ontstaan de mens de hoofdrol heeft 
gespeeld. 
 
Uit het voorwoord en slot van dit boek 
door Jacques Bauwens, voorzitter 
Afdeling Westhoek van de Koninklijke 
West-Vlaamse Gidsenkring vzw. 
 
 
West-Vlaamse Archaeologica 22 
 
Is tegelijk de catalogus van de 
tentoonstelling: Een vergeten tijd 
gedetecteerd. Metaalvondsten uit de 
Vlaamse kuststreek 600-1100 na Chr. 
 
Deze catalogus bevat de basisgegevens 
en foto’s van 171 metaalvondsten die 
gedateerd kunnen worden tussen de 6de 
en 11de eeuw na. Chr. Alle vondsten zijn 
door detectorgebruikers aangetroffen op 
sites binnen of op de rand van het 
hedendaagse poldergebied. De vondsten 
zijn gegroepeerd in grote categorieën die 
overeenstemmen met de hoofdstukken 
van dit boek: munten (hoofdstuk 2), een 
vingerring (hoofdstuk 3), 
gelijkarmige en schijffibula’s (hoofd-
stukken 4 tot 6), en verschillende groepen 
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decoratieve onderdelen van riemen en 
paardentuig (hoofdstuk 7). 
 

 
 
De basisgegevens bestaan voor elke 
vondst uit een summiere omschrijving en 
typologische toewijzing, afmetingen, 
materiaal, datering en vindplaats. In de 
typologische toewijzingen wordt 
regelmatig verwezen naar de des-
betreffende gebruikte typologieën: 
Hadjadj 2007 voor de vingerring; Thörle 
2001 voor gelijknamige fibula’s; Frick 
1993 en Wamers 1994a voor 
schijffibula’s; Wamers 1994a, 136-42 en 
Wamers 2011b, 74-76 voor enkele 
kruisvormige fibula’s; Thoms 2000 voor 
riemtongen; en Williams 1997 voor 
stijgbeugelbeslag.  
De munten werden gedetermineerd door 
specialisten ter zake: De Merovingische 
tremisses door Arent Pol, de 
sceatta’s  door Wybrand Op den Velde, 
en de Karolingische munten door Simon 
Coupland en Bouke Jan Van der  Veen. 
 
De dateringen zijn doorgaans eveneens 
afgeleid van de desbetreffende typo-
logieën. Bij de interpretatie ervan dient 

enige voorzichtigheid aan de dag worden 
gelegd. Erg brede dateringsintervallen 
kunnen berusten op onenigheid tussen 
verschillende typologische systemen, of 
op een gebrek aan vondsten uit secuur 
gedateerde contexten, waardoor de 
datering kan berusten op typologische of 
kunsthistorische overwegingen. Ander-
zijds is voor heel wat vondsttypes slechts 
een erg klein aantal exemplaren uit goed 
gedateerde contexten voor handen, wat 
kan leiden tot een misleidend nauw 
dateringsinterval. 
De koperlegeringen waarin voorwerpen in 
deze catalogus zijn vervaardigd, werden 
bepaald door middel van pXRF-analyse 
(hoofdstuk 8). Precieze vindplaatsen zijn 
niet opgenomen in deze catalogus. De 
vindplaats is aangegeven tot op het 
niveau van de deelgemeente. 
 
Vanuit de V.O.B.o.W. en de redactieraad 
van de West-Vlaamse Archaeologica 
bedanken wij van harte de samenwerking 
met Dr. Pieterjan Deckers die de leiding 
nam in de totstandkoming van deze 
publicatie. Zijn drijvende kracht en 
enthousiasme leidde tot deze uiterst 
geslaagde publicatie.   
 

 
V.O.B.o.W.-leden (die €21 betaalden 
voor 2017) en die meereisden naar 
Flémalle ontvingen op de bus reeds 
een exemplaar van deze catalogus. De 
andere leden kunnen hun exemplaar 
verkrijgen bij Jozef Goderis (o.m. op 
onze excursie naar Raversijde op 17 
september a.s. of bij Hendrik Hameeuw 
in het RAMS (Kerkhove-Waarmaarde). 
Lezers van de WAK die €12 betaalden 
voor 2017 kunnen deze catalogus 
verkrijgen voor €10. 
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V.O.B.O.W – EXCURSIE NAAR RAVERSIJDE: 
TENTOONSTELLING ‘EEN VERGETEN TIJD 

GEDETECTEERD’ 
 
Deze excursie zal doorgaan op 17 September 2017 

 

Promo-tekst: Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek, 600-1100 na Chr. Velen zien 

de vroege middeleeuwen als een duistere tijd van crisis, ontvolking en culturele 

neergang. Deze foute opvatting geldt zeker ook voor de kuststreek, waarvan het beeld 

van een onbewoonbaar, overstroomd moerasgebied nu nog voortleeft. Archeologische 

vondsten tonen aan dat deze reputatie volledig onterecht is. De tentoonstelling ... 

“Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek, 600-1100 na Chr.” 

 

Velen zien de vroege middeleeuwen als een duistere tijd van crisis, ontvolking en 

culturele neergang. Deze foute opvatting geldt zeker ook voor de kuststreek, waarvan 

het beeld van een onbewoonbaar, overstroomd moerasgebied nu nog voortleeft. 

Archeologische vondsten tonen aan dat deze reputatie volledig onterecht is. De 

tentoonstelling brengt voor het eerst een reeks opmerkelijke voorwerpen samen uit de 

verzamelingen van metaaldetectoristen uit de streek. Deze kleinoden, soms kostbaar, 

soms heel banaal, tonen ons het dagelijkse leven in de vroege middeleeuwen. Ze leren 

ons dat de bewoners van onze kust een bloeiende economie kenden, dankzij de 

uitgebreide schorren die ideale weidegronden voor schapen waren. Ze leverden 

bovendien ruiters voor het leger van de graaf van Vlaanderen en ze onderhielden 

goede contacten met overzeese gebieden. 

 

En wat hebben de Vikingen met dit verhaal te maken? Kom het allemaal ontdekken op 

deze tentoonstelling! 
 
Het definitieve programma zal in het augustus-nummer van de WAK 

gepubliceerd worden, tussentijdse info via jozef.goderis@skynet.be. 

 
Gids zal zijn Dr. Pieterjan Deckers, archeoloog en organisator van deze 
tentoonstelling. 

 
 
 
 

  

mailto:jozef.goderis@skynet.be
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HERNIEUWING VAN HET LIDGELD 2017 

 

Wie betaalde vóór 1 februari 2017 ontving 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, als dit nog niet gebeurde. 
 
Dank om 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. 
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ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W. 2017 

 

 
 

Open Monumentendag op Zondag 10 September 

te Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde 
Thema: ‘Erfgoed en Natuur’  

meer info in WAK  95 

       
Regionaal Archeologisch 

Museum a/d Schelde 
 
 

*** 
 

Volgende V.O.B.o.W.-excursie op Zondag 17 september 2017 

naar Raversijde nabij Oostende 

Tentoonstelling:  Een vergeten tijd gedetecteerd 
Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek 600-1100 na Chr. 

Gids dr. Pieterjan Deckers 

meer info in deze WAK 94 op p. 84 en in WAK 75 

 

 

Een pronkstuk tussen twee werelden. Catalogus p. 33 

 
 

*** 
zondag 22 oktober 2017 

Buren bij kunstenaars 
Bij Maria & Jozef Bergeikenstraat 48 

fotografie, tekeningen, keramiek 
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