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V.O.B.o.W.-leden en WAK abonnees, indien wij niet beschikken over jullie e-mailadres, dan mogen
jullie ons dit steeds meedelen via leden@vobow.be.
Deze e-mailadressen zullen louter gebruikt worden om vlotter met jullie te kunnen communiceren
(korte berichten, excursies, uitnodigingen, betalingen en dergelijke meer). Deze e-mailadressen
zullen niet aan derden-organisaties doorgegeven worden en onder geen geding aangewend worden
voor commerciële doeleinden. Indien u niet langer wenst in het e-mailbestand van de V.O.B.o.W. of
WAK voor te komen, dan kan u ons dat eenvoudig verzoeken via leden@vobow.be.

voorpagina: Groepsfoto van de deelnemers van onze studiereis naar Bourgondië van 14 t/m 16
september 2018. Opname aankomst op vrijdag 14.09.18 vlak voor het museum van Châtillon-sur-Seine
(foto M. Pype)
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VOORWOORD
Met het nummer 100 sluiten we de 26ste jaargang af van ons archeologisch tijdschrift: West-Vlaamse
Archeokrant. Met speciale dank voor de logistieke steun van het stadsbestuur van Roeselare en de
sponsors. Mogen we daarnaast voor 2019 verder op de blijvende belangstelling rekenen van onze
leden en abonnees op de WAK? Dank om de stiptheid en de tijdige uitvoering van jullie overschrijving.
Door uw gewaardeerde ondersteuning kunnen we verder werken in het nieuwe jaar. Gelieve bij de
overschrijving duidelijk te vermelden: vast lid 2019 of gewoon lid 2019 of abonnee op de WAK 2019.
Zo kunnen we het tijdschrift WAK en het jaarboek 2019: West-Vlaamse Archaeologica zonder
onderbreking verder toesturen.
***
Nr 100 is sowieso een jubileumnummer. Eigenlijk hadden we gehoopt, naar aanleiding van onze
honderdste editie, een groot deel in kleur te kunnen publiceren. Doch de Raad van bestuur van
V.O.B.o.W. stelt het volgende voor: Wie dit nummer 100 met o.m. het reisverslag naar Bourgondië
digital in kleur wenst te ontvangen, kan dat opvragen aan: Hendrik Hameeuw, Jos Vanackere of Jozef
Goderis (jozef.goderis@skynet.be 051/22.27.20). Om dit te kunnen realiseren hebben we dan
uiteraard jouw e-mail adres van doen.
***
De bestuursleden van V.O.B.o.W. wensen jullie aangename eindejaarsfeesten en een vreugdevolle
overstap naar Nieuwjaar 2019.

foto J.G.
Nooit meer oorlog! Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil!

Jozef Goderis
Voorzitter V.O.B.o.W
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DRIE-DAAGSE MET V.O.B.O.W. NAAR
BOURGONDIË
Jozef Goderis
___________________________________________________________________
Spijts de omleiding aan het Sterrebos door werken vanaf de N36 naar de
Moorseelsesteenweg waren alle deelnemers op post aan de autocar Sercu om 7u45.
Zo konden we stipt vertrekken richting Bourgondië. Deelnemers aan de 70ste
V.O.B.o.W.-studiereis: uit Pittem (1), uit Beveren–Roeselare (2) uit Roeselare (6), uit
Dadizele (2), uit Oekene (2), uit Brugge (1), uit Diksmuide (1). Totaal (15). Onze eerste
bestemming lag op 450 km en rond 11u voorzag onze buschauffeur, Mathias Sercu
een voor hem verplichte stop en voor ons een gelegenheid tot een middaghapje.
Ondertussen had Mathias op de bus reeds voor een gratis kopje koffie gezorgd, wat
door iedereen uiteraard met dank werd aanvaard. Op onze voorbereidingsreis van 6
t/m 8 juli jl. hebben Maria en ik een aantal recente folders meegebracht van de vier
locaties die we op onze studiereis hebben bezocht. Zo konden we op de bus aan de
hand van deze folders een vertaalde toelichting geven in het Nederlands, voor we de
DVD’s bekeken,aangekocht tijdens onze voorbereiding.
1. Châtillon-sur-Seine
(vrijdag 14 september 2018)
Onze buschauffeur reed langsheen de
Mont Lassois. Zo konden we in de verte

de opgravingsite situeren van de bekende
“Trésor de Vix”. Tijd om en groepsfoto te
maken aan de ingang van het nieuwe
museum.

foto Maria Pype
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.
foto’s: Jozef Goderis

Aan de ingang van het museum werden
onlangs,
door
toedoen
van
de
conservator mevrouw Félicie Fougère
twee replica-beelden opgesteld. Links: de
Keltische prinses (uit een matriarchale
heerschappij); Rechts: een Keltische
prins.

een gouden tork (halsring), meesterwerk
van Keltische edelsmeedkunst.

Vix, unieke schat op de route van de
Kelten
25 eeuwen geleden werd een rijk
opgesmukte prinses begraven aan de
voet van de Mont Lassois. De prinses, de
meest prestigieuze van het einde van de
IJzertijd (500 v. Chr) werd ontdekt in
1953. Zij brengt een getuigenis van de
Oudheid, ongeëvenaard tot op heden.
De mysterieuze Dame van Vix nodigt ons
uit op een reis in tijd en ruimte, van haar
graf tot haar paleis, langs versterkingen
die de stad verdedigden, ver in de tijd van
de Grieken en Etrusken. De dame lag
uitgestrekt op een wagen en was
opgesmukt met kostbare juwelen als bv.
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foto Jozef Goderis

15.30u: schitterende gidsbeurt door
mevrouw Régine Vaney. Zij voerde ons
niet alleen in de wereld van de Kelten,
maar eveneens in het Romeins gedeelte
van het museum.
Naast het graf bevond zich de beroemde
vaas met een uitzonderlijke afmetingen,
(hoogte 1,64m) en van een wonderbare
schoonheid die tot op heden indruk maakt
als een uitzonderlijke en machtige
verwijzing naar de Griekse kunst.
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foto’s Jozef Goderis

foto Chris Peene

De streek van Châtillon-sur-Seine herbergt meerdere schatten. De inwoners
hebben deelgenomen aan een historisch
verhaal meer dan ooit, afgedrukt in een
grondgebied met talrijke schatten. Deze
collectie en tentoonstellingen verwijzen
naar een gemeenschappelijk patrimonium en leiden ons naar een
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geschiedenis om er echt in te duiken.
(Vrije vertaling uit de folder).
Na de rondleiding door Mevrouw Régine
Vaney trokken we naar het hotel Ibis
Styles Auxerre Nord, Carrefour de l’
Europe. Jan Sercu zorgde voor de
reservatie in het hotel. Behoorlijk, modern
logement.
WAK 100 (2018)

2. Alesia zaterdag 15 september 2018.
Het centrum van Alesia ontwikkelt zich in
52 vóór Chr., maar de ligging is opnieuw
ontdekt in de 19de eeuw dankzij
archeologisch onderzoek. Het MuseoParc in Alise-Sainte-Reine in de Côte d’Or
heeft zijn poorten geopend in 2012,
ingeplant op de plaats zelf van het
slagveld. Het ligt in de bedoeling de
sleutels van begrip van deze gebeurtenis
en zoveel mogelijk de geschiedenis
hiervan, te verduidelijken.
In het hedendaags cirkelvormig gebouw
zijn architectuur, landschap en
decorontwerp op een intieme wijze

verbonden om het verhaal en de context
te presenteren van deze veldslag tussen
de troepen van Vercingetorix t.o.v. de
Romeinen.
Reeds meer dan 150 jaar, erfgenaam van
een voldragen belangstelling, voor een
zinnebeeldige gebeurtenis, zowel op
historisch, archeologisch, toeristisch en
cultureel vlak, heeft het Museopark Alesia
zich ontwikkeld op pedagogisch vlak. Dit
rond een vaste tentoonstelling, elk jaar
verrijkt met tijdelijke exposities en met
een gevarieerd cultureel programma (vrije
vertaling uit de folder).

foto Chris Peene
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foto’s Jozef Goderis

zicht op het slagveld met op de achtergrond reconstructie van de Murus Gallicus (foto Jozef Goderis)
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3. Guédelon
(zaterdagnamiddag 15 september 2018)

Voor de oudsten onder ons een serieuze klim. foto
Chris Peene

De entourage en het kasteel worden gerealiseerd met de middelen gekend uit de
middeleeuwen. Start van de werkzaamheden in 1997 en voltooiing voorzien in
2025. Het toekomstige kasteel van
Guédelon is volledig nieuw ontworpen,
maar gebaseerd op
bouwkundige
geschriften van Filips August uit de 13de
eeuw. De huidige plannen zijn getekend
door Jacques Moulin, hoofdarchitect van
Monumentenzorg.
De wetenschappelijke begeleiding van de
bouw is in handen van een groep specialisten bestaande uit archeologen,
kunsthistorici en kasteelkenners: 35
arbeiders, waaronder steenhouwers, metselaars, houthakkers, timmerlieden, smeden, een touwslager, een pottenbakster
en voermannen.

Lieven Verbanck geeft toelichting aan de voet van het
standbeeld van Vercingetorix. foto Chris Peene

Guédelon, kasteel in opbouw (foto Jozef Goderis)

Tijd voor een tweede groepsfoto aan de voet van het
standbeeld van Vercingetorix.
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Utopisch: een kasteel te bouwen aan de
hand van middeleeuwse technieken?
Bedoeling is een zo groot mogelijk publiek
inzicht te geven in de constructietechnieken en de toepassing van
materialen die in het verleden werden
gebruikt. Door de praktijk van de
bouwtechnieken met toepassing zoals in
de middeleeuwen, vinden arbeiders en
wetenschappers oplossingen die tot
dusver onbeantwoord bleven.
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In de voorbije jaren was het interessant
bv. steenhouwers, dakpannenmakers,
manden-vlechters aan het werk te zien.
Verder kon je het kleuren van kledij
bekijken met plantaardige ingrediënten,
het bakken van kalk in een kalkoven, de
werking van een watermolen en het
gebruik van hefwerktuigen.
De organisatie van Guédelon is een privéaanpak en zodoende deden ze niet mee
aan de “Journées portes ouvertes du
patrimoine français”. Dus hier geen gratis
toegang voor onze groep (€15).
Daarnaast dachten we voor €3 per
persoon een gids ter beschikking te
hebben, maar achteraf bleek dat we
moesten aansluiten bij een veel grotere
groep. Er werd dan ook uitsluitend
toelichting gegeven over de bouw van het
kasteel en kregen we geen echte kans om
de beroepen in de entourage aan het
werk te zien.
Op zijn geheel is er op deze site nu een
echte commercialisering van de
organisatie aan de gang en is er een
overvloed aan bezoekers en een toevoer
van aan – en afrijdende autocars. Dit
heeft ons wel wat ontgoocheld t.o.v.
onze bezoeken in voorgaande jaren.

Rondleiding in Guédelon. foto’s Jozef Goderis

Bekijk de kortfilm: Nicolas Touchefeu,
maître charpentier, présente la
construction d’ un ouvrage exceptionel.
info@guedelon.fr

Maud maakt een kiekje van de gids (foto Jozef Goderis)
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Guédelon, tegen de felle zonnebrand hoedje van papier voor Jos Barbier

4. Bibracte
(zondagvoormiddag 16 september 2018)
2000 jaar geleden, een Gallische
nederzetting op de Mont Beuvray, in de
Morvan in het hart van Bourgondië.
Gesitueerd op het hoogste punt van de
Mont Beuvray, werd Bibracte gesticht op
het einde van de 2de eeuw vóór onze
tijdrekening door de Eduens, een Gallisch
volk dat daar zijn hoofdplaats installeerde.
Het museum werd ingeplant op de berg
“La Croix du Rebout”, op het kruispunt
van vroegere wegen, aan de voet van een
Gallische nederzetting. Bij de opbouw in
1996 werden de restanten bloot gelegd
van
een
begraafplaats
(necropool). Vernieuwd van 2011 tot 2013, toont
het museum in detail het archeologisch
dossier van Bibracte, geplaatst in
Europese context op het einde van de
IJzertijd. De opgravingen worden verder
ondernomen gedurende de laatste decennia.
***
Bibracte is een unieke plaats in Europa,
die diverse elementen groepeert: een

WAK 100 (2018)

natuurlijke bossite, een uitzonderlijke
historische site, een centrum van
Europees onderzoek en een museum dat
focust op de Keltische cultuur.
***
Bibracte is een centrum voor onderzoekers van een 12-tal Europese landen,
een ultra-modern museum dat als geen
ander de vooruitgang stimuleert van het
archeologisch onderzoek ter plekke. Het
is een archeologische site in voortdurende evolutie en verheldert voor de
bezoekers een ongekende bladzijde in de
geschiedenis van Frankrijk.
***
Het
archeologisch
onderzoek
wordt ondersteund door het Franse
Ministerie van Cultuur en verschillende
departementen in Frankrijk.
resa@bibracte.fr
Over de middag nemen we deel aan de
Gallische maaltijd in “Au Chaudron de
Bibracte”.
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In het museum van Bibracte (foto’s Jozef Goderis)

foto Chris Peene
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eveneens enthousiast als toemaatje
ook bij de Romeinen.
- aan Lieven Verbanck om zijn
historische toelichting bij het
standbeeld van Vercingetorix
- aan Chris Peene voor zijn talrijke foto’s
die we mochten in dit artikel
gebruiken.
Reacties van onze deelnemers

Gallische maaltijd Au Chaudron (kookketel) foto Chris
Peene

Dankbetuigingen vanwege V.O.B.o.W.
- aan buschauffeur Mathias Sercu die
ons veilig heen - en terugbracht op
soms lange afstanden tussen de
diverse locaties: Châtillon – sur –
Seine, Alesia, Guédelon en Bibracte.
- aan de pa van Mathias, Jan Sercu die
het hotel voor ons contacteerde en op
het einde van onze studiereis zijn
zoon Mathias kwam aflossen.
- aan Chistine Ramboer en Maria Pype
die op de bus onze medereizigers van
recente folders hebben voorzien.
Christine voor de vliegensvlugge jacht
op de gids in Guédelon en om de
aanvullende geldomhalingen op de
autocar.
- aan de gids mevrouw Régine Vaney
voor haar schitterende rondleiding in
het museum van Châtillon – sur –
Seine. Zij leidde ons niet alleen rond
in de wereld van de Kelten, maar
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Honoré & Monique: Nog eens hartelijk
dank voor de mooie reis. Er was veel
zon. Het gezelschap viel mee; de
bezoeken waren interessant. Het eten
was goed. En jullie, Maria en Jozef
hadden alles goed voorbereid.
Roos & André: voor de publicatie van de
foto’s hebben we zeker geen
problemen. De mensen die mee
waren op de reis hebben GEEN
bezwaren geuit. Foto’ s mogen niet
worden gebruikt als deelnemers
tijdens het gebeuren dit lieten blijken.
Wie thuis bleef had ongelijk!
Luc: helemaal akkoord voor het gebruik
van de foto’s. Nogmaals bedankt voor
het tonen en duiden van de musea en
sites van Bourgondië.
Lieven en Rita: Natuurlijk hebben we
geen bezwaar tegen de publicatie van
enkele foto’s.
Maud: Alvast mijn toestemming om de
foto’s met privé-opnames als naar
gewoonte in de WAK te gebruiken.
Nog eens bedankt voor de heerlijke
excursie. Dit is inderdaad voor
herhaling vatbaar! Volgend jaar
misschien een twee-daagse city-trip
naar Troyes? (Prince de Lavau). Wie
gaat er mee? Nu waren we met een
groep van 15. Als iedereen één
compagnon kan meekrijgen?
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OPEN MONUMENTENDAG 2018:
NIEUWSGIERIGE BLIKKEN OP DE ZOLDER VAN HET

ROESELAARSE STADHUIS
Willem Hantson
___________________________________________________________________
Op zondag 9 september beklommen niet minder dan 250 geïnteresseerden de trappen van
het Roeselaarse stadhuis. De zolder werd opengesteld in het kader van Open
Monumentendag, maar het waren niet de houten gebinten of het uitzicht over de Grote Markt
die de mensen aantrokken. De pas verhuisde archeologische collectie van V.O.B.o.W. – WAR
was de echte publiekstrekker, met Jozef Goderis als wandelende encyclopedie bij het
Roeselaarse verleden.
team van Stad Roeselare de kelder van het
CVO leeggemaakt en er een volledige
vrachtwagen mee gevuld.

Reeds enige jaren werd er gezocht naar een
nieuwe bestemming voor de archeologische
vondsten die zich in de kelders van het CVOgebouw aan de Kokelaarstraat in Roeselare
bevonden. Deze collectie was het resultaat
van decennialang veldonderzoek door
V.O.B.o.W.-WAR op diverse werven in en
rond de Roeselaarse binnenstad. De gebouwen – voorlopig nog in eigendom van de
stad – zouden binnenkort verkocht worden en
dus moet alles er weg. Na lang zoeken werd
eindelijk een ruimte gevonden die groot
genoeg zou zijn om de collectie te huisvesten.
Op aangeven van Dirk Lievens – Roeselaars
schepen van cultuur – werd de leegstaande
zolder van het Roeselaarse stadhuis bekeken
en goed bevonden. Naast een depotruimte en
een expositieruimte kan er ook een werkruimte ingericht worden voor V.O.B.o.W. vzw.
Op donderdag 6 september – drie dagen voor
Open Monumentendag – hebben we met een
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De volgende dag werd een verhuislift
opgesteld aan het stadhuis en met één been
in de dakgoot en één been op de chauffage
werden de goedgevulde dozen stuk per stuk
naar binnen gebracht. Een huzarenstukje
waar we de mensen die geholpen hebben
uitdrukkelijk voor willen bedanken. Een paar
van hen waren twee dagen later ook
aanwezig op de expositie.
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archeologische projecten die V.O.B.o.W. –
WAR sinds begin jaren ’80 van de 20ste eeuw
heeft uitgevoerd.

Op Open Monumentendag – zondag 9
september 2018 – werd de zolder meteen een
eerste maal opengesteld voor het brede
publiek. Gelegen in de schaduw van het
belfort uit 1925 en met uitzicht op de Grote
Markt hebben we het archeologisch
onderzoek van de voormalige hal met belfort
belicht. Dit van oorsprong middeleeuwse
gebouw werd na decennia van verwaarlozing
in de 18de eeuw gesloopt tot op de grond. Bij
de heraanleg van de Grote Markt in 1979
werden de fundamenten en kelders
blootgelegd
en
onderzocht.
In
de
expositieruimte waren een aantal vondsten
van deze opgraving te bezichtigen evenals
heel wat kleurenfoto’s van de – onder de
kasseien van de markt nog steeds aanwezige
– gebouwresten. Daarnaast verhaalden
diverse panelen over de verschillende
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Waar het qua bezoekers in de voormiddag
nog rustig op gang kwam, was het in de
namiddag bijna een overrompeling. Ruim 250
mensen liepen de trappen vlot op en af, terwijl
Jozef Goderis zijn jarenlange ervaring deelde
en toelichting gaf bij de vondsten en de
ontdekkingen van V.O.B.o.W. en WAR. Er
kwamen heel veel positieve reacties en
mensen droomden al hardop van een heus
archeologisch museum, maar dat zal nog niet
voor morgen zijn. Met de zolder heeft
V.O.B.o.W. vzw alvast een stevige basis om
regelmatig thematentoonstellingen op te
zetten. Het succes van deze Open
Monumentendag toont in elk geval dat hier de
nodige interesse voor is.
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ARCHEO IN DE PERS

Samenstelling: Jozef Goderis met medewerking van Johan Buyse, Ferdy Callewaert,
Roland Coghe, Jef Eloy, Hendrik Hameeuw en Jos Vanackere
Binnenland: Mechelen, Menen, Roeselare, Sysele, Tienen
Buitenland: Altaj-gebergte (Siberië), Boscombe Down, Carn Goedog, China,
Denisova-grot (Siberië), Egypte, Halden (Noorwegen), Keulen, Luxor, Mexico-stad,
Oxford, Paaseiland, Pachacamac (Peru), Pompeï, Stonehenge (Wessex),
Tenochtitlan (Mexico)
augustus 2018
100. Schelstraete I.: Oudste bibliotheek
van Duitsland opgegraven in Keulen.
In het centrum van Keulen zijn restanten
ontdekt van een bibliotheek uit de 2de
eeuw na Chr., die tot 20.000 boekrollen
bevatten. Archeologen ontdekten in 2017
de fundamenten van een groot Romeins
gebouw bij opgravingen naast de Antonieterkerk, waar een nieuw centrum voor
de Evangelische kerk zal worden gebouwd. De omtrek van het Romeins
gebouw werd volledig blootgelegd. De
archeologen wisten aanvankelijk geen
raad met een flink stuk muur met nissen.
Met 80 op 50 cm waren de nissen te klein
voor standbeelden voor goederen als
amforen.
Nissen voor boekrollen: De nissen bleken uiteindelijk perfect overeen te stemmen met de bibliothekai die in andere
WAK 100 (2018)

Romeinse steden werden aangetroffen. Dit zijn lange gangen met gelijkvormige nissen voor perkament – of
papyrusrollen, waarvan de naam bibliotheek is afgeleid. “Hadden we alleen de
fundamenten gevonden, dan hadden we
nooit geraden dat het een bibliotheek
was“ zegt dr. Dirk Schmitz van het
Römisch-Germanisches Museum. “Maar
door de muur met de nissen hadden we
zekerheid”. Het gebouw in Keulen dateert
van halverwege de 2de eeuw na Chr. en is
daarmee een paar tientallen jaren ouder
dan de beroemde Celsus-bibliotheek in
Efese (Turkije), afgewerkt in 117 na Chr.
De Romeinse bibliotheek van Keulen is
daarmee de oudste bib van Duitsland,
wellicht ook wel van de noordwestelijke
provincies van Rome. Andere Romeinse
steden hadden misschien eveneens een
bibliotheek, maar die zijn niet opgegraven.
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Openbare bib: “Het gebouw stond op het
forum in het centrum van de stad en was
dus zeker een openbare bibliotheek” zegt
Schmitz. De muur met de nissen zal
toegankelijk blijven voor het publiek: hij
wordt verwerkt in de kelder van het
nieuwe centrum van de Evangelische
Kerkgemeente.
dS D4 do. 02.08.2018
101. Van Dooren P.: Bouwers Stonehenge kwamen van ver.
Dat de stenen van Stonehenge niet uit
Stonehenge kwamen, maar uit het verre
Wales, was al langer bekend. Dat blijkt nu
ook te gelden voor de mensen die in het
monument begraven werden.
Archeologen van de universiteit van
Oxford, hebben samen met geo-chemici
van o.a. de VUB en de ULB, de ouderdom
en afkomst kunnen bepalen van schedelbotten van 25 individuen die in de
binnenste cirkel van Stonehenge waren
begraven. Die botfragmenten waren al in
de jaren 20 opgegraven, maar er was
nooit veel onderzoek op gedaan omdat ze
gecremeerd waren , en de onderzoekers
vreesden dat ze er daardoor nauwelijks
informatie uit konden halen. Tand-email,
een klassieke bron van info, is dan
bijvoorbeeld niet meer te betrouwen.
Maar in zijn doctoraat aan Oxford toonde
onze landgenoot Christophe Snoeck aan
dat het element strontium netjes bewaard
blijft in gecremeerd bot. En uit de
strontium-isotopen kan je te weten komen
in welke streek de eigenaar van het bot
zijn voedsel vond.
Ten minste tien van de individuen leefden
niet in Wessex – de streek van
Stonehenge in het decennium voor hun
dood. De verhouding tussen de verschillende isotopen van strontium in hun
schedelbot klopte wel met die van het
westen van de Britse eilanden. Onder
die omschrijving valt ook Wales, en van
Wales weten we dat er gigantische
stenen, tot vier ton zwaar, voor
Stonehenge gedolven zijn. In de groeve
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van Carn Goedog is 5000 jaar later de
vorm van de uitgehakte stenen nog
precies terug te vinden.
Eerder hadden onderzoekers van British
Heritage, de stichting die veel Brits
erfgoed in eigendom heeft en beheert, al
38.000 tanden en botten van varkens en
runderen uit de site onderzocht. Eveneens via strontium bleek toen dat het
voedsel er soms van ver kwam, tot het
noorden van Schotland toe. Ze leidden er
uit af dat Stonehenge misschien geen
cultusplaats was (een term die nogal eens
moet verbergen dat de archeologen het
ook niet weten) en al evenmin een
observatorium (met wat goede wil vind je
altijd wel een steen die naar een ster of
zonsondergang gericht is), maar een
prehistorische fuifplaats. Het Tomorrowland van gisteren.

In 2004 werden in Boscombe Down, een
dorpje in de buurt van Stonehenge, ook al
zeven skeletten ontdekt uit 2300 vóór
Chr. Volgens het strontium in hun tanden
hadden ook die hun jeugd in Wales
doorgebracht. Deze keer komen de
resten uit Stonehenge zelf , schrijven de
onderzoekers in Scientific Reports. Ze
dateren van 3180 tot 2380 vóór Chr.
Sommigen lijken gecremeerd met hout uit
een open landschap zoals dat van
Wessex, in andere gevallen moet het hout
uit een dichtbegroeide bosrijke streek zijn
gekomen, zoals West-Wales. Al lijkt het
zinniger om niet het hout uit Wales over te
brengen, maar de gecremeerde resten.
dS vr. 03.08.2018 D7
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102. Draulans D.: De mens, een
mengelmoes. Waren wij oorspronkelijk
Afrikanen, Aziaten of een beetje van
alles? De stelling dat de moderne mens in
Afrika ontstond en van daaruit de wereld
veroverde, komt onder druk te staan.
Recente ontdekkingen in Azië passen niet
in het aloude plaatje.

Het laatste nieuws: In China zijn onlangs
menselijke werktuigen ontdekt die zo’n
2,1 miljoen jaar oud zijn. Dat impliceert
dat de eerste menselijke migratie uit
Afrika, de homo erectus, een stuk vroeger
moet zijn begonnen dan tot voor kort
aangenomen werd. De allereerste menselijke werktuigen, gevonden in Afrika,
zouden 3,3 miljoen jaar oud zijn. Tot
dusver waren de oudste buiten Afrika (in
het huidige Georgië) gevonden werktuigen 1,8 miljoen jaar oud. De nieuwe
ontdekking bevestigt dat wij vanaf het
prille begin een geslacht van grote
migraties zijn. Overigens hoeft zo’n
grootschalige migratie niet geweldig veel
tijd in beslag te hebben genomen.
Wetenschappers rekenden in Nature
dat eenvoudige jagers-verzamelaars per
jaar zo’n 5 tot 15 km konden verplaatsen.
Als er moderne mensen konden ontstaan
in alle hoeken van het Afrikaanse
continent, waarom dan ook niet elders in
de wereld?
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Neanderthalers konden al vuur maken
Aangenomen wordt dat wij een
substantieel aantal genen delen met de
uitgestorven Neanderthalers. Er duiken
almaar meer aanwijzingen op dat
culturele kenmerken die voor kort
exclusief werden gelinkt aan de moderne
mens, ook al in zwang waren in de
gemeenschappen van de Neanderthalers. Zo zijn er indicaties dat
Neanderthalers, die zo’n 38.000 jaar
geleden in Europa uitstierven (of door
kruisingen
opgingen
in
de
wat
succesvollere moderne mens), sieraden
droegen. Misschien op eigen initiatief,
misschien omdat ze nabootsten wat ze
tijdens ontmoetingen met moderne
mensen te zien kregen.
Er zijn aanwijzingen dat Neanderthalers
zo’n 50.000 jaar geleden in wat nu
Frankrijk is, al vuur konden maken: een
verslag daaromtrent verscheen in
Scientific Reports. Toen waren er in
principe nog geen moderne mensen in
onze contreien. De Neanderthalers
moeten het uit eigen ervaring geleerd
hebben. Ze sloegen een ijzerrijk mineraal
(pyriet) tegen dunne silex om vonken te
geven op een mengsel met o.m. de
gemakkelijk ontvlambare binnenkant van
de tondelzwam.
Knack woe. 08.08.2018 p.82-83.
103. Raluca P.: Tweede Egyptische sfinx
gevonden in Luxor
Bouwvakkers hebben een tweede Egyptische sfinx gevonden tijdens werken aan
een grote weg in de Egytische stad
Luxor. Dat meldt het tijdschrift Egypt
Today. Het beeld dat een leeuwenlichaam en een mensenhoofd zou
hebben, net zoals de sfynx van Giza,
werd gevonden tussen de Luxor- en
Karnaktempels dichtbij de Nijl.
Als het beeld effectief authentiek blijkt te
zijn, zou het meer dan 4000 jaar oud
kunnen zijn. Het standbeeld bevindt zich
op ongeveer 10 km van de Vallei der
Koningen, de bekende begraafplaats van
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de Egyptische farao’s. Wellicht werd het
gebouwd om een farao te eren, net zoals
bij de sfinx van Giza, die volgens geschiedkundigen een eerbetoon aan farao
Khafre zou zijn. Het beeld is nog niet
helemaal uitgegraven, noch zijn er
officiële foto’s gepubliceerd, maar lokale
ambtenaren zeggen dat toeristen wel het
bouwterrein mogen bezoeken om de
nieuwe sfinx te bezichtigen. Het beeld zou
nog enige tijd in de grond moeten blijven
vanwege de omgeving waarin het zich
bevindt, maar de lokale overheid zal de
sfinx uiteindelijk wel opgraven. De
bouwwerken aan de weg waar de sfinx is
gevonden, zijn stilgelegd tot er een
beslissing wordt genomen over het beeld.
The Independent, Egypt Today (vertaling
Roland Coghe), De Morgen zon.12.08.18
Noot redactie: Bovenstaand bericht ging
in augustus de wereld rond, het haalde zo
ongeveer in elk land de krantenkoppen en
de online nieuwssites. De teneur in deze
artikels, allemaal hetzelfde: ‘tweede
vondst sfinx in Egypte ooit’ + ‘de nieuwe
sfinx gevonden te Luxor wordt vergeleken
met deze van Gizeh’. Die laatste kent
iedereen, een gigantisch beeldhouwwerk,
gedeeltelijk uitgehouwen uit een rots,
gedeeltelijk afgewerkt met metselwerk.
Met andere woorden, de nieuwe vondst
uit Luxor wordt gespiegeld met deze van
Gizeh en wordt als uiterst uitzonderlijk
bestempeld.
Waar het foutging in de berichtgeving
over deze archeologische vondst in Luxor
in augustus 2018 is ook de redactie van
de WAK onduidelijk. Was het persbericht
ietswat uitbundig geschreven, werd het
persbericht zeer slecht vertaald vanuit het
Arabisch, heeft een stagiair/e bij Belga,
Reuters of AP er met zijn/haar klak naar
gesmeten; wie zal het zeggen.
Feit is, dit betreft niet de tweede vondst
ooit van een sfinx in Egypte en de vergelijking met de kollossale sfinx van Gizeh is
een grove belediging voor dit cultureel
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wereldwonder. Het artikel verwijst als
vondstlocatie heel specifiek naar “gevonden tussen de Luxor- en Karnaktempels”. Laat nu net dat een lijn zijn waar
farao Nectanebo I een 3 km lange
processieweg heeft laten afleggen tussen
deze twee tempels in; en jawel, met om
de vijf meter, aan beide kanten, geflankeerd met een eindeloze rij mooie
menshoofdige sfinxen; dus honderden in
totaal!
Ook werden de eerste tientallen van deze
sfinxen reeds in de vroege negentiende
eeuw vanonder het zand gehaald, zijn
sommigen daarvan in onze musea in het
Westen aangekomen en staan er daar ter
plaatse – cf. foto hieronder – nog vele
tientallen sinds decennia te pronken op
hun originele plaats en hebben toeristen
van over de gehele wereld er intussen
naar schatting (de redactie geeft toe dat
dit een ongefundeerde schatting is) een
slordige 25 miljoen foto’s van genomen
hebben.

Wat is er nu echt aan de hand? Wel, sinds
een tiental jaar is de Egyptische oudheidkundige dienst de volledige 3km lange
weg tussen de Luxor- en Karnak-tempels
aan het blootleggen (op sommige plaatsen zit deze onder meer dan 15m opgehoopte aardlagen, waar dan weer
kerken of ander moeilijk te verwijderen
gebouwen bovenop staan). Dus uiteraard, om de zoveel dagen/weken,
‘ontdekken’ archeologen daar een nieuwe
sfinx, geheel onverwacht!
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104.
Draulans
D.:
Mensen
als
godenmaal. Het beruchte “schedelrek”
van de Azteken is bloot gelegd.
In het hart van Mexico-Stad werd ontdekt
hoe honderden schedels getuigen van de
ongeziene schaal waarop de Azteken
mensen offerden. “De priester sneed snel
in de romp van de gevangene en
verwijderde zijn hart dat nog klopte. Dat
offer zou de goden voeden en het
voortbestaan van de wereld verzekeren”.
Zo wordt in het vakblad Science een van
de duizenden offers beschreven die
tussen de 14de en de 16de eeuw plaats
vonden in Tenochtitlan, de mythische
hoofdstad van het Azteekse rijk.
In 2015 werden bij graafwerken voor een
project in Mexico-stad de restanten van
de tzompanli en een van de
schedeltorens bloot gelegd. Hun omvang
suggereert dat ze ooit duizenden
schedels torsten en dat de Azteken op
een ongeziene schaal mensenoffers
brachten. Knack woe.15.08.2018 p.82

ontdekte in Peru een 1000 jaar oude
mummie. Op de opgraving – site van
Pachacamac vonden hij en zijn
collega’s een 1000 jaar oude mummie,
nog goed ingepakt in het materiaal dat als
zijn kist diende. Zo’n vondst is zeldzaam:
veel van wat in de oude begrafeniskamers lag, werd in de 16de eeuw al
door Spaanse veroveraars geplunderd.
De mummie wordt nu gedetailleerd
onderzocht, in de hoop dat hij meer
inzichten oplevert in de rituelen en het
leven van de precolumbiaanse Indianen.
De Pachacamac-site die 1000 jaar
geleden al een pelgrimsoord moet zijn
geweest, bevindt zich zo’n 20 km ten
zuiden van de hoofdstad Lima op een
oud wegennetwerk van de Inca’s, het
volk dat in de 15de eeuw een hoge
beschaving
ontwikkelde
in
Peru. Pachacamac (aardemaker) was
de naam van hun scheppende God. Ze
namen die naam over van een lokale
indianenstam.
Knack woe. 15.08.2018 p.83
106. Draulans D.: Mechelen 3600 graven
Antroloploge Katrien Van de Vijver van de
KU Leuven en haar collega’s beschrijven
in The Journal of Archaeological Science
Reports hun onderzoek van 350
skeletten, gevonden op een begraafplaats naast de Sint-Romboutskathedraal
in Mechelen. Tussen 2009 en 2011 kon
de site bestudeerd worden voor er een
ondergrondse parking kwam.

Schedelrek of tzompanli in een Spaans manuscript van
de 16de eeuw.

105. Draulans D.: Peru: 1000 jaar oude
mummie.
Archeoloog Peter Eeckhout van de
Université libre de Bruxelles (ULB)
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Het werk leverde de grootste collectie
menselijke resten op die ooit in ons land
werd ingezameld: Overblijfselen van
meer dan 4000 individuen in meer dan
3600 graven uit de 10de tot de 18de eeuw.
De begraafplaats was meer dan 800 jaar
ononderbroken in gebruik, tot er in 1785
een park van gemaakt werd. De skeletten
leverden al informatie op over wie er op
het kerkhof lag en over de sociale
verhoudingen in de stad. Opvallend was
dat er in de 15de en 16de eeuw vooral
jonge mannen (van 12 tot 18 jaar)
177

begraven werden, vaak in groep en
zonder kist. Dat wijst op een lagere
sociale status. De beenderen vertonen
veel groeistoornissen, ziekte en stress.
Het
zou
gaan
om
een
subgroep van bedienden leerjongens en
immigranten. Die hadden door hun
zwakke sociale achtergrond, meer kans
om op jonge leeftijd ziek te worden en te
sterven. Waarom er zo goed als geen
vrouwen gevonden werden, is niet
duidelijk. Mogelijk werden zij apart
begraven in een (nog) niet bloot gelegd
deel van het kerkhof.
Knack woe. 15.08.2018 p.83

dS di. en woe. 15.08.2018 D9

paaseilanders bouwen meer dan 1000 moais,
gigantische stenen beelden van de voorouders

Mechelen begraafplaats, 3600 graven

107. (pvd) Paaseilanders werkten samen.
Toen Jacob Roggeveen op paasdag 1722
Paaseiland
ontdekte,
duizenden
kilometers van het dichtstbijzijnde stukje
bewoonde wereld, trof hij er nog zo’n
2000 nakomelingen van de originele
ontdekkers en de zielige restanten van
een beschaving die haar bossen
compleet had opgebruikt. Zonder hout
geen boten meer. Hij moest toezien hoe
de bewoners dienden te overleven op
vogeleieren en kannibalisme.
Paaseiland telt op zijn minst drie plaatsen
waar basalt gedolven kan worden, maar
zo goed als alle werktuigen kwamen van
één en dezelfde plaats. De onderzoekers
leiden daaruit af dat de paaseilanders
samenwerkten. Al geven ze toe dat ze
niet kunnen weten of die samenwerking
vrijwillig was, of afgedwongen.
178

108. Balliu I.: Niet drie maar vier
Roeselaarse vliegvelden tijdens W.O.I.
Heel recent ontdekte historicus en auteur
Bernard Deneckere dat er tijdens W.O.I.
geen drie maar vier Duitse vliegvelden
waren in Groot - Roeselare. “ Dat vierde
vliegveld lag tussen de Ieperstraat en de
Groenestraat en volgens mij legden de
Duitsers dat vliegveld aan met het oog op
latere operaties” zegt Bernard. Ze legden
ook een vliegveld aan op de Koekuit in
Moorslede”. Kr. van W.- VL. De
Weekbode vr. 17.08.2018 p.12
109.
(belga)
Tumuli
stonden
“Monumentenstrijd“ af.
De archeologische site met drie
Romeinse tumuli in Tienen is klaar. Het
terrein is nu ingericht als een open park
met wandelpaden en voorzien van
infoborden. Met de slogan
“Red het graf van Marcus Probius Burrus”
haalde het restauratieproject van het
Gallo-Romeinse grafmonument elf jaar
geleden de finale in het Canvasprogramma Monumentenstrijd. Het werd
voorgesteld tijdens de O.M.D. op 6
september jl. De drie monumentale
grafheuvels situeren zich langs de
WAK 100 (2018)

voormalige Romeinse weg van Keulen
naar Boulogne-sur-Mer. De site is
beschermd als monument, als landschap
en als archeologische site. Een jaar na
het canvas-programma gaf de federale
overheid de tumuli voor 99 jaar in erfpacht
aan de stad Tienen. Zo kon die de
premies bekomen om het 2000 jaar oude
monument in ere te herstellen. In 2015
werd een landschapsbeheersplan opgesteld, waardoor de tumuli opnieuw
zichtbaar zijn van op de SintTruidensesteenweg. Bij de sanering werd
een stuk van de oude heirbaan ontdekt.
dS di. 21.08.2018 D2

3 tumuli van Tienen

110. HC: Primeur: nakomeling tussen
neanderthaler
en
een
andere
mensensoort geïdentificeerd. Voor het
eerst hebben genetici een rechtstreekse
nakomeling
ontdekt
tussen
twee
verschillende soorten mensachtigen. Dat
heeft de analyse van een 50.000 jaar oud
bot uit een Siberische grot blootgelegd.
Het bot in een Siberische grot heet
officieel “ Denisova 11”, maar de
onderzoekers doopten het om tot “
Denny”. Het is een van de 2000
menselijke overblijfselen die in het
Siberische Altaj - gebergte werden
aangetroffen. “ Denisova 11” werd in 2012
ontdekt.
Neanderthalers en denisovamensen
leefden gescheiden van elkaar. De eerste
groep mensachtigen voornamelijk in het
westen van Eurazië, de tweede vooral in
het oosten. De twee soorten verschilden
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genetisch meer van elkaar dan om het
even welk mens vandaag. Het was
bekend dat ze elkaars pad sporadisch
kruisten en dat ze zich ook waarschijnlijk
voortplantten. Alleen, dit was nooit eerder
bewezen tot nu.
Eerste generatie
Het onderzochte bot was dat van een
minstens 13-jarig meisje, dat een directe
vrucht was van een neanderthaler en een
denisova, die ook minstens één neanderthaler als voorouder had. Een eerste
generatie-mix dus. De moeder was
nauwer verwant met neanderthalers uit
West - Eurazië dan andere resten die in
de Denisovagrot werden gevonden.
Daaruit kan afgeleid worden dat de
neanderthalers
tienduizenden
jaren
geleden migreerden naar het oosten en
het westen van Eurazië.
“We hadden nooit verwacht dat we zoveel
geluk zouden hebben dat we een
nakoming van de twee groepen zouden
vinden” zegt een onderzoeker van de
studie, die in Nature is gepubliceerd. De
wetenschappers – van o.m. het MaxPlanck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig – gaan er nu vanuit dat
de twee soorten tijdens hun schaarse
ontmoetingen toch vaker met elkaar
paarden dan aanvankelijk werd gedacht.
De moderne mens vermengde zich ruim
50.000 jaar geleden met neanderthalers
en Denisovamensen. 10.000 jaar later
stierven de twee meest nabije verwanten
van de moderne mens uit.
De Morgen 24.08.2018. Verwerking van
dit artikel door Roland Coghe.
111. Van Dooren P.: Voorouders van de
mens paarden met vreemdelingen.
Mensensoorten hebben zich duchtig
vermengd.
In de Siberische Denisovagrot blijkt een
stukje bot afkomstig van een halfbloedmeisje. Dat bewijst dat neanderthalers en denisoviërs elkaar ontmoetten.
Familiedeskundigen weten het al lang: je
kunt geen stamboom opstellen of je loopt
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vroeg of laat vast op een buitenechtelijk
kind of vondeling. Dat blijkt in het verre
verleden niet anders zijn geweest.
Vandaag blijft slechts één mensensoort
over, de Homo sapiens, maar tot zowat
40.000 jaar geleden leefde die in Europa
samen met neanderthalers, en in Zuidoost Azië met denisoriërs. Die laatste
soort is nog geen 20 jaar geleden ontdekt,
en we kennen ze enkel uit een paar botjes
uit de Denisova-grot in het Centraal –
Aziatische Altaj-gebergte. Maar met de
moderne
DNA-technieken
is
dat
voldoende om een hele soort te
reconstrueren.
Vermenging
Ook al splitsten neanderthalers, denisoviërs en (de voorouders ervan) de
moderne mens zo’n 400.000 jaar geleden
van elkaar af, ze hadden er blijkbaar geen
moeite mee om onderling te paren wanneer ze elkaar eens ontmoetten.
Neanderthalers die in het westen van
Eurazië leefden, en denisoviërs, die in het
oosten leefden, hadden weinig kans op
zo’n ontmoeting, maar in Siberië gebeurde dat dus toch.

Meisje van dertien
Het hele verhaal is gereconstrueerd uit
een botje van twee en een halve cm. en
een stukje van een langer bot. Het blijkt
afkomstig van een meisje van 13 jaar, dat
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ruim 50.000 jaar geleden stierf. Haar
moeder was een neanderthaler van het
westelijk type: haar DNA lijkt meer op dat
van de neanderthalers die in WestEuropa zijn gevonden, dan op dat van een
neanderthaler die eerder in de Denisovagrot heeft geleefd. Haar vader was een
denisoviër, maar een van diens
voorouders moet ook een neanderthaler
zijn geweest.
Waaruit we mogen afleiden dat de
neanderthalers al 10.000den jaren voor
ze uitstierven wel eens van west naar oost
trokken. Niet dat de verschillende
mensensoorten zich echt vermengd hebben: ze bleven genetisch duidelijk van
elkaar verschillen, benadrukken de
vorsers.
Uitgemoord of overklast
De vondst levert nieuwe gegevens op in
een discussie die al een hele tijd woedt:
hebben wij, moderne mensen, de
neanderthalers en de denisoviërs uitgemoord in de gebieden waar ze
binnentrokken, zoals we met een hele
reeks dierensoorten hebben gedaan?
Hebben wij ze gewoon overklast? Of
hebben we ze langzaam opgeslorpt,
waarna de natuurlijke selectie enkel die
paar genen heeft overgelaten die beter –
of in elk geval niet slechter waren dan de
onze? Of was het een beetje van dat
alles, zoals bij de Indianen in Noord – en
Zuid Amerika? ”Het kon weleens het
vredelievende scenario geweest zijn” zegt
Páábo.
dS ma. 27.08.2018
112. Spiering H.: De Vikingen waren dan
toch geen boeren
Vikingen op Groenland leefden niet van
de landbouw, wel van het walvis - ivoor.
Volgens nieuw onderzoek vestigden de
Vikingen zich niet in Groenland om te
boeren, maar vanwege de lucratieve
handel in walvis-ivoor.
Walrus-ivoor uit West-Groenland had in
de late middeleeuwen vrijwel een monopolie in Europa. Dat blijkt uit de DNAWAK 100 (2018)

analyse van 19 stukken walrus-ivoor uit
werkplaatsen tussen de 11de en 14de
eeuw. Ivoren snijkunst was enorm populair in de tweede helft van de middeleeuwen. Voor grote voorwerpen werd
soms het peperdure olifantenivoor uit
Afrika gebruikt, maar voor andere voorwerpen gebruikte men meestal walrusivoor.
Uit de periode na 1350 zijn geen walrusivoorresten teruggevonden. “Misschien
was de handel in ivoor stilgevallen,” opperen de onderzoekers. Maar viel die
handel stil omdat de dorpen verlaten
werden, of was het andersom? Sommige
historici denken alvast dat in Europa de
vraag naar ivoor terugliep.
dS ma. 03.09. 2018 D7

Bovenkaak van een walrus, met slagtanden erin
bewaard en runen in Oud-Noors.

113. (blg) Archeologen ontdekken dorp uit
de tijd vóór de farao’s
Een Egyptisch-Frans team van archeologen heeft een van de oudste dorpen in
de Nijldelta ontdekt, dat dateert uit de tijd
van de farao’s. Dat heeft het Egyptische
ministerie van Oudheden bekend gemaakt. Het dorp uit het Neolithicum werd
ontdekt bij opgravingen zo’n 140 km ten
noorden van Caïro, in het gebied Tal alSamara in de provincie Dakahlyia. Het
dateert uit de periode van 4200 - 2900
v.Chr. “De archeologen vonden dierenbotten en keramiek” zegt Frederic Gio, de
leider van het Egyptisch-Franse team. De
vondst bewijst dat er in de Nijldelta al
samenlevingen waren tot 5000 vóór Chr.
HNB. 04.09.2018
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114. Van Regenmortel J.: Miljoenen jaren
geschiedenis vernield in één nacht tijd.
In Brazilië heeft een hevige brand gewoed
in het natuurhistorische Nationaal Museum van het land. Het betreft het
grootste natuurhistorische museum van
Latijns-Amerika. Pronkstukken zijn de
oudste vrouw Luzia. Ze is 12.000 jaar oud
en daarmee de oudste mens die ooit op
het Amerikaanse continent werd gevonden. De fossiele resten van de vrouw,
die tussen 20 en 25 jaar oud was toen ze
stierf, werden in 1975 gevonden in de grot
van Lapa Vermelha in de Braziliaanse
deelstaat Minas Gerais. Vervolgens vier
fresco’s uit Pompeï, de sarcofaag met de
mummie van Sha-amun-en-su, 500.000
boeken en de grootste dino die ooit in
Brazilië werd gevonden. Medewerkers
probeerden nog enkele stukken naar
buiten te dragen, maar er wordt gevreesd
dat de enorme collecties grotendeels
verloren zijn.
HNB. di. 04.09.2018 p15
115. Belga: Oudste brouwerij ter wereld
ontdekt in Israël
In het noorden van Israël hebben archeologen een site ontdekt waarvan ze geloven dat het de oudste is voor de productie
van alcohol ter wereld.
De Natufiërs, een semisedentair volk, gebruikten ongeveer 13.000 jaar geleden bij
begrafenisrituelen een drank die veel
gelijkenissen vertoont met bier. De site
bevindt zich in de grot van Raqefet, ten
zuiden van de havenstad Haifa. “We
weten wat de Natufiërs deden in deze
grot” zegt professor archeologie Dani
Nadel. “Ze begroeven er sommige van
hun doden op een platform vol bloemen
en planten, en maakten er een gealcoholiseerde drank”.
Volgens de archeoloog was de drank wel
iets anders dan ons huidige bier. Er zat
minder alcohol in, maar de drank was wel
gefermenteerd. De wetenschappers haalden drie kleine kroezen naar de oppervlakte. Twee dienden klaarblijkelijk om
graan in te bewaren, de derde om het
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graan in te laten fermenteren. De plaats
waar de kroezen zich bevonden, suggereert dat de productie van deze drank
verbonden was met rituelen of andere
vormen van sociale activiteiten” aldus
Dani Nadel.
Middellandse Zee
De archeologen denken dat ze te maken
hebben met “de oudste getuigenis van de
productie van het om het even welk soort
alcohol ter wereld”. De Natufiërs leefden
te tijde van de overgang van een levenswijze van jagers-verzamelaars naar die
van landbouwers met een vaste woonplaats in de regio van het oosten van de
Middellandse Zee. De aangetroffen
sporen van bier brouwen situeren zich
duizenden jaren voor het begin van het
cultiveren van granen in het Nabije
Oosten.
dS do. 13.09.2018 en HNB zat.
15.09.2018 p.24

is van onschatbare waarde” verklaarde de
hoofdonderzoeker. Omdat de munten onverhandelbaar zijn, kan de precieze
waarde immers niet bepaald worden”.
De Italiaanse minister van Cultuur Alberto
Bonisoli beschreef de vondst als “een
ontdekking die me met trots vervult. Het
historische en cultureel belang van deze
vondst is nog niet helemaal duidelijk,
maar dit is een echte schat voor de
archeologie” aldus Bonisoli in een
verklaring.
Euronews, Twitter en HNB di. 11.09.2018
p.16

300 gouden munten gevonden in Como (I)

oudste brouwerij ter wereld

116. (myde) Honderden gouden munten
ontdekt in oud Romeins theater in Como
In het stadje Como in het noorden van
Italië zijn zo’n 300 gouden munten
ontdekt in een oud Rormeins amfitheater.
De munten werden aangetroffen in een
amfoor in de kelder van het oude
Romeinse Cressoni-theater en dateren
van het einde van het Romeinse rijk in de
vierde eeuw na Chr. De rest wordt verder
onderzocht in een restauratielabo. “Deze
vondst
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117. (pvd) Pottenbakker was ook
vrouwenberoep
Pottenbakken was in de antieke oudheid
een mannenberoep. Maar van één vrouw
weten we nu dat ze een meesterpottenbakster was. Aan een pot kun je het
geslacht van de maker niet zien. In alle
teksten die we hebben over het oude
Griekenland, komen geen pottenbaksters
voor. Griekse archeologen hebben nu, via
een omweg, toch één vrouw gevonden
die het patroon doorbrak. Ze leefde op
Kreta, ergens tussen 900 en 650 vóór
Chr.
Het skelet van de vrouw werd ontdekt op
de begraafplaats Orthi Petra, op de
helling van de berg Ida, waar volgens de
legende de Oppergod Zeus werd geboren.
Aan haar botten te zien was deze vrouw
veel gespierder dan de andere vrouwen
op die begraafplaats, vooral rechts.
Hoewel ze slechts 45 of 50 jaar moet zijn
WAK 100 (2018)

geweest, was het kraakbeen in haar
knieën en heupen al volledig weggesleten.
De onderzoekers vroegen zich af welke
levenslange
bewegingen
tot
zo’n
resultaat konden leiden. Ze deden met
een modern skelet de bewegingen na van
“typisch vrouwelijke” bezigheden: brood
bakken, kleren wassen, weven, graan
oogsten. Niets klopte. Tot iemand aan
pottenbakken dacht: krachtig kneden met
de handen, voortdurend tegen de schijf
schoppen om ze draaiend te houden,
constant naar een kant leunen om de
draaiende kleiklomp vorm te geven. Ze
deden een reenacting met een ervaren
keramiste en lieten de biomechanica los
op haar bewegingen. En jawel. De
kraakbeenslijtage betekent dat de vrouw
haar hele leven dit werk moet hebben
gedaan.
Ze moet het meester- niveau in haar
beroep hebben bereikt, vertelden de
archeologen in het museum van Eleutherna. Het verhaal werd genoteerd door
de nieuwsredactie van Science.
dS do. 13.09.2018 D9

pot in het museum van Eleutherna, vervaardigd door
een vrouw?

118. Schelstraete I.: Is deze wereldbol
van Da Vinci?
Als de Vlaming Stefaan Missinne kan
bewijzen dat zijn “struisvogelei” door Da
Vinci werd gemaakt, heeft hij de duurste
wereldbol ter wereld te pakken. Messinne
is een verwoed verzamelaar van antieke
WAK 100 (2018)

kaarten en wereldbollen. In 2012 kocht hij
op de London Map Fair een struisvogelei
waarop een wereldkaart was gegraveerd
met een vrij correcte afbeelding van ZuidAmerika. Hij zoekt naar experts die deze
these staven.
dS do. 13.09.2018 D6

struisvogelei met kaart van Da Vinci

119. (agg) Schip waarmee Australië werd
ontdekt teruggevonden
Het wrak van het befaamde schip HMS
Endeavour van kapitein James Cook ligt
wel degelijk op de bodem van de haven
van Newport aan de oostkust van
Amerika.
Vermoedens over de locatie van de
driemaster bestaan al langer, maar na 25
jaar onderzoek hebben maritieme archeologen de precieze plek vastgesteld. De
wetenschappers willen het wrak tegen
2020 uit het water halen. Dan is het 250
jaar geleden dat Cook, tijdens zijn eerste
ontdekkingsreis, met het schip aankwam
in Australië. In 1778 werd het schip
ingezet om Britse soldaten over te zetten
tegen de Amerikaanse revolutionairen. In
hetzelfde jaar werd het met twaalf andere
schepen tot zinken gebracht in de haven
van Newport.
HNB. do. 20.09.2018 p.14
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schip van James Cook

120. (loa) Ziehier het oudste dier
De Dickinsonia is al 75 jaar voer voor
discussie. Wetenschappers waren het
niet over eens of het nu een plant, dier of
paddenstoel is. Maar nu is er een
doorbraak: in Rusland is een fossiel
gevonden dat zo goed bewaard is, dat er
cholesterolmoleculen in teruggevonden
zijn. “Het vet is typerend voor dierlijke
levensvormen en dus is het wezen een
dier”, concluderen onderzoekers van de
Australian National University in het
vakblad Science. Dat betekent dat
Dickinsonia het oudst bekende fossiele
dier is geworden. Het leefde ongeveer
558 miljoen jaar geleden.
HNB. ma. 24. 09.2018

Noord-Jordanië kan ons wat leren over
de meest verwijderde hoek van het
Romeinse Rijk. 2000 jaar geleden strekte
het Romeinse Rijk zich uit van de Muur
van Hadrianus (in 122 na Chr. in het
zuiden van Schotland) tot aan de oever
van de Jordaan. In het oosten (Jordanië)
was er een tien stedenverbond met een
bijzonder statuut: de Decapolis. De
meeste steden werden tijdens de Hellenistische tijd van Alexander de Grote
gesticht. De verbondenheid van deze
steden bevorderde hun handelsrecht en
verdedigde hen tegen de buren. Paradoxaal betekende de romanisering van
deze steden het loslaten van de Griekse
cultuur.
Le
Figaro.
25.09.2018.
Vertaling
R.F.Coghe.

Romeinse fresco in Jordanië

Dickinsonia, oudst bekende fossiele dier.

121. Coghe R.F.: Ontdekking van een
Romeinse graftombe in Jordanië.
Franse archeologen nemen deel aan het
onderzoek van de rijke muurschilderijen
die de wand van een graftombe sieren en
die blijkbaar de stichting van de oude stad
Capitolas, beschrijven. Deze stad was ver
in het Romeinse Rijk gelegen. Deze mooi
versierde graftombe, recent gevonden in
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122. Deconinck Ch.: Hele bunker ligt er
nog bij zoals in 1943
Dat in de kelders van het stadhuis van
Menen een Duitse bunker uit WOII ligt, is
een publiek geheim. Waaghals, blogger
en vlogger Christophe Lefebre uit Lauwe,
alias Mister C, kreeg heel uitzonderlijk de
kans om de ondergelopen gangen te
verkennen.
In juni 1940 werd Menen ingenomen door
de Duitsers. Ze richtten het stadhuis en
het aanpalende belfort in als commandocentrum. De kelders van het
stadhuis en het belfort werden verstevigd
en er werd een bunker onder de Grote
markt gebouwd, die enkel toegankelijk is
via een deur binnen in het stadhuis. Die
moest bescherming geven aan een 100tal mensen, mocht er ooit een gasaanval
komen. In 1943 werd de bunker afgeWAK 100 (2018)

werkt, Maar ze hadden geen rekening
gehouden met de nabijheid van de Leie
en binnen de kortste keren stond de
bunker volledig onder water. Die gifgasaanval bleef (gelukkig) uit en de
bunker hebben ze nooit in gebruik
genomen.

Duitse bunker uit W.O.II onder stadhuis van Menen,
onaangeroerd.

Na de oorlog heeft het gemeentebestuur
besloten om de bunker te bewaren als
aandenken aan de gruwelijke oorlog.
Maar door het water is de bunker
compleet onbruikbaar.
Midden de jaren ’80 werd de bunker leeg
gepompt en voor één dag open gesteld
voor het grote publiek. Daags nadien
stond de bunker alweer onder water en
werden de plannen opgeborgen om er
een publiekstrekker van te maken. Intussen werd het hele stadhuis gerenoveerd en werd de bunker geklasseerd als
“ontoegankelijk”.
Duizenden mensen lopen dagdagelijks
over de Grote Markt. Zij weten niet wat
onder hun voeten begraven ligt: het sas,
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de douches, de toiletten, de slaapvertrekken. Zelfs gasmaskers en kisten,
alles ligt er nog bij zoals het in 1943 werd
achter gelaten.
HLN. woe. 03.10.2018
123. X., Spectaculair: Romeinse graven
bloot gelegd op archeologische site in
Sijsele
Naast wzc de Stek in Sijsele vinden sinds
10 september 2018 archeologische
opgravingen plaats. Daar werden al zo’n
70 Romeinse crematiegraven aangetroffen. “Daarnaast werden hier ook al
spectaculaire zaken gevonden, die ons
mogelijk nieuwe inzichten kunnen geven
over de Romeinse begrafenis – rituelen.
Kr. v. WVL. De Weekbode do. 04.10.2018

124. Alsteens L.: Gelukkig maakten we
kindjes met neanderthalers
Uitgestorven mensensoort beschermde
ons tegen virussen. We mogen dan wel
de succesvolle mensensoort zijn, we
kregen tijdens onze opmars wel “hulp”
van anderen. Neanderthalers maakten
ons in korte tijd minder kwetsbaar.
Het immuunsysteem van de neanderthalers in Europa en Azië was beter
afgesteld op ziekteverwekkers uit de
omgeving.
dS ma. 08.10.2018 D9.
125. Belga: Archeologen ontdekken
contouren van Vikingschip in Noorwegen
In Noorwegen hebben archeologen sporen gevonden van een Vikingschip dat in
het zuidoosten van het land begraven zou
liggen. Het gaat om een zeldzame ontdekking die mogelijk meer licht kan
185

werpen op de expedities van de
middeleeuwse zeevaarders.
Met behulp van een grondradar werd in
een tumulus op een begraafplaats van de
Vikingen in Halden, ten zuidoosten van
Oslo, de typische vorm van een Vikingboot gedetecteerd. “Te midden van de
begraafplaats werd een anomalie
opgemerkt, iets dat zich van de rest
onderscheidt en duidelijk de vorm en
dimensies heeft van een Vikingschip”
verklaart archeoloog Knut Paasche van
het Noorse onderzoeksinstituut voor het
cultureel patrimonium. Voorlopig is het
nog onduidelijk in welke staat het vaartuig
zich bevindt. “Ja, er heeft op die plaats
een boot gelegen, maar het valt moeilijk
te zeggen hoeveel hout er nog van
overblijft”, zegt Paasche.
In de tijd van de Vikingen was het
gebruikelijk om koningen en leiders te
begraven aan boord van schepen die aan
land werden gehesen en onder een
heuvel werden geborgen. In Noorwegen
werden tot hier toe maar drie
Vikingschepen in goede staat terug gevonden. De laatste ontdekking dateert
van 1903. Alle drie de schepen zijn
tentoon gesteld in een museum niet ver
van Oslo. Meer vondsten zijn nodig om te
kunnen uitmaken hoe de boten eruit
zagen en hoe de Vikingen navigeerden,
aldus de onderzoekers.
Hoewel het in Halden ontdekte vaartuig
geen boeg en geen achtersteven lijkt te
hebben, is het 20 m. lang. Daarmee is het
mogelijk een van de grootse Vikingschepen die tot nu toe in Noorwegen
werden ontdekt. Het onderzoeksinstituut
bekijkt welk gevolg er aan de ontdekking
zal worden gegeven. Een poging tot
opgraving is in deze oktobermaand
onmogelijk.
dS. di. 16.10.2018
126. X. De uitbarsting van de Vesuvius
gebeurde twee maanden later
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De vondst van een inscriptie, met
houtskool geschreven, bewijst dat de
eruptie op 24 oktober 79 na Chr. plaats
vond en niet zoals tot heden werd
aangenomen, op 24 augustus 79 na Chr.
De vondst van een inscriptie op de wand
van een onlangs ontdekt Romeins huis bij
de nieuwe opgravingen in Pompeï luidt:
“decimosexto
die
ante
calendas
novembris”, de 16de dag voor 1 november. Dus een week voor de verschrikkelijke uitbarsting.
Deze nieuwe datering past nu wel bij de
gevonden elementen van fruit, noten,
kastanjes en appelen die verkoold werden teruggevonden. Dit was niet het geval
bij de traditionele datering van 24 augustus 79 na Chr. Ook de vuurhaarden, weergegeven bij de deur op de fresco’s,
kunnen nu beter worden begrepen.
Deze vondst en visie zal een correctie
vragen in de geschiedenisboeken, documentaires, films en theaterstukken.
El Pais. zat. 27.10.2018. Samenvatting en
vertaling door Roland Frits Coghe.
127. Goegebeur A.: Wat na de burn-out?
Een doctoraat.
Nadine Nys (57) besloot haar passie voor
archeologie te volgen. Elke dag voor de
klas staan ging niet meer. Dus gooide
Nadine Nys op haar 41ste het roer drastisch om. Ze stopte als leerkracht en ging
opnieuw studeren. Negen jaar later en
met drie diploma’s mag ze zich nu doctor
in de archeologie noemen.
Weinigen wagen er zich op die leeftijd nog
aan. Vorig academiejaar doctoreerden
amper 113 vijftigplussers. De oudste was
71 jaar. Op je veertigste plots ontslag
nemen en je passie volgen, was dan ook
een uitdaging.
Nadine Nys gaf 16 jaar Nederlands,
Engels en zedenleer in het technisch en
beroeps - onderwijs. “Maar dagelijks met
de trein naar school trekken, dat ging niet
meer. Ik had een burn-out”. Dankzij reizen
en museumbezoeken had ze ontdekt wat
ze wel wilde: ze verliet het klaslokaal en
werd zelf student. Na 9 jaar had ze de
WAK 100 (2018)

diploma’s kunstwetenschappen, archeologie en filosofie al op haar palmares.
Goed om op haar 50ste een doctoraat te
beginnen. “Studeren dat kostte bloed,
zweet en tranen. Op mijn 17de had ik dat
niet gekund” zegt Nys.

van Gizeh, maar ook buiten Egypte was
de sfinx een fenomeen. Nys onderzocht
jarenlang de verschillende gedaantes. “
Ook in Mesopotamië, Anatolië - ruwweg
het huidige Turkije – en in het Egeïsche
gebied kwam de katachtige met
mensenhoofd voor”.
Acht jaar en 800 pagina’s later is het
doctoraat nu klaar. Nadine, intussen 57,
heeft nog geen seconde spijt gehad van
de radicale carrièreswitch. De komende
maanden gaat ze opnieuw lesgeven.
Ditmaal zijn het studenten die haar
colleges zullen volgen. “Ook een
uitdaging, maar het is anders”, aldus Nys.
“Studenten tonen meer interesse en zijn
soms erg kritisch”.
HNB di.30.10.2018 p.13

Nadine Nys

800 pagina’s over de sfinx
Na een thesis over de beeltenis van de
luipaard in de oudheid, wou haar
promotor meer. Of ze geen doctoraat wou
schrijven over de sfinx? De grootste en
bekendste is ongetwijfeld die
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ARCHEO TE KIJK

Samenstelling: Jozef Goderis & Hendrik Hameeuw

BRUSSEL
1. MLEIHA, Een Arabisch Koninkrijk
op de Karavaanroutes
t/m 30-12-2018

Mleiha is een oase in het binnenland van
het Emiraat Sharjah (V.A.E.) en domineerde in de oudheid de Zuidoost-Arabische karavaanhandel. Sinds een tiental
jaar hebben de Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis er archeologische
opgravingen uitgevoerd die het belang
van de site aantonen voor de internationale handelsnetwerken van de
Hellenistische en Romeinse periode.
Luxe goederen uit de Mediterrane wereld,
het Indische subcontinent en het Midden188

Oosten kwamen er samen vanaf de 3e
eeuw voor tot de 3e eeuw na Christus. De
Belgische expeditie heeft er verschillende
monumentale graven opgegraven en in
2015 werd een tweetalige funeraire
inscriptie ontdekt met de oudste
vermelding van het Koninkrijk Oman. In
hetzelfde graf werden uitzonderlijke
luxegoederen aangetroffen zoals een
geglazuurde wijnamfora uit Rhodos en
een bronzen drinkkom met exotische
versieringen, een centaur, een Afrikaanse
olifant, neushoorns... Deze vondsten
verlaten voor deze tentoonstelling voor
het eerst het Emiraat Sharjah. De tentoonstelling presenteert een selectie van
architectonische ornamenten, stenen en
bronzen vaatwerk, bewapening, paardentuig, figurines, munten...
Kunst & Geschiedenis Museum, Jubelpark 10, 1000 Brussel
info@kmkg.be, http://www.kmkgmrah.be/, 02 741 73 31
2. INCA Dress Code
Pracht en praal uit de Andes
t/m 24-03-2019
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© Coll. Janssen-Arts, Vlaamse Gemeenschap (MAS),
Foto H. Maertens

De Amerikaanse collecties van het
Museum Kunst & Geschiedenis worden
beschouwd als de mooiste en rijkste
binnen Europa. De meeste mensen
kennen de verschillende culturen van de
Andes (Peru, Bolivië en Chili) meestal
dankzij hun keramiek, smeedkunst en
mummies. Over hoe deze volken leefden
of gekleed gingen is bij het brede publiek
vaak minder geweten. Textiel bezat een
bijzondere status omdat het gezien werd
als een zeer waardevol product: de Inca’s
gebruikten het niet enkel om zich te
kleden, maar ook als symbool van macht
en identiteit, als offerande of als
ruilmiddel.
De tentoonstelling geeft de bezoeker de
kans om de verfijning en beheersing van
de weefkunst te bewonderen, naast de
kleurenpracht van textiel en pluimen,
evenals schitterende sieraden in goud,
zilver en schelp. Het is een uitgelezen
kans om de weefkunst, de complexiteit
van de motieven en de uiteenlopende en
tot vandaag stralende kleuren van de
stoffen en veren te ontdekken en te
bewonderen. Terwijl u hun garderobe
ontdekt (schoenen, kleren, hoofddeksels
en juwelen) leert u ook de mensen zelf
kennen in hun dagelijkse leven.
Bewonder de unieke stukken van uitzonderlijke kwaliteit en met een ongeziene kleurenpracht, naast ongeziene
voorbeelden van edelsmeedkunst.
Dit alles wordt gepresenteerd in een op
maat
gemaakt
scenografie,
met
architectuur uit de Andes, katoenvelden
en graven. Voor de kleinsten zijn er een
parcours op maat en educatieve animaties voorzien.
Ongeveer 200 voorwerpen uit de eigen
museumcollectie, uit het Linden Museum
WAK 100 (2018)

van Stuttgart, het MAS in Antwerpen en
uit Belgische privéverzamelingen worden
tentoongesteld rond een thema dat nog
nooit eerder behandeld werd.
Kunst & Geschiedenis Museum, Jubelpark 10, 1000 Brussel
info@kmkg.be, http://www.kmkgmrah.be/, 02 741 73 31

IEPER
Tijdelijke tentoonstelling
In het Flanders Fields Museum IFFM is
een nieuwe tijdelijke tentoonstelling geopend: “To End All Wars?”.
De expo toont hoe de kaarten van Europa
na het Verdrag van Versailles grondig
werden hertekend en wat een impact dat
had op de bevolking.

To End All Wars in Flanders Fields in Ieper

MORLANWELZ
t/m 02.12.018
Au temps de galien. Un médecin grec
dans l’ Empire romain
Musée royal de Mariemont, chaussée de
Mariemont 100, 7140 Mariemont
tel. 064.212. 193
ROESELARE
t/m 14.12.2018
Kiezen voor kiezen
In het gebouw van de erfgoedcel TERF
in de Zuidstraat 3.
Onder het huis Duyvewaardt werden eind
de jaren 80 veel beenderen en vooral
kiezen van runderen, varkens, schapen
en geiten gevonden samen met heel wat
potten en pannen waarin het vlees van die
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dieren werd gaar gemaakt. Dit middeleeuws keuken-aardewerk was echter niet
meer in gebruik ten huize Duyvewaardt in
de 19de-begin 20ste eeuw.
Dit vroeg-middeleeuws keukengerei is
behoorlijk zeldzaam voor de Roeselaarse binnenstad. Zo tonen we o.m. een
grote kruik met rolstempelversiering in
steengoed uit eind 14de begin 15de eeuw,
een drinknap die nog ouder is, een
vetvanger om onder het spit te plaatsen,
grijs aardewerk met standvinnen, een
vuurklok om de houtskool af te dekken
tijdens de nacht, een grape of kookpot op
drie pootjes uit de 14de eeuw en een melkteil in grijs aardewerk, weer samengesteld
uit 26 aaneen gelijmde scherven. Deze
teil diende oorspronkelijk voor het
scheiden van room en melk en voor de
bereiding van kaas.
Deze tentoonstelling is gratis toegankelijk
tijdens de kantooruren. Info bij Willem
Hantson (Bie-Radar) 051/26.87.49 en
Jozef
Goderis
V.O.B.o.W.-WAR
051/22.27.20

Kiezen voor kiezen in Roeselare
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RUMBEKE KASTEELDOMEIN
t/m 31.12.2019
Tentoonstelling Koning Albert I en de
Grote Oorlog
Kasteel van Rumbeke,
Moorseelsesteenweg 2, 8800 Rumbeke.
051/22.60.60 info@albert14-18.be
Website voor gedetailleerde info
www.albert14-18.be
Open: alle dagen doorlopend geopend
van 10.00 tot 18.00u. Gesloten op
maandag
Groepen van 15 personen enkel op
reservatie. Aangepaste programma’s
voor scholen. Begeleide rondleidingen
mogelijk. Bereikbaar met het openbaar
vervoer en met de wagen. Het domein ligt
vlakbij afrit 6 van de E403 snelweg
Brugge-Kortrijk.
TONGEREN

1. Uitbreiding TESEUM
archeologische site
Vanaf 1 september 2018 kon je in de
Onze-Lieve-Vrouwe
basiliek
haar
verborgen schatten ontdekken. In een
nieuw museum ontdek je 2000 jaar
geschiedenis - gegarandeerd een unieke
belevenis! Generaties lang bouwden
Tongenaren aan een stad om in te leven,
te werken en te wonen. De muren en
funderingen van deze stad staan er nog.
Ze zijn te bewonderen op de archeologische site Teseum, een van de meest
tot de verbeelding sprekende vindplaatsen in de Benelux.
Onder de huidige basiliek liggen restanten van liefst zeven kerken. Men vond ook
sporen van Romeinse bouwwerken terug.
Dat Tongeren de eerste stad van België
is, kun je op deze plek met je eigen ogen
zien. Drie meter onder de grond vertellen
eeuwenoude stenen het verhaal van de
stad, haar bewoners en de kerk. Dit
WAK 100 (2018)

verhaal begon 2000 jaar geleden bij de
Romeinse heersers en wordt vandaag
nog steeds geschreven.
Bezoek het TESEUM: Di. t/m zon. 1017uur. Ma. Gesloten
2. Tijdelijke tentoonstelling: Stonehenge
– “Voorbij het Mysterie”
3000 jaar vóór Chr. in het zuiden van
Engeland verrijzen gigantische rechtopstaande stenen van 26 ton elk. Wie liet
deze cirkelvormige constructie optrekken,
vandaag bekend als Stonehenge? Hoe?
En waarom in Godsnaam?

Sommigen fluisteren dat Stonehenge het
werk is van tovenaar Merlijn. Maar recent
archeologisch onderzoek geeft andere
verrassende inzichten in één van de
grootste mysteries uit onze geschiedenis.
De tijdelijke expo “Stonehenge Voorbij het
Mysterie” onthult ze.
Gallo – Romeins museum, Kielensraat
15, 3700 Tongeren.
De tentoonstelling loopt t/m 21 april
2019. Op maandag gesloten.
V.O.B.o.W
trein-excursie
wordt
voorzien op zondag 31 maart 2019,
waarbij we zowel Teseum, als
“Stonehenge, Voorbij het Mysterie”
wensen te bezoeken. Meer info in WAK
101 van februari 2019.

Nederland
ASSEN
t/m 05.05.2019
Nubië – Land van de Zwarte farao’s
Het Drents museum presenteert de
archeologische tentoonstelling Nubië –
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land van de Zwarte Farao’s, georganiseerd door het museum of Fine Arts
in Boston. 300 objecten uit de Nubische
collectie komen naar Assen. Deze
voorwerpen uit de periode van 2400
v.Chr. tot ca. 350 n. Chr. vertellen het
verhaal van de haat-liefdeverhouding
tussen het oude Egypte en de Nubische
koninkrijken. Het Drents museum in
Assen is gevestigd op de plek van een
voormalig klooster Maria in Campis. De
hoofdingang bevindt zich in een voormalig koetshuis van het Drostenhuis, dat
via een onderaardse gang met de andere
gebouwen is verbonden.

zwarte farao uit museum van Boston in Drents
museum Asse

BORGER
vanaf 28.07.2018
Oertijdpark, wandelen door 150.000
jaar geschiedenis
Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12,
Borger, Nederland.
In de Hunebedhoofdstad van Nederland
staan twee boerderijen uit de prehistorie,
een uit de steentijd en een uit de bronstijd.
Binnenkort komt er nog een derde bij uit
de ijzertijd. Op het pad naast het prehistorisch dorp ontdek je een rendierjagershut, een hut uit de midden steentijd,
een veenweg, een grafheuvel met dodenhuisje en meerdere objecten uit de
prehistorie.
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Borger, oertijdpark

LEEUWARDEN
1. t/m 31.12.2018
Ferhaal fan Fryslân is een verrassende
kennismaking met een eigenzinnig stukje
buitenland in Nederland.
Hoe is Friesland ontstaan en wat is
typisch Fries? Ontdek hoe schrijvers,
schilders en fotografen door de jaren
heen keken naar Friesland en de Friezen.
Fries Museum, Wilhelminaplein 92, 8911
BS Leeuwarden

Ferhaal fan Frysland in Leeuwarden.

2. Keramiekmuseum Princessehof, Grote
Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden.
Open di. t/m zo. 11.00 – 17.00u
LEIDEN
t/m 31.03.2019
Goden van Egypte
Met de grote tentoonstelling “Goden van
Egypte” brengt het Rijksmuseum van
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Oudheden weer vele topstukken naar
Nederland. Meer dan 500 voorwerpen uit
binnen- en buitenlandse musea brengen
de Egyptische godenwereld tot leven en
laten zien hoe groot de invloed van de
goden was op het leven van de oude
Egyptenaren. Nooit eerder was een
tentoonstelling van deze grote omvang
geheel gewijd aan het oud- Egyptische
godenrijk. Samenwerking met Europese
musea uit Turijn, British Museum Londen,
Musée du Louvre Parijs, Kunsthistorisch
Museum Wenen, en de musea in
Hildesheim en Hannover.

Het Rijksmuseum van Oudheden,
Rapenburg 28, 2311 EW Leiden is het
nationale
archeologiemuseum
van
Nederland. Het is gevestigd in een oud
herenhuis
en
begijnhof,
een
monumentaal
gebouwencomplex
in
eigendom van de Staat.

ROTTERDAM
t/m 19.05.2019
Zeeuwse Oerwalvissen – Topfossielen
uit de Westerschelde
Westzeedijk 345 Rotterdam.
info@hetnatuurhistorisch.nl
Het natuurhistorisch Museum Rotterdam
is gevestigd in Villa Dijkzigt, een
rijksmonumentaal pand uit 1852.
Het museum organiseert tentoonstellingen over natuur en historie. De
vaste collectie bestaat o.m. uit zoogdieren, vogels, insecten, planten en
schelpen voornamelijk met een regionale,
maar gedeeltelijk ook met een wereldwijde herkomst.
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Tevens toont het museum fossielen uit
Nederlandse bodem. Een blikvanger in
het museum is het potvisskelet.

107 route départementale 07400 Alba – la –
Romaine
tel. 04.75.52.45.15

UDEN
t/m 28.01.2019
De stad als klooster – Lezen,
schrijven, leven in de late
Middeleeuwen
MRK Uden

ALISE-SAINTE –RAINE ET MONTBARD
t/m 30.11.2018
Coq! Animal et emblème
Museoparc Alesia, 1 route des Trois
Ormeaux
21150 Alise - Sainte – Reine et Musée et
Parc Buffon, 21.500 Montbard.
tel. 03.80.96.96.23

Aan de hand van tientallen kopstukken
uit het MRK, musea en bibliotheken
wordt de bezoeker meegenomen in de
wereld van de late middeleeuwen.
Naar aanleiding van een grootschalig
onderzoek Cities of Readers, uitgevoerd
door de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt
dat de geletterdheid onder de
middeleeuwse burgers veel groter was
dan voorheen werd gedacht.

AUXERRE
t/m 20.01.2019
Néandertal, un air de famille!
Museum d’ Auxerre, 5 boulevard Vauban,
89.000 Auxerre
tel. 03.86.72.96.44
CAEN
t/m 16.01.2019
Vous avez des barbares? Archéologie
des temps mérovingiens
en Normandie , Ve – VIIIe siècles.
Musée de Normandie, château, 14000 Caen
tel. 02.31.30.47.60
LATTES
t/m 07.01.2019
La navigation lagunaire . 2000 ans de
secrets révélés par
le musée d’ archéologie de Catalogne
tel. 08.99.27.35.05
LE GRAND PRESSIGNY,
t/m 30.11.2018
L’archéologie à grande vitesse
Musée de la Préhistoire, rue des Remparts
37350 Le Grand – Pressigny tel.
02.47.94.90.20

Frankrijk
ALBA-LA-ROMAINE
t/m 30.11.2018
14 graffiti 18. Archéologie de la grande
guerre
MuséAl Ba – la – Romaine,

WAK 100 (2018)

LENS
t/m 21.01.2019
Amour
Musée du Louvre – Lens, 99 rue Paul Bert,
62.300 Lens
tel. 03.21.1862.62
MONTLUCON
t/m 16.12.2018
Monluçon, la ville à remonter le temps 13.000.
Enquête préhistorique dans la vallée du
Cher.
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Fonds d’ art moderne et contemporain de
Montluçon.
tel. 04.70.02.81.20

Musée de Bretagne, 46 boulevard Magenta,
35.000 Rennes
tel. 23.32.40.66.00

ORLÉANS
t/m 13.01.2019
Boutet de Monvel face à Jeanne d’ Arc, la
fabrique d’ une icône.
Musée d’ histoire et d’ archéologie, hotel
Cabu, square abbé Desnoyers
45.000 Orléans. tel. 02.38.79.25.60

REZÉ
t/m 06.01.2019
Namsborg des Vikings à Nantes
Le chronographe, 21 rue Saint – Lupien,
44400 Rezé.
tel. 02.52.10.83.20

PARIS
1. t/m 07.01.2019
Néandertal, l’ expo
Musée de l’ Homme , 17 place du
Trocadéro, 75116 Paris.
tel. 01.44.05.72.72

TROYES
t/m 30.12.2018

2 . t/m 21.01.2019
Peinture des lointains. La collection du
musée du quai Branly.
Jacques Chirac, 37 quai Branly, 75007
Paris.
tel. 01.56.61.70.00
POITIERS
t/m 31.12.2018
D’ un empire à l’autre. Premiers temps
chrétiens en Poitou (IVe – IXe siècles)
Musée Sainte – Croix, 3 bis rue JeanJaurès, 86.000 Poitiers.
tel. 05.49.41.07.53

ArkéAube. Des premiers paysans au
prince de Lavau. (-5300 – 450)
Hôtel Dieu – le – Comte, rue de la Cité,
10.000 Troyes.
tel. 03.25.80.98.97

RENNES
van 20.10 t/m 25.08.2019
Rennes, les vies d’ une ville
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TERUGBLIK OP BUREN BIJ KUNSTENAARS OP ZONDAG
21 OKTOBER
Jozef Goderis
“Buren bij kunstenaars Open Atelierdagen” o.m. bij Maria Pype en Jozef Goderis in Rumbeke,
was een niet te missen kunstevenement. Ook in dit najaar kon je kennis maken met beeldende
kunstenaars niet alleen in West-Vlaanderen (19 t/m 21 oktober), maar eveneens in de Franse
departementen Nord (12 t/m 13 oktober) en Pas – de – Calais (5 t/m 7 oktober).
In West-Vlaanderen werd de 15de editie van de open atelierdagen op touw gezet. In Roeselare
namen 7 groepen van kunstenaars deel en 55 individuelen. Maria en Jozef uit de
Bergeikenstraat in Roeselare, Rumbeke namen voor de 10de keer hieraan deel met foto’s,
tekeningen, keramiek en medewerking van de Werkgroep Archeologie Roeselare.
Bezienswaardigheden in de toonkast in de living
Nieuwe keramiek, daags voordien pas uit de keramiekoven
1. keramiek beeldje vervaardigd tijdens een regendag in ons vakantieverblijf in Harlingen (N)
Friesland.
2. keramisch object met opschrift “ Nooit meer oorlog” in associatie met de expo van 600.000
beeldjes met evenveel namen in het Provinciaal Domein Palingbeek nabij Zillebeke (Ieper)
en Hollebeke (Ieper).
3. miniatuur replica dakpannetjes (tegulae en imbrices) als aanzet voor een maquette van de
Gallo-Romeinse dakpannenoven, uniek in West-Vlaanderen en ver daarbuiten. Dit komt
hopelijk in het nieuw archeologisch museum van Roeselare: “Archeo Hogerop” boven in het
stadhuis te Roeselare.
In de living werden volledige bovenpannen (imbrices) – en onderpannen (tegulae) ten toon
gesteld ter vergelijking met de miniatuur dakpannetjes voor de maquette.
Andere bezienswaardigheden in de toonkast
1. opgegraven materiaal in het Sterrebos in 2008 en 2015, verwijzend naar het einde van
W.O.I : kogels Engels -Duits – Frans – en Belgisch.
2. pacifistische kijk met gebroken keramische naaktfiguren als getuigen van “Nooit meer
oorlog”.
Op de tafel in de living lag het fotoalbum ter inzage met herinneringen aan onze V.O.B.o.W.
–studiereis van 14 t/m 16 september naar Bourgondië ( Châtillon – sur – Seine, Alesia,
Guédelon en Bibracte).
Algemene indruk
Als we de naamlijst overlopen, ingevuld door de 43 bezoekers in de Bergeikenstraat 48,
noteerden we minder belangstelling, vergeleken met voorgaande jaren, uit de naaste
omgeving van onze woning. Er kwamen evenwel meer reacties op onze uitnodigingen
verstuurd via e-mail- adressen. Meer dan 43 bezoekers gaven blijk van waardering t.o.v.
deze artistieke en culturele ontmoeting. Waarvoor oprechte dank.
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foto’s Maria Pype
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BOEKBESPREKING

samenstelling Jozef Goderis

EOS Special: Wie vermoorde de Iguanodons?
140 jaar ontdekking – Oorlog om de vondst – Hoe de
iguanodon aan zijn naam kwam –
Henegouwen in het krijt – Belgische dino’s op tournee – Een
moeilijk familieportret –
De visfossielen van Bernissart – Evolutie van dino tot
vogel. EOS €9,95

Jaarboek PKN
Voorwoord 7
Bert van der Lingen: Opmerkelijke vondsten uit de 17de
eeuw. Een gedraaide pijp, een steelfragment van een
prestatiepijp en een vroege pijp met naamstempel p.9
Ewout Korpershoek: Kleipijpen uit Friesland (2) p.19
Jos Bazelmans, Michiel Purmer, Jan-Willem de Kort en
Antoon Verspaandonk: O Belgen! Wanneer gij Jantje
Klaas zijn pijpje ziet roken. Klei – en porseleinen pijpen
van het kamp bij Oirschot (gemeente Oirschot) 18321834. p.41
Jan van Oostveen: Tabakspijpen uit een 17de eeuws
Vlaams vondstcomplex. (Middelburg in Vlaanderen) p.73
Bert van der Lingen: Kleipijpen uit een beerput aan de Groenendaal en uit de
voormalige stadsgracht te Woerden, 1590-1870. p. 81
WAK 100 (2018)
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Bert van der Lingen: Raijmond Théodore Comhaire een Belgische militair in Zeist,
1918. p. 97
Ruud Stam: Het ging niet vanzelf. Over ontwerp en innovatie in de Nederlandse
pijpenfabrieken in de 2de helft van de 20ste eeuw, met nadruk op de laatste jaren
van de Zenith. p. 103
Arthur van Elsveld: Vrouwelijk naakt van Gambier. p.113
Arthur van Elsveld: Carottepijpen van Gambier. p.119
Arthur van Elsveld: Parijs, de thuisbasis van Gambier. p.125
Ron de Haan: Nieuwe vondsten van pijpen uit de Gebrüder Ziegler catalogus. p.141
Ron de Haan: Twaalf bladzijden uit een handelscatalogus van de Gebrüder Ziegler
uit circa 1825. p.149
Piet Smiesing: Bodemvondsten van pijpen uit Mali. p.171
Ruud Stam: Een Bamiléké pijp met drie ramskoppen uit Kameroen. p.179
Ruud Stam: Aanvulling op “Miniatuur pijpenrekjes van aardewerk uit de 20ste eeuw”
en de miniatuurpijpjes van Verwoerd. p.183
Ron de Haan: De pijprokersstoel en een zeldzame 19de eeuwse pijprokerstoel in
chinoiserie – stijl. p.193
Bert van der Lingen: De firma C.de Rijk & zoon, groothandel in rokersbenodigdheden
in Amterdam. p..201
Louis Bracco Gartner : Snuiftabak, “ het voedsel der neuzen”. p. 221
English summaries. p. 231

Wereldgeschiedenis van
Vlaanderen
Wie zijn we? Waar komen we
vandaan? Wat heeft ons
gevormd? We staan nooit op
onszelf.
De
zeer
brede
invalshoek in Wereldgeschiedenis van Vlaanderen toont hoe
sterk invloeden van buitenaf
persoonlijke en collectieve
ervaringen hebben bepaald. In
81 hoofdstukken wordt de geschiedenis zo verhalend mogelijk benaderd en wordt het debat
gevoerd met nieuwe, kritische
inzichten. Wat betekent identiteit, natievorming, herkomst of geschiedenis vandaag?
Wereldgeschiedenis van Vlaanderen schetst een divers en rijkgeschakeerd beeld. De
gelaagdheid en meerstemmigheid van dit boek zijn het resultaat van de collectieve
inspanning van een groep eminente historici, archeologen, essayisten en schrijvers.
Enkele voorbeelden met archeologische raakpunten:
200 Geert De Mol: De Belgen de dappersten? Het geval van de Nerviërs. 24
286 Wouter Dhaeze Carausius: Menapiër, keizer en brexiteer. 30
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358 Jeroen Wijnendaele: De overwonnen Kempische Franken leggen de basis voor
de Merovingische grootmacht. 43
700 Dries Tys: Schaapboeren in de schorren (van de kustvlakte) 49
1034 Dirk Callebaut: Ename: intrigerend machtscentrum in de grensstrijd tussen de
Duitse keizers en de Vlaamse graven. 69. enz …
Kostprijs van dit boek: € 34,99

KORTE BERICHTEN

1. Op vrijdag 9 november jl. gaf Pieterjan Deckers een lezing te Roeselare voor het
Davidsfonds: “Vikingen in de Lage Landen”.
Pieterjan groeide op in Roeselare, doorliep zijn humaniora aan het Klein Seminarie en
studeerde in 2005 af aan de KU-Leuven als licenciaat in de archeologie. Hij vervolmaakte zich
aan de universiteit van York (Art Studies and Archeology). Op heden is hij verbonden aan de
universiteit van Aarchus (Denemarken) waar hij zich toelegt op Noordzee -cultuur en lange –
afstandhandel en de aanwezigheid en impact van de Vikingen in de Lage Landen.
Samen met de Vlaamse archeologe Barbara Wouters verricht hij op dit ogenblik veldwerk in
het Deense Ribe, de oudste Scandinavische stad.
Pieterjan nam als student deel aan onze V.O.B.o.W opgravingen te Roeselare Mandelstraat
(1997-2001) en Zilverberg (2002-2005). Hij is tevens auteur van onze V.O.B.o.W. WestVlaamse Archaeologica 22: Een vergeten tijd gedetecteerd. Metaalvondsten uit de Vlaamse
kuststreek 600-1100 n.Chr. Deze uitgave is haast uitverkocht en kende een uitzonderlijke
belangstelling van uit Nederland.
***
2. Het gemeentebestuur van Heuvelland aanvaardt met veel enthousiasme de schenking van
de archeologische collectie PuSo (Jean-Luc Putman & Marc Soenen). Deze schenking omvat
een belangrijk deel van de archeologische collectie van de Kemmelberg en omgeving.
Het gaat om vondsten die dateren uit de prehistorie en de protohistorie. Nadat de collectie is
ondergebracht in het regioaal erfgoeddepot Potyze, zullen initiatieven worden genomen naar
verder onderzoek en ontsluiting.
De officiële overhandiging van de collectie vindt plaats op donderdag 29 november 2018 om
11u in de Hostellerie Kemmelberg in Heuvelland.
Ons V.O.B.o.W.-bestuur kreeg een uitnodiging en zal door een aantal bestuursleden
aanwezig zijn.
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HERNIEUWING VAN HET LIDGELD 2019
Aan onze trouwe lezers
Wie betaalt vóór 1 februari 2019 ontvangt de nieuwe lidkaart in het eerste nummer
van 2019
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 20196, of gewoon lid 2019, of abonnee 2019
WAK.
€ 26: vast lid: ontvangt bij publicatie één West-Vlaamse Archaeologica, de WestVlaamse Archeokrant 2019 nrs 101 t/m 104, een uitnodiging voor de jaarvergadering
en een V.O.B.o.W.-lidkaart 2019.
€21: gewoon lid: ontvangt bij publicatie één West-Vlaamse Archaeologica, de WestVlaamse Archeokrant 2019 nrs 101 t/m 104 en een V.O.B.o.W.-lidkaart 2019.
€12: geen V.O.B.o.W.lid, maar wel abonnee op WAK nrs 101 t/m 104.
Stort vandaag nog uw bijdrage voor het kalenderjaar 2019.
Dank op je stiptheid en de tijdig uitgevoerde overschrijving. Zo werken we hand in hand
in 2019 en kunnen we het tijdschrift WAK zonder onderbreking verder toesturen.
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ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W. 2018
Tentoonstelling “Kiezen voor kiezen”
verlengd t/m 14 december 2018
in BIE –RADAR, Zuidstraat 3, Roeselare.
Vondsten van onder het huis Duyvewaardt
Dierenschedels afgekookt in middeleeuws aardewerk
Uniek voor het centrum van Roeselare
Gratis toegankelijk tijdens de kantooruren
Zie WAK 100 p. 189-190.
***
Erfgoeddag
zondag 28 april 2019
19de editie: thema: vakmanschap, meesterschap
leren en maken in Vlaanderen.
deelname van V.O.B.o.W. in de musea in:
Regionaal Archeologisch Museum
a/d Schelde te Waarmaarde-Avelgem en
Museum Archeo Hogerop, Stadhuis Roeselare
***
Archeologendag
14, 15 en 16 juni 2019
***
Open Monumentendag
zondag 8 september 2019
***
V.O.B.o.W.- excursie naar Tongeren
Daguitstap met de trein (3u?)op zondag 31 maart 2019.
Voorstel programma
o 11.00u Teseum met gids (zie WAK 100 p.190)
o 12.30u -13.30u: middagpauze en gelegenheid tot lunch
o 13.30u Stonehenge met oortjes? (zie WAK 100 p. 191)
o 15.00u bezoek te voet (20’ gaan) aan het tempelcomplex
o 17.30u terugreis

Tempelcomplex Tongeren
WAK 100 (2018)

201

202

WAK 100 (2018)

