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VOORWOORD
WA: jaarboek met archeologische rapporten
WAK: tijdschrift als mededelingsblad
Maar moeten beiden met krijtlijnen zo sterk onderscheiden worden? Of kunnen we die op
elkaar laten inwerken, zoals in het verleden? Prof em. A. Van Doorselaer zei altijd: “ Je moet
zorgen dat je voor de WAK een interessant hoofdartikel bij de hand hebt, naast de vaste
rubrieken”. We hebben dan telkens getracht van dit zo te realiseren. Enkele voorbeelden:




Verschillende afleveringen betreffende de Terra Sigillata gevonden op Roeselare
Haven.
In het voorgaande nummer: uit het RAMS-depot: In Kerkhove opgegraven
randfragmenten van in Bavay vervaardigde wrijfschalen met pottenbakkersstempels
van Vererius en F.Vinus.
In dit nummer: Bodemvondsten in de Zuidstraat te Roeselare: Huis Duyvewaardt.

De bijdragen in de WA zijn nu meestal eerste verslagen van recente archeologische
opgravingen en dus ook mededelingen.
***
Het is nu herfst, de omwenteling van zomer- naar winteruur ligt reeds geruime tijd achter de
rug: de periode dat het buitenwerk van de archeologen voor een tijd lang op een lager pitje zit.
Verkoudheden, inspuitingen tegen de griep. Wellicht kleine problemen oplossen met wat
veegjes Vicks. Of zijn dit opwellingen van een opwellende xenofobie? Of worden die “oud
gedienden” de xevoi over het hoofd gezien door de recente archeologische wetgeving, waar
meer kansen worden geboden aan de zogenaamde “erkende” archeologen of (en met reden)
aan de metaaldetectoristen die hun onderzoek binnen het wettelijk kader houden.
***
Ons tijdschrift de WAK werkt met sponsoring.
Dank zij die hulp kunnen we af en toe enkel voor
de leden de voorpagina wat in kleur zetten, om
bijvoorbeeld bepaalde vondsten beter te
verduidelijken: hier in de WAK 96 onderscheid in
verkleuring tussen zwart en rood op een
middeleeuwse voorraadpot.
Wil dan zo goed zijn het lidgeld of het
abonnementsgeld voor 2018 tijdig over te
schrijven. Ook deze inkomsten zijn van
levensbelang voor de WAK.
Voor de V.O.B.o.W.-excursies in 2018 brengen
we als naar gewoonte meer info in de volgende
afleveringen van de WAK. Wil echter voor
Bourgondië, zo spoedig mogelijk interesse te
laten blijken en de data te noteren in uw agenda.
In afwachting gezellige
eindejaarsfeesten.

wensen

voor

de

Jozef Goderis
Voorzitter V.O.B.o.W
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BODEMVONDSTEN VAN DE ZUIDSTRAAT TOT DE
BOTERMARKT TE ROESELARE MET LINK NAAR DE
HISTORIEK
Huis Vanden Berghe, Duyvewaardt, Den Hazelt
Jozef Goderis
___________________________________________________________________

Leden van V.O.B.o.W, K.GOGRO en WAR deden tijdens de kerstvakantie 1987- 88
archeologische waarnemingen in de tuin van de afgebroken woning van oogarts Vanden
Berghe, voorheen bewoond door kunstschilder Emiel Duyvewaardt (1849-1926).
Inleiding
Oorspronkelijk was dit huis eigendom van
burgemeester Charles De Brouckere – De
Geest. Nadien is de Post ook een tijdlang hier
ondergebracht in dit gebouw. Aanvankelijk
was dit huis breder. Het aanpalende gebouw
waarin nog het restaurant Den Hazelt was
gevestigd, behoorde tot de oorspronkelijke
woning. Toen de familie Emiel Duyvewaardt
hier kwam wonen, werd het gebouw in twee
gesplitst.
Links op de luchtfoto: huis Duyvewaardt. (Zuidstraat)

Portret van decoratieschilder Emiel Duyvewaardt
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Foto van de onthulling van de gedenkplaat van Emiel Duyvewaardt.

Reeds snel na zijn dood werd aan de
voorgevel van zijn huis een gedenkplaat
onthuld, in 1927, een jaar na zijn overlijden.
Toen de woning later werd afgebroken en
vervangen door nieuwbouw (het huidige

gebouw),
werd
deze
oorspronkelijke
gedenkplaat terug aangebracht. Deze
gedenkplaat is het werk van de bekende
beeldhouwer en graveur Josué Dupon.

Huidige situatie in de Zuidstraat (foto’s Pasen 2017, Jozef Goderis)
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Opgegraven beschilderde muurfragmenten uit het huis van decoratieschilder Emiel Duyvewaardt.

Situering van de archeologisch onderzoek
Aan de hand van de drie bijgevoegde kaartfragmenten willen we het archeologisch
noodonderzoek in de Zuidstraat situeren. De
stadskern in de 14de eeuw was wellicht nog
wat kleiner dan in 1641 (fig 1). Wat opvalt is
dat de basisstructuur van het stadscentrum
vanaf de 14de eeuw weinig veranderingen
onderging. Wellicht vallen toch wat kleine

wijzigingen vast te stellen, als bijvoorbeeld
uitbreidingen van bestaande woonhuizen en
delen van straten, waardoor een brandgang
of ossegat1 werd toegebouwd. Ingrijpende
veranderingen aan het beeld van de
stadskern hebben zich slechts voltrokken in
de tweede helft van de 19de eeuw. En dan nog
sloten nieuwe straten zich aan bij de reeds
bestaande stadskern.2

Fig1: kaartfragment Lowys de Bersaques 5 mey 1641 (noorden rechts).
1

E. Verwijs & W. Verdam, Middelnederlands
woordenboek, 2019-2023.
WAK 96 (2017)

2

De Bruyne M. 1981: Drie steden in beeld 1850 1914. K.B. Ieper – Kortrijk – Roeselare.
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Fig 2: boven kaartfragment P.C. Popp (1830-1850),
omstreeks 1835
Fig 3: onder kaartfragment naar een hedendaags
kadasterplan.

Zuidstraat, kanalisatie met gele moefen onder huis
Duyvewaardt, opgraving 1988
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Michiel De Bruyne (rechts) en Jozef Goderis op de bouwwerf in de Zuidstraat net voor dat de funderingen van het
huis Duyvewaardt werden uitgegraven met behulp van de graafmachines in het voorjaar van 1988.

Archeologische vondsten te Huis
Duyvewaardt
Slachtsporen op dierenbotten en
consumptieafval

kweken van deze dieren, voor de meer
gegoede klasse (resultaten van het
onderzoek op faunaresten uit de omgeving
van De Hazelt en de Zwijnsmarkt, zie
Demiddele 2002 & 1997).

Ribben, wervels en pootbeenderen van
varkens, gevonden in de leemlaag van het
huis Duyvewaardt wijzen op consumptieresten van vlees. De manier waarop de
beenderen werden bewerkt wijst ook op o.m.
het verwijderen van het merg. In de opgraving
onder dit woonhuis werden 96 botresten
gevonden en in de leemvloer troffen we nog
eens 27 botresten aan. Het betreft, botresten
van kip, rund, schaap en varken.
De botresten uit de leemlaag zijn allen te
rangschikken onder keukenafval, en dan nog
de minst kwalitatieve delen zowel van
schaap, rund als varken.
Het hoog percentage van elementen van
varkensskeletten kan wellicht wijzen op het
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Hak- en snijsporen op schapenschedels (Huis
Duyvewaardt)
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Hak- en snijsporen op schapenschedels (Huis Duyvewaardt)

Aardewerk
1. Kruik

in het Rijnland. Eind 14de of begin 15de eeuw,
als de oven een temperatuur van 1200 tot
1250° C. (later 1300° C) bereikt, werd er in de
oven keukenzout geworpen. Het zout verdampte en verbond zich met het kiezelzuur in
de klei tot een dunne, dichte, harde en
ondoorzichtige glashuid.
2. Drinknap

Steengoed, fragmenten van een kruik met
rolstempelversiering, late 15de eeuw.

Herkomst: Siegburg of het Franse Beauvais
die Siegburgtypes imiteerde in een ongeglazuurd lichtgrijs of beige baksel; hier beige
in ons geval (De Groote 2008, 371).
Drinknap uit Siegburg (steengoed uit het Rijnland)

Siegburg (D) - en Beauvais (F) - steengoed
zijn dus moeilijk van elkaar te onderscheiden.
Steengoed is een verzamelnaam voor verschillende soorten klinkend hard gebakken
aardewerk. Steengoed dat in Vlaanderen
wordt opgegraven werd vooral geproduceerd
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Uit goed gedateerde gebruikscontexten uit
Nederland blijkt dat de Siegburgnap reeds in
het tweede kwart van de 14de eeuw (14b) in
gebruik was. Later tot in de eerste helft van
de 16de eeuw (16A). De vormgeving is geWAK 96 (2017)

durende die twee eeuwen nagenoeg ongewijzigd gebleven.
De afgeronde knik tussen de rand en bodem
van de losse scherven lijken eerder dateerbaar in de 14de – vroege 15de eeuw. Afgaande
op de scherpe knik tussen de rand en bodem
van het complete stuk lijkt het best dit in de
2de helft van de 15de eeuw te plaatsen.
3. Schenk- en Drinkgerei

Foto van fragmenten en reconstructietekening van de
vetvanger.

Schenk- en drinkgerei afkomstig uit het Rijnland,
gevonden in de tuin en ondergrond van het huis
Duyvewaardt.

5. Grijs aardewerk (lokale productie)

4. Vetvanger in geglazuurde aardewerk
Een vetvanger is een zeer grote, lage
rechthoekige vorm met een geul als gietvoorziening. Deze specifieke vorm in rood
aardewerk is steeds dikwandig en de
binnenzijde is altijd bedekt met loodglazuur.
De vetvanger wordt in de aardewerkstudies
vaak ook als spitschotel of braadslede
genoemd. De naam braadslede wordt beter
niet gebruikt. We geven de voorkeur aan de
naam vetvanger omdat deze vorm geen
braadfunctie had.
De vetvanger werd gebruikt onder het spit en
diende om het afdruipende vleesvocht en vet
op te vangen. Het betreft hier scherven van
vermoedelijk lokaal aardewerk.

WAK 96 (2017)

Bodemscherven van grijs aardewerk met o.m. 7ledige standlobben of standvinnen.

6. Vuurklok
De vuurklok is een koepelvormig soort
aardewerk dat diende om de houtskool van
de haard af te dekken zonder de gloeiende
houtskool te doven. Een vuurklok bestaat
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onderaan uit een boord (in ons geval met
duimindrukken als versiering), een opstaande
wand en een koepelvormige bovenzijde
waarop bovenaan een oor bevestigd is. De
koepel is doorgaans voorzien van minstens
twee openingen, die zorgen voor de optimale
zuurstoftoevoer aan de onderliggende
gloeiende houtskool. Er bestaan ook halfkoepelvormige vuurklokken die werden geplaatst tegen de muur van de haard. Maar de
gevonden scherven van de vuurklok in de
ondergrond en tuin van het huis Duyvewaardt
lijken meer te wijzen op een origineel
complete koepelvormige vuurstolp.

brandpreventie. De middeleeuwse mens
plaatste de stolp over het smeulende vuur
voor het slapengaan. Zodoende kon men
vermijden dat vonken of vlammen
’s
nacht voor onaangename verrassingen
zorgden. De volgende morgen kon men de
stolp verwijderen en het vuur weer
aanwakkeren.

koepelvormige wand van de vuurklok of vuurstolp

Gaandeweg evolueerde de vuurstolp van
veiligheidsmaatregel
naar
een
soort
binnenhuis- versiering bij de haard. De
scherven van ons gevonden exemplaar
vertonen duimindrukken. .

Oor van een vuurklok of vuurstolp

De vuurklok is een gebruiksvoorwerp dat
ontstond in een tijd waarin de woningen
vrijwel zonder uitzondering uit hout, riet en
leem waren opgebouwd. Zeker in een bevolkt
stadscentrum kon een kleine onachtzaamheid met vuur rampzalige gevolgen
hebben.
Een aandachtspunt voor zorgzaamheid vormden ondermeer de haardvuren, vooral omdat
men het vuur ’s nachts liever niet doofde,
maar langzaam liet verder smeulen. Vuur was
immers kostbaar en had een geldwaarde. De
vuurstolp of vuurklok vervult daarbij vanaf de
14de eeuw een belangrijke rol bij de
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Onderaan boord van de vuurklok met duimindrukken
als versiering. Diameter van de onderste boord 45cm.

7. Grape of kookpot
Een grape is een gesloten min of meer bolle
potvorm op drie pootjes die als kookpot
fungeerde. Hier op onze onderzoekslocatie
vonden we een twee-orige grape. De oren zijn
zijdelings afgeplat. De bodem van een grape
WAK 96 (2017)

heeft steeds een lensvormige of bolle vorm,
gesteund op drie massieve pootjes. Deze
grijze kookpot, gebakken in zuurstofarme
atmosfeer is gereconstrueerd op basis van 21
scherven, aangetroffen in de zwarte brandlaag met houtskool (zie nr 7 op de profieltekening). De meeste van die kookpotten zijn
voorzien van een duidelijke draairibbel ter
hoogte van de onderste ooraanzet.

Voorraadpot: hoogte: 27cm; diameter rand:
18cm; diameter buik 31cm.
(Foto, tekening en restauratie: Jozef Goderis)

Een grape: hoogte: 20,5cm; Diameter rand: 16cm;
Diameter buik: 21,5cm
(Foto, tekening en restauratie Jozef Goderis)

Evenals de melkteilen zijn de grapen in deze
14de eeuwse kuil met verschillende scherven
vertegenwoordigd, zowel in grijs als in rood
gebakken aardewerk. Het betreft hier dus
kookgerei vervaardigd op de draaischijf en
door gebruik vaak onderaan berookt.

In ons geval is de vondst onder het huis of in
de tuin achter het huis Duyvewaardt een
bolvormige voorraadpot met lensbodem en
zonder standvinnen. Deze voorraadpot werd
eveneens aangetroffen achter en onder
sokkel 1A en dient gesitueerd te worden
onder de houtskoollaag (zie profieltekening nr
7) en de brandlaag met postmiddeleeuwse
dakpannen (zie profieltekening nr 15). Deze
voorraadpot is eveneens vervaardigd op de
draaischijf. Merkwaardig is daarbij dat deze
grijze voorraadpot op de buik een rood vlak
vertoont, een teken dat een deel van de
teruggevonden scherven, na het breken van
de pot, secundair werden verbrand.

8. Voorraadpot
9. Melkteil
Voorraadpot in grijs aardewerk, samengesteld uit ongeveer 46 aangetroffen scherven.
WAK 96 (2017)

Melkteil met brede schenklip in grijs
aardewerk, gereconstrueerd op basis van 26
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aangetroffen scherven draaischijf-aardewerk;
vermoedelijk gebruikt voor het scheiden van
room en melk en ook voor bereiding van kaas.

melkteil sluiten qua datering (14de -15de eeuw)
eigenlijk beter aan bij de datering van de zuil,
overgebleven in de kelder van het gebouw
“De Hazelt”.
De Hazelt
Dit gebouw was eertijds de hoofdplaats van
de heerlijkheid “De Hazelt”, één van de
oudste plaatsen van de stad. De heerlijkheid
De Hazelt had haar zetel middenin het
“schependom” en had bezittingen in oostelijk
en westelijk Roeselare en in meerdere
gemeenten van Roeselare en ommeland:
Hooglede, Kachtem, Ledegem, Oostnieuwkerke, Oekene, Staden, Rumbeke en delen
van Gits en Rollegem-Kapelle.
Het bestuur van de heerlijkheid was
samengesteld uit een baljuw, zeven schepenen en een griffier. Alle gerechtzaken, zowel
strafrechtelijk als burgerlijk, werden er
uitgeoefend.

Melkteil: hoogte 10,5cm; diameter bovenrand 32,5cm;
diameter bolvormige bodem 16cm
(Foto’s, tekening en restauratie: Jozef Goderis)

Deze melkteilen of half-bolvormige schalen
komen algemeen voor in de 14de eeuw. Vanaf
deze eeuw komen ze in grote aantallen voor
en vormen een belangrijk deel van het
gebruiksgoed in aardewerk. Vanaf de 14de
eeuw verschijnen de typische bandvormige
randen.
Vindplaats: Zuidstraat, in de funderingen en
tuin van het huis E. Duyvewaardt, tijdens de
archeologische
waarneming
in
de
jaarwisseling van 1987-88.
Dit middeleeuws keuken - aardewerk was niet
meer in gebruik, ten huize Duyvewaardt, in de
19de - begin 20ste eeuw. De vetvanger, de
vuurklok, de grape, de voorraadpot en de
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De huizen in de Hazeltstraat links op de foto, werden
afgebroken in 1963

De heer had “schouwingsrecht” op wegen en
beken, jachtrecht, vrije vis- en vogelvangst.
(Heeft dit iets te maken met de vondst van de
vele botresten in de achtergrond van het
gebouw De Hazelt?)
In dit gebouw was de hoofdvierschaar van
het schoutendom van de Hazelt gevestigd.
Dit was de hoogste rechtbank voor het gebied
Oost-Ieper-ambacht.

WAK 96 (2017)

Zicht op de Zwijnsmarkt. (nu Botermarkt) Hoekhuis, links op de foto, woning en atelier van pijpenmaker Muylle.
De Hazelt (estaminet) (rechts op de foto) was tevens een herberg en bleef dit tot vóór 1914.

Zuil in de kelder van De Hazelt met het wapenschild van de stad en het jaartal 1577.

Na W.O.I werd De Hazelt omgebouwd tot de drukkerij Gallet. (Dirk Vermandere)

WAK 96 (2017)

147

Slotbeschouwingen
Het eerste artikel in de reeks over de
bodemvondsten in de Zuidstraat te Roeselare
verscheen in de WAK nr 94 van mei-juni
2017: “Archeologische vondsten in de
Zuidstraat te Roeselare deel 1 Onder de vloer
van TERF – Bie-Radar”, p.43-47.

Een derde bijdrage over bodemvondsten in
de Zuidstraat zal beschrijven wat opdook in
de dreef en een speelplaats van het Klein
Seminarie. Daarbij aansluitend wat we
aantroffen onder de vroegere bibliotheek van
dezelfde onderwijsinstelling.
Dank aan:

De huidige bijdrage in dit nummer is een
bewerking en aanvulling van vroegere publicaties betreffende de archeologische waarneming en opgraving in de Zuidstraat bij het
afbreken van het huis Duyvewaardt in 198788.
De bodemvondsten in de ondergrond van dit
woonhuis uit de 19de – begin 20ste eeuw en
verderop richting Botermarkt naar het verdwenen middeleeuws gebouw van de vierschaar Den Hazelt, wijzen eerder naar deze
oudere site met datering in de 14de tot
16de eeuw (zuil met jaartal 1577).

Willem Hantson, Bie-Radar, voor het nalezen
van dit artikel.
Sebastiaan Vanneste voor het bijbrengen van
de gegevens betreffende de familie Duyvewaardt en het nalezen van de tekst van dit
artikel.
Hendrik Demiddele voor het opstellen van het
cirkeldiagram met het gevonden botmateriaal.
Patrieck Geldhof van het stadsarchief voor
het opzoeken van een foto van de zuil uit
1577.
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NIET ZO VER IS OOK WEL TOF
V.O.B.O.W.-EXCURSIE NAAR RAVERSYDE
17.09.2017
Jozef Goderis
Een voorspelde regendag werd als bij tover: zonovergoten. Deelnemers daagden stipt op uit
Beveren –Roeselare (2), Ardooie (1), Roeselare-Rumbeke (2), Roeselare-centrum (3),
Oekene (2), Pittem (1), Brugge (1), Diksmuide (1) en uit Kortrijk (2). In totaal 16 deelnemers,
onze gids dr. Pieterjan Deckers meegerekend.
samensteller van de catalogus “ Een vergeten
tijd gedetecteerd. Metaalvondsten uit de
Vlaamse kuststreek 600-1100 na Chr.”
(tegelijk de West-Vlaamse Archaeologica 22)
was hij de geschikte persoon om ons hier
rond te leiden op de tentoonstelling van de
metaaldetectoristen. Decennia lang werden
die wantrouwig bekeken door archeologen.
De tentoonstelling bewijst echter dat er heel
wat interessante gegevens kunnen afgeleid
worden uit vondsten van de metaaldetectie,
zij het dan uit de bovenste lagen van de
bodem.
Pieterjan Deckers geeft toelichting
(foto: Jozef Goderis)

We kennen Pieterjan al lang als studentmedewerker aan onze opgravingen in
Roeselare Mandelstraat en op de Zilverberg
Bergmolens. Op heden is hij wetenschappelijk medewerker aan de VUB in Brussel. Als
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We staan geboeid rond de paleografische
kaart van het Vlaamse kustgebied in de 9de
eeuw met situering van de vindplaatsen van
de detectievondsten in de catalogus (p.4-5).
Daarop worden schorre-gebieden aangeduid,
doorsneden door getijdengeulen, evenals het
tracé van oude Romeinse wegen en de latere
Karolingische administratieve indeling in
gouwen en pagi.
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Achtereenvolgens bespreekt onze gids: de
mantelspelden (gelijkarmige en schijfvormige), griffioenfibula’s, de munten, de gouden
vingerring (datering ca 550-ca 650 na Chr.)
en de decoratieve elementen op riemen en
paardentuig.
Over de middag genieten we van een
verzorgde lunch aan een gezamenlijke tafel in
de cafetaria. Het voorziene namiddagprogramma met keuze-elementen werd samengevoegd tot het bijwonen in het museum
van een sfeer-film, een wandeling doorheen
de vissershuisjes, verderop langs een voorstelling van een opgraving in Raversyde om
te beëindigen in de vaste collectie van het
museum.
Ons bezoek werd afgesloten met een
afscheidsdrink in de cafetaria. Eventjes
napraten over ons bezoek en voorstellen voor
een volgende excursie.
De site Walraversyde
Omstreeks 1900 waren bij laag tij op het
strand nog sporen te zien van de bloeiende
middeleeuwse vissersnederzetting Walraversyde. De mensen vertelden het verhaal van
de oude kerktoren achter de duinen die pas
enkele tientallen jaren daarvoor tijdens een
storm was ingestort.

De sporen van het oude Walraversyde, die tot
in de jaren ’70 van vorige eeuw op het strand
zichtbaar bleven, zetten meerdere mensen
ertoe aan om deze te onderzoeken: o.m.
Etienne Cools en zijn vrouw Agnes Mortier
omstreeks 1970. Etienne Cools (†), ereondervoorzitter van V.O.B.o.W. ontdekte via
veel prospecties op het strand, naast
middeleeuwse, zelfs Romeinse en nog
oudere vondsten.
Sinds 1992 werd in samenwerking met de
provincie West-Vlaanderen en met het
Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed
(VIOE, nu Agentschap Onroerend Erfgoed),
o.l.v. archeoloog - bodemkundige Dr. Marnix
Pieters een grootschalig archeologisch
onderzoek gevoerd naar de resten van
Walraversyde. Meerdere specialisten uit
binnen – en buitenland werden bij het
onderzoek betrokken.

Wanneer werden
gereconstrueerd?

die

vissershuizen

De provincie besliste in het jaar 2000 op het
domein Raversyde een site - museum te
openen om de opmerkelijke resultaten van
het onderzoek aan een breed publiek bekend
te maken. Als grote blikvanger bij het
binnenmuseum
kwam
de
unieke
reconstructie en de inrichting van vier (nu vijf)
laat - middeleeuwse gebouwen.

De ruïne van de kerktoren op een tekening
vervaardigd kort vóór de vernieling in 1860.
WAK 96 (2017)

151

foto’s Maria Pype

Van waar de naam Walraversyde?
Een
klein
vissersgehucht
aan
de
Noordzeekust gekend als WALRAF’s YDE.
De YDE of landingsplaats van een zekere
heer WALRAF. YDE een woord van
Saksische oorsprong, komt voor in plaatsnamen of toponiemen van andere nederzettingen aan de Vlaamse kust, bv. Koksyde en
Lombardsyde. Ook in de Engelse vorm
landingsplaats “hithe” Hythe (nabij Kent),
Rotherhithe (langs de Britse kust) en Chelsea
(oorspronkelijk Cealhithe) vinden we als het
ware YDE terug.

werden weggenomen voor hergebruik in de
omgeving. Het grondplan is nog gedeeltelijk
waarneembaar in de vorm van een aantal
lagen bakstenen van de muurresten.
De oorspronkelijke huizen zijn vermoedelijk
binnen een korte periode gebouwd. Ze zijn
rechthoekig, met een breedte van 5 à 6m en
tussen 12 en 18m lang. De gemiddelde
oppervlakte bedraagt + 85m². Op het
gelijkvloers herkennen we doorgaans twee
kamers: een leefruimte en een slaapplaats.
De vloeren bestonden uit aangestampte klei
of uit baksteen met visgraatmotieven.
De bakstenen vertonen een zandgele kleur,
soms met versinteling. Dit is geen groene
glazuur, maar het bewijs dat die bakstenen te
hoog gebakken zijn met aanwezigheid van
zouten in de klei vóór het bakproces.
Afmetingen van de bakstenen L 23-28cm, Br.
10-14cm en dikte 5-7cm.
Het interieur van de vissershuizen

Grondplan vissershuizen

1.

het huis van de rijke reder of
scheepseigenaar
2. het kleiner huis van de weduwe
3. het huis van de visroker
4. de bakkerij – rokerij
13. het grotere gebouw met vijf kamers.
De vissershuizen exterieur
De buiten – en binnenmuren zijn geheel of
gedeeltelijk bewaard, nadat bakstenen
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De binnenmuren waren gekalkt met witsel.
Stukken kalksteen werden gedroogd in een
oven en geplet tot poeder en vermengd met
water tot een soort plamuur.
In de bedden lagen zakken gevuld met stro,
kaf of wol of een ander zacht materiaal. Deze
kafzakken lagen ofwel rechtstreeks op de
grond of in een ruwe houten bekisting die het
bed vormde. De bedden waren korter dan
onze bedden nu. De middeleeuwers hadden de gewoonte te slapen in een half
zittende houding.
WAK 96 (2017)

foto: Maria Pype

Toelichting over de vissershuizen (foto Maria Pype)

In het huis van de reder troffen we een
luxueuze replica aan van een koffer met
ingesneden gotische bogen, in het midden
een levensboom en langs weerszijden een
gebogen visblaasmotief.

Siska Lamsens en Chris Peene aan tafel van de rijke
reder. foto Jos Vanackere

Het tafelgerei bestond uit drinkglazen,
schalen, kommen en kruiken in uitheems
steengoed uit het Westerwald, Siegburg,
Raeren enzomeer. De replica’s aardewerk
zijn vervaardigd door John Hudson.
In het museum met de originele vondsten
Stenen kanonkogels uit de tweede helft van
de 15de eeuw:
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Links: de kleinere met name “ de vogelaars
“, gebruikt op de kanonnen op de boten
Rechts: de grotere genoemd “de culveren”
voor de grotere kanonnen van de kustverdediging.
Verder:
pelgrimsinsignes,
kralen
van
rozenkransen in barnsteen, git, been en glas.
Heiligenbeeldjes in witte pijpaarde: Sint
Adriaan, de heilige Maagd en moeder Anna,
Sint Cornelius en zo meer. Montuur van
brillen vervaardigd uit been.
Speelgoed: knikkers in gebakken klei,
speelkoten met ingekraste strepen om de
score aan te duiden, dobbelstenen.
Muzikale elementen: mondtrommen, waterfluitjes in aardewerk, snorrebotten.
Besluiten
De rijkdom van de meer behoeden, zoals de
reder of scheepseigenaar is af te lezen van
de bouwmaterialen, de voorzieningen als een
bakstenen latrine en ingevoerd voedsel en
specerijen. De enige gouden munt is
gevonden in de woning van de scheepseigenaar.
Raversyde was een voormalig dorp aan de
Belgische kust, nabij Oostende, waar sedert
1992 onderzoek werd gedaan naar het
verlaten (post) middeleeuwse vissersdorp
Walraversyde. Oorspronkelijk was dat
gebouwd op een eilandje voor de kust. De
oudste nederzetting dateert wellicht uit de
10de eeuw. In de 14de en 15de eeuw
verdwenen delen van het dorp in zee, waarna
het gebied met een dijk werd omgeven.
De bloeitijd van het dorp viel in de 15de eeuw.
Als gevolg van de godsdienstoorlogen in de
16de eeuw raakte het dorp in verval en tijdens
het Beleg van Oostende (1601-1604) werd
het definitief verlaten. Een groot deel van de
archeologische overblijfselen van het dorp is
sindsdien onaangetast gebleven.
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Deelnemers aan de V.O.B.o.W. excursie Raversyde 17.09.2017 foto Jos Vanackere
Ontbreken op de foto: Erna Claerhout, Veva Vercruysse en Christine Ramboer.
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Nog een drietal sfeerfoto’s van Chris Peene, waarvoor hartelijk dank.
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ARCHEO IN DE PERS

Samenstelling: Jozef Goderis met medewerking van Johan Buyse, Roland Coghe,
Hendrik Hameeuw en Jos Vanackere
Binnenland Antwerpen, Anzegem, Brugge, Brussel, Gent, Hoeke –Damme, Kemmel,
Wervik, Zeebrugge
Buitenland: Anghor Wat (Cambodja), Australië, Hadrianus wal (Gr. Brit.), Julias
(Israël), Oplontis (nabij Napels), Patagonië (Argentinië), Rome, Somerset (Gr.
Brit.), Utah, San Francisco

juli 2017
58. (mra, pvd) Moderne betonmakers kunnen
nog iets leren van de Romeinen.
Modern beton wordt aangevreten door de
zee. Romeins beton werd er integendeel
sterker van. Plinius de Oudere schreef het al
in zijn Naturalis Historia: “Ons beton is
onwrikbaar voor de golven en wordt elke dag
sterker en sterker”. Hij had gelijk. Die
stevigheid komt niet van de sterke stenen die
ze uit Egypte importeerden en ook niet van
het goede onderhoud. Hun geheim is de mix
van het beton: zeewater, kalk, vulkanische as
en vulkanische stenen.
Marie Jackson, een geologe van de
universiteit van Utah deelt mee in het vakblad
American Mineralogist: Doordat het zeewater
en het kalk over de jaren reageren met het
vulkanisch materiaal komen nieuwe mineralen vrij. Zo krijg je onder meer gekristalliseerd aluminium-tobermoriet. Dat is heel
zeldzaam in de natuur. Omdat de hoeveelheid tobermoriet steeds groeit, zorgen de
kristallen ervoor dat het beton eerder flexibel
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wordt, in plaats van dat het breekt onder de
druk van het water”.
Dat staat in een schril contrast met een
moderne betonmix. Want heel wat beton dat
in aanraking komt met zeewater, is na een
korte tijd al aan vervanging toe.
Nele De Belle, betonspecialiste UGent werkt
al lang aan beton met vliegas (afval van
steenkoolcentrales). Dat is nauw verwant aan
de vulkanische as van de Romeinen. Het
zorgt ervoor dat scheurtjes, ontstaan in het
beton, zichzelf weer opvullen.
dS vr. 07.07.2017 D6.
59. (red) Precolumbiaanse collectie Mexican
Museum is vals.
In 2012 werd het Mexican museum van San
Francisco, een initiatief van de Mexicaanse
gemeenschap uit de stad, opgenomen in de
groep rond het prestigieuze Smithsonian.
Van de 2000 precolumbiaanse stukken waren
er 1917 vals of niet goed genoeg om in een
museum op te nemen. Het Mexican Museum
zegt dat vervalsing een probleem is bij
precolumbiaanse kunst, maar is gerust in de
kwaliteit van zijn collecties met latere kunst.
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De stukken die niet voldeden, worden
weggegeven aan geïnteresseerden.
dS woe. 12.07.2017 D3.
60.
Vanwildemeersch
N.:
Vlaamse
baggerindustrie begon met keien. UGent
vindt sporen van eerste multinational in
Brugge.
Wetenschappers van de UGent onderzochten met onverwachte resultaten, kleurrijke
stenen in de verdwenen middeleeuwse zeehavens.
In een kerkmuur, of tussen een tuinpad, of
boven geploegd op een akker ontdek je soms:
kleurrijke, gladde keien. Vreemd, de bodem
bevat hier helemaal geen natuursteen. En al
zeker geen roze graniet of blinkend zwarte
amfiboriet.
“Dit zijn ballastkeien uit middeleeuwse
vrachtschepen” legt archeoloog Wim De
Clercq uit. “ Zo’n lading stokvis uit Noorwegen
– gedroogde kabeljauw – woog niet veel.
Stenen in het ruim gaven dan extra stabiliteit.
“Scheepsballast is lang veronachtzaamd door
onderzoekers” zegt prof. Wim de Clercq.
“Onterecht. Ook keien kunnen helpen om
middeleeuwse handelsnetwerken te ontrafelen”.
Hij ging op zoek na ballaststenen in het
Zwinlandschap, samen met de andere leden
van een multidisciplinair team van de UGent
dat verslag uitbracht in het European Journal
of Archaeology. Alleen al in Hoeke doken
duizenden exotische keien op. “Ze blijken
ongeveer even groot: dus door mensenhanden geselecteerd. Ze zijn glad en
afgerond doordat ze lang in stromend water
lagen. Hun mineralogische samenstelling
verraadde de afkomst: de keienstranden aan
de Oostzee”.
En laat dat net het kerngebied zijn van de
Hanze, de samenwerking van Noord-Duitse
handelaars die uitgroeide tot een commerciële supermacht, met kantoren van
Londen tot Novgorod. De eerste multinational, zeg maar. De archeologen vonden
ook Noorse slijpstenen en opvallend veel
Duitse keramiek.
Als hun ballast in Hoeke achterbleef, hoe
geraakten de koggen dan heelhuids terug?
Italiaanse wijn of Vlaams laken wogen als
retourvracht heel wat zwaarder dan stokvis.
Nog zwaarder was zand.
In de middeleeuwse haven van de Duitse
Hanzestad Wismar vond men enkele jaren
WAK 96 (2017)

terug een grote afzetting kalkrijk zand. Ideaal
voor mortel, maar zeldzaam in het Balticum.
Schelpenresten wezen toen op een verre
oorsprong: de Vlaams-Zeelandse kust.
Ballastzand was handelswaar geworden. dS
vr. 14.07.2017 D7.

St. Kwintenskerk Damme In de muur roze graniet en
zwart amfiboliet

61. Van Dooren P.: Aboriginals al 65.000 jaar
“ginderonder”.
Tot nu toe dacht men dat de eerste mens een
goede 50.000 jaar geleden voet aan wal zette
“down under” in Australië. Liefst dat 10.000
ouder dateren.
De moderne mens, Homo sapiens, bestaat
al ±200.000 jaar en het geslacht Homo al
twee miljoen jaar. Reken je ook de
aapmensen mee (Austalopithecus), dan mag
je er nog twee miljoen jaar bijtellen. Met
andere woorden: bijna de gehele geschiedenis van de mens lag Australië leeg.
Het is zowat de laatste plek op aarde waar de
mens voet aan land heeft gezet.
De oudste sporen van mensen in Australië
werden in de jaren 70 gevonden in de grot
van Madjedbebe. Ze waren uiterst moeilijk te
dateren, al was het maar omdat de C14mehode slechts berouwbaar is tot zo’n
45.000jaar. Het gemiddelde van de dateringen kwam ergens op 55.000 jaar uit, met
een marge van 5000 jaar aan beide kanten.
De Australische archeoloog Chris Clarkson
en zijn team gingen opnieuw graven. Dit
leverde hen 11.000 nieuwe voorwerpen op.
(Rapport in Nature van do. 20.07.2017).
Stenen werktuigen zijn niet altijd scherp te
dateren, maar de gesteentelagen waarin ze
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zich bevinden vaak wel. Maar dan ben je best
zeker dat de voorwerpen al die millennia zijn
blijven liggen waar ze oorspronkelijk lagen,
onverstoord
door
mensen,
mollen,
overstromingen, of verschuivingen in de
grond. Dat garanderen de vorsers en ze zijn
gerust omdat de dateringen ouder worden
naarmate ze dieper graven. Bovendien is er
nu “optisch gestimuleerde luminescentie”
waarmee ook steen gedateerd kan worden.
Geslepen bijlen
De oudste voorwerpen die de archeologen
vonden zijn bijlen en wetstenen die 65.000
jaar oud zijn. Het zijn de oudste met een
wetsteen geslepen bijlen er wereld. Ook de
maalstenen voor graan horen tot de oudste
ter wereld. In alle lagen werden grote
hoeveelheden
fijn
gewreven
oker
aangetroffen, een pigment dat in de rotskunst
wordt gebruikt, ook schilfers mica, die
schittering geven aan de verf.
Extra interessant is eveneens dat de nieuwe
datering de aankomst legt van de Aboriginals
duizenden jaren vóór het uitsterven van de
Australische megafauna.
dS do 20 en vr.21.07.2017 dS wetenschap.
62. Dewagenaere J. & Pattyn Th.:
Archeologen stuiten op vier pottenbakkersovens uit Romeinse tijd in Duivenstraat te Wervik. “Deze vondst is uniek in
Vlaanderen”.
In de Duivenstraat te Wervik, waar vroeger
onder andere de gebouwen van het
Volksbelang stonden, werden vier Gallo Romeinse pottenbakkersovens opgegraven,
uniek in Vlaanderen. Steven Masil,
cultuurbeleidscoördinator van de stad Wervik:
“ Niet alleen de ovens zelf, maar het feit dat
er vier in een straal van minder dan 20m
gevonden werden, is opmerkelijk. Dit had
niemand verwacht.
Er werd ook middeleeuws materiaal opgegraven en heel wat aardewerk gevonden.
Deze vondst toont aan dat Wervik niet
zomaar een Romeins tentenkamp was, maar
een echte nederzetting, waar dagelijks leven
was.
De vier pottenbakkersovens wijzen op de
aanwezigheid van ambacht. Monument
Vandekerckhove bekijkt nu of ze alle vier van
dezelfde periode dateren. “Als dat het geval
is, kunnen we spreken van een klein fabriekje.
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Er zijn ook structuren van een loods
gevonden. Er werden dus op grote schaal
potten gebakken.
De ovens kunnen niet worden bewaard. Op
deze plaats worden 32 appartementen
gebouwd.
De opgravingen gebeurden in het kader van
de bouw van residentie ’t Gildenhof.
“De stenen zijn ook zodanig broos dat als we
er eentje weghalen de hele constructie uiteen
valt. De archeologen maakten een 3D-model
en namen foto’s om alles zo goed mogelijk te
reconstrueren. Zo raakt niet alles verloren”
aldus Steven Masil. Nog tot begin 2018 zullen
de archeologen de vondsten dateren met
behulp van C14 koolstofdatering.
HNB ma. 31.07.2017 p3 en dS ma.
31.07.2017 p.23

Opgravingen in Wervik: vier Gallo-Romeinse
pottenbakkersovens

Wervik een van de 4 pottenbakkersovens
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63. (tlb) Archeologen vinden oud standbeeld
nabij Angkor Wat.
Cambodjaanse archeologen hebben bij
opgravingen dicht bij de toeristische trekpleister Angor Wat (Cambodja) een twee
meter groot standbeeld bloot gelegd. Het is
vermoedelijk tussen de 600 en 1100 jaar oud.
Met behulp van een lichtradar legden ze in
juni jl. onder de jungle al sporen bloot van
oude steden. Eind juli vonden ze op 40cm
diepte een immens zandstenen standbeeld.
De archeologen denken dat het beeld allicht
waakte over het ziekenhuis van de oude
hoofdstad van het Khmer-rijk.
HNB woe. 02.08.2017 p.15

god van het dierlijk instinct. Vienne is bekend
voor zijn Romeins theater en Romeinse
tempel. Op de plaats waar de overblijfselen
zijn gevonden, werd de bouw van een
woonwijk gepland. The Guardian /afp woe.
02.08.2017

Vienne, Romeinse mozaïeken

65. Malaise, P.: Gemeente legt oude trap van
Duits kerkhof bloot.
De gemeente Anzegem heeft de oude
toegangstrap van het vroegere Duits kerkhof
in de Landergemstraat blootgelegd. Er komt
een herdenkingsplaats.

Zandstenen standbeeld gevonden in Angor Wat
(Cambodja)

64. (jvt) Archeologen leggen “klein Pompei”
bloot in Frankrijk.
“Een uitzonderlijke vondst”. Zo beschrijft het
Franse ministerie van Cultuur de Romeinse
overblijfselen die in de buurt van Lyon zijn
gevonden. Franse archeologen hebben een
Romeinse site gevonden in de buitenwijken
van de stad Vienne, met goedbewaarde
overblijfselen van huizen en openbare
gebouwen.
“We hebben ongelooflijk veel geluk” zegt
archeoloog Benjamin Clement.“ Dit is
ongetwijfeld de meest opmerkelijke opgraving
van een Romeinse site in de laatste 40 of 50
jaar”.
Hij spreekt van een “klein Pompeii” in Vienne,
verwijzend naar de Romeinse stad in Italië die
onder de as van een vulkaanuitbarsting goed
bewaard is gebleven.
Op de site zijn onder meer mozaïeken
gevonden. Een daarvan beeldt de muze
Thaleia af die ontvoerd wordt door Pan, de
WAK 96 (2017)

De trap aan de vroegere Duitse begraafplaats te
Anzegem wordt hersteld.
Het gebouwtje bovenaan op de foto wordt afgebroken.
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In mei 2017 kocht de gemeente Anzegem de
heuvel waar vroeger een Duits soldatenkerkhof lag. In de Landergemstraat werd na
de oorlog het Duits kerkhof Ehrenfriedhof n°
108 ingericht. Rond 1925 lagen er 486
graven. In 1955 werd de begraafplaats
ontmanteld en werden de overledenen
overgebracht naar Menen of Langemark.
Uiteindelijk blijkt dat het overgrote deel van de
trap bewaard is. De gemeente zal de trap
helemaal bloot leggen en veiliger maken. Er
komen bloemenzones met onder meer
papavers, het symbool van de Grote Oorlog.
Naast het kunstwerk dat er al staat, zullen er
nog bijkomende beelden geplaatst worden.
HNB do. 03.08.2017 p.3
66. (afp) Archeologen denken geboorteplaats
apostel Petrus te hebben gevonden.
Israëlische en Amerikaanse archeologen
denken de geboorteplek van de apostel
Petrus te hebben gevonden, aan de rand van
het meer van Tiberias, in het noorden van
Israël. Ze legden er ruïnes bloot waarvan ze
vermoeden dat ze van het Romeinse plaatsje
Julias zijn.
Julias werd volgens de Romeins - Joodse
geschiedschrijver Flavius Josephus rond het
jaar 30 gebouwd op de ruïnes van Betsaïda.
Dat vissersdorp, aan de noordzijde van het
meer van Tiberias, was volgens de
evangelisten de plek waar behalve Simon
Petrus ook nog twee andere apostelen
werden geboren en opgroeiden: Petrus’ broer
Andreas en Filippus.
Archeologen zoeken al geruime tijd naar de
historische plaats Julias en hadden daarvoor
drie verschillende sites voor ogen. De
Israëlisch - Amerikaanse onderzoekers
legden de eerste site bloot en bestempelde
die als “valabele kandidaat”. Maar na de
opgravingen aan de tweede site – enkele
kilometers verderop, moesten ze hun
inschatting bijstellen.
“Op de tweede site hebben we fragmenten
van aardewerk, muntstukken en de
overblijfselen van een openbaar bad
opgegraven, wat erop wijst dat het niet om
een klein dorpje ging, maar wel om een plaats
die met Julias overeen zou kunnen komen ”
zegt archeoloog Mordehaï Aviam van het
Kenneret College, een universiteit aan het
meer van Tiberias. “Op basis van de
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bevindingen, denken we dat de kans groot is
dat de site gevestigd is op de plek van
Betsaïda”.
Aviam hoopt verdere opgravingen te kunnen
doen om ook de overblijfselen uit de Joodse
periode te bereiken, zodat hij de hypothese
kan bevestigen.
Bron: Belga, mededeling door Roland Coghe
ma. 07.08.2017.

67. Ferrara Antonio, Een fetus en twee dames
onder de slachtoffers bij de uitbarsting van de
Vesuvius.
De twee dames hadden tijdens de uitbarsting
van de Vesuvius in augustus 79 na Chr. hun
toevlucht gezocht in het huis van Lucius
Crassius Tertius, aan de golf van Napels in
Oplontis, een suburbs van Pompeïi. Een
fetus van 36 weken in de buikholte van het
skelet van een van die twee dames, werd er
aangetroffen. De zwangerschap was bijna
voldragen en het “bijna kind” stierf dus voor
het geboren werd.

Skeletresten van een fetus en andere 36 individuen in
het huis van Oplontis (nabij Pompeï)

De Amerikaanse archeologen (van de
universiteiten Michigan, West Florida en Zuid
Carolina) werken samen in de regio Pompeïi.
Hun opgravingen en de onderzoeken
brachten interessante gegevens aan het licht
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wat betreft de Romeinse levenswijze en
voeding.
Opvallend was bij het onderzoek van de
tanden, die er slecht aan toe waren, veel
cariës en veel dentale erosie werd
vastgesteld. Bij kinderen en adolescenten
zou dit kunnen wijzen op een erfelijke ziekte
of honger.
In het huis van Oplontis, althans volgens de
analyse, werden legamenten van familieleden onder de skeletten ontdekt.
Vrije en verkorte vertaling door Roland
Coghe. La Republica di. 08.08.2017
68. Pattyn T.: Kemmelberg zit vol
prehistorische schatten.
Stefaan Decrock, cultuurambtenaar vond
silexsteen in een bietenveld.
In de Westhoek vind je vooral oorlogsmunitie
in de grond. Maar rond de Kemmelberg
halen de bewoners ook veel voorwerpen uit
de prehistorie boven. De gemeente
Heuvelland wil een tentoonstelling van
privécollecties organiseren. De vondsten
worden na 2018 tentoongesteld.
S. Decrock: “We hebben al educatieve koffers
voor scholen samengesteld met verzamelingen van inwoners. Wat daar zeker
niet zal ontbreken, zijn de kies en een stukje
dijbeen en een deel van een slagtand van een
mammoet, ontdekt in de buurgemeente
Ploegsteert. Die vondsten zijn zo’n 30.000
jaar oud.”.
dS. woe. 09.08.2017

We verwijzen hier naar West-Vlaamse
Archaeologica 1987 Monografieên III en 30
jaar archeologie in West-Vllaanderen, WA 1920, p.29-43.
En vergeten we het werk van Robert Putman
en Marc Soenen niet met publicatie o.m.
In de steigers (uitgave Prov. WestVlaanderen jaargang 2012 nr 2 p.60-69)

69. Van Dooren P., De grootste dino aller
tijden.
Het betreft de grootste dino die ooit werd
gevonden – en volgens de ontdekkers ook de
grootste die ooit gevonden zal worden. En nu
heeft hij ook een naam: Patagotitan
mayorum.

Dijbeen van patagotitan met mensje
Mario Dehollander vond o.m. pijlpunten van silex

N.v.d.r. Prof em . André Van Doorselaer wijst
erop Thijs Pattyn, steller van dit artikel in dS
en Stefaan Decrock, cultuurambtenaar dat
het opgravingswerk van V.O.B.o.W. op de
Kemmelberg in dit krantenartikel volledig
wordt verzwegen.
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Het begon in 2013 toen een oude
schaapherder in Patagonië (Argentinië) een
stuk fossiel bot uit een rots zag steken. Zijn
baas verwittigde meteen de plaatselijke
paleontologen.
Het eerste bot dat vrijgemaakt werd, was een
dijbeen. Een van de opgravers ging ernaast
liggen voor de foto, en het bot was beduidend
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groter dan hij. Al snel was duidelijk dat het om
een sauropode moest gaan, de groep van de
langnekken met een even lange staart, om de
mastodont in evenwicht te houden.
Patagotitan was 69 ton zwaar en 40m groot,
wat overeenkomt met 14 olifanten of een
gebouw van zeven verdiepingen.
dS vr. 11.08.2017 p. D7
70. Van Dooren P.: Oude Britten waren
kannibalen.
15.000 jaar geleden was een grot in
Somerset bewoond door menseneters. Al
aten ze mensenvlees eerder als ritueel dan
omdat ze het lekker vonden.
Dat de botten sporen van kannibalisme
dragen, geven Silvia Bello en collega’s mee:
Bello identificeerde de jongste zes jaar de
resten van ten minste zes mensen uit de grot
(een kleuter, twee tieners, twee volwassenen
en een oudere), allemaal met sporen van het
verwijderen van ledematen, scalpering en /of
ontvlezing. De schedels werden bijgewerkt tot
kommen. Op het bot zijn snijsporen te zien,
bijtsporen van mensentanden en aan één
kant ook zigzagkrassen. dS vr. 11.08.2017 p
D6.

Op het bot zijn zigzagkrassen te zien.

71. (aft) Grafresten en munt met Marcus
Aurelius.
Bij opgravingen tussen de spoorweg en de
Roeselaarseweg in Torhout is een Romeinse
munt met de afbeelding van keizer Marcus
Aurelius naar boven gekomen. Sinds het
najaar van 2016 voeren archeologen van
Raakvlak er een onderzoek uit, in opdracht
van de West-Vlaamse Intercommunale, die er
samen met de stad Torhout een
bedrijvensite wil ontwikkelen.
“We hebben een grafveldje uit de Romeinse
periode blootgelegd” zegt Frederik Roelens
van
Raakvlak.”
Daarin
lagen
vier
brandrestengraven. In de Romeinse periode
was het in onze streken gebruikelijk om
overledenen op een brandstapel te cremeren,
waarna de asresten in een kuil werden
geplaatst. Dergelijke graven waren soms
voorzien van grafgiften. De graven konden
nog niet exact gedateerd worden, maar
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hoorden wellicht bij dezelfde gemeenschap
die rondom Torhout woonde.
Tijdens de opgravingen vond Sammy
Fraeyman, vrijwilliger bij de Geschied – en
Heemkundige kring Houtland, ook een
Romeinse munt met afbeelding van keizer
Marcus Aurelius. De munt werd geslagen
tussen december 167 en december 168.
dS. we. 12-13.08.2017.
72. De Koeijer G.: Nieuwe opgraving in
Dalfsen (Zwolle).
In 2015 werd bij Dalfsen (N) een grafveld van
de Hunebedbouwers gevonden. Een unieke
vondst voor Europa. Eveneens werd er een
rijk vroeg middeleeuws grafveld gevonden
met onder andere de spectaculaire bijgiften
van een koningspaar. Deze bijzondere
vondsten samen worden “de Schat van
Dalfsen” genoemd.
De opgraving is live te volgen op
http://www.schatvandalfsen.nl . NOS journaal
ma.14.08.2017. Mededeling Roland Coghe.
73. (pvd) Een dino als tank.
In 2011 zag een bediener van een
graafmachine in een Canadese mijn iets
raars.
Het
fossiel
ging
naar
het
paleontologisch museum in de buurt, het
Royal Tyrrell. Pas nu kreeg de dino de naam:
Borealopelta markmitchelli. Dat vergde wat
tijd, maar het was dan ook een speciaal geval,
meldden de vorsers in Current Biology.
Vooreerst was het beest anderhalve ton
zwaar en bijna zes meter lang. Het was ver in
zee terecht gekomen.
Ten tweede had technicus Marc Mitchell 7000
uur nodig om er al het gesteente af te bikken.
De dino werd dan ook naar zijn naam
genoemd.
Ten derde was de huid van het dier bewaard,
wat heel zeldzaam is. Dat liet de
onderzoekers besluiten dat hij gepantserd
was als een tank. Bovendien konden de
speurders de pigmenten in zijn pantserplaten
analyseren. Hij was roodbruin en boven
donkerder dan onderaan, een typisch
camouflagepatroon ook op vandaag eigen
aan veel kleine prooidieren. Dat patroon
brengt roofdieren in verwarring, omdat een
viervoeter in het licht van de zon, een bleke
rug en een donkere buik dient te hebben, en
niet andersom.
dS ma. 14.08.2017 D6.
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74. (poj), Fossielen-kerkhof voor de
Belgische kust
Tijdens de laatste ijstijd, 45.000 jaar geleden,
leefden er walrussen voor de Belgische kust.
Dat, en nog veel meer, blijkt uit de ontdekking
van een uniek fossielenkerkhof voor de kust
van Zeebrugge, langs de vaargeul “Het
Scheur”. De vondst van zowel mannetjes,
wijfjes als jonge dieren wijst erop dat de
kolossen hier een heuse kolonie hebben
gevormd: de meest zuidelijke ter wereld,
zelfs.
Vier restanten van een walrus,

De ontdekking gebeurde door de Vlaamse en
Nederlandse wetenschappers aan boord van
de RV Simon Stevin, een onderzoeksschip
van het Vlaams Instituut voor de Zee. Het
onderzoek kwam na de eerdere “toevallige”
vondsten in het Belgische deel van de
Westerscheldemonding tijdens de afgelopen
25 jaar.
Het VLIZ heeft het over een hoogst
merkwaardige ontdekking. Behalve de
walrussen doken ook minstens tien wervels
van oerwalvissen op: tot 15m lange jagers die
40 miljoen jaar geleden onze zeeën onveilig
maakten. De ongebruikelijke grootte van de
gevonden wervels zou zelfs wijzen op een
nooit eerder ontdekte soort.
De
onderzoekers
ontdekten
ook
botfragmenten van een wild paard, een oeros
of steppewisent (een soort bizon) en een ree.
“Het Scheur voor Zeebrugge” is een
bijzondere site, wegens de opeenvolging van
oude bodemlagen van diverse leeftijd net
onder de zeebodem.
dS vr. 18.08.2017 p.8.

Van de onderkaak (rechtonder), opperarmbeen
(midden) en schedel (links en rechtsboven)

75. thinkstock: Antwerpen en Brussel één tot
twee
eeuwen
ouder
dan
verwacht
Onderzoekers van de VUB en ULB hebben
meer details ontdekt over het ontstaan van de
stad Antwerpen en Brussel. Via microscopisch bodemonderzoek vonden ze sporen
van landbouw uit de vijfde, zesde of zevende
eeuw waardoor de steden ineens een tot twee
eeuwen ouder worden geschat.
Onderzoekers Barbora Wouters (VUB) en
Yannick Devos (ULB) hebben elk enkele
eeuwen toegevoegd aan het verhaal van de
stadsontwikkeling van Antwerpen en Brussel.
Ze deden dat niet op de klassieke
archeologische manier - met schop, truweel
en borstel - maar door microscopisch onderzoek.
Zwarte laag
Wouters onderzocht de oudste zwarte laag in
Antwerpen op twee verschillende plekken
aan de 'Burg'. Dat is de plaats waar
Antwerpen zou zijn ontstaan. Zwarte lagen
zijn donkere bodemniveaus, die in de oudste
overblijfselen van nogal wat steden worden
aangetroffen.
'Historische bronnen vermelden Antwerpen al
in de zevende eeuw. Het is wachten op de
Ottoonse tijd eer we van een stad kunnen
spreken'
Antwerpen

Fossielenkerkhof Zeebrugge
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Barbora Wouters, onderzoekster (VUB)
"Historische bronnen vermelden Antwerpen
al in de zevende eeuw, maar veel concrete
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sporen van enige activiteit waren er niet te
vinden", zegt Wouters. "Het is wachten op de
Ottoonse tijd eer we van een stad kunnen
spreken. De eerste goed gedateerde houten
gebouwen van het prille Antwerpen, waarvan
de resten eerder werden opgegraven,
dateren uit de tiende eeuw." "Antwerpen was
een vikingnederzetting" Wouters heeft
argumenten om te denken dat het vroegmiddeleeuwse Antwerpen een vikingnederzetting was. "Vooreerst is er de typische
D-vorm van de nederzetting. Voorts bestaan
er nogal wat geschreven bronnen waarin de
term 'Scheldevikingen' opduikt. Ten slotte
wordt Antwerpen meer dan een eeuw lang
nergens nog in de plaatselijke teksten
vermeld, alsof het doodgezwegen werd en
het zeker niet onder een of ander lokaal
bestuur viel."

Brussel
'In Brussel zien we in de oudste lagen vooral
landbouw en veeteelt, wat wijst op het sterke
rurale karakter. De landbouwactiviteit verdwijnt van zodra de eerste omwalling wordt
gebouwd'
Yannick Devos, onderzoeker (ULB): Brussel
ook ouder.
In Brussel werd gelijkaardig onderzoek
gedaan
door
Yannick
Devos,
op
verschillende plekken binnen de eerste
omwalling, die gedateerd wordt ergens in de
dertiende eeuw. Voor de dertiende eeuw was
er al wel veel activiteit op de plek. "Ook in
Brussel zien we in de oudste lagen vooral
landbouw en veeteelt, wat wijst op het sterke
rurale karakter. De landbouwactiviteit
verdwijnt van zodra de eerste omwalling
wordt gebouwd", zegt Devos.

164

Bron: eigen berichtgeving. Roland
Coghe.17.08.2017
76. (pvd) Hannibals dood was Romes brood.
Regionale macht Rome werd wereldrijk.
Eenmaal de Romeinen als opkomende
wereldmacht Carthago hadden verslagen,
stond niets hun opgang nog in de weg.
Dat weten historici al lang, maar nu blijkt het
ook uit de Romeinse munten. Eenmaal het
Spaanse zilver binnenstroomde, ging het
zilvergehalte van de munten met sprongen
omhoog.
dS vr. 25.08.2017 D7
77. Van Dooren P., Slimmerdeslim
Stokken met een scherpe punt zijn prima als
speren, pieken en pijlen, maar als we nu eens
zo’n scherf vuursteen met een glasscherpe
rand op die punt zouden bevestigen – je ziet
het die neanderthaler denken …
De truc zit natuurlijk in het bevestigen.
Vastbinden met een stuk pees is
gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker
omdat zo’n stenen artefact inderdaad
verrassend scherp is. Lijmen dus maar…
Gelukkig is er teer. Archeologen vinden volop
wapens –of toch het niet vergane deel ervan
–die met teer gelijmd zijn. Al ten minste
200.000 jaar gebruiken onze voorouders teer.
Archeologen melden nu in Scientific Reports
dat ze de oplossing gevonden hebben:
begraaf een rol berkenbast in een putje vol
hete as, en de bast blijft voldoende heel om
het groeiende plasje teer op te vangen,
genoeg voor een speer.
dS di. 05.09.2017.
78. Alsteens L.: Er zit een Syriër in velen van
ons.
Karin Bols gaat 54.000 jaar terug in haar
familiegeschiedenis. Zo duikt ze in het
verleden van alle Europeanen. En ze schetst
een accuraat beeld van onze voorouders.
Langs moeders zijde een “jager” – de eerste
bevolking van Europa – langs vaders zijde
een “landbouwer” – migranten uit het MiddenOosten wier beschaving het einde van de
jagers betekende.
Het boek van Karin Bols helpt om het groter
geheel te zien, om neanderthalers, grotkunstenaars, de eerste boeren, zeevaarders,
paardentemmers, vikingen en ijsman Ötzi
een plaats te geven in ons gemeenschappelijk verleden.
WAK 96 (2017)

“Mijn Europese familie. De laatste 54.000
jaren. Vertaald door Bertie van der Meij.
Athenaeum - Polak & Van Gennep, 456 blz. €
24,99 (e-boek € 14,99). dS vr. 08.09.2017 L5.
79. Hendryckx M., Hoe reisde dat kolossale
vat 1.800 km ver over land? Of kwam de vaas
van Vix over zee en via de Rhône naar het
noorden?
In het noorden van Bourgondië is men al
sinds de jaren 40 op zoek naar Keltische
resten.

Begin 1953 vermoedt men aan de hand van
een concentratie steenslag dat er zich in de
buurt van het dorpje Vix een grafkamer
bevindt
waarvan
de
bovenliggende
grafheuvel reeds lang is afgegraven. Op 8
januari sneeuwt het. Niettegenstaande het
barre weer wordt verder gezocht. Naar de
avond toe houden twee van de drie gravers
het voor bekeken. Maurice Moisson, de
ongeletterde visionair van de groep, doet
verder. In de eerste duisternis haalt hij iets
boven dat naar zijn gevoel een bronzen
paardenzadel is. Het is een van de twee
handvatten van wat later de geschiedenis zal
ingaan als de vaas van Vix. De vaas is een
bronzen krater of mengvat dat als gift werd
bijgezet in het graf van een Keltische prinses
of priesteres die niet ouder werd dan 30 jaar.
Gezien de rijkdommen in het graf moet de
vrouw van aanzien zijn geweest. Bij haar
schedel vindt men een 480 gram wegende
gouden diadeem die vermoedelijk haar hoofd
als kroon omsloot. Het strak vormgegeven en
aan de uiteinden minutieus bewerkte juweel
is van een tijdloze gaafheid. Het uitbundig
versierde mengvat is in een Griekse kolonie
in Zuid - Italië gemaakt. Het ding is
vermoedelijk nooit gebruikt. Het was een
WAK 96 (2017)

siervoorwerp dat hoorde bij de status van de
dode. Wijn werd 500 jaar vóór Chr. in Noord
– Europa niet verbouwd. Het was een
exclusief luxeproduct uit het mediterrane
gebied dat voor consumptie met water moest
worden aangelengd.
De vaas van Vix imponeert. Dwingt tot
nederigheid. Niet alleen haar schoonheid en
grootte, ook de tocht die ze 2.500 jaar
geleden maakte, verbluft. Komt daarbij het
raadsel van de prinses. Was ze alleen
gevreesd of ook graag gezien?
dS weekblad 09.09.2017 p.58.
80. X.: In de Noordzee is een wrak gevonden
van een Duitse duikboot uit W.O.I. Wellicht
zijn de lichamen van de bemanningsleden
nog aan boord.
In de nabijheid van Oostende is een unieke
vondst gedaan uit W.O.I. Het betreft een
Duitse duikboot met een lengte van 27m en
een breedte van 6m. De duikboot is haast
helemaal intact. Die mededeling gebeurde
door de gouverneur van West-Vlaanderen
Carl Decaluwé en onderwater archeoloog
Tomas Termote. Het is de elfde onderzeeër
die in onze wateren is gevonden en dit is
volgens wetenschappers het best bewaarde
exemplaar. De duikboot is gevonden op een
diepte van + 30m. Om avonturiers op afstand
te houden, wordt de exacte locatie niet
bekend gemaakt.
In zo’n duikboot zaten doorgaans 22
bemanningsleden en een commandant.
Wetenschappers gaan ervan uit dat de
lichamen van de 23 bemanningsleden nog
aan boord zijn. Alle luiken zijn nog gesloten.
Dat wijst er enerzijds op dat het wrak nog niet
eerder werd ontdekt en anderzijds toont het
aan dat de 23 bemanningsleden nog in het
wrak aanwezig zijn. Om welk type duikboot
het precies gaat, is nog onduidelijk. Alles wijst
erop dat het om een UBII - duikboot gaat.
Maar het kan eveneens om een UB-27, of een
UB 29 of een UB 32 gaan. De Flandern
Flotille bestond uit 19 gelijke duikboten
waarvan er 15 gezonken zijn. Er wordt
binnenkort gezocht naar bevestiging.
Ondertussen zijn de lijsten van de
bemanningsleden opgevraagd om de namen
van 23 vermisten te kunnen kennen. Dat
gebeurde nog nooit bij een dergelijke vondst
in de Noordzee.
Hoe de duikboot is gezonken, is nog niet
duidelijk. Maar de schade aan de boeg wijst
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erop dat een ontploffing van een contactmijn
aan de bovenzijde van de duikboot aan de
oorzaak kan liggen.
dS 19.09.2017 en HNB 19.09.2017.

tekening Duitse duikboot W.O.I

81. (thv) Steentje zet hemel in vuur en vlam.
Meteoor op 120 km hoogte.
In realiteit ging het om een steentje van
hooguit enkele centimeters groot. Het
fenomeen doet zich bij ons een paar keer per
jaar voor, maar nu zaten werkelijk alle
omstandigheden mee om het ook effectief te
zien. dS we. 23-24.09.2017 p.5
82. Carpineti A., Oude papyrus onthult hoe de
grote piramide van Giza gebouwd werd.
Een team van Frans-Egyptische archeologen
ontdekten onder de documenten die tijdens
de laatste zes jaren opdoken, het dagboek
van Merer, een officieel document met allerlei
constructiegegevens van de Grote Piramide.
De documenten waren meer dan 4.500 jaren
oud. Ze geven een kijk in het Egyptische
leven onder farao Khufu en over de
verantwoordelijke persoon van de bouw.
De grote piramide van Giza is één van de
zeven wonderen uit de Oudheid en is het
laatst intact gebleven gebouw. Voor de bouw
van de piramide waren 20 jaren nodig. Ze
werd voltooid in 2560 vóór Chr. De piramide
is 139m hoog, gebouwd met kalksteen uit
Tora en granietsteen uit Aswan, 800 km
vandaan, in zuidelijke richting.
Hoe die enorme blokstenen die elk 2,5 ton
wegen naar deze site getransporteerd
werden, bleef lange tijd een mysterie… tot
genoemde papyrusrol werd ontdekt.
Merer beschrijft hoe de kalkstenen vanuit
Tora op de boten werden geplaatst waarvan
één aan de voet van de piramide ontdekt
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werd. De grote blokken werden eerst via de
Nijl vervoerd en dan via een systeem van
gemaakte kanalen, zo dicht mogelijk bij de
bouwplaats van de piramide gebracht. Dan
rolden deze stenen over speciale transportbanden. Hetzelfde type van boten werden
voor het vervoer van de granietstenen uit
Aswan gebruikt.
De onderzoekers stelden ook vast dat de
haven van Wadi al-jarf een belangrijke rol
speelde. Daar werden instrumenten gemaakt
om stenen te verzagen. Via deze haven
verliep het transport van de smalle zee naar
Giza.
Volgens de Egyptische minister van Oudheid
Zahi Hawass is deze ontdekking in Egypte de
grootste vondst van de 21ste eeuw.
De ongelooflijke structuur fascineerde de
experten maar nu hebben we een beter beeld
gekregen hoe dit bouwwerk tot stand kwam.
The Guardian. 25.09.2017 vertaling R.F.
Coghe.
Aanvullende info bij het gelijkaardig artikel
170.000 ton kalkstenen aangevoerd.
De boten waren met houten balken gemaakt
die met touwen waren verbonden. Merer: de
verantwoordelijke man had een ploeg van 40
arbeiders. Farao Khufu: in het Grieks
Cheope. De teruggevonden boot was een
ceremonie-boot die het lijk van de farao naar
de grafkamer in de piramide moest
overbrengen. De structuur van deze boot was
dezelfde als die van de granieten transportboten. Een groep archeologen maken
een plan van de interne structuur van deze
grote piramide aan de hand van scanonderzoek. Zo hebben ze ontdekt dat er in de
constructie een reeks wensen verborgen
zitten. De verborgen camera’s laten dus het
mysterie verder bestaan.
La Republica 25.09.2017 vertaling R.F.
Coghe.
83. Hosten H., Duiken naar tien wrakken in
onze Noordzee.
De bijna intacte Duitse onderzeeër uit W.O.I.
(zie hierboven nr 79) is niet het enige wrak dat
voor onze kust te vinden is. In de Noordzee
zijn er al zo’n 300 ontdekt en in kaart
gebracht. Tomas Termote, de duiker en
onderwater - archeoloog die de Duitse UB-II
ontdekte, neemt ons mee naar tien
opmerkelijke wrakken voor onze kust.
WAK 96 (2017)

1. West-Hinder, gezonken in 1912
2. HMS Wakeful, gezonken in 1940
3. ’t Vliegend Hart, gezonken in 1735
4. Buiten Ratel –wrak gezonken in 1740-1750
5. Houten zeilschip, gezonken midden 19de
eeuw.
6. SS Kimore, gezonken in 1906
7. Duikboot U-11 SM, gezonken in 1914
8. HMS Briljant, gezonken in 1918
9. Heinkel 111, noodlanding in 1941
10. Zeebrugge-wrak, gezonken in de vroege
16de eeuw.
Krant van West-Vlaanderen, De Weekbode
vr. 29.09.2017 IZO 8/4 In dit artikel wordt elk
van de wrakken kort beschreven en
gesitueerd
op
een kaart
van
de
Noordzeekust.

Karabayram tot de Turkse krant Hurriyet. “
We gaan ondergronds zoeken en wellicht
vinden we het onaangetaste lichaam van Sint
Nicolaas”.
Over het leven en sterven van de heilige man
gaan verschillende verhalen. Volgens de
legende hebben vissers het lichaam van de
goedheilige man naar Italië gebracht. Zowel
in Bari als Venetië in Italië zouden
overblijfselen van Sint Nicolaas begraven
liggen. Maar het Turkse onderzoekteam
denkt dat destijds het verkeerde lichaam is
gestolen. “ Als we resultaten bereiken, dan is
dat een enorme boost voor het toerisme in
Antalya. We zullen internationale discussies
voeren
na
de
opgravingen”,
aldus
Karabayram.
De krant Hurryet, do. 05.10.2017 en De
Morgen.

oktober 2017
84. AD, Graf van Sint-Nicolaas gevonden in
Turkije
Turkse
archeologen
hebben
een
begraafplaats ontdekt waar Sint-Nicolaas
begraven kan liggen. Dat meldt de krant
Hurriyet. In de provincie Antalya in Turkije
hopen de onderzoekers ook het lichaam te
vinden.
De opgravingen vinden plaats in Demre, bij
de geboorteplaats van de heilige. Rond de
vierde eeuw zou Nicolaas daar gewoond
hebben toen de plaats nog Myra heette.
Nicolaas stond bekend om zijn gulheid aan
armen en kinderen en werd later heilig
verklaard. In België en Nederland werd hij
bekend als Sinterklaas, in Angelsaksische
landen als Santa Claus.
Archeologen hebben de grond bij de SintNicolaaskerk onderzocht met radars. Zo
vonden ze onder het huidige kerkgebouw een
oudere tempel die nog helemaal intact is. In
de tempel is een speciaal gedeelte waar zich
mogelijk de tombe van Sint-Nicolaas bevindt.
“We hebben goede resultaten bereikt, maar
het echte werk begint nu pas” aldus Cemil

WAK 96 (2017)

Interieur van de Sint Nicolaas - kerk in Demre Turkije.
DM = De Morgen
dS = De Standaard
HNB = Het Nieuwsblad
Kr. v. W. Vl. = Krant van West –Vlaanderen De
Weekbode
La Republica
The Guardian
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Samenstelling: Jozef Goderis & Hendrik Hameeuw

België
BRUGGE
t/m november 2017
Kastelen en abdijen in het Brugse ommeland.

Kasteel Tillegem

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 29/04/2018
Oceania Reizen in het onmetelijke
De nieuwe groto expo van het Jubelparkmuseum in Brussel
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Oceanië, het continent dat zich eindeloos
uitstrekt tussen een onmetelijke hemel en
oceaan, roept in het collectieve geheugen
nog steeds de grote ontdekkingsreizen en het
onbekende op.
60.000 jaar voor onze tijdrekening, vestigden
de eerste kolonisten, afkomstig uit Afrika, zich
in Papoea en Australië. Van het 3de
millennium v.Chr. tot het jaar 1000 van onze
tijdrekening werd het centrale deel en het
oosten van de Stille Oceaan gekoloniseerd
door nieuwe zeevaarders uit Zuidoost-Azië.
Pas in de 18de eeuw gingen ook de
Europeanen, James Cook voorop, systematisch op ontdekking in dit uitgestrekte
continent. Dankzij de Paaseiland-expeditie in
1934 van Henri Lavachery, die de terugreis
maakte aan boord van het schip Mercator,
droeg ook België bij aan een ruimere
wetenschappelijke kennis van deze in
mysterie gehulde contreien.
Aan de hand van kaarten, scheepsmaquettes, archieven en de heropgebouwde
walegang van het Mercatorschip worden de
bezoekers uitgenodigd om de Grote Oceaan
te doorkruisen in de sporen van de ontdekkingsreizigers van weleer. De tentoonstelling evoceert de verschillende ontdekkingsreizen waarna ze de rijke collecties
Oceanië van het Jubelparkmuseum, het MIM
en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
in de kijker zet. Meer dan 200 voorwerpen van
Papoea, Nieuw-Caledonië, Micro-nesië, Fiji,
Tahiti, de Markiezeneilanden, NieuwZeeland, Hawaï of het Paaseiland getuigen
WAK 96 (2017)

van de rijkdom en originaliteit van de creaties
van de bewoners van Oceanië.

Emmervormige pot, vroege ijzertijd/vroege La Tèneperiode gevonden te Ingelmunster - Nijverheidstraat

Praktisch:
 5 € | 12 € (+ 65 jaar, groep volwassenen
min.15 pers.) | 5 € (6-18 jaar, personen
met een handicap) | 0 € (- 6 jaar) | Bdagtrip
 Rondleiding
voor
volwassenen
€ 100 + toegangsticket
 http://www.kmkgmrah.be/nl/expositions/oceania

KOOLKERKE (Brugge)
Monnikerede van onder de klei.
In de kerk van Koolkerke (Brugge) opende de
expo “Monnikerede van onder de klei”. Ze
presenteert de resultaten van een recent
landschap -archeologisch onderzoek van de
UGent in de Zwinstreek. Hoewel dit project
verschillende vol en laatmiddeleeuwse sites
heeft onderzocht, focust de tentoonstelling
vooral op het verdwenen havenstadje
Monnikerede.
Op deze site heeft de integratie en
confrontatie van traditionele bronnen en
technieken met innovatief interdisciplinair
landschap - archeologisch onderzoek geleid
tot spectaculaire resultaten
KNOKKE – HEIST SINCFALA Museum van
de Zwinstreek 05/10 t/m 25/11/2017
“Een vergeten tijd gedetecteerd”

INGELMUNSTER
17-25/11/2017
Ondergronds Ingelmunster
De voorbije jaren is er heel wat archeologisch
onderzoek uitgevoerd in Ingelmunster. De
tentoonstelling ‘Ondergronds Ingelmunster’
neemt je mee langs de resultaten van al dit
graaf- en onderzoekswerk. Dit wordt
geïllustreerd aan de hand van het nodige
beeldmateriaal en een aantal markante
vondsten uit de archeologische collecties die
voor het eerst te zien zullen zijn.
Te bezichtigen tijdens de openingsuren van
de bibliotheek, Schoolstraat 35, 8770
Ingelmunster, inkom gratis.
WAK 96 (2017)

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 kostbaar, soms
heel banaal, tonen ons het dagelijkse leven in
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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.

Nederland

Organisatie: Raakvlak vzw, Raversyde,
Provincie
West-Vlaanderen,
Romeins
Archeologisch Museum (RAM) – Oudenburg,
Sincfala Museum van de Zwinstreek, Knokke
Heist, Vrije Universiteit Brussel, Medea.
V.O.B.o.W. (catalogus)
RUMBEKE KASTEELDOMEIN
t/m 31.12.2019
Kasteel van Rumbeke, Moorseelsesteenweg
2, 8800 Rumbeke –Roeselare. 051/22.60.60
info@albert14-18.be
Website
voor
gedetailleerde
info
www.albert14-18.be
Open: alle dagen doorlopend geopend van
10.00 tot 18.00u. Gesloten op maandag
Groepen van 15 personen enkel op
reservatie. Aangepaste programma’s voor
scholen.
Begeleide rondleidingen mogelijk.
Bereikbaar met het openbaar vervoer en met
de wagen. Het domein ligt vlakbij afrit 6 van
de E403 snelweg Brugge-Kortrijk.

170

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.
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, afkomstig 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 of
gebruiksvoorwerp, en sommige zijn voorzien
van een tekst.
WAK 96 (2017)

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.

Vrijwel alle paleismuren werden met stenen
beeldverhalen bekleed. In Nineveh bevond
zich naar schatting meer dan vijftien kilometer
aan wandreliëfs. Op de panelen zijn
historische en fictieve verhalen afgebeeld,
met de koning als heldhaftige hoofdpersoon.
Kleitabletten, rolzegels en een gouden
dodenmasker
Behalve tientallen reliëfs, vindt u in de
tentoonstellingszalen ook beelden van goden
en gevleugelde wezens, zeldzaam ivoren
inlegwerk, rolzegels, geglazuurd aardewerk,
wapens en een gouden dodenmasker.
Kleitabletten uit de eerste bibliotheek ter
wereld, aangelegd door koning Assurbanipal,
geven veel informatie over de taal, het schrift
en de gedachtewereld van de Assyriërs.

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. 0715163 -163
LEIDEN
t/m 25/03/2018
NINEVEH: Hoofdstad van een Wereldrijk
Nineveh, 2700 jaar geleden de grootste stad
ter wereld, herrijst in het Rijksmuseum van
Oudheden. Deze tentoonstelling neemt u
mee naar de bloeitijd van de NieuwAssyrische hoofdstad in Noord-Irak, rond 700
voor Christus. U ziet meer dan 250 objecten
uit binnen- en buitenlandse musea, zoals het
British Museum en het Louvre, waaronder
reliëfs, beelden, kleitabletten en rolzegels.
Bijzonder zijn de grote reliëfs uit de
stadspaleizen en de reconstructie van een
zaal uit het paleis van koning Sennacherib.
Hoofdrol voor reliëfs uit Nineveh
Reliëfs spelen een hoofdrol in de
tentoonstelling: niet alleen als toonbeeld van
vakmanschap, maar ook als dragers van
waardevolle informatie over de geschiedenis
van Nineveh en het dagelijks leven in de stad.
Reliëfs zijn afbeeldingen die minutieus in
steen zijn uitgehakt. Ze waren de kunststukken van de Assyrische koningspaleizen.
WAK 96 (2017)

Nineveh was de hoofdstad van een
wereldrijk
Met meer dan 100.000 inwoners was Nineveh
rond 700 voor Christus een tijdlang de
grootste en belangrijkste stad van de wereld.
Kilometerslange muren met statige poorten
omringden de stad met haar indrukwekkende
paleizen, tempels en monumenten, talloze
straatjes en weelderige parken. Van hieruit
werd het immense Assyrische rijk bestuurd,
door koningen met exotische namen als
Esarhaddon en Assurbanipal.
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Voor en na de Assyrische tijd
Het verhaal van de tentoonstelling gaat ook
over de eerste bewoning van de plaats, de
periode na de verwoesting van Nineveh en de
val van het Assyrische rijk. Bovendien komt u
alles te weten over de avontuurlijke
herontdekking van de overblijfselen van de
stad in de negentiende eeuw. Ook de
zoektocht naar het Klassieke en Bijbelse
Nineveh komt aan bod. Het verhaal eindigt bij
de recente vernielingen van de ruïnes en
vertelt over het belang van het werelderfgoed.
Noot van de redactie: De Expo Nineveh in het
Rijksmuseum voor Oudheden komt er op het
ogenblik dat groeperingen zoals ISIS in Irak
en Syrië in grote schaal het cultureel erfgoed
van deze oude beschavingen opzettelijk
vernielen. In Leiden werd daarom vanuit alle
hoeken van de wereld (ook vanuit Brussel)
een groot aantal van de reliëfs afkomstig uit
Nineveh terug samengebracht, een unieke
kans om zoveel van deze uitzonderlijke
stukken terug samen te zien. Zeer
uitzonderlijk staat deze tentoonstelling dan
ook onder de rechtstreekse bescherming van
de UNESCO.
Daarom
schenkt
Nineveh
bijzondere
aandacht aan erfgoed in crisissituaties en
manieren om het verleden voor de toekomst
te behouden. Behalve computeranimaties
van de oude stad, ziet u in de tentoonstelling
ook een aantal reliëfs uit een paleiszaal die
exact zijn nagebouwd met behulp van 3Dtechnieken en projectie van de oorspronkelijke kleuren. Een internationaal onderzoeksteam (o.a. van de Technische Universiteit Delft) gebruikte voor deze reconstructie
foto’s die gemaakt zijn voordat de recente
vernielingen plaatsvonden. Er werden twee
levensgrote replica’s van gevleugelde
leeuwengoden uit het British Museum
nagemaakt. Na het beëindigen van de
tentoonstelling zullen ze geschonken worden
aan het Iraaks Ministerie voor Cultuur.
Praktisch: Tijdens de looptijd van deze
tentoonstelling (20 oktober 2017 t/m 25 maart
2018) geldt voor bezoekers vanaf 18 jaar een
toeslag van € 2,50 op de reguliere
toegangsprijs van het museum
http://www.rmo.nl/tentoonstellingen/nineveh
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MIDDELBURG
t/m 06.05.2018
Romeinse kust
Het kustgebied van Nederland is voor de
Romeinen extra belangrijk met het oog op de
handelsbelangen en militaire strategie. Men
bekijkt in deze tentoonstelling hun wapens,
kostbaarheden, huisraad en handelswaar.
www.zeeuwsmuseum.nl
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
ARLES
t/m 21.01.2018
Le luxe dans l’ Antiquité, trésors de la BnF.
Musée départemental Arles antique, avenue
Jean Monnet, 13635 Arles
04.13.31.51.03
BORDEAUX
t/m 04.03.2018
L’ archéologie à grande vitesse. 50 sites
fouillés entre Tours et Bordeaux.
Musée d’ Aquitaine, 20 cours Pasteur, 33.000
Bordeaux.
05.56.01.51.00
CAEN
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
LENS
t/m 15.01.2018
Musiques! Échos de l’ Antiquité.
Musée de Louvre-Lens, 9 rue Paul Bert,
62.300 Lens.
03.21.18.62.62
MAZÈRES
Exposition permanente
Babares en Gaule du Sud
Musée Ardouin de Mazères, rue de la
République, 09.270 Mazères.
05.61.60.24.62
WAK 96 (2017)

ORLÉANS
t/m 11.03.2018
Du Nil à la Loire. La collection égyptienne
des musées d’ Orléans.
Musée d’ histoire et d’ archéologie, Hotel
Cabu, 1 square abbé Desnoyers, 45.000
Orléans
02.38.79.25.60
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

Musée Bibracte, mont Beuvray, 71.990 Saint
– Léger – sous - Beuvray.
03.85.86.52.35
SAINT-MARCEL
Torques: symboles et persistances en
Gaule Romaine
Musée
et
site
archéologique
d’
Argentomagus. Les Mersans 36200 Saint –
Marcel.
02.54.24.47.31

PARIS
t/m 08.01.2018
Le verre, un moyen Âge inventif

VIZILLE
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

t/m 14.01.2018
Chrétiens d’ Orient. 2000 ans d’ histoire

Duitsland

t/m 21.01.2018
“Les forêts natales” Arts d’ Afrique
équatoriale atlantique
t/m 28.01.2018
Dans la peau d’ un soldat, de Rome
antique à nos jours
SAINT-LÈGER-SOUS-BEUVRAY
t/m 12.11.2017
Torques et compagnie. Cent ans d’
archéologie des gaulois dans les
collections du musée d’ Epernay.
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BONN
t/m 11.03.2018
Im Meer versunken: Sizilien und die
Unterwasserarcheologie
Rheiniches Landesmuseum, Bonn.
De vondsten van scheepswrakken voor de
kust van Sicilië bestrijken een periode die zich
uitstrekt van de Punische, Egyptische en
Romeinse tijd tot de tijd van de Byzantijnen
en de Noormannen. www.landesmuseumbonn.lvr.de
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EEN GELEGENHEIDSTENTOONSTELLING IN
LOUVRE-LENS
Jozef Goderis

Muziek echo’s van de Oudheid
t/m 15.01.2018.
We bezochten de tentoonstelling op zaterdag 30 september 2017. Als het ware ingescheept
met muzikale begeleiding ondernamen we een reis zonder voorgaande, ter ontdekking van de
grote beschavingen uit de oudheid: Mesopotamië, Egypte, Griekenland en Rome.
We kwamen in contact met 3000 jaar muziekgeschiedenis
aan de hand van deels gerestaureerde en deels
gereconstrueerde muziekinstrumenten, fragmenten van
muzikale partituren en prachtige voorstellingen van
muzikanten.
De tentoonstelling bevat ongeveer 400 gevarieerde
muziektaferelen,
afgeleid
uit
kleitabletten
van
Mesopotamië, monumentale reliëfs uit de Romeinse
wereld, papyrus en sarcofagen uit Egypte en afbeeldingen
op Attische vazen.
Herontdek de sonore klanken haast gaandeweg
gedempt in de loop van tijden en beluister het oudst gekende lied dat in de wereld op heden is bekend.

Het museum stelt in het kader van deze expositie
een geheel van activiteiten voor, die jong en oud
ongelooflijk kunnen boeien. Of je kan hier
eventjes genieten van de stilte, …of van
zonderlinge geluiden, of de eigen aard
ontdekken van de muziekinstrumenten uit de
oudheid. Ze werden gebruikt bij processies,
stoeten en rituelen. Je kan er eveneens de
statische gebaren ontdekken op de kleinere en
grotere beelden en voorstellingen van de
muzikanten.
Het speciaal nummer van Dossiers d’
Archéologie dat aansluit op deze tentoonstelling
kost €9,80. (80 pagina’s). De lijvige catalogus, rijk
geïllustreerd: “Échos de l’ Antiquité Musiques!”
400 pagina’s kost €39.
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Op de leestafel:
samenstelling Jozef Goderis

Balandier C: Patrimoine: Paphos, capitale
Européenne de la culture, 50-57.
Hinguant S. & Pigeaud R: Visite: Mayenne:
Les grottes de Saulges et le nouveau
musée de préhistoire, 58-65.

ARCHÉOLOGIA
nr 557 september 2017
Emerit S. & Jeammet V. avec collaboration:
Exposition Musiques! Échos de l’
Antiquité, 20-27.
Wyss M.: Fouille du mois: Saint- Denis:
Fouille programmée de l’ Îlot du Cygne, dix
siècles de développement urbain, 28-35.
Borlenghi A. & Borau L.: Dossier: Les
aqueducs romains en Gaule. Prouesses
des ingénieurs antiques, 36 -49.
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ARCHÉOLOGIA
nr 558 oktober 2017
Priscille de Lassus: Exposition: Chrétiens d’
Orient,, 2000 ans d’ histoire à l’ Institut du
Monde Arabe, 26-33.
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orgues de l’ Antiquité romaine. 70-72

DOSSIERS d’ ARCHÉOLOGIE
nr 383 sept. – okt. 2017
Vendries Ch.: Introduction: Musiques ! Échos
de l’ Antquité, 6-7
Zettler R.L.: Les instruments du cimetière
Royal d’ Ur, 10-13.
Bridonneau C. & Guichard H.: La collections
d’ instruments de musique du département
des antiquités égyptiennes au Louvre, 1419.
Elwart D.: Focus: Le sistre égyptien. Objet
sonore et effegie d’ Hator, 20-21.
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BOEKBESPREKING

samenstelling Jozef Goderis

- Lieux d ‘inhumation et de commémoration
des Canadiens sur le front Ouest.
- Les cantonnements Canadiens en Artois.
- Des traces fragiles laissées sur les édifices
en craie.
- Un extraordinaire monde souterrain.
- Les sujets des graffitis et des gravures.
- Parcours de soldats Canadiens.
- Traces des autres nations combattantes
- Protéger le patrimoine souterrain de la
grande guerre.
2. Préhistoire de la musique

1. Vimy 1917
Catalogus (kostprijs €15) van een
merkwaardige tentoonstelling in Souchez,
nabij Louvre-Lens, betreffende vondsten op
de Canadese site in Vimy (F).
De tentoonstelling liep t/m 12 november
2017.
INHOUD van de catalogus :
- L’ Engament de l’ armee Canadienne sur le
front Ouest (1914-18).
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Oudere catalogus van de tentoonstelling in
Musée de Préhistoire d’ Ile-de- France
in Nemours. tentoonstelling van 17 maart t/m
10 november 2002.

januari 2018. Kostprijs van deze rijk
geïllustreerde catalogus €39. 400 pagina’s.
Uitgave Snoeck
Esais

3. Musique: échos de l’Antiquité
Les pionniers de l’ archéologie musicale.
Savoirs et traditions musicales de l’ Orient
ancien.
La musique pharaonique, un patrimoine
plurimillénaire.
Les révolutions musicales des cités
grecques.
La musique romaine: à l’ombre de la Grèce.
Du Tigre au Tibre: voyages et écanges.
Catalogue
Les sonorités antiques: un monde à jamais
disparu?
L’ Oreille des dieux.
Les sons du pouvoir.
Le pouvoir des sons.
Les métiers de la musique.
Des instruments qui voyagent.
Annexes

Recente catalogus van de tentoonstelling in
Louvre Lens. Deze expo loopt nog t/m 15
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L’ apport des nouvelles technologiques
à la connaissance des sonorités du passé.
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GALLO-ROMEINS WEEKEND IN WERVIK
Jozef Goderis

Op zondagnamiddag 8 oktober trokken Maria en ik naar Wervik, naar het GalloRomeins weekend in Wervik, Oosthove, Speiestraat 32. We werden er vriendelijk
onthaald door Nick Pauwels en zijn pa André. Nick heeft zich met zijn talrijke
medewerkers voor drie jaar als voorzitter van Viroviacum Romanum, geëngageerd
voor de organisatie van dit enorm groot evenement waarvoor ruim 7000 bezoekers
opdaagden gedurende dit weekend. We beleefden enkele boeiende uren tussen
Romeinse legionairs, Keltische krijgers, Gallo-Romeinse en Keltische burgers.
We ontmoetten er verschillende belangstellenden uit Roeselare en V.O.B.o.W.-leden.
We werden eveneens begroet door voorzitter van Viroviacum Romanum: Patrick
Biesbrouck, die voor de WAK een verslag met foto’s beloofde betreffende de lopende
opgravingen van de unieke vondst voor West-Vlaanderen van een Gallo-Romeinse
pottenbakkersoven (mag je voor het eerste nummer van 2018 verwachten)
Enkele merkwaardige standjes:
- aanbod van o.m. Romeinse replica lederen armbescherming met zonnerad door Kris
Vogel (kris-vogel@hotmail.com)
- aanbod van o.m. een replica Romeins wassen schrijftafeltje (www.forumtraiani.de en
www.Der-Roemer-shop.de)
- interessante technische uitleg van een torsiekatapult door Alfons Heyrman
(alfons.heyrman@skynet.be)

Armbeschermers in leder (foto J.Goderis)

180

WAK 96 (2017)

Legio XXII Ave Bagacum

Terwijl we daar op zondagnamiddag rond kuierden stonden we plots voor het defilé
van Romeinse legioenen: Legio XI Claudia Pia Fidelis (B), Legio Secunda Augusta
(Nl), Legio XXII Ave Bagacum (Fr), Medusa Archeology (Nl) en Cavefelem (Nl).
Het grote publiek en de jeugd hadden blijkbaar vooral oog voor het spectaculaire. Onze
aandacht ging echter meer naar de merkwaardige standjes en legioenen dan naar de
kruisiging van een opstandige Kelt. Al bij al een boeiend weekend:
aanbevelingswaardig, organisatie om de 2 jaar (www.galloromeinsweekend.be).

foto J.Goderis
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Wolbewerking & draden spinnen met spinschijfje (foto’s J. Goderis)

Na 12 edities wordt het Gallo-Romeins weekend (G.R.W.) niet meer door de vzw Viroviacum
Romanum georganiseerd maar door een nieuwe zustervereniging de vzw Gallo-Romeins
weekend. De formule blijft dezelfde. Fotograaf Patrick Biesbrouck blijft voorzitter van
Viroviacum Romanum. Nota door Nick Pauwels van GRW (www.galloromeinsweekend.be).
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BUREN BIJ KUNSTENAARS BIJ HET STERREBOS
Jozef Goderis

Op zondagnamiddag 22 oktober van 14.00 t/m 18.00u werd ons tuinpoortje voor de negende
keer opengezet bij Maria en Jozef in de Bergeikenstraat 48 te Rumbeke Roeselare. De meeste
bezoekers noteerden hun naam en coördinaten op de bezoekerslijst om verder uitgenodigd te
worden op V.O.B.o.W. –WAR - activiteiten en uiteraard ook op Buren bij kunstenaars.
We telden meer dan 50 bezoekers en kregen via de telefoon of email of op een kaartje heel
wat verontschuldigingen omwille van familiale verplichtingen. Velen waren toch blij dat ze
uitgenodigd werden en dit hebben we o.m. te danken aan Wendy Leplae, contactpersoon
Cultuur, cel kunsten bij de Provincie West-Vlaanderen. Op de valreep stuurde ze nog 50
uitnodigingskaarten en opvallend hebben een aantal buren op die ultieme uitnodigingskaarten
vlot gereageerd.
Programma
1. In de toonkast in de living werden fossielen ten toon gesteld, gevonden op het grondgebied
van West-Vlaanderen. (Zilverberg –Bergmolens, Zonnebeke aanleg van de N38 en de
kleigroeve Egem). Op de Zilverberg vonden we enige jaren geleden de binnenvullingen in silex
van turitella .-schelpjes (penhoorntjes) of afdrukken ervan bewaard in Paniseliaan zandsteen.
(38 tot 65 miljoen jaar oud): zeeafzetting of sedimenten als gevolg van de transgressies en
regressies van de zee in en uit het land in het Eoceen (Tertiair). Vervolgens toonden we enkele
zeldzame fossielen bewaard in vuursteen of silex. (dubbel zo oud als de Paniseliaan
zandsteen: + 65 x 2= 130 miljoen jaar oud: Krijtperiode).
Tanden van de Odontaspis-haai (kleine haaiensoort uit de Noordzee), roggentanden en ruggenwervels werden hier eveneens geëxposeerd.
2. In ons tuinhuis demonstreerden we silexbewerking en toonden hoe vuur werd gemaakt
vanaf de prehistorie t/m de middeleeuwen. Deze bewerking bestond uit het afkloppen van
afslagen. We toonden verder hoe die afslagen geretoucheerd werden tot getande werktuigen.
Silex - werktuigen werden o.m. gebruikt bij het doorsnijden van touw of raffia, het ontschorsen
en versieren van vers afgesnoeide takken.
Was de prehistorische mens hierbij ook geen kunstenaar? Getuigen hiervan waren de
getoonde replica’s van vuistbijlen, gepolijste bijlen en pijlpunten.
3. Op de dressoir van onze living konden de bezoekers keramische kersttaferelen bekijken,
vervaardigd tussen 1973 en 2016. Verschillende keramische technieken werden hierbij
voorgesteld: applicatie van meerdere kleisoorten, krastechniek, opbouw met kleirolletjes of
kleilappen, gebruik van kleislibben (engobes) en oxydes.
De bezoekers toonden duidelijk hun belangstelling en gerichte vraagstelling.
Zij wensten dat ik op 81-jarige leeftijd nog enkele jaren met “Buren” kan doorgaan.
Een bezoeker in rolstoel was eveneens welkom en kreeg speciale aandacht.
Door de verwerking van verschillende materialen (fossielen in zandsteen of vuursteen,
silexbewerking en keramiek) hebben we een drie - tal thema’s benaderd en trokken daardoor
vermoedelijk meerdere belangstellenden aan.
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Cultuurschepen Dirk Lievens toont zijn opname voor facebook (foto Maria Pype)

Oud-buur en abonnee op de WAK Jacques Declercq was er weer bij (foto Maria Pype)

Grasduinen in het fotoboek van vroegere “Buren bij kunstenaars” (foto Maria Pype)
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EEN SPIKSPLINTERNIEUWE BALIE VOOR HET
RAMS TE AVELGEM
Erik Vandereecken

Ergens in 2016, op één van de avondlijke
vergaderingen van de vrijwilligers van het
Regionaal Archeologisch Museum a/d
Schelde te Avelgem, kwamen we tot de
overtuiging dat de inkom van het museum
stukken beter kon. En een eerste leuk
entree, een keurige indruk, dat kan je
maar één keer maken. Met een
bedenkelijk cafétafeltje en een paar
aftandse stoelen kon je dat maar
bezwaarlijk doen. Vandaar dat we
opteerden voor een heuse balie.
Er werd inspiratie opgedaan her en der,
het internet werd natuurlijk ook
afgestruind, prijzen werden vergeleken,
maar gezien onze karige budgetten,
steeds veel te duur bevonden. Dus met de
handen in het haar zagen we zo maar een
droom aan diggelen gaan, totdat één van
onze leden in een flits van opperste
luciditeit zich herinnerde dat de technische school van Avelgem meubelstukken op bestelling maakt. Het grote
voordeel: een zeer gunstige prijs/kwaliteit-verhouding, want alleen het materiaal
dient betaald. Eén nadeel: ontwerpen
maken ze helaas niet, daar dienden we
zelf voor te zorgen. En nogmaals was
Vrouwe Fortuna ons welgezind, want één
van onze medewerkers, Pieter-Jan Vanhaesebrouck, die jobshalve met ontwerpen bezig is, toverde uit zijn creatieve
geest en computer een juweel van een
balie te voorschijn.
Hiermee trokken we naar de directie van
het Koninklijk Atheneum van Avelgem die
onmiddellijk enthousiast haar fiat gaf. Dit
zou en kolfje zijn naar de hand van de
leerlingen van het zevende jaar, afdeling
hout van de technische afdeling. De
WAK 96 (2017)

houtsoorten en kleuren werden met de
leraar, Nick Stevens, maar meteen
gekozen en een termijn van drie maand
werd als een realistische deadline
beschouwd.
Helaas liet Hygieia, godin van de
gezondheid, het afweten, want de betrokken leraar moest om gezondheidsredenen een tijd uit circulatie. Daardoor
liep de realisatie vertraging op, maar
uiteindelijk kon de balie tegen het eind
van het schooljaar 2017 afgeleverd
worden.

Dylan Debue, Bruno Oyen & Glenn Ysenbaert samen
met hun leerkracht Nick Stevens bij de pas afgewerkte
balie in het atelier in het GO! Atheneum Avelgem

De leerlingen Dylan Debue, Bruno Oyen
en Glenn Ysenbaert leverden puik werk af
en werden met deze eindproef door de
jury op school gelauwerd. Gezien de
omvang en het gewicht konden we de
balie niet zomaar onder onze arm
meenemen en in de koffer van de auto
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laden. Via de schepen van cultuur, Tom
Beunens, werd er aangepast vervoer
naar het museum geregeld. Sindsdien is
de balie te bewonderen in het RAMS.
Kom gerust eens af, beste lezer, je weet

niet wat je ziet. Maar daarvoor alleen
moet je natuurlijk niet komen. Ook het
museum zijn we zo stilaan aan het
upgraden. De godin van de geschiedenis
Clio zal u met open armen ontvangen.

De verrijdbare balie in actie voor de ingang van het RAMS,
inkom OC Waarmaarde
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HERNIEUWING VAN HET LIDGELD 2018
Wie betaalt vóór 1 februari 2018 ontvangt de nieuwe lidkaart in het eerste nummer van 2018.
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 2018, of gewoon lid 2018 of abonnee 2018.


€ 26: vast lid: ontvangt de West-Vlaamse Archaeologica nr 27, de West-Vlaamse
Archeokrant 2018 nrs 97 t/m 100, een uitnodiging voor de jaarvergadering en een
V.O.B.o.W. lidkaart 2018, bij betaling vóór 1 februari 2018.



€21: gewoon lid: de West-Vlaamse Archaeologica nr 27, WAK 2018 nrs 97 t/m 100
en een V.O.B.o.W. lidkaart 2018, bij betaling vóór 1 februari 2018



€12: geen V.O.B.o.W.lid, maar wel abonnee op WAK nrs 97 t/m 100.

Stort vandaag nog uw bijdrage voor het kalenderjaar 2018.
Dank om je stiptheid en de tijdig uitgevoerde overschrijving. Zo werken we hand in hand in
2018 en kunnen we het tijdschrift WAK en het jaarboek West-Vlaamse Archaeologica zonder
onderbreking verder toesturen.
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ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W. 2018
Erfgoeddag op zondag 22 april 2018
Thema “ Kiezen”
Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde
en
Bie- Radar Zuidstraat 3
Expo V.O.B.o.W.-WAR- vondsten Huis Duyvewaardt.
***
V.O.B.oW. excursies in 2018
Daguitstap in het voorjaar.
Meer info in WAK 97 van februari 2018.
Excursie in het najaar naar Bourgondië.
op 15-16 september
Journées du patrimoine en France
o.m. Guidélon en Alesia.
Meer info in WAK 97 van februari 2018.
Geïnteresseerden geven nu al hun naam op.
Streefgetal 20 deelnemers. Nu al 6.

Alesia

188

WAK 96 (2017)

WAK 96 (2017)

189

