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VOORWOORD
Welkom in het eerste nummer van de WAK 2018, jaargang 26. Alweer een waaier van artikelen
met diverse invalshoeken.
Een pijpje uit bruyèrewortel werd aangetroffen door onze leden-familie Dujardin–Wittouck. Op
hun vraag naar determinatie gaan we graag in. Als naar goede gewoonte brengen we het
activiteitenverslag van V.O.B.o.W. 2017. Dit ter voorbereiding van onze algemene vergadering
op 28 maart a.s. Met “Archeo in de pers” knipten we van oktober t/m eind december 2017. De
actuele tentoonstellingen in België, Nederland en Frankrijk worden voorgesteld.
We hadden initieel een dagexcursie voorzien in het voorjaar naar Wervik en Kemmel. Maar
het materiaal van de onlangs aangetroffen pottenbakkersovens in Viroviacum Romanum
(Wervik) is nog in onderzoek. Daarom werd deze excursie uitgesteld. We focussen nu vooral
op onze drie-daagse naar Bourgondië waarop reeds 16 belangstellenden zich hebben
aangemeld . (Liefst met betaling in het vooruitzicht). We streven naar een groep van minstens
20 deelnemers.
In de dS van 3-4 februari 2018 lezen we dat Vlaanderen zijn dorpsverleden ondergraaft en
wordt onze archeologische kennis bedreigd(?). Wij hopen dat onze archeologen zich niet
teveel zorgen moeten maken en dat de erfgoedzorg zich kan losmaken uit de tang van
snelheid en winstbejag door bouwondernemingen en projectontwikkelaars. De Vlaamse
regering voorziet binnenkort alvast hogere en nieuwe premies voor archeologische
opgravingen (dS we. 10-11 febr. 2018).
Voor de Erfgoeddag op 22 april a.s. voorzien we in Roeselare o.m. een tentoonstelling “Kiezen
voor kiezen”. Vondsten uit de Zuidstraat onder het huis Duyvewaardt en verderop naar De
Vierschaar. Openingstijden 10-12u en 14-17u.) Iedereen uitgenodigd en hartelijk welkom!
Jozef Goderis
Voorzitter V.O.B.o.W

Determinatie van het botmateriaal onder het huis Duyvewaardt
Labo voor Paleontologie UGent
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EEN HOUTEN TABAKSPIJPJE GEVONDEN AAN DE
BAAI VAN DE AUTHIE EN AANVERWANTE
ATTRIBUTEN
Jozef Goderis
___________________________________________________________________

Op 18.12.2017 kreeg ik de vraag tot determinatie en datering van een tabakspijpje van
onze WAK-lezers Albert Dujardin en Claire Wittouck uit de Brugsesteenweg in
Roeselare. Onlangs had hun zoon Tom in Noord-Frankrijk, aan de baai van de Authie,
een pijpje gevonden. Over deze vondst van dit kleinood vroegen zij nader uitleg.
Beschrijving van dit voorwerp
Geen kleipijp, geen meerschuim, wel een bruyèrepijp.
Het betreft een insteekpijp zonder manchet, alleen de kop en de korte steel blijft over.

De houten bruyèrepijp gevonden aan de baai van de Authie
6
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Het verlengde stuk van de steel met
mondstuk is verdwenen. Het pijpje is
waarschijnlijk door de roker gebruikt want
een klein beetje as was nog overgebleven
in de ketel. Diameter van de pijpenkop:
2,5cm; diameter van de ketelopening
1,5cm; hoogte van de ketel: 4cm; lengte
van de insteeksteel 3,7cm; en diameter
van het uiteinde van de insteeksteel
0,9cm.

Op de onderkant van de steel, dicht bij de
kop zijn nog enkele letters (moeilijk) leesbaar: …RSAN of …SES. Is dit het merk
van de pijpenmaker of van de producent
van bruyèrepijpen? De bruyère-pijpen
van het merk DUNHILL zijn wereldberoemd geworden. Maar dat merk komt
blijkbaar niet overeen met wat we menen
nog te kunnen lezen op de steel.

De gehele oppervlakte van de pijpenkop
toont kleine ondiepe putjes (pokdalig?).
Dit is blijkbaar niet louter decoratief, maar
vooral
functioneel. Volgens
Koen
Crombez, handelaar in rookartikelen in de
Noordstraat 68 te Roeselare (TABARIN),
was deze oppervlaktebehandeling functioneel in die zin dat de hand van de roker
niet kon verhitten bij een opgewarmde ketel. Datering van het pijpje door Bert Van
der Lingen PKN: rond de jaren 19501970.

gaandeweg meer ging verplaatsen. In
een steeds versnellende maatschappij,
waarin de stoom een grote rol ging spelen
en de trein als vervoermiddel ging domineren, terwijl de nijverheid steeds meer
mechaniseerde, was de lange kleipijp of
een van eender ander materie, praktisch
niet meer direct aangewezen.

Gebruik van de bruyèrewortel

Naast de sigaar en de sigaret moest de
pijp in praktische bruikbaarheid inboeten.
De bruyèrewortel en de daaruit geboren
pijp was het aangewezen antwoord: kort
en bondig, vlot hanteerbaar.

Vanaf omstreeks 1850 werd de bruyèrewortel voor pijpen gebruikt. In de tweede
helft van de 19de eeuw veranderde de
levenswijze van de mens doordat hij zich

Voor de fabricatie van de bruyèrepijp
gebruikte men de wortels van de
bruyèrestruik Erica –arborea (heidekruid
verwant aan de boomheide). De wortels
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van deze struik vormen dichte knolvormige verdikkingen. Uit die verdikkingen werden de goede bruyèrepijpen
gesneden. Deze rijpe droge worteldelen
zijn vrijwel onbrandbaar in tegenstelling
met vele andere houtsoorten. Rond 1900
krijgt de bruyèrepijp zijn basisvorm, een
vorm die tot op heden nog blijft bestaan.
Hoe werd dit hout gevonden voor het
vervaardigen van pijpen?
Over het vinden van dit geschikte hout
doen verschillende verhalen de ronde:
Rond 1850 bezocht een toerist Corsica.
Per ongeluk brak hij zijn meerschuimen
pijp. Er diende een nieuwe pijp te komen,
anders dreigde zijn reis met een sisser af
te lopen. Een bejaarde landbouwer hielp
hem uit de nood. Hij sneed voor de
vreemdeling een pijp uit de bruyèrewortel
van de Erica arborea. De toerist was na
enige tijd opgetogen door de goede
smaak die hem te beurt viel bij het roken
van zijn vervangpijp.
Een tweede verhaal brengt ons in het
Franse Juragebergte, naar een plaatsje
Saint-Claude, de bakermat van de
bruyèrepijp. Dit plaatsje als bedevaartsoord kende sinds eeuwen veel handenarbeid in hout voor het vervaardigen van
kruisbeelden, rozenkransen, wandelstokken, snuifdozen, fluitjes en dergelijke
meer. Deze voorwerpen waren bestemd
als souvenirs voor de toeristen.
In 1854 werd er de eerste bruyèrepijp ter
plekke vervaardigd. In dat jaar trok een
inwoner van Chamont, een plaatsje nabij
Saint-Claude, naar de markt in Beaucaire
om zijn producten aan de man te brengen.
Hij ontmoette een handelaar die hem
verder aanzette tot het vervaardigen en
verkopen van bruyèrepijpen. De Chamontse schrijnwerker ging aan de slag en
dat viel zo goed uit dat weldra velen zijn
voorbeeld volgden. Tot op vandaag is
Saint-Claude het centrum geworden van
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de bruyèrepijp in Frankrijk, waar de
houten pijp op gestroomlijnde wijze tot
stand kwam. Daarnaast zijn Engeland,
Italië en Denemarken belangrijke landen,
ieder met een eigen vormgevingslijn.
Herkomst van het bruyèrehout
De meest voorkomende houten pijpen
zijn deze die gemaakt werden uit de
heidestruik. (Erica arborea). Tijdens het
voorjaar trokken mannen met pikhouwelen erop uit om deze wortels te
verzamelen. Dit leverde een gemiddelde
dagopbrengst van 15 tot 20kg per dag op.
Dergelijke knolvormige verdikkingen
worden gehakt van de heidestruik en
boomstruik die kan van 1 tot 6m hoog
worden. Men vindt deze wortels vooral
aan de kusten rond de Middellandse Zee.
Deze souches moeten afkomstig zijn van
bomen die minstens 25 jaar oud zijn en
gewonnen uit de gerijpte wortel van de
Erica arborea. De knol heeft een witgrijsachtige tot gele schil en daaronder
een roodbruine kleur. Vroeger noteerde
men hoge prijzen voor sommige
bruyèrepijpen, te wijten aan de fijne
tekeningen op het bruyèrehout.
Bewerking van het bruyèrehout
Nadat de bruyère uit de grond is
getrokken moet hij vanaf het moment van
het rooien tot de aankomst in de fabriek
constant vochtig worden gehouden omdat
hij zou kunnen splijten en barsten. Bij de
aankomst in de fabriek worden de ruwe
knoesten in kleine blokken gezaagd en
vervolgens 10 à 12 uur in kokend water
gelegd om het plantensap uit te koken.
Pas daarna is het risico voor splijten en
barsten geweken en kunnen de blokjes,
“ebauchon” genoemd, normaal worden
opgeslagen voor bewerking. Vervolgens
worden de blokjes drie tot zes maanden
in open lucht gedroogd en gesorteerd
naar gelang de grootte. Uiteindelijk kan
de fabricage beginnen.
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Stadia bij de fabricage van de bruyèrepijpenkop

De eerste bewerking is het kalibreren.
Met behulp van een cirkelzaag wordt aan
de zuivere stukken hout een gelijke dikte
en hoogte gegeven, afhankelijk van de
afmetingen van de te fabriceren pijpenkop. Na het kalibreren volgt het voorvormen, nl. het draaien en uitkalibreren
van de kop (kopboring) en daarna het
schaven van de tige, het stukje steel dat
aan de kop vastzit.
De volgende bewerking is het frezen,
waarbij met een zeer snel draaiende frees
met een groot aantal mesjes het teveel
aan hout wordt verwijderd. Daarna wordt
de pijp doorboord, zodat hij met de holte
in de kop in verbinding komt te staan. De
sorteerder selecteert de verschillende
kwaliteiten en de monteur past het roer
aan de kop.
Daarna worden de pijpen gepolijst met
behulp van zeer fijn schuurlinnen. Tenslotte komt de afwerking: de pijp wordt
gekuist, gevernist en opgepoetst.
Enkele buyèrepijpen,
prospectievondsten in Roeselaarse
bodem
Kleinste: zeshoekige ketel – gevonden op
de hoeve Hoorne aan de zwaaikom van
Roeselare-Haven in november 1981. Het
betreft een gerookt insteekpijpje met diameter van de ketel 2,7cm; diameter van
de ketelopening 1,6cm; hoogte van de
ketel 2,7cm en lengte van de bewaarde
steel 2,5cm.
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Middelste: een gerookte pijpenkop
gevonden aan Roeselare-Haven in
januari 1981, met diameter van de ketel
3cm; diameter van de ketelopening
2,2cm; hoogte van de ketel 5cm en lengte
van de bewaarde steel 5cm.
Grootste: eveneens een gerookte
pijpenkop (inventaris Kr.C3) gevonden aan Roeselare-Haven juli 1981 met
diameter van de ketel 3cm; diameter van
de ketelopening 2,2cm, hoogte van de
ketel 5cm en lengte van de bewaarde
steel 5cm.
Datering van deze drie pijpen: 20ste eeuw
op basis van dit pijpentype.
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Pijp met uitzonderlijke lange steel uit
de collectie van het voormalig
Museum voor Folklore en Plaatselijke
Geschiedenis te Roeselare

Andere bruyèrepijpen uit eigen
collectie

Een gerookte pijp met diameter van de
ketel 3,2cm; diameter van de ketelopening 2cm; hoogte van de ketel 3,5cm
en lengte van de zwarte steel met klein
mondstuk: 30cm.

Beiden gerookt en met afgeplatte steel
vlak voor het mondstuk.
Kleinste: met diameter van de ketel
2,6cm; diameter van de ketelopening
1,8cm; hoogte van de ketel 2,5cm en
lengte van de afgeplatte steel 11,5cm.
Opschift: de Luxe.
Op de overvloei van de pijpenkop naar de
uitzonderlijk lange steel voor een bruyèrepijp staat het opschrift BRUYERE.
Producten van Trumm-Bergmans uit
Weert (N) zijn met deze Garantiebeschrijving op de steel bekend.

Grootste: met diameter van de ketel
3,5cm; diameter van de ketelopening
2,2cm; hoogte van de ketel 3,5cm; lengte
van de afgeplatte steel 9,8cm. Opschrift
zijwaarts dicht bij de ketel: PIPE BUTNER
Brevet.

Besluiten
In mijn reeks van artikelen over de pijpelogie van Roeselare en ommeland hadden we
het doorgaans over de kleipijp. Het is de eerste keer dat we hier iets brengen over de
bruyèrepijp als archeologisch en heemkundig voorwerp.
“Een advocate beschuldigt de tabaksfabrikanten van poging tot moord omdat
ze een bewezen giftig, verslavend en dodelijk product verkopen. Ze betoogt
ook dat ze willens en wetens rokers verslaafd en dus moedwillig ziek maken“.
(HNB. 13.01.2018)
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Er zijn naast de tabaksproductie nog veel andere luchtvervuilers: de
verbrandingsrook, dieselauto’s, uitlaatgassen enz…
Ik wil er echter op wijzen dat deze bijdrage geen aanmoediging beoogt voor een
intensiever rookgedrag van onze lezers. Wel wil ik hier alweer de aandacht vestigen
op de technische vaardigheid van de pijpenmakers en de vakkundigheid van de
schrijnwerkers bij het vervaardigen van de bruyèrepijp.
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JAARVERSLAG V.O.B.O.W. 2017
Jozef Goderis, Hendrik Hameeuw, en Jos Vanackere
___________________________________________________________________
1. ADMNISTRATIEF VERSLAG
1.1. Samenstelling van de Raad van Bestuur 2017

foto Jurgen Huyghe

BUYSE Johan
DE COCK Suzanne
GODERIS Jozef
HAMEEUW Hendrik
RAMBOER Chistine
VANACKERE Jos

bestuurslid
bestuurslid
voorzitter, secretaris en co-organisator excursies
bestuurslid, webmaster en verslaggever
bestuurslid & public relations
penningmeester, co-organisator excursies

VAN DOORSELAER André

ere co-voorzitter

1.2. Algemene vergadering
Voor de 43ste keer greep de algemene vergadering plaats op 22 maart 2017. Dit gebeurde
als intussen naar gewoonte in de trouwzaal van het stadhuis van Roeselare. Om 19.00u
verwelkoming door de voorzitter.
Het administratief en financieel verslag 2016 en de begroting 2017 werden door de
penningmeester Jos Vanackere voorgesteld en door de vergadering goedgekeurd.
Het activiteitenverslag 2016 wordt om beurten voorgelezen door de aanwezigen van de
Raad van Bestuur. Het werd reeds vooraf gepubliceerd in WAK 93 van februari 2017, zo is
automatisch gecommuniceerd naar alle V.O.B.o.W. leden.
1.3. Vergaderingen van de Raad van Bestuur
Ongeveer maandelijks vergadert de Raad van Bestuur in het stadhuis van Roeselare
doorgaans op woensdag om 19u.
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18 januari 2017
22 februari 2017
22 maart 2017 en Alg. Verg.
19 april 2017
17 mei 2017

30 augustus 2017
20 sept. 2017
18 oktober 2017
22 november 2017
20 december 2017

Aansluitend op de vergaderingen van de Raad van Bestuur greep telkens een Administratieve
– Financiële Commissie plaats (J.Goderis & J.Vanackere). Wanneer alle leden van de
Redactieraad van de West-Vlaamse Arceologica aanwezig waren, werd bij deze gelegenheid
ook een desbetreffende redactieraad gehouden.

2. ACTIVITEITENVERSLAG
2.1. Opgravingen en 2.2. Prospecties
We noteerden geen deelname aan opgravingen en prospecties in 2017.
2.3. Wetenschappelijk onderzoek en restauratie
6 december 2017: Willem Hantson (Radar), Roland Swaenepoel en Jozef Goderis
(V.O.B.o.W.-WAR) controleren de balken van de Gallo - Romeinse waterput 1 van RoeselareHaven, nog onder water bewaard in depot in de Kokelarestraat te Roeselare. Het resultaat is
behoorlijk: een 12-tal balken en planken zijn na meer dan 30 jaar lange bewaring onder water
nog in goede staat en komen in aanmerking voor restauratie door Nathalie Cleeren (KU
Leuven). Zij zal de definitieve behandeling op zich nemen.
Planning om WP1 te reconstrueren deels met originele balken en planken, deels met modern
hout ter aanvulling en ondersteuning.
November 2017: Dimitri Teetaert van de UGent (Doctoraatsstudent van prof. Ph. Crombé)
onderzoekt in het kader van zijn studie naar/over het oudste aardewerk van Vlaanderen de in
de jaren 1980 aangetroffen Vroeg-Neolithische aardewerk scherven in enkele kuilen te
Kerkhove/Waarmaarde-Kouter. Hiervoor komt hij al deze scherven bestuderen in het RAMS
en dient hij een aanvraag in om twee van deze scherven (één met verkoold bot verschraling
en één met silex verschraling) te mogen gebruiken voor het maken van slijpplaatjes
(=destructief onderzoek). De RvB van de V.O.B.o.W. stemt hiermee in, uitvoering maart 2018.
Resultaten en publicatie omtrent dit onderzoek (ook in de WAK) in 2018 en/of 2019.
2017: Archeologiestudent Marcel Danau van de UGent zet in 2017 zijn zoektocht door in de
archeologische collecties van Kerkhove voor zijn studie van Terra Sigillata stempels. Ook
wrijfschalen met stempels neemt hij mee is zijn studie. Een eerste studie van zijn hand op deze
laatste publiceerde hij in WAK 95, 93-98. Van alle aangetroffen bestempelde TS artefacten,
maakt hij fiches op met daarop alle gegevens over het artefact als ook over paralellen en
identificatie van de pottenbakker of atelier. Dit werk moet uiteindelijk samenvloeien in een
overzichtspublicatie.
2017: Studie metaalvondsten van Kemmel i.s.m. Jean-Luc Putman, Marc Soenen, Sarah Dalle
(tekenares) en Jean-Jacques Charpy (conservateur honoraire van het Musée Régional
d’Archéologie et du Vin de Champagne, specialist Keltische periode). Nagenoeg alle metalen
voorwerpen aangetroffen op de vergunde archeologische opgravingen te Kemmel (1960-1970,
nu bewaard in het RAMS) worden onderlegd aan een nieuw onderzoek (materiaal, technisch
en kunsthistorisch). Een selectie werd in het voorjaar van 2017 door de micro-CT scanner van
de UGent (Centre for X-ray Tomography - UGTC) opgenomen. Ook met het PLD systeem
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(Portable Light Dome) van de KU Leuven werden van de nodige stukken interactieve opnames
gemaakt. In het RAMS werden fotografische macro-opnames gemaakt. In de loop van 2018
wordt deze studie afgerond en in een nog nader te bepalen internationaal tijdschrift
gepubliceerd, ook in de WAK en/of WA zal hierover gepubliceerd worden.

2.3.2. Gepubliceerde onderzoeksactiviteiten.
In West-Vlaamse Archeokrant, jaargang 2017
nr 93: februari
CLERBAUT T.: Op stap met de Romeinse schoenvondsten van Roeselare –Haven. 6-8.
nr 94: mei -juni
GODERIS J. : Archeologische vondsten in de Zuidstraat te Roeselare. Deel 1 – Onder de
vloer van TERF – Bie - RADAR. 43-47.
nr 95: augustus
DANAU M.: Uit het RAMS – depot: In Kerkhove opgegraven randfragmenten van in Bavay
vervaardigde wrijfschalen met pottenbakkersstempes van VERERIUS en F. VINIS. 9398.
nr 96: november
GODERIS J.: Bodemvondsten van de Zuidstraat tot de Botermarkt te Roeselare met link
naar de historiek. Huis Vanden Berghe, Duyvewaardt, Den Hazelt.137- 149.
In West-Vlaamse Archaeologica, 27 (2017)
GODERIS J. & THOEN H.: Terra Sigillata opgediept in Roeselare-Haven. 103-116.

2.4. Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde (RAMS)
2.4.1 Themadagen en Bezoekers
De museum- en depotwerking van het RAMS nam deel aan zowel de Erfgoeddag (23 april)
als de Open Monumentendag (10 september), dit was telkens goed voor een extra visibiliteit
voor de museumwerking en haar tentoongestelde collecties. Daarnaast bezochten ook
drietal gelegenheden (daguitstappen door verenigingen) een groep het museum, leden van
de Werkgroep RAMS zorgden op deze specifieke dagen voor de opening van de
exporuimte en indien gevraagd voor rondleidingen. Hieronder het overzicht van de
bezoekersaantallen doorheen 2017:

Bezoeksaantallen RAMS 2017
60
50
40
30
20
10
0
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2.4.2 Digitalisering collecties
Op 1 mei 2017 kreeg het RAMS voor haar herverpakkings- en digitalisatieproject van het
archeologisch erfgoed onder haar hoede in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Avelgem, Zuidwest en de V.O.B.o.W. een financiële
injectie van 2 x €3020 + plus een aandeel van een gelijkwaardig aandeel vanuit de
V.O.B.o.W. Deze financiering stelt het RAMS in staat het nodige verpakkingsmateriaal en
hardware aan te schaffen om deze activiteiten gestalte te geven.
Sinds de start van de herverpakkings- en digitalisatieproject activiteiten in 2016 hebben de
medewerkers van het RAMS zo intussen 430 objecten verwerkt (ingevoerd in de adlib
database en herbestemd in de euronorm opbergbakken). 80 van deze objecten werden ook
uitvoering fotografisch ontsloten en maken zo deel uit van de online database van het
RAMS, consulteerbaar via erfgoedinzicht.be.

Voor de online collectie van het RAMS, ga naar erfgoedinzicht.be en vul de zoekterm “Regionaal Archeologisch
Museum aan de Schelde” in; of ga gewoon naar http://vobow.be/RAMS/collectie.html en klik op bovenstaand
logo.

2.4.3 Expositie en infrastructuur
In de toonkasten steentijden en ijzertijd werden extra objecten toegevoegd, onder meer
bulk-selecties van vroeg-Neolithische stenen artefacten en aardewerk en een groot aantal
gerestaureerd vaatwerk uit Kemmel. Ook een selectie van kopieën van de metaalvondsten
uit Kemmel liggen nu in de toonkast IJzertijd.
Ook langs de toegang tot de exporuimte werd een rij toonkasten opgesteld met
gerestaureerd vaatwerk en een selectie uitzonderlijke stukken. Voor alle aangepaste
toonkasten werden ook voor alle stukken nieuwe labels voorzien.
De inkom werd verder aangepast met een nieuwe balie, gebouwd door de leerlingen van
de afdeling hout van het Koninklijk Atheneum van Avelgem. Met dank aan Erik
Vandereecken die dit project tot een goed einde bracht (zie zijn bijdrage hierover in WAK
96, 185-186).
Voor de promotie en zichtbaarheid van het RAMS bij openingsdagen en speciale
gelegenheden werden 3 grote banners aangekocht (+3m). Ze worden telkens buiten aan
de ingang, langs de Rijtgracht en aan de hoek van de Onze-Lieve-Vrouwstraat met de
Oudenaardsesteenweg gezet.

Selectie vaatwerk uit Kemmel in toonkast IJzertijd & banner voor de ingang van het RAMS (foto’s H. Hameeuw).
WAK 97 (2018)
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2.4.4 Medewerkers
Het RAMS kan nog steeds op een team van medewerkers rekenen, in 2017 werd deze zelfs
nog uitgebreid. Ze verzorgen elke tweede zondag van de maand het openstellen van de
exporuimte en zorgen voor gidsbeurten waar nodig. Ook onderhouden ze de openluchtsite
op de kouter van Kerkhove (gras maaien, struiken in bedwang houden en visualisatie van
overwoekerend mos ontdoen). Ook engageren enkelen onder hen zich voor het verwerken
van het archeologisch materiaal in het depot, evenals buigen zich over de archieven.
2.4.5 Mission Statement
In de zomer van 2017 werd een uitgebreide visietekst rond het bestaan en de werking van
het RAMS uitgewerkt, Hendrik Hameeuw nam hiervoor de coördinatie op zich. Dit Mission
Statement staat te lezen op http://vobow.be/RAMS/Mission Statement RAMS.pdf en zal
de basis vormen voor alle toekomstige initiatieven door en voor het RAMS. De tekst werd
in Augustus door de RvB van de V.O.B.o.W. goedgekeurd.
2.5. Educatieve en coördinerende taken
3 februari 2017: Er werd info bezorgd door Jozef Goderis aan Wesley Verhoeven,
betreffende de V.O.B.o.W.-WAR opgravingen in 2006 en 2007 in de Prins Albertstraat te
Roeselare. (Zie WAK nr 64 nov.2009) en tegelijk V.O.B.o.W. – jaarboek 2007.
27 februari 2017: bezoek van Marc Soenen en Jean-Luc Putman bij Jozef Goderis in
Rumbeke, betreffende de problematiek: veilige bestemming vondsten van Kemmel. Ook
doorheen de rest van het jaar hadden Jean-Luc Putman en Marc Soenen geregeld contact
met Hendrik Hameeuw betreffende deze nieuwe bestemming voor het Kemmel materiaal.
Daarbij blijft het nieuw in 2017 geopende Regionaal Erfgoed Depot te Potyze de
geprefereerde nieuwe bestemming. In 2018 wordt dit dossier verder opgevolgd. Ook rond
de publicatie van metalen voorwerpen uit Kemmel was er frequent contact met Jean-Luc
en Marc (zie ook onder 2.3).
2.5.1. Vraagstelling betreffende archeologie en antiquiteiten,
8 februari en 15 maart 2017: silex – determinatie door Marc Soenen en Jozef Goderis voor
metaaldetectorist Tom Vrielinck. Tom toonde materiaal vooral gevonden in KortemarkWerken, Staden en in andere diverse locaties:
- 2 geretoucheerde klingen van Werken, Kortemark
- bruine silex (afslag met cortex) gevonden in Rumbeke
- een schrabber aangetroffen in Staden
- een zwarte parel (Romeins of Merovingisch of later?)
Aan Tom Frielinck werd verwezen naar het boek: Outils préhistoriques van J.L. Piel
Deruisseaux p.96 met uitleg hoe silexwerktuigen op een schacht werden vastgezet.
19 april 2017
Van Roland Swaenepoel kreeg Jozef Goderis twee voorwerpen ter identificatie en datering:
een stuk silex met fossielen erin en een rookpijpje met merk op de zijkant van de hiel (beide
voorwerpen gevonden in Passendale). Voor de silex met mogelijk fossielen verwees ik
Roland Swaenepoel naar Christ Naert, leraar aardrijkskunde. Het tabakspijpje is door Jozef
moeilijk determineerbaar louter op foto.
18.12.2017
Op die datum kreeg ik de vraag tot determinatie en datering van een tabakspijpje van onze
WAK-leden Albert Dujardin en Claire Wittouck. Onlangs vond hun zoon Tom in NoordFrankrijk aan de baai van de Authie een houten pijpje. Lees in WAK 97 een afzonderlijk
artikel van Jozef Goderis over de vondst van dit kleinood vervaardigd uit bruyèrewortel.
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2.5.2. “Buren bij kunstenaars”
Op zondagnamiddag 22 oktober 2017 werd voor de negende keer deelgenomen aan dit
evenement, voor de laatste keer ingericht door de Provincie West-Vlaanderen. Dit ging alweer
o.m. door bij Maria Pype en Jozef Goderis in de Bergeikenstraat 48, in Rumbeke.
Er werden meer dan 60 bezoekers geteld die hun naam en coördinaten op de bezoekerslijst
noteerden met de bedoeling verder uitgenodigd te worden op V.O.B.o.W-WAR activiteiten en
uiteraard ook op Buren bij Kunstenaars.
Op het programma:
- in een toonkast: presentatie en toelichting bij fossielen gevonden in West-Vlaanderen
- in het tuinhuis: demonstratie van silexbewerking en daarbij werd getoond hoe vuur werd
gemaakt in de prehistorie t/m de middeleeuwen.
- op de dressoir in de living: tentoonstelling van keramische kersttaferelen vervaardigd
tussen 1973 en 2016. Lees meer hierover in de WAK 96 van november 2017, p.183-184

foto Maria Pype

2.6. Publicaties
2.6.1. West-Vlaamse Archeokrant (WAK)

Met de materiële steun van de stad Roeselare werden door de redactie o.l.v. Jozef Goderis
vier nummers afgeleverd van de jaargang 2017. Vaste rubrieken van de West-Vlaamse
Archeokrant zijn WAR en V.O.B.o.W. activiteiten, rapporten en uitstappen, Archeo in de Pers,
Archeo te Kijk, tijdschriften, korte berichten en boekbespreking. Samenstelling Jozef Goderis
WAK 97 (2018)
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Eindredactie Jozef Goderis en Hendrik Hameeuw.
Medewerkers met tekst en foto’s: Johan Buyse, Ferdy Callewaert, Tim Clerbaut, Roland
Coghe, Evy Cuypers, Marcel Danau, Ph. Debeerst, Jozef Goderis, Hendrik Hameeuw,
Willem Hantson, Chris Peene, Maria Pype en Jos Vanackere.
De verzending in 2017 gebeurde door Jozef Goderis van uit Roeselare p.a. Bergeikenstraat
48, 8800 Roeselare. Los abonnement op de West-Vlaamse Archeokrant €12.
2.6.2. West-Vlaamse Archaeologica (WA)
2017 werd een bijzonder druk jaar voor de WA redactie, twee volumes zagen het daglicht.
2.6.2.1 WA 22: Een vergeten tijd gedetecteerd (red. Pieterjan Deckers)
Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met dr. Pieterjan Deckers van de VUB.
Vanuit zijn doctoraatsstudie waarin hij zich onder meer concentreerde op de Vlaamse
kustregio en naar aanleiding van zijn coördinatorschap van het MEDEA project rond het
opzetten van een web-platform voor de registratie van vondsten gemaakt door
metaaldetectoristen. Een tentoonstelling met dezelfde titel ging intussen de kustlijn af, ze
streek achtereenvolgende neer te, Oudenburg, Raversyde en Knokke-Heist. Voor de
V.O.B.o.W.-leden wordt deze publicatie hen voor hun lidmaatschap in 2017 aangeboden.

2.6.2.2 WA 27: Onder de RADAR. Archeologie langs de Mandel 2010-2016 (red. Willem
Hantson)
In het ‘mandaatgebied’ van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst RADAR
(Centraal West-Vlaanderen) vonden de voorbije jaren een groot aantal archeologische
prospecties en opgravingen plaats. Daarom werd Willem Hantson gevraagd om als
gastredacteur op te treden voor WA 27 en een bundel samen te stellen over deze recente
activiteiten. Hiervoor onze gewaarde dank. Voor de V.O.B.o.W.-leden wordt deze publicatie
hen voor hun lidmaatschap in 2018 aangeboden.

2.7. V.O.B.o.W. excursies
zondag 9 april 2017
Daguitstap nr. 68 naar de préhistosite Flémalle (nabij Luik)
Gids: Christian Casseyas
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Verslag door Jos Vanackere in WAK 94 van mei-juni 2017 p.48-54.
18 deelnemers.

foto J.Goderis

zondag 17 september 2017
Daguitstap nr 69 naar Raversyde
Gids: Pieterjan Deckers
Voorbereiding: Jos Vanackere, Maria Pype en Jozef Goderis op zondag 15 juli 2017.
Verslag door Jozef Goderis “Niet zo ver is ook wel tof”. In WAK 96 van november 2017
p.150-155.16 deelnemers.

foto J.Goderis

2.8. Voordrachten, Boekvoorstelling en tentoonstelling te Ingelmunster
Op 16 november 2017 organiseerde in de Bibliotheek van de Ingelmunster RADAR, TERF, de
Gemeente Ingelmunster en de V.O.B.o.W. een lezingenavond naar aanleiding van recente
opgravingen te Ingelmunster en de publicatie van de meest recente West-Vlaamse
Archaeologica: Onder de RADAR. Archeologie langs de Mandel 2010-2016 (zie ook 2.6.2.2).
Enkele auteurs en/of medewerkers uit/aan deze publicaties komen hun artikel uit de doeken
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doen. De avond wordt bijzonder gesmaakt, meer dan 60 gegadigden komen opdagen, uit de
vele vragen blijken ze ook uiterst geïnteresseerd en geïnformeerd te zijn. De avond wordt
afgesloten met drankje en een bezoek aan de gelegenheidstentoonstelling “Ondergronds
Ingelmunster”.

2.9. V.O.B.o.W.-website
Onze webmaster, Hendrik Hameeuw zorgde voor een verdere face-lift op onze website:
www.vobow.be. Een aantal artikels uit vroegere edities van de WAK en WA zijn nu digitaal
raadpleegbaar.
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ARCHEO IN DE PERS

Samenstelling: Jozef Goderis met medewerking van Johan Buyse, Ferdy Callewaert,
Roland Coghe, Hendrik Hameeuw en Jos Vanackere.
Binnenland: Buggenhout, Ingelmunster, Kuurne, Harelbeke, Oostende, Wijtschate,
Zeebrugge
Buitenland: Actium (Egypte) , Antikythera (Gr.), Caïro, Cheops, Nemi (It.), Nuzi
(Mesopotamië), Gadachrili Gora (Georgië), Luxor, Paaseiland, Plagne (Jura
gebergte), Rispeljerg (Vasagard), Shulaveris Gora (Georgië), Tbilisi (Georgië)

oktober 2017
1. Van Den Eynde H: Antikythera –
scheepswrak herbergt mysterieuze bronzen
schijf.
Onderwaterarcheologen hebben zeldzame
bronzen voorwerpen aangetroffen in een
2.000 jaar oud wrak.

In 1901 stootten sponsduikers bij het Griekse
eiland Antikythera op de overblijfselen van
een vrachtschip dat verging in de eerste eeuw
vóór onze jaartelling. Het wrak had een bizar
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apparaat aan boord waarvan lange tijd
niemand wist waarvoor het diende. Vandaag
wordt aangenomen dat het gaat om een
toestel gebouwd tussen 140 en 80 vóór Chr.
De “Antikythera-mechaniek“ werd vermoedelijk gebruikt om ingewikkelde astronomische
berekeningen uit te voeren, waarmee de
schipper zijn koers kon bepalen. Aan boord
was er eveneens luxueuze handelswaar,
zoals tientallen marmeren beelden, vermoedelijk bestemd voor welgestelde Romeinen.

Uit het scheepswrak , dat nog steeds op de
bodem van de Ionische zee ligt, zijn nu ook
delen van bronzen beelden opgedoken, net
als een sarcofaagdeksel en een bizarre
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bronzen schijf waarop een stier is afgebeeld.
De resten werden eind augustus 2017
ontdekt, meldt de nieuwssite van Nature. De
bronzen schijf, is geen tweede Antikythera –
mechaniek, maar blijkt na onderzoek een
kunstvoorwerp te zijn. De onderzoekers van
het Griekse Instituut voor onderwater antiquiteiten in Athene verwachten bij een
volgende duikexpeditie nog meer bronzen
onderdelen te vinden. dS do. 05.10.2017 D9

3. Van Dooren P.: Vulkaan werd Cleopatra
fataal.

2. Van Dooren P.: De neanderthaler in ons
kijkt naar de zon.

Aan het zelfstandige Egyptische rijk kwam
geen einde door ingrijpen van de Romeinen –
of toch niet alleen. Hongerdood na een
vulkaanuitbarsting hielp een handje.

Het is nog steeds voer voor discussie: hoe de
neanderthalers nu precies uitgestorven zijn,
en wat onze voorouder de Homo Sapiens
daarmee te maken had. Wat we intussen wel
weten: de voorouders van de huidige
Europeanen hebben niet alleen duizenden
jaren lang de planeet gedeeld met de
neanderthalers, maar ook het bed. Een paar
procent van hun DNA hebben ze van de
neanderthalers – en van de denisoviërs (nog
een zijtak van onze stamboom, die pas recent
ontdekt is).
Vandaag hebben blanken allemaal zo’n twee
procent neanderthaler-DNA in zich. Voor
mensen van Afrikaanse afkomst is dat vaak
anders; hun voorouders hebben in Afrika
nooit neanderthalers ontmoet – maar wel
blanken, zodat ook zij soms neanderthalergenen in hun DNA hebben. Besluit: ook
neanderthalers moeten al “rassen” hebben
gekend.
dS.ma. 09.10.2017. D8 wetenschap.
.
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Marcus Aurelius en Cleopatra pleegden na de
verloren slag bij Actium van 31 vóór Chr.
zelfmoord, en Egypte werd bij het Romeinse
Rijk ingelijfd. De dynastie was verzwakt door
sociale onrust, die het gevolg was van
hongersnood en de vlucht van de verarmde
bevolking naar de steden.
dS do. 19.10.2017 D8 wetenschap.

4. Van Dooren P.: Paaseilanders zijn geen
Zuid-Amerikanen. Opgravingen spreken
modern DNA tegen.
De mysterieuze eerste bewoners van het
Paaseiland - met de makers van die enigWAK 97 (2018)

matische reuzenbeelden – hebben blijkbaar
nooit contact gehad met Zuid-Amerika.

boven, dan neem ik dat mee om schade aan
landbouwmachines te voorkomen”.

Het DNA van Zuid-Amerikaanse indianen
kwam op het eiland terecht met de Europese
schepen en de Amerikaanse walvisvaarders
die in de 19de eeuw het eiland aandeden.
dS ma. 09.10.2017 D8 wetenschap.

“Uiteraard start ik mijn zoekactie pas na
toestemming van de eigenaar of pachter en
meestal kijk ik voordien op Geopunt, de
digitale centrale voor geografische overheidsinfo. Daarnaast bekijk ik de Ferrarariskaarten,
een verzameling van gedetailleerde topografische kaarten van de Oostenrijkse
Nederlanden uit 1777. Waar ooit een kasteel
of religieus gebouw stond, vind je vaak de
goddelijkste dingen”.

5. De Laet P.: Low en slow op de tonen van
Deus.
Geboeid door de geschiedenis en geleid door
zijn metaaldetector woelt Kris Van Den
Berghe in Vlaamse grond.
De uniformster die hij als kind vond, ligt bij zijn
jongste vondsten, in een bakje met opschrift
Buggenhout . Uit een bakje met vermelding
Lippelo haalt Kris Van Den Berghe een
geslagen metalen plaatje dat, onder de loep,
een obscene voorstelling toont van een man
en een vrouw. “Een 19de eeuwse bordeelpenning “ legt hij uit. Hij laat de penning zien
met het Franse woord merde. “Een toelating
om je behoefte te doen?”, lacht hij. “ Tot op
heden ken ik alvast niemand die het exacte
gebruik van dat insigne achterhaalde
”Verrassend hoe open de samenleving in een
ver verleden omging met de dingen van het
leven”.
Van Den Berghe knikt: ”Precies die evolutie
in tijdgeest en gebruiken intrigeert me in onze
geschiedenis”. “Omdat ik nooit de kans zag
historicus of archeoloog te worden , werd ik
lid van de heemkundige kring in mijn
gemeente. Vijf jaar geleden raakte ik er aan
de praat met een man die achtergrondinformatie wilde over een vondst die hij deed
met de metaaldetector. Hij nodigde mij uit
eens samen te zoeken” herinnert de 45-jarige
Buggenhoutenaar zich nog.
“Intussen is het een verslavende hobby en
struin ik wekelijks een akker of afgegraven
grond af op de pieptonen van mijn XP Deus
zoekmachine, de spade in aanslag. Alleen of
in groep, soms vragen archeologen mijn
vrijwillige hulp”. Met geduld en lage, trage
bewegingen hoopt hij telkens minstens een
munt te ontdekken.
“Elke metaalsoort heeft zijn eigen toon”, legt
de detectorist uit. “Enkel blik lokt hetzelfde
geluid uit als zilver, dus dat kan tot
teleurstellingen leiden. Haal ik metaalafval
WAK 97 (2018)

“Mijn topstukken” Kris Van Den Berghe wijst
naar zijn vitrinekast. “Een zilveren Merovingische munt uit 700, toen de Franse
koningen hier heersten. En dit vingerhoedje
met een vodje papier erin? Volgens een
deskundige in oude geschriften een fragment
uit de Mechelse catechismus van 1764” klinkt
het. “ Na het schoonmaken fotografeer ik
immers mijn vondsten en e-mail ik de foto’s
naar het agentschap Onroerend Erfgoed en
het forum Detectorvrienden Vlaanderen. Daar
vind ik specialisten die een juiste determinatie
aanreiken”.
Kerk en Leven 25.10.2017.
6. Baldino P.: Gestolen kunstwerken, een
deel van het schip van keizer Caligula werd in
New York teruggevonden.

Mozaïek op de commandobrug van het schip van
keizer Caligula

Munten, boeken en manuscripten, gestolen
uit het museum en archeologische opgravingen, zijn na zoveel jaren van de USA naar
Italië teruggekeerd. Onder de teruggevonden
voorwerpen waren er ook stukken die tot het
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ceremonie schip van de keizer behoorden. Ze
werden in het huis van een Italiaanse burger
teruggevonden die in de USA verbleef.
Namelijk fragmenten (2de eeuw na Chr.) uit
een kwadraat meter mozaïek op de
commandobrug, met slingers en bloemenmotieven versierd.
Het binnenschip – 70m lang – versierd net als
in een Romeinse villa, is een bewijs hoe
luxueus het leven van de Romeinse keizers
was, hoever ze ook van hun paleizen
verwijderd waren. Met bewondering beschrijft
de Romeinse geschiedschrijver Suetonius dit
schip in zijn boek: “Levens van de keizers
(Vitae Caesarum)”: Tien rijen roeiers, de boeg
schitterde van juwelen, grote badkuipen.,
galerijen en salons, met een grote variatie van
wijngaarden en fruitbomen.Volgens historici
zouden er drie schepen van dit type bestaan,
maar slechts twee schepen werden in het
meer van Nemi ten zuiden van Rome
opgevist en hersteld.
Vele objecten van keizer Caligula werden
wegens zijn slecht bestuur vernietigd of
moesten vergeten worden
(damnatio
memoriae). Sinds de Renaissance kwamen
opnieuw voorwerpen te voorschijn. Vooral
Mussolini vond in deze ontdekkingen
inspiratie voor zijn fascistisch regime. Ook
een deel van het meer werd hersteld.
Een decennium lang stonden de stukken van
Romeinse schepen in een hangar waarna ze
in het museum van Romeinse schepen
ondergebracht werden. Dit was het project
van Vittorio Ballio Morpurgo. De bezoekers
zien de reconstructies van schepen met een
schaalverkleining van één vijfde.
La Republica Patricia Baldino, 20.10.2017.
(Vertaling door
R.F.Coghe)

7. Van Den Eynde H.: Verborgen ruimte
ontdekt in piramide van Cheops.
Kosmische straling helpt archeologen
bouwwerk te scannen.

De grootste piramide van Gizeh, die van
Cheops, bevat naast de al bekende kamers
en gangen nog een gigantische open ruimte.
Dat leert een scan van het monument. Dat
meldden Egyptische, Franse en Japanse
archeologen in het vakblad Nature.
De nieuwe ontdekte structuur is minstens
30m lang en heeft ruwweg dezelfde diameter
(2m) en hoogte (9m) als de Grote Galerij die
uitgeeft op de Konings- en Koninginnekamer
van de piramide. Hij ligt pal boven de galerij.
Om de structuur van de ruimte in kaart te
brengen, zijn proefboringen nodig. Daarmee
moet de Egyptische overheid instemmen.
dS. vr. 03.11.2017 D7

8. Snick Ch.: De laatste veteranen van WOI.

Museum van Romeinse schepen in Nemi nabij Rome

november 2017
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Hoe zie je of een bunker van ’14-18 is?
Die uit de Tweede wereldoorlog zijn vaak
boller tot rond en hebben vooraan de typische
schietopening die je kent
uit de film Saving Private Ryan. Met de
mitrailleur schieten uit een bunker gebeurde
tijden W.O.I amper. Doorgaans zit daar dus
geen opening.
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Hoeveel stonden er?
“Reken maar op minstens 10.000 “ zegt
Kristof Blieck. “ Een deel ervan stond aan de
kust: van Nieuwpoort richting Nederland,
gericht op de zee. Als het ware een kleinere
versie van de Atlantikwall”.
Hoeveel staan er nu nog?
Het Agentschap Onroerend Erfgoed telde er
intussen 1.377 uit W.O.I. , verspreid over
West- en Oost Vlaanderen en Antwerpen.
Maar het is helemaal niet zeker of we ze
allemaal hebben gevonden.
HNB NU vr. 10.11.2017 p. 8-9.
9. Van Dooren P.: Kijk: het langste dinospoor
ter wereld.

155 m lang. De achterpoten tonen vijf
elliptische afdrukken van tenen, de voorpoten
vijf ronde afdrukken van “vingers”. Het dier
moet een snelheid van vier kilometer per uur
hebben gehaald. De afdrukken werden 150
miljoen jaar geleden achtergelaten door een
dino die minstens 35m lang en 35 ton zwaar
was. Ze komen met geen enkele soort
overeen, en de vorsers kennen ze dan maar
toe aan een nieuwe soort: Brontopodus
plagnensis,
“donderpoot van Plagne”.
(Plagne is een dorpje in het Jura-gebergte.)
De biologen noemen dit een “ichnosoort”: een
dier waarvan geen fysieke resten bekend zijn,
alleen sporen.
dS 14.11.2017 D8
10. Van Dooren P.: Wijnbouw is minstens
8000 jaar oud.
Stenen kruiken van 7800 tot 8000 jaar oud uit
Georgië bevatten al chemische sporen van
wijn. En het kweken van druiven is
gegarandeerd nog ouder.
Achttien archeologen, chemici en landbouwwetenschappers uit zeven landen rapporteren in de Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS) dat in Georgië
de oudste sporen van wijn te vinden zijn.
Meer dan 8000 jaar geleden hadden ze die
pas ontdekking omgezet in een heel
ambacht. In diezelfde periode lieten ze het
trekkend leven achter zich en kozen voor
permanente nederzettingen.
Ze bakten stenen kruiken, kvevri . In enkele
dergelijke, onlangs in Georgië opgegraven
kruiken, ontdekten de vorsers sporen van
wijnsteenzuur, barnsteenzuur, appelzuur en
citroenzuur. Die combinatie kan alleen maar
van druiven komen.
dS. di. 14.11.2017 D9.
11. Huyghebaert T.: Schrik van de Noordzee.
Ontdekte duikboot UB-29 veranderde mee de
loop van de geschiedenis.
De Duitse duikboot die voor de kust van
Oostende werd ontdekt en nu geïdentificeerd
is als de UB-29, bleek in de Groote Oorlog de
schrik van de Noordzee te zijn.

Geologen van de universiteit van Lyon
zochten het terrein af. In het vakblad Geobios
rapporteren ze nu dat ze een onderbroken
reeks van 110 pootafdrukken hebben, van
WAK 97 (2018)

De duikboot is nu 101 jaar later erkend als het
officiële zeemansgraf van 22 Duitsers. 22
bemanningsleden kwamen eind 1916 om het
leven. 36 schepen werden tot zinken
gebracht, uiteindelijk zelf vergaan: dit is het
verhaal van de duikboot die gevonden werd
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voor onze kust. De identificatie van de UB-29
duikboot gebeurde o.m. aan de hand van het
plaatje op een van de torpedobuizen.
HNB woe. 15.11.2017 p.12.

plaatje vanop één van de torpedobuizen

12. (krs) We drinken al 8000 jaar wijn.
Nieuw onderzoek van prof. Patrick McGovern
– bijgenaamd “ de Indiana Jones van de oude
wijnen” – heeft aangetoond dat de mensheid
eigenlijk al 5.000 jaar langer wijn maakt en
drinkt dan tot nog toe werd aangenomen. Een
team onder leiding van de bio - moleculaire
archeoloog van de universiteit van
Pennsylvania trof in acht aardewerken
kruiken, waarvan de oudste dateert van rond
5.980 vóór Chr. restanten aan van
wijnsteenzuur.
De kruiken werden ontdekt in de neolithische
nederzettingen van Gadachrili Gora en
Shulaveris Gora, zo’n 50 km ten zuiden van
de Georgische hoofdstad Tbilisi. Wijnarcheologen hadden al langer het vermoeden dat
Georgië de bakermat van onze wijncultuur is.
HNB do. 16.11.2017 p.7
Lees hier ook over in WAK 97 Archeo in de
pers nr 10.
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13. X. 30 minuten om 30 meter diep een
plaatje van 10cm te vinden.
In de zomer van 2017 wisten we al dat er
onder een druk bevaren zeeroute voor onze
kust, tussen Oostende en Zeebrugge, het
wrak van een Duitse onderzeeër lag.
Om te achterhalen om welke U-boot het
precies ging, daarvoor moest naar het wrak
worden gedoken. Een klus voor onderwaterarcheoloog Tomas Termote.
Gouverneur Decaluwé die de hele operatie
heeft gecoördineerd maakt nu met zijn
diensten een dossier op, zodat de locatie en
de U-boot zelf door een besluit van de
staatssecretaris voor de Noordzee kunnen
beschermd worden. Van de ambassadeur
kreeg de gouverneur een uitdrukkelijke dank
voor de tactvolle manier waarmee het
onderzoek naar de UB-29 werd gevoerd.
Kr.v. West Vl. De Weekbode vr.
17.11.2017 (IZ90/4). Lees hier ook over in
WAK 97 Archeo in de pers nr 11.
14. Meurisse F.: Zeldzaam: verkavelaar niet
boos om vertraging door opgravingen.
Zaakvoerder Luc Taelman uit Ingelmunster
was altijd al geboeid door archeologie. Anderhalf jaar vertraging liep de verkaveling op die
het bouwbedrijf Taelman op de Molenbeek
wou neerpoten. Zaakvoerder Luc Taelman
was niet boos om dit archeologisch onderzoek.
“Anders wisten we nooit dat hier ijzertijd
bewoning aanwezig was”. “In het begin van
mijn carrière, toen ik nog bezig was met het
aanbrengen van betonnen funderingen,
WAK 97 (2018)

stootte ik al geregeld op objecten uit het
verleden. Ik trok met die vondsten naar
archeologen. Voorts ben ik ook bij
heemkringen betrokken”. In Ingelmunster
werden bij het onderzoek heel wat historische vondsten gedaan. De wet bepaalt
eveneens dat de vondsten eigendom zijn van
de eigenaar van het perceel, in dit geval dus
Luc Taelman. “Ik heb nog niet precies
uitgemaakt wat ik er mee ga doen. Schenken
aan de gemeente of ze in bruikleen geven. In
elk geval wil ik dat ze bewaard blijven voor het
nageslacht”.
HNB. zat. 18.11.2017 p3.

Waaslandhaven. Open: zondag van 14 t/m
18u. Adres: Ouden Doeldijk 13, Doel. Prijs:
gratis. www.facebook.com/poldemans
dw (deze week) 22.11.2017 t/m 28.11.2017
p.18.
16. Van Dooren P.: Met prehistorische
vrouwen wilt u geen ruzie.
Boerinnen waren sterker gebouwd dan
hedendaagse atletes. Van prehistorische
boerinnen kon je maar beter geen mep
krijgen. Zelfs hedendaagse roeisters hebben
minder stevige armen.
dS. do. 30.11.2017 D9
december 2017
17. Van Dooren P.: Toen ijzer duurder was
dan goud.

Luc Taelman, Tine Bruyninckx en Willem Hantson
Dolk van Toetanchamon in ijzer

15. Follebout M.: Archeologische toplocaties
1.
De
prehistorie
Neanderthalersite,
Industrieweg in Veltwezelt, deelgemeente
van Lanaken. Open op aanvraag, gratis op
zondagnamiddag tijdens de schoolvakanties.
Prijs € 2. Info: www.visitlanaken.be.
2. Romeinse tijd Paddestraat 7, Velzeke.
(kruispunt van twee Romeinse wegen) . Open
elke dag uitgezonderd de maandag . Prijs €
2,5. www.pam-ov.be
3.
Merovingers:
Rufferdingemolen,
Molenbergstraat 4, Landen. Open: di., woe.,
do., vr. en zat. van 13 t/m 16u..
www.landen.be
4.
De
middeleeuwen:
Walraversyde,
Nieuwpoortsesteenweg 636, Oostende prijs:
€ 6. open van half maart tot half november.
www.raversyde.be
5. De Moderne tijd: Het Poldermas. Benjamin
Vergauwen van het PolderMAS in Ouden
Doel is als archeoloog verbonden aan de
opgravingen in het Verrebroek in de
WAK 97 (2018)

Iedereen kent het dodenmasker van
Toetanchamon uit Caïro, maar de ware
blingbing was zijn dolk. Die was namelijk van
ijzer. Een directe gift van de goden, recht uit
de hemel. In 2017 bevestigden chemici wat al
langer was vermoed: de dolk van Toetanchamon was van “hemelijzer; ijzer van een
meteoriet. Van ijzer zo te zien, maar dan wel
ijzer dat na al die eeuwen nog steeds niet
verroest was. Van ijzer uit een meteoriet
moest dan wel van een farao waardig
geweest zijn, temeer daar hij het voorwerp op
zijn lichaam droeg.
Niemand kent echter die dolk. Al dat goud
stak meer de ogen uit, de dolk viel voor
moderne mensen niet op tussen al die
andere, ook kunstzinnige grafgiften. Om ijzer
uit zijn ertsen vrij te maken moet je die ertsen
niet alleen heel hoog verhitten, maar
bovendien ook nog eens in zuurstofarme
omstandigheden brengen, zodat de ijzeroxiden ontroest worden (gereduceerd zeggen
de chemici) tot metallisch ijzer. Dat vergt
complexe ovens,

27

waar men in de bronstijd, ten tijde van
Toetanchamon, nog niet aan toe was.
Meteorieten bevatten kant-en-klaar metallisch ijzer, dat je alleen maar hoeft te smelten.
Dat kan bij veel lagere, in de bronstijd wel
bereikbare temperaturen. Pas in 2016 legden
chemici dat debat stil: de dolk van Toetanchamon bevatte bij analyse zo’n elf procent
nikkel, en ook aardig wat kobalt. Hemelijzer,
geen twijfel mogelijk.
dS di. 05.12.2017 D9.
18. (tlb) Belgen ontdekken “zwanosaurus”.

Een
internationaal
team
van
wetenschappers, met onder hen ook
Belgische paleontologen, heeft een nieuwe
dinosaurus ontdekt die kon zwemmen. Die
eigenschap is nooit eerder zo duidelijk
vastgesteld bij dinosauriërs.
“Haslzkaraptor escuilliei” heet de rare vogel.
Hij leefde 75 miljoen jaar geleden, werd zo’n
80 cm groot en is verwant met de velociraptor,
die bekend zijn uit de Jurassic park - films.
“Dinosauriërs waren landdieren, hebben we
altijd geleerd, maar nu stellen we voor de
eerste keer heel duidelijk vast dat er ook
zwemmende dinosauriërs waren” zegt paleontoloog Pascal Godefroit van het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschapen. De onderzoekers konden het
fossiel pas onlangs bestuderen omdat het
eerst jarenlang illegaal verhandeld werd
en in privécollecties verborgen zat.
HNB. do. 07.12.2017 p.213
19.
ANP.
Archeologen
ontdekken
spectaculaire nieuwe grafkamers met
mummies in Egypte.
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Egyptische archeologen hebben in de stad
Luxor twee oude grafkamers uitgegraven. De
zowat 3500 jaar oude kamers bevatten onder
meer verschillende mummies, beelden,
aardewerk, kleurrijke inscripties en grafzegels, zei minister voor Oudheidn Khaled alAnani. Hij kondigde veder ontdekkingen aan
voor de toekomst.
De tombes stammen waarschijnlijk uit de 18de
dynastie van het oude Egypte, meldden de
Egyptische autoriteiten volgens de BBC. De
tombes werden zo’n 20 jaar geleden al
gevonden, maar nu voor het eerst uitgegraven. Het is echt een uitzonderlijke dag”
zei de minister van Oudheden, Kaled alAnani. De tombes bevinden zich in de buurt
van Luxor, vlakbij de tempel van Hatsjepsoet
en de vallei der Koningen. Van wie ze zijn is
niet bekend. Mogelijk gaat het om
hooggeplaatste ambtenaren.
Het graf is het laatste van verschillende
archeologische vondsten in Egypte in 2017.
In april 2017 vonden archeologen acht
mummies in een andere grafkamer, eveneens in Luxor. In maart 2017 ontdekten ze
een bijzonde groot beeld in de achterbuurt
van Caïro, dat waarschijnlijk koning Psammetichus voorstelt.
Twee nieuwe Egyptische graftombes zijn in
Luxor ontdekt, 3500 jaar oud.
In 1990 werd een individuele ontdekking
gedaan door een Duitse archeologe maar tot
op vandaag was er niemand binnengetreden.
Het ministerie van Oudheid heeft een nieuwe
archeologe aangesteld en betaald voor de
nieuwe buitengewone resultaten.
Binnen de tombe zijn er funeraire maskers,
vazen en een collectie van 400 beeldjes en
een mummie van een hoge functionaris
ontdekt.
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La Republica
R.F.Coghe).

zon. 10.12.2017 (Vertaling

20. (pvd) De Egyptenaren waren (misschien)
de eerste glasmakers.

Maar die dateringen gebeurden op basis van
analogie met andere voorwerpen, en sedert
de jaren 20 en 30 van vorige eeuw in Nuzi
pakweg 10.000 glasparels, tientallen flessen
en een half dozijn hangers werden opgegraven, merendeels in blauw glas, is onze
kennis wel gegroeid.
Onderzoekers herdateerden het Nuzi-glas
op 1450 vóór Chr., even oud als het
Egyptische. “Maar het Egyptische glas is
technisch geavanceerder en verfijnder” zegt
geoloog P. Degryse. “Het is ook kleurrijker,
met gebruik van soms zeldzame pigmenten.
En de makers versierden het met standaardpatronen, wat op een traditie wijst.

Een Leuvense vorser: “Dit glas uit Irak blijkt dan toch
niet het oudste”
De U-krullen zijn blijkbaar afgekeken van Egyptisch
glas.

Geoloog Patrick Degryse ((KU Leuven) komt
samen met twee Britse forensische
wetenschappers en twee Amerikaanse
kunsthistorici tot het besluit dat de
ambachtelijke productie van glas niet in
Mesopotamië begon, maar in Egypte. Dat
schrijven ze in het vakblad Archaeometry.
Wie als eerste ontdekte dat zand en soda
onder zijn kampvuurtje samengesmolten
waren tot een glanzende doorschijnende
massa, zullen we wel nooit weten. Het oudste
glas dat we kennen, dateert van zo’n 2500
vóór Chr. Maar pas rond 1500 vóór Chr., in de
late bronstijd, begon men glas in serie te
maken, eerst in email op aardewerk, later in
geblazen vorm.
Glazen voorwerpen uit de stad Nuzi in
Mesopotamië (dicht bij het huidige Kirkuk in
Irak) worden al een eeuw lang in de
handboeken vermeld als het oudste ambachtelijke glas, gedateerd op 1500 vóór
onze jaartelling. Het eerste Egyptische glas
werd op 1450 vóór Chr. gedateerd.
WAK 97 (2018)

In het glas uit Mesopotamië gebruikte men
geen kobalt of mangaan en nauwelijks
gemengde pigmenten. Het glas uit
Mesopotamië lijkt eerder een imitatie van dat
Egyptische
origineel”.
Niet
dat
de
onderzoekers Mesopotamië afwijzen als geboorteplaats van het glasmaken – één
analyse van glas uit één plaats is daar wat
mager voor – maar ze vinden wel dat een
meer voorzichtige benadering beter zou
passen bij het bewijsmateriaal”.
dS. di. 12.12.2017 .
21. (eva) Opgravingen leggen vondsten bloot
van 6000 jaar oud.
Een archeologisch onderzoek, voorafgaand
aan de ontwikkeling van een groot woonpark
heeft in Kuurne indrukwekkende vondsten
opgeleverd.
“De vondsten zijn 6000 jaar oud” zegt
burgemeester Francis Benoit (CD&V) . “In
2023 vieren we 900 jaar Kuurne, maar dankzij
deze vondsten weten we dat we mogen
spreken van 6000 jaar Kuurne”.
Volgens archeoloog Floris Beke dateren de
oudste sporen uit het Neolithicum, ongeveer
6000 jaar geleden, de periode dat de mens
aan landbouw begon te doen. Verspreid over
het terrein zijn potscherven en honderden
vuurstenen gevonden. Ook vonden de
archeologen resten van vijf boerderijen, met
drinkwaterkuilen en waterpoelen voor het vee
en graanschuurtjes uit de Brons- en IJzertijd
en de Romeinse periode. “ Bijzonder zijn vijf
ondergrondse silo’s, gebruikt om graan voor
een langere tijd op te slaan. In de waterkuilen
waren de
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bewaaromstandigheden ideaal zodat een
2500 jaar oude houten speer en een deel van
een houten ladder bewaard bleven”.
HNB di. 19.12.2017.

vondst vond plaats in Bornholm, gekend als
“zonne-eiland” wegens het klimaat en bij
voorkeur zomeroord voor de Denen, Duitsers
en andere burgers uit Noord – en Centraal
Europa.

6000 jaar oude sporen van bewoning op de grens
tussen Kuurne en Harelbeke

22. (belga) Archeologische vondsten van
6000 jaar oud opgegraven.
In Kuurne zijn sporen teruggevonden die
dateren uit het Neolithicum, ongeveer 6000
jaar geleden. De onderzoekers van Ruben
Willaert nv gaven toelichting. “Verspreid over
het terrein zijn potscherven, maar ook
honderden vuurstenen gevonden” zegt
archeoloog Floris Beke. Maar er kwamen ook
voorwerpen uit de metaaltijden boven (tussen
de 4000 en 2000 jaar oud.) en eveneens
vondsten uit de Romeinse tijd.
dS di. 19.12.2017. Lees ook knipsel
hierboven in WAK 97 nr 21.
23. Lanssens P.: Het bewijs dat Kuurne zeker
6000 jaar oud is.
Archeologen vonden aan de Leie, op de
grens van Kuurne en Harelbeke, honderden
potscherven en
vuurstenen uit
het
Neolithicum (nieuwe steentijd). “Kuurne
bestaat in 2023 geen 900, maar 6000 jaar“
zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).
HLN di. 19.12.2017 p.16. Lees ook knipsels
hierboven in WAK 97 nrs 21 en 22.
24. Bornholm Museum (Denemarken) 300
ontdekte rotswanden met mysterieuze
insnijdingen in oude rotsstenen
Deze zijn ontdekt op een veld, gedateerd van
5000 jaar geleden. In de rotsstenen zijn cirkelvormige motieven, zonnestalen en tekens
ingekerfd die doen denken aan zaden en
spinnenwebben, wellicht verbonden aan
antieke rituelen. 300 zeer antieke rotswanden
met insnijdingen. Deze archeologische
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Fragmenten van rotswanden met zonderlinge
insnijdingen in Denemarken

De rotsstenen tonen onderling gemeenschappelijke kenmerken. Ze zijn allen min of
meer cirkelvormig. De insnijdingen schijnen
straalsgewijze van uit het centrum te
vertrekken. Anderen vertonen een vierkant,
enkele hebben insnijdingen die doen denken
aan de aanwezigheid van zaden zoals in de
vruchtbaarheidscultus van de aarde of aan
spinnenwebben.
Deense archeologen en wetenschappers vinden de oorsprong van de rotsen en
de betekenis van de decoratieve insnijdingen
enigmatisch. De eerste van deze rotsen werd
in 1995 ontdekt in Rispeljerg, 8 km van
Vasagard. (Denemarken)
Vrij letterlijk vertaald uit La Republica door R.
Frits Coghe woe. 20.12.2017.
25. Vantyghem P.: Wijtschate graaft dieper
met steun van Amerika.
Archeologie met crowdfunding, in het WestVlaamse Wijtschate wordt een Duits fort uit
W.O.I blootgelegd.
Britse en Amerikaanse donateurs gaven geld
via de crowdfunding-site Kickstarter.
Het project heet “Heuvelrug” en wie het
bezoekt, snapt meteen waarom een
ondernemer daar vandaag een rij huizen wil
bouwen en waarom Duitse als Britse troepen
daar in 1914 met alle geweld een basis
wilden. Tachtig meter boven de zeespiegel
kijken we strategisch uit over de idyllische
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vlakte ten oosten van Ieper. Deze plaats was
100 jaar geleden het toneel van een van de
gruwelijkste oorlogen die ons land heeft
meegemaakt.
dS woe. 20.12.2017 p.4.

Drinkflessen, een deel van een kam en kogelhulzen
gevonden in Wijtschate (vondsten uit W.O.1)
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ARCHEO TE KIJK

Samenstelling: Jozef Goderis & Hendrik Hameeuw

België
BRUSSEL
t/m 25.04.2018
OCEANIA - Reizen in het onmetelijke

van de ontdekkingsreizigers van de
18de eeuw.
Het wordt een zoektocht naar de schoonheid
van de kunst uit Oceanië en gelijktijdig naar
de culturele context die wordt gereconstrueerd met behulp van de etnografie en de
archeologie. De rijke Oceanië-collecties van
de Koninklijke Musea voor Kunst en
geschiedenis (Jubelparkmuseum en Muziekinstrumentenmuseum) en van het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika worden in de
schijnwerpers gezet. Tevens kwam een
samenwerking met het Musée de Tahiti et des
Îles (Frans Polynesiê) tot stand.
Waar? Jubelparkmuseum (KMKG) Jubelpark
10 1000 Brussel.
Open? Di-vr 10.00 tot 17.00u zat. en zon.
10.00 tot 18.00u.
Prijs: basistarief € 15,00; senioren € 12,00 ;
categorie € 5,00 - € 15,00
Contact:
info@mrah.be,
02.741.73.02,
www.mrah.be

Oceanië is in het westerse collectieve geheugen, van James Cook tot in de 21ste eeuw
altijd geassocieerd gebleven met de grote ontdekkingsreizen en het onbekende. Dit
aspect wordt de rode draad in de tentoonstelling, die is opgevat als een uitnodiging om
de grote oceaan te doorkruisen in het spoor
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BRUSSEL
t/m 15.04.2018
Pompeï, the Immortal City.
In de Beurs van Brussel, Henri Mausstraat.
Deze tentoonstelling dompelt de bezoeker in
het hart van het drama en de ruïnes van de
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antieke stad Pompeï. Via machinemodellen
en 3D-reconstructies beleeft de bezoeker de
verwoesting van de stad en komt hij in contact
met de bewoners uit die tijd, die verstard zijn
in de assen van de vulkaan.
Meer dan 100 archeologische stukken uit
Pompeï, waaronder heel wat objecten die
voor het eerst tentoongesteld worden, onthullen de wetenschappelijke kennis van de
Romeinen en hun technische vaardigheden
op het moment van de uitbarsting van de
Vesuvius in 79 na Chr. Meer info over
openingsuren, tickets en tarieven. http://expopompeii.be/

FLÉMALLE
t/m 29.06.2018
Cro-Magnon – Prehistoric Challenge

Bent u zo slim als de prehistorische mens?
Dat is de uitdaging van de
Tentoonstelling Cromagon – Prehistoric
Challenge. Lukt het u om zelf vuur te maken
of silex te houwen? Laat de vaardigheden in
WAK 97 (2018)

u ontwaken die wij delen met onze
voorouders. Leuk om doen met vrienden of
familie! Kom naar het Prehistomuseum en
ontdek of u de score Cro-Magnon weet te
evenaren! http://www.prehisto.museum/cromagnon.
IEPER
17 februari t/m 26.08.2018
Sporen van oorlog: Archeologie van WO1

Multimediaal & Interdisciplinair.
Touchscreens, de interactieve poppy armband, videoprojectie, geluidsfragmenten …
alles staat in teken van een intense beleving
en een authentieke onderdompeling in het
leven aan het front. Het museum brengt geen
louter historisch of militair relaas van de
feiten, maar laat ook ruimte voor persoonlijke
impressies van soldaten en kunstenaars.
Zowel uit het begin van de 20ste eeuw als van
hedendaagse dichters, auteurs, schilders,
fotografen of beeldhouwers.
www.inflandersfields.be
IZEGEM
Mei 2018
“IN FLANDERS FIELDS”
Militaire begraafplaatsen WO I rond Ieper
Oorlogsgedichten van soldaat-dichters in
WO I.
Tijdens de maand mei kan men in de
Bibliotheek van Izegem, tijdens de openingsuren, de tentoonstelling bezoeken.
Op zaterdag 5 mei 2018 om 11u vindt de
declamatie van oorlogsgedichten plaats
samen met muzikale intermezzo’s in de
bibliotheek van Izegem. Als sluitstuk klinkt de
‘Last Post’, de band met de Menenpoort in
Ieper.
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RUMBEKE
KASTEELDOMEIN
31.12.2019
Koning Albert I en de Grote Oorlog

t/m

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.
De toegang tot het museum bevindt zich in
het historische kader van de romaanse toren
en de kapittelzaal van de Onze- Lieve –
Vrouwe – basiliek. Naast de presentatie van
de historische kerkschat komen ook andere
thema’s aan bod zoals liturgie, heiligen,
relieken en het kapittel. Een echte must is de
muziekbox: daar bekijk en beluister je eeuwenoude muziekboeken. Het museumverhaal
eindigt bij de Kroningsfeesten – waarmee de
relatie naar een hedendaagse traditie wordt
gelegd.
Tentoonstellingsruimte in Kasteel Rumbeke

TONGEREN
Herontdek de kerkschatten
Tongeren is een van de oudste religieuze
sites van de Lage Landen en herbergt een
zeer belangrijke kerkschat in de Onze-LieveVrouwe-basiliek. Ze bevat talloze kostbaarheden van religieuze kunst zoals reliekhouders, reliekbeursjes, edelsmeedwerk,
middeleeuwse koorboeken en ook zeldzaam
textiel.
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Begin 2018 onthult de archeologische
ondergrond van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek haar geheimen. In een volledig
nieuw museumconcept kan je 2000 jaren
aan bodemarchief op een unieke manier
ontdekken en beleven.
TREIGNES
t/m 15.04.2018
Femmes préhistoriques, regards croisés /
Prehistorische vrouwen gezichtspunten
Musée du Malgré – Tout, 28 rue de la gare,
5670 Treignes.
06 039 02 43
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De tentoonstelling gaat over Europese
reizigers, fotografen en archeologen die in de
voorbije eeuwen de ruïnes van Persepolis
bezochten. Het is zonder twijfel een van de
meest fascinerende archeologische sites uit
de antieke wereld. De nieuwsgierigheid naar
de monumenten ontstond in de 14de eeuw,
toen de eerste handelaren en diplomaten
naar het verre Iran gingen reizen. Het
Perzische paleiscomplex maakt nog steeds
een overweldigende indruk op elke bezoeker
die voor het eerst de grootse afmetingen en
schoonheid van de monumenten ziet. U ziet
in deze expositie tekeningen, gravures,
boeken, teksten en foto’s die in de afgelopen
eeuwen zijn gemaakt door reizigers,
fotografen en archeologen.
http://www.rmo.nl/tentoonstellingen/fascinati
e-voor-persepolis

Nederland
GORCUM
t/m 18.03.2018
Glass 4 Ever – beeldend glas van nu
Gorcum Museum, Grote markt 17
www.gorcummuseum.nl

MIDDELBURG
t/m 06.05.2018
Romeinse kunst
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

LEIDEN
t/m 06.05.2018
Fascinatie voor Persepolis

AGDE
t/m 31.03.2018
La Motte, un habitat englouti
Musée de l’ Éphèbe, Mas de la Clape,
34.300 Le Cap d’ Agde.
04.67.94.69.60
ARLES
t/m 18.03.2018
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
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DAINVILLE
t/m 17.06.2018
Ca ne manque pas de sel!
Maison de l’ archéologie, rue de Whitstable,
62000 Dainville
03.21.2169.31

Musée d’ histoire et d’ archéologie, Hôtel
Cabu, 1 square abbé Desnoyers, 45.000
Orléans
02.38.79.25.60

GUIRY – EN – VEXIN
t/m 16.09.2018
Xi’ an, Trésors de la Chine impériale
Musée archéologique du Val d’ Oise
Place du château, 94450 Guiry – en -Vexin
LA ROCHELLE
t/m 21.05.2018
La Rochelle, quels chantiers!
L’ archéologie préventive des prémices à
nos jours.
Musée des Beaux-Arts , 28 rue Gargoulleau,
17000 La Rochelle
05.46.41.64.65
LILLE
t/m 15.04.2018
Héros de fil et de bois, marionnettes de
Lille et de Roubaix
Musée de l’ hospice comtesse, 32 rue de la
monnaie, 59.000 Lille
03.28.36.84.00
LOUVRES
t/m 20.05.2018
Les petits pots dans les grands: potiers
antiques et médiévaux
du pays de France.
Archéa, 56 rue de Paris, 95380 Louvres
01.34.09.01.02
LYON
t/m 06.05.2018
Aqua, l’invention des Romains
Lugdunum – musée et théâtres romain, 17
rue Cleberg, 69005 Lyon
04.72.38.49.30
NANTES
t/m 30.09.2018
Voyage dans mes collections
Musée Dobrée, rue Voltaire, 44.000 Nantes
04.40.71.05.79
ORLÉANS
t/m 11.03.2018
Du Nil à la Loire. La collection égyptienne
des musées d’ Orléans
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PARIS
t/m 02.07.2018
Théatre du pouvoir
Petite Galerie du musée du Louvre, rue de
Rivili, 75001 Paris
01.40.20.50.50
PIERRE-DE-BRESSE
t/m 02.04.2018
Sous les graviers, notre histoire
Château départemental, 71270 Pierre - de Bressse
03.85.76.27.16
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
t/m 26.03.2018
Ludovic Napoléon Lepic, peintre et
archéologue sous Napoléon III
Musée d’ Archéologie nationale, châteauplace, Charles de Gaulle,
78.100 Saint – Germain – en – Laye
01.39.10.13.00
TENDE
t/m 31.03.2018
Lactatio. Rites et offrandes pour franchir
le col de Tende dans l’ Antiquité
Musée départemental des Merveilles.
Avenue du 16 septembre 1947, 06430
Tende, 04.93.04.32.50
TOULOUSE
t/m 25.03.2018
Rituels grecs. Une expérience sensible.
Musée Saint- Raymond, musée des antiques
de Toulouse.
1ter place Saint-Sernin, 31.000 Toulouse
05.61.22.31.44
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VALENCIENNES
t/m 28.07.2018
L’ histoire du monde en 100 objets
Boulevard Watteau, 59.300 Valenciennes
03.27.22.57.20

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

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.
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TIJDSCHRIFTEN

Op de leestafel:
samenstelling Jozef Goderis
de l’Égypte antique à l’ Europe de l’ Est, 4853.
Hulin B. & Ridoux G.: Landévennec: L’
Histoire de l’ Abbaye révélée par l’
archéologie, 54-59.
Ventrelli D: Collection : Le trésor caché des
Jatta à Ruvo, au coeur d’ un palpitant project
de recherche, 60-69.
Toutes les rubriques: 04 Yémen, patrimoine
en grand danger; 06 Dans les musées, 10.
Les grandes questions de l’ Archéologie, 12.
Sur le terrain, 22. L’ Objet du mois ect.

ARCHÉOLOGIA
nr 559 november 2017
Prescile de Lassus: Exposition: Le Pérou
avant les Incas: trésors de civilisations
méconnues etc., 24-31.
Goret J.-F. & Parot S.: Fouille du mois. Paris
les abords de l’ église Saint-Germain-desPrés, 32-39.
Lafond Ph: Découverte Sambor Prei Kuk:
bijou des temples Khmers, 40-47.
Marshall A.: Vie quotidienne: l’Utilisation de l’
ail pour repousser revenants et vampires,
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nr 560 december 2017
X., L’ Année 2017. Palmarès et bilan des plus
grande découvertes, 26-33.
Pioda S.: Entretien D’ Abou Simbel à
Palmyre: Les défis de l’ Unesco, 34-39.
Martin M.: Dossier, La magie dans l’antiquité:
rituels, envoûtements, formules prortectrices, 40-49.
Bruyère J.: Fouille du mois: Se baigner dans
les Ardennes: La fouille préventive d’ un
bâtiment thermal antique à Warcq, 50-55.
Cauwe N.: Exposition Bruxelles: Oceania:
voyages dans l’ Immensité, 56-62.
Toutes les rubriques: 06 À la Une: achéologie
préventive: vers une sortie de crise? 10.
Dans les musées , 14. Les grandes
questions d’ archéologie, 16. Sur le terrain,
24. L’ objet du mois, 64. Archéofolio:
Ouverture du Musée L, Musée universitaire
à Louvain-la-Neuve ect.

Coulombel R.-M.: Découverte À Santiago du
Chili, L’ Empire Inca renaît de ses vestiges,
52-57.
Gissinger B. et al.: Exposition: Vivre à La
rochelle des Origines au XIXe siècle: Les
révélations de l’ Archéologie préventive, 5865.
Thuilier L.: Visite: Isarnodurum, une petite
ville et …beaucoup de questions! 66-69.
Simon-Milot R.: Objet du mois: Figures de
pierre du Néolithique: les statues-menhirs
de l’ Abbé Hermet, 22-23.

nr 562 februari 2018

nr 561 januari 2018
Faton J.: Musée: Les phares du Louvre Abu
Dhabi, 24-37.
Lauras V., Pellegrino V., Raux S.: Fouille du
mois: Aspiran: Un granarium émerge-t-il des
Berges de l’Hérault? 38-45.
Marshall A.: Vie Quotidenne: Égypte:
L’Enfant et la Mort, 46-51.
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Chartier-Raymond M.: Exposition “Scanning
Séthi”: La tombe de Séthi Ier reconstituée,
20-25.
Dossier Lyon: Quinze années de fouilles dans
la capitale des Gaules , 26-61.
Bendezu-Sarmiento J.: Découverte, La
Bactriane, les révélations de la délégation
archéologique Française en Afghanistan,
62-69.
Laustriat M.: Enquête. Israël: Quand L’
Archéologie est un enjeu politique, 70-73.
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DOSSIERS d’ ARCHÉOLOGIE
nr 383 sept. – okt. 2017

DE MUNTKLAPPER
nr 97 januari – februari – maart 2018
Vanhoudt Hugo: klop met het Gulden Vlies
(vanaf 1652).
NUMISMATICA BRUGGE EN HET VRIJE
28ste jaargang nr 2 februari 2018
Grispen A.: Uitzonderlijke Maaslandse
vondsten, 38.
X.: Veiling onder de leden. nr. 249, 51.
Van Caelenbeghe H.: Een munt met een
verhaal, 53.

Ex situ
18 jan.-febr.-maart 2017 o.m.

PIJPELOGISCHE KRING NEDERLAND
Jaargang 40 nr 154, januari 2018

Slakken en potscherven. Een nieuw
archeologisch kinderboek van Eva Vaes.
Ondergronds Ingelmunster
Potenza. Romeinse landschappen in Italië
verrijzen virtueel.
Het Spaanse tolhuis. Iedereen archeoloog.
De keuze van de conservator. Een
buitengewoon stuk Romeins vaatwerk uit
Zedelgem.
Terug naar de oorsprong. Experimentele
archeologie tot op het bot.
Neandethalers versus vandalen. De strijd om
Veldwezelt.
Dig in! Koken met rode linzen.
Schelde. Stroom in verandering.
Schepen vergaan twee maal.

Korpershoek, E.: Opvallend pijpje uit
onrustige tijden, 3.
X., Oproep / gezocht: Kleipijpen op medailles
en penningen, 5.
De Haan R.: Hergebruik van een “Oranje
huis” transfer, 6.
Faas K.: De kleine en de grote reuzenpijp, 9.
X. Pijp van de maand, 11.
X. Verslag PKN Dag op 7 oktober 2017 in
Gemert, 12.
Van der Lingen B.: Een persvorm en
tabakspijpen van de Pacificatie van Gent,
1576 -1876 (1976), 14.
Van der Lingen B.: Een houten tabakspijp in
de vorm van een eikel, 19.
X., Verslag van de AIP en SCPR conferenties
in Engeland (2017), 22.
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BOEKBESPREKING

samenstelling Hendrik Hameeuw en Jozef Goderis

De Schelde. Stroom in verandering

Dit publieksboek geschreven door prof.
Philippe Crombé & dr. Davy Herremans van
de Vakgroep Archeologie van de UGent werd
samengesteld naar aanleiding van de groots
aangepakte archeologische activiteiten die de
bouw van een nieuwe stuw langs de oevers
van de Boven-Schelde ter hoogte van
Kerkhove vooraf gingen. Twee jaar lang
(2015-2016) kregen de archeologen van de
UGent en GATE-Archaeology er de gelegenheid om diep onder de moderne overwal
van de Schelde de prehistorische restanten te
onderzoeken die een verhaal brengen van
een door de tijd veranderend klimaat, fauna
en flora, landschap en interactie van dit alles
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door de mens. Deze activiteiten op de site
Kerkhove-Stuw fungeerden als een uniek
kijkvenster op een periode die zich uitstrekte
van het paleolithicum tot de middeleeuwen.
Deze opgravingen, het daarop volgende
onderzoek en de in dit boek gepresenteerde
voorlopige resultaten geven zo – zoals op de
achterflap terecht aangemerkt – “een boodschap die ons kan helpen om de huidige
klimaatuitdagingen aan te pakken” en zonder
twijfel alvast de potentiële inpakten ervan
beter te kunnen inschatten en begrijpen.
Het belang van het onderzoek op de site
Kerkhove-Stuw van 2015-2016 kan nauwelijks onderschat worden. In deze Zuidoostelijke uithoek van West-Vlaanderen
(Oost-Vlaanderen ligt er letterlijk binnen een
boogscheut) gaven de bouwwerkzaamheden
door De Vlaamse Waterweg nv aan een
vernieuwd stuw te Kerkhove een uitzonderlijke kans om diep onder het
oppervlak, vlak naast de huidige loop van de
Schelde een inzicht te krijgen in vele duizenden jaren van verandering. De schaal van
het project groeide dan ook snel uit tot het
grootste archeologische project dat men in
Vlaanderen in geen tijden gezien had; in het
boek vertaald zich dat in voorwoorden door
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de gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse
Waterweg (Chris Danckaerts) en de MinisterPresident van de Vlaamse Regering (Geert
Bourgeois). Doorheen de opgravingsactiviteiten konden de vorderingen gevolgd
worden op de site https://archeologiekerkhove.be (anno 2018 nog steeds online).
Het boek kan in grote lijnen in twee opgedeeld
worden, een klassieke opdeling tussen
prehistorie en historische periode, één tussen
het vakgebied van prof. Crombé en dr.
Herremans. In 1986 bestudeerde en publiceerde Philippe Crombé reeds de Meso- en
Neolithische vondsten gevonden op de in
vogelvlucht amper 150m verder gelegen site
Waarmaarde-Kouter (soms ook en eigenlijk
correcter Kerkhove-Kouter) in West-Vlaamse
Archaeologica 2/1. Om alles in perspectief te
brengen, dit betrof een studie van enkele
honderden artefacten, Kerkhove-Stuw heeft
er tienduizenden voorgebracht. WaarmaardeKouter, opgegraven onder de vleugels van de
V.O.B.o.W. betreft in de eerste plaats het
gedeeltelijk blootleggen van een voor onze
streken zeer uitzonderlijke Romeinse baanpost of mansio; een complex met een regionale administratieve en logistieke functie zeer
vaak ingeplant op een kruising van land- en
waterwegen. De V.O.B.o.W. opgravingen in
de jaren 1970-90 hadden reeds stukken weg
ontdekt, en de nieuwe opgravingen op
Kerkhove-Stuw, nu dus dichter bij de
Schelde, deden dit ook. Dus ook voor de
historische periode leverden de nieuwe opgravingen nieuwe inzichten op over de inplanting van de baanpost in het veranderende
landschap. Over de Romeinse wegenbouw
recent aangetroffen zowel te Kerkhove en het
nabijgelegen Ruinen (andere, nl. rechteroever van de Schelde) en de strategische
connectiviteit van deze regio met Bavay,
Aardenburg en Oudenburg besteed het boek
dan ook vanaf p. 90 de nodige aandacht.

geologische en ecologische evolutie van de
(Oer-)Schelde en haar omgeving van honderdduizenden jaren geleden tot de periode
van de introductie van landbouw en
uiteindelijke permanente bewoning. De
reconstructie van de landschappen hoe het
milieu er respectievelijk moeten hebben uitgezien, wordt daarbij op een bijzonder succesvolle manier verbeeld door gebruik te
maken van enerzijds contemporaine situaties, voornamelijk uit arctische regio’s op
onze aarde en anderzijds door gebruik te
maken van wetenschappelijk uitgebalanceerde landschapsreconstructies (computeranimaties die mens en dier in hun vermoedelijke leefomgeving plaatsen). Ze
presenteren de Schelde, Scheldevallei en de
Vlaamse vallei doorheen de ijstijden en
afwisselende warmere periodes en hoe door
deze opeenvolging mens en dier telkens in
andere leefomgevingen moesten opereren.
Crombé en Herremans weten probleemloos
de selecte archeologische vondsten uit het
gebied van de Boven-Schelde – Kluisberg,
Ruien-Rosalinde, Bazel-Kruibeke, Oudenaarde-Donk, Spiere-Helkijn, Ename-Stuw,
… en uiteraard uitgebreid Kerkhove-Stuw –
hieraan te spiegelen. Ze geven een beeld
waarbij de fysieke toestand van de Schelde
(wild, moeras, koud, dichtbegroeid, …) zowel
een aantrekkende als een afstotend kracht
hadden op mens en dier. Het klimaat kon
vermoedelijk leiden tot totale ontvolking, maar
zorgde evengoed voor jachtopportuniteiten
en milde periodes waarin de nieuwe
migranten zich perfect thuis voelden. Toch,
zeker in de periode van jagers en
verzamelaars moeten deze bevolkingsaantallen als niet al te hoog ingeschat
worden. Voor de periode 10 à 9 duizend jaar
geleden geven schattingen aan dat België er
amper 0,01-0,02 individuen per km² te tellen
waren, dat is voor één mens een privédomein
van 100 à 50 km².

De ‘prehistorische hoofdstukken’ in De
Schelde. Stroom in Verandering presenteren
een boeiend en uitzonderlijk inzicht op de

Uiteindelijk beschrijft het boek de aantrekkingskracht van de Scheldevallei voor
Galliërs, Romeinen en alles wat daarna komt.
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Ook de nefaste gevolgen ervan, positief
verwoord als een ontginningslandschap met
drainage door grachten en greppels; de
aanleg van wegen, de inplanting van
boerderijen en weilanden; negatief gekenmerkt door een massale ontbossing. De rode
draad blijft intussen nog steeds de impact op
mens, cultuur en staat door het klimaat; en
dus bvb. hoe klimaatschommelingen hun rol
speelden bij de Germaanse migratie, infiltratie en uiteindelijk dominantie over het
West-Romeinse Rijk.
De Schelde. Stroom in Verandering, slaagt
als publieksboek volledig in haar opzet. Het
geeft een totaal overzicht van onze huidige
kennis over het dynamische verleden van de
Scheldevallei in Vlaanderen, dat alles aan de
hand van een breed gamma van onderzoeksgebieden. Daarbij kan enkel aangemerkt worden dat het jammer is – al zal het
een bewuste overweging zijn in het kader van
een publicatie naar een breed publiek toe –
dat er niets van bibliografische referenties in
het boek opgenomen werd, geen voetnoten,
noch eindnoten, noch een selectieve lijst
referentiewerken. Dit had nochtans voor een
belangrijk deel van potentiële lezers een
wezenlijke surplus betekent.

jaar van de Unesco een plaats gekregen op
de Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed
van de mensheid.

Deze erkenning betekent niet dat wij Belgen
goede bierdrinkers zijn. Zelfs niet dat we grote
kenners zijn van dat edele vocht in flesjes of
vaten. Neen, het is onze biercultuur die we
“erfgoed” mogen noemen” Sven Gatz,
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en
Brussel. (160 pagina’s)

Praktisch: Philippe Crombé, Davy Herremans
2017: De Schelde. Stroom in verandering,
Gent - Snoeck Uitgevers.
Te koop via Philippe.Crombe@ugent.be; via
UGent,
vakgroep
Archeologie
(SintPietersnieuwsstraat 35, 9000 Gent); via
Snoeck
Uitgeverij
(http://www.snoeckpublishers.be/); via de
balie van het Regionaal Archeologisch
Museum a/d Schelde te Waarmaarde
(http://vobow.be/RAMS/); richtprijs 20€.

West-Vlaams Schuimend erfgoed anno
2017
Jaarboek West-Vlaamse Gidsenkring 2017:
“Onze biercultuur heeft eind november vorig
WAK 97 (2018)

Jaarboek 2017 PKN
In het jaarboek 2017 van de PKN, “Stichting
voor onderzoek historische tabakspijpen”
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stelt het alweer haar vijfde jaarboek voor.
Opnieuw worden uiteenlopende aspecten
van de geschiedenis van de tabakspijp besproken. Verschillende auteurs werkten mee
aan dit fraai geïllustreerde jaarboek waarin
gevarieerde artikelen van uit verschillende
invalshoeken gepresenteerd worden. (238
pagina’s)

West-Vlaamse Archaeologica 27: Onder
de RADAR – Archeologie langs de
Mandel 2010-2016

tingsvermogen. Ik hoop dat deze publicatie
een inspiratiebron mag vormen voor vorsers,
een naslagwerk voor huidig en toekomstig
onderzoek, een ontdekkingsreis voor wie
geboeid is door het verleden en een
openbaring voor de nieuwsgierige blikken
aan de rand van de sleuf. Bovenal veel
leesplezier!”
Wij kunnen alleen nog vanuit de redactieraden van de WAK en de WA en vanuit de
Raad van bestuur van V.O.B.o.W. de
oprechte dank uiten aan Willem voor de
samenstelling van deze overzichtelijke publicatie over de archeologie in de Mandelstreek. Gespreid over 136 pagina’s worden
uiteenlopende facetten van 9 verschillende
opgravingen uitvoerig besproken, telkens
opgesteld door de archeologen die rechtstreeks bij het veldwerk betrokken waren.
Willem Hantson voegde ook achteraan een
overzicht toe met al het uitgevoerde
archeologische veldwerk in de gemeenten
van zijn werkingsgebied RADAR. De
bijdrages in deze publicatie betreffen:
Mestdagh B. 2017: Romeinen in
Spanjestraat te Oostnieuwkerke, 1-9.

de

Deconynck J. 2017: Proefsleuven leggen
eeuwenlange
activiteiten
rond
de
Haandeput te Meulebeke bloot, 11-25.
Deconynck
J.
2017:
Romeinse
middeleeuwse
bewoning
langs
Onledebeek te Roeselare, 27-41.

en
de

Mostert M. 2017: Bewoningsdynamiek rond
de Krommebeek, 43-56.

2017 blijkt een productief jaar te zijn voor de
V.O.B.o.W. reeks West-Vlaamse Archaeologica, na WA 22 rolde ook WA 27 van de
persen.
Uit de inleiding van Willem Hantson, gastredacteur voor WA 27: “Een woord van dank
aan de V.O.B.o.W. vzw om deze publicatie
mogelijk te maken, Hendrik Hameeuw voor
het vele werk achter de schermen en Jozef
Goderis voor zijn jarenlange doorzet-
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Bruyninckx T. 2017: Ingelmunster Nijverheidstraat: Kleine opgraving, grote
verrassingen, 57-84.
Verdegem S. & Van Goidsenhoven W. 2017:
Moet er nog houtskool zijn? Kolenbranders
langs de Honzebrouckstraat te Hooglede,
85-92.
Baeyens N., Beke F., Bracke M., Deconynck
J., Dyselinck T., Laloo P. & Verdegem S.
2017: Dwars door Vlaamse Velden, 93-101.
Goderis J. & Thoen H. T. 2017: Terra Sigillata
opgediept in Roeselare-Haven, 103-116.
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Demoen D. 2017: De archeologische
projecten van BAAC in de RADAR-regio,
117-129.
Bibliografisch overzicht van het archeologisch
veldwerk in de RADAR-regio 2010-2016,
132-136.

Errata
West-Vlaamse Archaeologica 27 (2017)
(per 1 januari 2018)
1. Pagina 108, legende Figuur 13: “ Bodem Dragendroff 31 i CG – techniek (RH 90/6) met
guillochering”
2. Pagina 114, Figuur 31: “” Oost-Gallië” i.p.v. “Oost Galliê” en “Argonne” i.p.v. “Aragonne”.
In de digitale versie werden deze errata in de tekst aangepast.
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MET DE V.O.B.O.W. NAAR BOURGONDIË
VAN VRIJDAG 14 T/M ZONDAG 16 SEPTEMBER
2018
Jozef Goderis

Tien jaar geleden trokken we al met een groep van 29 leden in dezelfde richting. Voor dit jaar
hebben zich reeds 16 belangstellenden gemeld.

Programma
Vrijdag 14 september 2018
Châtillon-sur-Seine met de beroemde vaas van Vix.
In 2008 bezochten we met V.O.B.o.W. het oubollige museum in Châtillon-sur-Seine. In
2009 werd een compleet nieuw museum ingericht op een nieuwe locatie in dezelfde stad,
namelijk in een historische abdij. In de winter van 1953 werd bij een reeks opgravingen rond
de Mont Lassois, in de omgeving van Châtillon-sur-Seine een intact vorstengraf ontdekt
van een onvergelijkbare rijkdom. Een prinses lag er begraven, rijkelijk uitgedost voor haar
laatste reis in het leven na de dood. Het vorstengraf van Vix lag op een grafheuvel uit de
vroege IJzertijd, opgericht ca. 500 vóór Chr. De heuvel behoort tot een site met grafheuvels
en een oppidum uit de Hallstatt-cultuur en de La Tène-periode. Het betreft het graf van
vermoedelijk een Keltische priesteres, vrouw van de adel of koningin. De vrouw is ongeveer
30 tot 35 jaar geworden. Het graf van 4m bij 4m lag onder de grafheuvel van 42m hoogte
en een diameter van 5m. De dame lag op een strijdwagen waarvan de wielen waren
afgenomen en opzij gezet.
De grafgiften staan bekend als de Trésor de Vix. Naast de gouden torque van haast een
halve kilo die bij het hoofd lag, vond men ook andere fijne sieraden. Keltische fibula’s,
versierd met amber en koraal, armbanden en beeldjes van vliegende paarden. Daarbij
stonden drinkgerei, mengbekers en een reusachtige metalen Griekse krater van 1,65m
hoog ( 265 kg zwaar ) met een inhoud van meer dan 1000 liter.
Deze vaas van Vix is de grootste
die ooit ergens werd aangetroffen. Er staan Gorgonen op
afgebeeld, naast Griekse krijgers
en strijdwagens. Op het deksel
staat het beeldje van een 19 cm
hoge druïde. Het deksel kon
dienen als zeef voor de wijn. In
het graf werden ook voorwerpen
uit Italië en Griekenland aangetroffen, een phiale en een
Etruskische oenochoë. Er zijn op
de site meer dan 40.000 stukken
aardewerk aangetroffen, versierd
met geometrische motieven of
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dierlijke figuren. Een groot deel daarvan zijn lokaal vervaardigd. Maar er werden hier
eveneens uit Griekenland en Zuid - Frankrijk geïmporteerde amforen opgegraven. De
plaats had een citadel, een aanwijzing dat de plek economisch belangrijk was. Er werden
weinig wapens aangetroffen.
Deze uitzonderlijke stukken werden in drie museumafdelingen ondergebracht. Zo kan de
bezoeker de streek van Châtillon-sur-Seine met zijn Gallo-Romeinse collectie en
middeleeuwse beelden perfect ontdekken. Er wordt ook aandacht besteed aan de personen
die impact hadden op de regionale geschiedenis. Om de bezoeker optimaal de omgeving
te laten kennen voorziet het museum een audio-visuele ruimte, een zaal voor tijdelijke
tentoonstellingen, educatieve workshops en een kruidentuin.

Zaterdag 15 september 2018.
Alise Sainte Reine: Vercingetorix contra Caesar

Luchtfoto bergversterking Alesia

Alesia: Het interpretatiecentrum: Bezoek op een ruimte van 1200 m², volledig gewijd aan
de evocatie van de gigantische veldslag van Vercingetorix tegen Caesar. In Alesia ontdekt
u voorwerpen, wapenuitrustingen van Gallische en Romeinse krijgers, oorlogstuig en machines. Om naar de ultieme slag terug te keren bekijkt u een beklijvende film om dit
historisch moment zeer intens te beleven. Bent U eerder een aanhanger van de Galliërs of
Romeinen, ontsluier de raadsels van de veldslag van Alesia en beeldt u de omvang in van
de veldslag. Bekijk de demonstraties in gevechtstraining, vermoedelijk ook op Les journées
du patrimoine en ontdek de wapenuitrustingen en alle toebehoren van toen.
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Het nieuwe cirkelvormige museum van Alesia

Vercingetorix werpt zijn wapens neer voor de voeten van Julius Ceasar, schilderij van Lionel Noel Royer
(1899)

Op 3 km van het interpretatiecentrum, op de oude versterkingen van de Gallische troepen
bevinden zich de restanten van een Gallo-Romeinse stad. U ontdekt er het centrum met
monumenten en de ambacht – en woonwijken. Het beroemde beeld van Vercingetorix,
gelegen op het oppidum, domineert in al zijn glorie (6,60m hoog) de plaats van de laatste
veldslag tussen de Galliërs en de Romeinen.
Guédélon: kasteel in zicht!
Het kasteel en zijn entourage wordt opgebouwd met de middelen uit de middeleeuwen. De
werkzaamheden werden gestart in 1997 en het zal 25 jaar duren voordat het kasteel
volledig zal voltooid zijn. Het toekomstige kasteel van Guédélon is een volledig nieuw
ontwerp, maar het is gebaseerd op de 13de eeuwse bouwkundige geschriften van Filips
August. De 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, een smid,
een touwslager, een pottenbakster en voermannen bouwen de burcht.
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Waarom op heden een kasteel bouwen volgens middeleeuwse technieken?
Het ligt in de bedoeling een zo groot mogelijk publiek inzicht te geven in de
constructietechnieken en de toepassing van materialen die gedurende meerdere eeuwen
werden gebruikt. Door bouwtechnieken in de praktijk te brengen zoals die in de
Middeleeuwen werden toegepast, vinden de arbeiders en wetenschappers oplossingen die
tot dus ver onbeantwoord bleven.
Enkele foto’s van ons vorig bezoek aan Guédélon in 2008:
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De werken op de toren aan de oostkant gaan vooruit
en de eerste vier treden van de stenen trap in de
muur zijn geplaatst. Deze treden zijn monolithisch
(uit één stuk) en ze zijn direct in de muur verankerd.
De twee schietgaten zijn afgewerkt en de toren heeft
van uit de gracht gemeten reeds een hoogte van 9
meter bereikt.
Sinds de mandenvlechter in 2013 met pensioen is
gegaan werden de ateliers in het bos
gereorganiseerd. Het atelier van de “Dame Nature” is
nu “atelier des couleurs” (kleurenatelier) geworden.
In deze werkplaats kunt u aan de linkerzijde
ontdekken hoe de pigmenten gemaakt worden voor
de muurschilderingen en aan de rechterzijde hoe op
basis van planten kleurstoffen gemaakt worden. Het
atelier van de mandenvlechter is opnieuw ingericht.
Er liggen vloertegels, de muren zijn opnieuw witgekalkt waarop muurschilderingen over
geneeskrachtige planten zijn aangebracht.
Verder kan je in deze werkplaats nog steeds het werk van de wolspinster bekijken.
Zondag 16 september 2018
Bibracte: 2000 jaar geleden, een Gallische hoofdstad op de Mont Beuvray, in de Morvan, in
het hart van Bourgondië
Bibracte is ontstaan op het einde van de 2de eeuw en wordt gesitueerd op de top van de
Mont Beuvray. Een Gallische stam installeerde zijn hoofdplaats in het hart van de Morvan,
in het actuele Bourgondië. Bibracte werd gedurende twee millennia verlaten en belandde
in de vergeethoek. Dank zij de archeologen is Bibracte herboren.
Zo is Bibracte een unieke locatie geworden in Europa, die drie originele en complementaire
elementen verenigt: een uitzonderlijke natuurlijke site; een centrum van Europees
onderzoek en een museum met vooral een Keltisch uithangbord.

De toeganspoort tot het oppidum van Bibracte opgetrokken in de befaamde murus gallicus

50

WAK 97 (2018)

Bibracte is tegelijk een centrum voor onderzoekers van een dozijn Europese landen; een
ultra - modern museum dat als geen ander het werk van de archeologen presenteert, een
archeologische site, voorheen lang onbekend, in voortdurende evolutie ter ontdekking
individueel of in groep.
De V.O.B.o.W. heeft deze excursie voorzien bij gelegenheid van “Les journées du
patrimoine”, die jaarlijks midden september worden georganiseerd in Frankrijk.
Telkens worden dan talrijke sites speciaal in de kijker gezet met uitzonderlijke kansen tot
bezoeken, die anders minder mogelijk zijn.
Inschrijving voor onze excursie (geldig na betaling)
De definitieve betalingen moeten binnen zijn vóór 1 mei 2018.
Betaling op V.O.B.o.W. rekening IBAN BE 22 4669 1679 9147 met melding V.O.B.o.W.
excursie Bourgondië..
 De richtprijs wordt vastgelegd op € 265 per persoon op basis van 20 deelnemers.
Prijs single € 325/persoon.
 Planning (een regeling opgesteld samen met Jan Sercu): Wij overnachten in het hotel
Ibis Style Auxerre. Inbegrepen in de deelnameprijs: 2 overnachtingen + ontbijt
(supplément bijgerekend voor petit déjeuner charcuteries – fromages): 2 avondmalen
(let wel: geen tafeldranken).
 Voorstel: pick-nick voor de eerste dag. Middagmalen in Alesia en de Mont Beuvray
zijn niet inbegrepen..
 Luxe-autocar Sercu, voorzien van alle accommodatie.
Opstap bij Maria Pype en Jozef Goderis, Bergeikenstraat 48, 8800 Roeselare-Rumbeke.
(nabij het Sterrebos)
Vertrek uit Roeselare –Rumbeke op vrijdag 14 september 2018 om 8.00u.
Een volledig omschreven programma wordt later meegedeeld aan de ingeschrevenen die
tijdig hebben betaald.
Wij hopen op een vlotte medewerking.
Voor de Raad van bestuur van V.O.B.o.W. Christine Ramboer en Jozef Goderis
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HERNIEUWING VAN HET LIDGELD 2018
Wie betaalde 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 voor kiezen”
Bie-Radar Zuidstraat 3
Expo V.O.B.o.W.-WAR- vondsten Huis Duyvewaardt.
***
V.O.B.o.W. excursies in 2018
Meerdaagse uitstap naar Bourgondië,
op 14-16 september
Journées du patrimoine en France
o.m. Vix, Alesia, Guédélon, Bibracte
zie deze WAK, p. 46-51

Alesia
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