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

voorpagina: Uitgeselecteerde terra sigillata – zo genaamde diagnostische – scherven uit
archeologische context KER82/47bis/5-6, opgegraven op de site Kerkhove-Kouter (foto depot RAMS,
H. Hameeuw)
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VOORWOORD
Hulpwetenschap
Is de archeologie de hulpwetenschap van de geschiedenis of vice versa? Deze vraag
of bewering (archeologie in dienst van de geschiedenis?) hoorde ik onlangs op een
redactieraad. Het is niet omdat geschiedenis en archeologie op universitair niveau
twee afzonderlijke disciplines zijn dat in de praktijk de archeologie de hulpwetenschap
van de geschiedenis zou moeten zijn, zeker als we de geschiedenis zien beginnen bij
het ontstaan van de eerste geschreven bronnen.
Archeologen doen doorgaans beroep op een brede waaier van hulpwetenschappen
zoals geschiedenis, antropologie, numismatiek, experimentele archeologie … . Ook de
natuurwetenschappen steken een handje toe via de geologie en de geografie of
aardrijkskunde, de studie van plantenresten (archeobotanie) en dierresten (archeozoölogie). Deze dragen bij tot de studie van voedingspatronen van eventuele
bewoners, evenals de fauna en flora op en rond een site. In een later stadium kunnen
deze gegevens zelfs bijdragen tot een bredere kijk op het klimaat en milieu.
De studie van menselijke skeletresten kan dan meer informeren over begrafenisrituelen maar ook vertellen rond kwaliteit van leven en voeding. We kunnen dan ook niet
uit het oog verliezen dat tijdens het gehele proces van vooronderzoek tot verslaggeving men meer en meer gebruik maakt van moderne technologieën, zoals bv. Fotografische technieken (3D- en luchtfotografie) en nieuwe methodes voor afstandswaarneming o.m. naar de boven- of de ondergrond toe.
WAK 98
We naderen stilaan de leeftijd van de eeuweling. Dank speciaal aan Marcel Danau en
Hendrik Hameeuw voor het hoofdartikel met het TS-schervenmateriaal van KerkhoveAvelgem. We doen verder ons best om naar goede gewoonte de overige rubrieken
ruimschoots aan bod te laten komen.
WA 27
Onze leden die vóór 1 februari van dit jaar €21 (vaste leden €26) betaalden, hebben
het jaarboek WA 27 in februari ontvangen samen met de WAK 97. Wie na 1 februari
het lidgeld heeft gestort ontvangt nu WA 27 samen met de WAK 98.
Bourgondië
Onze excursie naar Bourgondië van 14 t/m
16 september 2018 kan wat betreft betaalde deelnames op het nippertje doorgaan.
Wij hopen dat de 15 deelnemers er zullen
van genieten en dat dit alweer een uitstraling kan betekenen voor onze vereniging.
Alesia
Een van onze deelnemers: ”Blij dat ik er
alweer bij kan zijn. We hebben maar zelden
de kans om met deze toffe groep een drie-daagse busreis te kunnen meemaken naar
Bourgondië”.
Jozef Goderis
Voorzitter V.O.B.o.W
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EEN TERRA SIGILLATA-FRAGMENT OPGEGRAVEN
TE KERKHOVE VAN EEN VERSIERDE KOM
AFKOMSTIG UIT HET SATTO-SATURNINUS-ATELIER
VAN CHÉMERY-LÈS-FAULQUEMONT
Marcel Danau
___________________________________________________________________

Tijdens het systematisch onderzoek doorheen al het archeologisch materiaal
opgegraven te Kerkhove-Kouter1 en bewaard in het RAMS te Waarmaarde, kwam een
opvallend versierd terra sigillata-fragment te voorschijn. Op het fragment van deze
Drag. 37 kom staat de vermelding "Ker.82/47bis/5-6": opgegraven in 1982, in sleuf
47bis, in gedefinieerde lagen 5 & 6.
Sleuf 47bis had een oppervlakte van
ongeveer 300m2 en bevond zich aan de
Romeinse havenkomstructuur ontdekt
aan de zuidoostkant van de kouter (De
Cock e.a. 1996, 35). Deze 23m brede
structuur uit de Flavische periode kan als
zwaaikom voor schepen gebruikt zijn (De
Beenhouwer 2005, 177). In deze sleuf
was laag 5/6 een sterk humeus
colluviumpakket, dat tot stand kwam na
het midden van de 2de eeuw, maar
materiaal bevat uit het midden van de 1ste
tot de tweede helft van de 3de eeuw (De
Cock e.a. 1996, 37 e.v.). Dat de gevonden
artefacten de volledige Romeinse aanwezigheidsperiode omvatten en niet
enkel de periode van de afzettingslagen 5
en 6, spruit vermoedelijk voort uit de
erosie van de nabijgelegen helling (De
Beenhouwer 2005, 177). Het collectienummer van het fragment is
RAMS00439. Samen met dit stuk troffen
de archeologen in sleuf 47bis, laag 5/6,

naast andere archaeologica, nog een
groot aantal terra sigillata-fragmenten
aan.

X

Het plan van de site (De Cock e.a. 1996, 34) en de
locatie van de sleuf 47bis (aangeduid met een X)

Dit zal artikel verschijnt ook in kleurenversie op de website van de V.O.B.o.W.
(http://vobow.be/home/wak.html)

1

In de literatuur staat deze site ook bekend als de Waarmaardse-Kouter, een zandleemrug die
ongeveer 5 m uitsteekt boven de alluvia van de Rijtgracht en de Schelde (De Beenhouwer 2005, 176).
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A

B

C

RAMS00439: A. Het fragment in kleur, B. radiance scaling visualisatie en C. voorstelling zonder kleur (shaded);
alle afbeeldingen gebaseerd op opnames met het Portable Light Dome systeem van de KU Leuven

Vrij snel kon de herkomst van dit fragment
achterhaald worden. De aanwezige afbeeldingen van de versiering op de scherf
leiden immers zonder twijfel naar het
pottenbakkersatelier van Satto en

Saturninus
mont.2

in

Chémery-lès-Faulque-

Chémery ligt in het Franse departement
Moselle dicht bij de Duitse grens en was

2

In het verdere verloop van dit artikel zal Chémery-lès-Faulquemont steeds afgekort worden tot
Chémery.
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in de Romeinse periode één van de
kleinere Oost-Gallische productiecentra.
De overgrote meerderheid van de daar
geproduceerde versierde terra sigillatakommen is afkomstig van het SattoSaturninus-atelier. Dat beide pottenbakkers samenwerkten kan opgemaakt
worden uit het feit dat op een aantal
kommen hun beider namen voorkomen
als een combinatie van stempel en
graffito (Delort 1953, 31 e.v.).
Het atelier begon zijn werkzaamheden in
Boucheporn, eveneens gelegen in het
departement Moselle, maar na een
beperkt aantal jaren werden de activiteiten rond 90 n.Chr. overgebracht
naar Chémery (Lutz 1970, 29). Het
exporteerde duizenden terra sigillata
producten, vooral versierde kommen en
in mindere mate ook borden. Interessant
is dat er ook een aantal Drag. 29 en

Collectienr.

Pottenbakker

Oorsprong

hybride Drag. 29/31 kommen vervaardigd
werden.
Aangezien deze modellen rond 90 n.Chr.
uit de handel verdwenen, moet men op
dat moment zeker reeds met de productie
begonnen zijn. In de tweede helft van de
tweede eeuw zou het pottenbakkersatelier Chémery verlaten hebben om zich
te vestigen in Mittelbronn aan de Duitse
grens. Kommen en borden voorzien van
de naam Satto werden daar nog geproduceerd tot 160-165 n.Chr. Aangezien het
bedrijf gedurende een periode van ten
minste 70 jaar activiteiten ontplooide,
mogen we er van uitgaan dat na de dood
van Satto en Saturninus het atelier verder
bleef werken onder hun namen (Hartley
en Dickinson 2011, Volume 8, 103).

Plaats atelier

Type

Datering

RAMS00463

Africanus ii

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 33

155 - 170 n.Chr.

RAMS00460

Albucius ii

Centraal-Gallië

Lezoux

Walters 80

145 - 175 n.Chr.

RAMS00464

Aprilis ii

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 18/31 of 31

145 - 175 n.Chr.

RAMS00441

Borillus i

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 31

145 - 175 n.Chr.

RAMS00475

Calvinus ii

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 27

130 - 165 n.Chr.

RAMS00455

Cintugnatus ii

Oost-Gallië

Chémery

Drag. 18/31

140 - 180 n.Chr.

RAMS00453

Ciriuna

Oost-Gallië

Trier, Heiligenberg, Rheinzabern

Curle 15

135 - 180 n.Chr.

RAMS00462

Cracuna i

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 27 of 33

130 - 155 n.Chr.

RAMS00466

Crobiso

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 27 of 33

135 - 165 n.Chr.

RAMS004683 Intincilo

Oost-Gallië

Argonnen

Drag. 31

140 - 200 n.Chr.

RAMS00465

Malledo

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 33

155 - 190 n.Chr.

RAMS00456

Maritumus

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 31

155 - 200 n.Chr.

RAMS00458

Romogillus

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 18/31

150 - 180 n.Chr.

RAMS00467

Sextus v

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 33

155 - 200 n.Chr.

RAMS00457

Sinturo

Centraal-Gallië

Les Martres-de-Veyre

Drag. 27

130 - 150 n.Chr.

RAMS00461

Tituro

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 33

170 - 200 n.Chr.

RAMS00454

Tritus iii

Oost-Gallië

La Madeleine

Drag. 18/31

135 - 165 n.Chr.

Terra sigillata met naamstempels opgegraven in sleuf 47bis, laag 5/6

3

In sleuf 47bis, laag 5/6 werd slechts de helft van
de naamstempel van Intincilo gevonden. De
andere helft (RAMS00399 met de vermelding
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Ker79/32/k.6) werd reeds in 1979 opgegraven in
zone/sleuf 32.
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pygmee

Pan

sirene

spelende kinderen en druiventros

pelta

De figuurstempels zoals ze voorkomen in de catalogus van A. Lutz (Lutz 1970, 44 e.v.)

Zoals reeds vermeld, werden er in sleuf
47bis, laag 5/6, nog een groot aantal terra
sigillata-fragmenten aangetroffen. Zeventien ervan waren voorzien van een naamstempel. Na onderzoek bleek dat het
aardewerk van de 17 geïdentificeerde
pottenbakkers vervaardigd werd tussen
130 en 200 n.Chr., zie de tabel hierboven
(Hartley en Dickinson, Volume 1 tot 9). De
aanwezigheid in sleuf 47bis, laag 5/6, van
het in dit artikel bestudeerde fragment kan
dan ook als normaal beschouwd worden
en behoeft geen verdere studie.
De diameter van de rand van deze Drag.
37 (RAMS00439) bedraagt 24 cm. De
grootte van het fragment laat toe om de
versiering van deze kom bijna volledig te
reconstrueren. Al de aanwezige figuurstempels zijn immers terug te vinden in
L'atelier de Saturninus et de Satto à
Mittelbronn van A. Lutz. De stempels van
belang zijn de eierlijst (nr. O2), de pygmee
(nr. P30 - Osw. 700), Pan (nr. P32 - Osw.
710A), een sirene (nr. P34 - Osw. 860),
twee spelende kinderen (nrs. P48 en P49
- Osw. 495), de druiventros (nr. V41), de
pelta (een klein schild met halfronde
insnijding) (nr. G48), de ovalen (nr. G24),
WAK 98 (2018)

de versierde ruit (nr. G42) en het dubbele
blad (nr. V18). Bij een aantal nrs. wordt
eveneens verwezen naar de tekeningen,
zoals ze voorkomen in het referentiewerk
Index of Figure-types of Terra Sigillata
van Felix Oswald. Voor een compositie
met deze tekeningen zoals ze aangebracht werden op ons fragment
RAMS00439 zie de illustratie hierboven.

De in Chémery gevonden scherf (Delort 1953,117)
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Bovendien werd in Chémery tijdens
opgravingen in 1934 tot 1936 een kleine
scherf gevonden van een Drag. 37 die
hoogstwaarschijnlijk uit dezelfde vormschotel stamt als het in Kerkhove
gevonden fragment (Delort 1953, 5 en
117, zie hierboven). Men herkent duidelijk
de bokken-poten van Pan, de klauwen
van de sirene, alsook een deel van de
krans met peltas en ovalen boven de
krans met dubbele bladeren.
Alhoewel het Satto-Saturninus-atelier
duizenden versierde kommen geproduceerd heeft, zijn de aan deze pottenbakkers toegewezen vondsten in Vlaanderen eerder zeldzaam, zeker wanneer
het nog grotere bewaarde fragmenten
betreft. Kleine scherven die aan het
atelier toegeschreven kunnen worden,
zijn o.a. opgegraven in Oudenburg
(Vanhoutte e.a. 2014, 211), Kontich
(eigen waarneming) en Tongeren (De
Maeyer 1933, 53; Vanderhoeven e.a.

1994, 57). Het merendeel van de Drag. 37
fragmenten voorzien van de stempel of
graffito van Satto en/of Saturninus is afkomstig van opgravingen aan de Rijn,
Main en Donau limes en uit de Moezelvallei. Dit laatste hoeft ons niet te verbazen aangezien Chémery in die omgeving ligt. Vindplaatsen in de omgeving van
de Rijn zijn in Nederland o.a. Arentsburg,
Meerdendonk, Nijmegen, Utrecht, Vechten en Leiden en in Duitsland Düsseldorf,
Keulen, Andernach, Mainz, Heidelberg en
Speyer. Aan de Donau limes werden
meerdere exemplaren gevonden in het
Beierse Pfünz en het Oostenrijkse
Carnutum (Bij Wenen). In GrootBrittannië werden fragmenten gevonden
in Corbridge aan de Muur van Hadrianus
en Londen, Rickborough en Canterbury in
Zuid-Engeland. Verder dient nog het
Luikse Braives vermeld te worden
(Hartley en Dickinson 2011, Volume 8,
101 e.v.).

Belangrijkste exportgebieden van het Satto-Saturninus-atelier (Lutz 1970, 289); Chémery & Mittelbronn in kaders
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Dat er in Vlaanderen slechts een beperkt
aantal fragmenten aan Satto en Saturninus toegewezen kon worden, betekent
echter niet noodzakelijk dat er weinig
economische contacten waren tussen
Chémery en onze contreien. Er waren
immers nog andere pottenbakkers werkzaam in deze Oost-Gallische productieplaats. Het reeds vermelde systematisch
onderzoek van het te Kerkhove opgegraven aardewerk leverde tot nu toe 33
gedetermineerde pottenbakkersstempels
op op onversierde terra sigillata borden.
Slechts twee4 ervan dragen de naam van
een pottenbakker uit Chémery, namelijk
Cintugnatus, die er zijn loopbaan begon.
Hij was er werkzaam tussen 140 en 155
n.Chr. om nadien nog actief te zijn tot 180
n.Chr. in achtereenvolgens Lavoye,
Haute-Yutz en Rheinzabern (Hartley en
Dickinson 2008, Volume 3, 37). In de
wijde omgeving van Kerkhove komen
stempels van pottenbakkers uit Chémery
op onversierde terra sigillata voor in
Grobbendonk (Aitus5, Cintugnatus6 en
Martialis7),
Kontich
(Cintugnatus8),
Velzeke (Cintugnatus9) en Wenduine

(Cassius (2 ex)10). Indien men de invoer
van terra sigillata vaatwerk uit Chémery
vergelijkt met dit uit andere OostGallische
productieplaatsen
zoals
Lavoye, Trier en Rheinzabern, stellen we
vast dat de aanvoer uit Chémery eerder
marginaal was. We kunnen dus stellen
dat er wel degelijk economische
contacten
waren
tussen
de
nederzettingen
in
Vlaanderen
en
Chémery, maar dat deze toch vrij beperkt
bleven. De vondst van deze versierde
scherf te Kerkhove illustreert mooi hoe
zelf vanuit de kleine productiecentra in
Oost-Gallië producten via het uitgebreide
Romeinse handelsnetwerk hun weg
vonden naar nederzettingen in de BovenSchelde.
Tot slot wil ik Hendrik Hameeuw
bedanken voor zijn pertinente adviezen
bij het verwezenlijken van dit artikel en
voor het verzorgen van enkele illustraties
gemaakt met het Portable Light Dome
systeem van de KU Leuven (Hameeuw
2011) om het fragment in beeld te
brengen.
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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: Bernisart, Brugge, De Westhoek, Noordzee (3x), Spy, Tongeren,
Vlaanderen, Wervik, Wijtschate
Buitenland: Amerikaans continent, Argentinië, Badoyez, Belize, Egypte, El
Salvador, Gizeh (Egypte), Griekenland, Guatemala, Honduras, Iberisch Schiereiland,
Korea, Londen, Mato Grosso (Brazilië), Margate (Engeland), Mexico, Minya
(Egypte), Napels, Nieuwegein (N), Paaseiland, Pompeî, Spanje, Tunesië, Vlaams
Instituut voor de Zee (VIiz)

januari 2018
26. X.: De eerste Amerikanen.
Neen, het was niet Colombus die Amerika
ontdekte. De Indianen hadden hem dat
15.000 jaar eerder al voorgedaan. Zoals
algemeen wordt aangenomen, waren de
eerste kolonisten van het Amerikaanse
continent, Aziatische landverhuizers die
tijdens de laatste ijstijd over de dichtgevroren Beringstraat van Siberië naar
Alaska liepen. Hoe en wanneer ze van
daaruit de rest van het continent
veroverden om in 1492 op Hispaniola
klaar te staan om de Spaanse vloot te
verwelkomen is minder goed gedocumenteerd.
Onderzoek van fossiel genetisch materiaal dat van de eerste Amerikaanse
kolonisten bewaard is gebleven, brengt
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hopelijk meer
05.01.2018 D6

helderheid.

dS

vr.

27. Le Bacq T.: 78-jarige Belg stuit op
duikbotenkerkhof. Amateurduiker ontdekt
zeemansgraf van ruim 250 soldaten.
Een Belgische amateurduiker heeft bij
Tunesië een duikbotenkerkhof uit W.O.II
ontdekt. De zeven schepen hadden
samen meer dan 250 man aan boord. “Ik
zie het als mijn levenswerk om de
nabestaanden van de gesneuvelde soldaten duidelijkheid te geven”.
Brusselaar Jean-Piere Misson deed de
ontdekking met een sonarboot. Daarmee
kan hij de zeebodem in kaart brengen.
Misson mat de grootte en de vorm van de
wrakken en legde die gegevens naast de
data van schepen die niet terugkeerden
van hun missie. “Het gaat wellicht om de
HMS Talisman, de Tigris, de Turbulent,
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de Utmost, de Usurper, de P48 en de
P222. HNB di. 09.01.2018 p.14

28. (pvd): Oudste geval van pokken blijkt
geelzucht te zijn.
De mummie van een 16de eeuws kindje uit
de basiliek van San Dominico Maggiore in
Napels had hepatitis B.
Onderzoekers uit Australië, Canada en
Italië slaagden er nu in om kleine fragmentjes DNA uit de huid en botten van de
mummie te halen en af te lezen. Ze
konden alle stukjes aan elkaar puzzelen
en inderdaad, het kindje was besmet met
hepatitis B. Terwijl er geen sporen te
vinden waren van het pokkenvirus.
dS di. 09.01.2018 D8

29. (tlb): Storm brengt prehistorische
zeemonsters boven.
Het stormweer van de eerste weken van
januari heeft niet alleen tonnen afval op
de stranden doen aanspoelen, het heeft
de zeebodem ook zo omgewoeld dat er
fossielen van prehistorische zeemonsters
zijn boven gekomen. Een schip van het
Vlaams Instituut voor de Zee (Vliz)
heeft twee fossielen gevonden voor onze
kust: één slagtand van een walrus, en één
tand van een megalodon. Die laatste is
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een monsterhaai die 20m lang kon
worden en die anderhalf miljoen jaar
geleden uitstierf. De walrussen zijn van
veel recentere datum, al zijn ze naar
schatting ook zo’n 45.000 jaar oud: toen
leefde een kolonie van minstens 50
walrussen voor onze kust. HNB vr.
12.01.2018 p6
30. Brouwers L.: archeologisch DNA
ontketent revolutie.
Onderzoek naar de geschiedenis van de
mens komt in stroomversnelling.
Met een klein beetje bot kun je tegenwoordig al het DNA erin reconstrueren, en
veel te weten komen over de eigenaar.
Van de middeleeuwen tot de prehistorie.
Veel komt in een ander licht te staan, nu
DNA te isoleren valt uit oude botten en
tandsteen.
DNA is een fragiel molecuul. Zodra we
sterven begint het te rafelen en te
scheuren. In de eerste uren na de dood
knippen enzymen de DNA-strengen in
steeds kleinere stukjes. In de weken en
jaren daarna raakt het steeds verder
beschadigd: strengen breken, basenparen worden chemisch aangetast. Hoe
langer we dood zijn, hoe meer genetische
informatie verloren gaat.
Maar niet al het DNA kwijnt weg. Genetici
hebben de afgelopen jaren technieken
ontwikkeld om de kleinste snippers DNA
in oude boten te vinden, te zuiveren en uit
te lezen.
dS di. 16.01.2018 D9
31. Bregman R.: De ware les van
paaseiland. Wat er echt gebeurde op het
mysterieuze eiland.
Paaseiland:
al
decennia
vragen
onderzoekers zich af wat er is gebeurd op
dit kleine stipje in de Grote Oceaan. Hoe
bouwden de bewoners die gigantische
beelden? Waarom ging het eiland ten
onder, een nieuwe generatie van onderzoekers ontrafelt het mysterie.
Op paaszondag, 5 april 1722, hees een
van Roggeveens schepen de prinsenvlag.
WAK 98 (2018)

Dankzij DNA-onderzoek weten we nu dat
het eiland al eeuwen vóór Roggeveen
werd ontdekt door Polynesiërs, de Vikings
van de Grote Oceaan. Hun moed grensde
aan het ongelooflijke. Waarschijnlijk waren ze vanaf de Gambiereilanden vertrokken, meer dan 2500 km verderop, in open
kano’s, tegen de wind in.
En de moais? Toen de jonge antropologe
Katherine Routledge in 1914 als een van
de eerste Europeanen onderzoek deed
op Paaseiland, waren de beelden overgroeid met onkruid, en soms in stukken
gebroken.
Hoe had dat kleine volk die beelden
gemaakt en vervoerd? Het leefde op een
eiland zonder bomen, en had het wiel niet
eens uitgevonden (laat staan de
hijskraan). “De schaduw van de
vertrokken bouwers beheerst dit land nog
steeds” schreef Routledge in haar boek
Het mysterie van Paaseiland”.
Knack woe 17.01.2018 p.100-104

32. (blg): Uitzonderlijk transport.
Een kolossaal beeld van Ramses II, die
regeerde van ongeveer 1300 vóór Chr. tot
1213 vóór Chr., heeft In Egypte een
nieuwe plaats gekregen. Het 12m hoge
en meer dan 80 ton zware beeld van de
beroemde Egyptische farao werd met een
zware vrachtwagen in een ijzeren kooi
overgebracht naar de ingang van het
WAK 98 (2018)

nieuwe groot Egyptisch Museum in
Gizeh, bij de piramides.

Als alles goed staat, wordt het museum
nog dit jaar afgewerkt en officieel geopend. Heel ver moest Ramses II niet
worden verplaatst: hooguit 400 m. Het is
wel de vierde keer in de geschiedenis dat
de kolos verhuist. De eerste keer 3000
jaar geleden van Aswan via de Nijl
stroomafwaarts naar de toenmalige
residentiestad Memphis, ten zuiden van
Caïro. In 1955 liet president Nasser het
beeld overbrengen naar het stadscentrum
van Cairo. In 2006 dan werd Ramses naar
Gizeh getransporteerd uit vrees dat het
stenen beeld door de uitlaatgassen in het
centrum schade zou ondervinden.
NB vr. 26.01.2018 p.17
33. (jvde): Wetenschappers reconstrueren gezicht van 9000 jaar oude tiener.
Ze ziet er levensecht uit, maar
Dageraad leefde wel degelijk 9000 jaar
geleden in een grot in Griekenland.
Wetenschappers reconstrueerden het
gelaat van de jonge vrouw met siliconen,
op basis van haar stoffelijke resten. Ze
zou tussen de 15 en de 18 jaar oud
geweest zijn. Gevraagd naar haar boze
blik reageerde de hoofdonderzoeker
laconiek” Het is onmogelijk om niet boos
te zijn in zo’n tijdperk”. De tiener leefde
tijdens het zogenaamde mesolithicum,
vlak na de eerste ijstijd, en heeft een
vooruitstekende kaak, wellicht omdat ze
op huiden kauwde om zacht leder te
maken. “Dageraad” is momenteel te be-
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zichtigen in het Acropolis – museum in
Athene.
HNB di. 30.01.2018 p.17

34. (blg): Resten gevonden van 6000 jaar
oude baby.
Bij opgravingen in een bedrijvenpark in de
Nederlandse gemeente Nieuwegein
hebben
archeologen
botfragmenten
gevonden van een vrouw met een kind in
haar arm. De resten zijn 6000 jaar oud.
Volgens de onderzoekers werd nog nooit
eerder zo’n oud babygraf ontdekt in
Nederland. De vindplaats van de twee
skeletten lag onder twee meter klei en
veen. Dat heeft voor een goede
conservering gezorgd waardoor het
botmateriaal bewaard is gebleven. Van
de baby zijn delen van de sleutelbeentjes,
de schedel, een pijpbeen en de kaak met
gebitselementen teruggevonden. Het kind
is naar schatting tussen de nul en zes
maanden oud geworden.
HNB. woe. 31.01.2018 p.17

februari 2018
35.
Vlaanderen
ondergraaft
zijn
dorpsverleden.
Kunnen we straks nog het verleden van
Vlaamse dorpen achterhalen? Daarover
maken
archeologen
zich
zorgen.
”Erfgoedzorg zit steeds meer in de tang
van snelheid en winstbejag,” zeggen ze.
Walter Sevenants (acheoloog) “Door het
nieuwe erfgoeddecreet zal niets meer
onderzocht worden. De vernieuwingen in
de dorpskern zullen het archeologische
erfgoed vernielen”.
“Uiteraard sta ik volop achter ons Vlaams
archeologisch erfgoed” zegt minister
Geert Bourgeois (NVA). “Het Europese
verdrag van Valletta bepaalt dat de
verstoorder de kosten draagt. Op die
manier voeren we een echt archeologiebeleid”.
Wim de Clercq, docent historische
archeologie aan de UGent, wees er op
tijdens een recente hoorzitting in het
Vlaams Parlement, dat de meeste oude
sites in dorpen een kleine oppervlakte
hebben. Het belang van archeologie kan
nochtans nauwelijks onderschat worden.
Sinds het eerste archeologiedecreet
(2013) is het aantal sites die middeleeuws
erfgoed bevatten verdubbeld. De Clercq
vindt dat Vlaanderen een cruciale
bijdrage kan leveren aan de kennis over
de vroegste geschiedenis van Europa,
maar vreest dat bouwheren de snelheid
en prijs belangrijker vinden dan de kwaliteit van een archeologienota.
dS zat. 03 en zon. 04. 02.2018 p.20 -21
36. (vpb): Enorme Maya-stad ontdekt
onder jungle.
Het is een enorme vondst: een ‘stad’ van
20.000 km² die 60.000 structuren (huizen,
tempels, paleizen, straten, zelfs piramides) telt. Daarmee is de pas ontdekte
Maya-site, die zich uitstrekt over het
grondgebied van Mexico, Guatemala, El
Salvador, Belize en Honduras, vijf keer
groter dan de grootste archeologische
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site op aarde: die van Angkor Wat in
Cambodja.
De Maya-stad werd ontdekt met de hulp
van een nieuwe lasertechniek, ‘light
detection and ranging’, kortweg Lidar.
Lidar meet zeer gedetailleerd diepteverschillen in de bodem en een computer
maakt met de informatie dwarsdoorsnedes van een landschap. Het is mogelijk om de begroeiing virtueel weg te
knippen, waardoor archeologen een heel
duidelijk beeld krijgen van het landschap.
Een internationale groep wetenschappers
paste de techniek toe in een gebied waar
al andere bouwwerken van de Mayacultuur stonden, en kon enkel overweldigd vaststellen dat de resultaten alle
verwachtingen
overtreffen.
Volgens
Stephen Houston, een van de vorsers, zal
Lidar de manier waarop we de Maya’s
zien totaal veranderen.
dS 05.02.2018

Lidar, een lasertechniek, legde de site bloot.

37. Coghe R.F.: Reconstructie van het
gelaat van de eerste Engelse mens van
de geschiedenis.
Hij had een zwart gelaat maar ook
gekrulde haren en azuurkleurige ogen. Dit
is het resultaat van DNA onderzoek van
het oudst menselijk wezen in Groot
Bretagne, de zogenaamde “Cheddard
Man”. Hij leefde 10.000 jaren geleden, in
de streek van het huidige Somerset en is
nu in de Giugh’s Cave. Deze ontdekking
schijnt te bewijzen dat de Europese
mensen veel later de blonde kleur hebben
verworven dan gedacht was.
WAK 98 (2018)

(R.F. Coghe, Vrije
Republica, 07.02.2018

weergave),

La

38. Van Tyghem P.: Onder het
regenwoud verdwenen steden zien
De spectaculaire ontdekking van een
Maya-megapolis in Guatemala illustreert
hoezeer
nieuwe
technologie
de
archeologie vooruithelpt. “Een sprong
vooruit van 150 jaar” noemt Stephen
Houston, archeoloog aan de Houston
Univesity, de ontdekking van een enorme
Maya-stad in de jungle van Guatemala,
Mexico, Belize, El Salvador en Honduras.
Het nieuws werd bekend uit National
Geographic. Daarin is de hoofdrol
weggelegd voor het instrument dat alles
mogelijk maakt: LIDAR-technologie.
“Laser imaging, detection and ranging”,
kortweg LIDAR, is niet nieuw en de
toepassing ervan voor archeologie begon
in 2004. In 2010 slaagden Arlen en Diane
Chase erin om over de oude Maya-stad
Caracol in tien uur tijd meer data te
verzamelen dan archeologen tussen
1983 en 2000 deden die moeizaam met
macetes een weg door de jungle hadden
gehakt. De Chases keken daarbij vanuit
een vliegtuig dwars door de bomen naar
de bodem.
In 2013 werd in de jungle van Cambodja
de 1200 jaar oude stad Mahendraparvata
gevonden. Met LIDAR kreeg men ineens
een haarfijn beeld van een complete stad
waarvan niemand het bestaan vermoedde” zei de Australische archeoloog
Damian Evens toen. Sindsdien heeft hij in
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de regio meerder steden gevonden en
wordt gesproken van “ Het grootste rijk ter
wereld”.
De LIDAR-technologie is vergelijkbaar
met radar, maar in plaats van radiogolven
gebruik ze licht. Vanaf een bepaald punt,
bijvoorbeeld een vliegtuig, worden laserstralen naar een oppervlakte gestuurd.
Dan wordt gemeten hoe lang het duurt
voor de straal terugkomt. Zo kan men de
hoogteverschillen op het onderzochte
oppervlakte vaststellen. Die data worden
met behulp van gps vertaald in een
topografische kaart van het terrein,
waaruit de begroeiing desgewenst weg
gefilterd kan worden (digitale ontbossing).
LIDAR wordt ook in Vlaanderen gebruikt:
van 2013 tot 2016 is de volledige
oppervlakte van de regio gescand in
opdracht van de overheid. Dat betekent
dat op heden een enorme dataset
beschikbaar is voor onderzoek.
dS woe. 07.02.2018

Leiden brengt de hoofdstad van het
Assyrische rijk weer tot leven Koning
Sagon II
40. Van Dooren P.: Neanderthalers
wisten met vuur om te gaan
Dat Neanderthalers vuur gebruikten, is
geen nieuws. Maar dat door hen in het
vuur bewerkte houten voorwerpen tot
vandaag overleefden, is dat wel.
Biancamaria
Aranguren
van
de
archeologische dienst van Florence meldt
in de Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS) dat ze in
een opgraving in Poggetti Vecchi
(Toscane) 39 houten voorwerpen vond.
Die konden gedateerd worden op
171.000 jaar geleden, toen de eerste
neanderthalers in Europa opdoken.
Meestal ging het om “graafstokken”
stokken van pakweg een meter lang, met
een aangescherpte en in het vuur
geharde punt, zoals die ook op vandaag
nog door vele primitieve volkeren worden
gebruikt. Vondsten van houten werktuigen van die leeftijd zijn uiterst
zeldzaam.

Graafstok nummer 2: 171.000 jaar oud,
zwartgeblakerd en duidelijk met een handvat

39. Tassier M.: Geschiedenis laat zich
niet zomaar wegvagen.
Verwoeste Syrische stad geeft haar
geheimen prijs. Het oude Nineveh, vlak
bij Mosul werd niet gespaard. Een expo in
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De neanderthalers gebruikten buxushout,
zowat het taaiste en zwaarste hout dat er
te vinden is. Uit sporen op het hout is te
zien dat het bijgewerkt is met stenen
messen: de ene kan werd rond gemaakt
tot een handgreep, de andere kant werd
een punt. De punten zien er duidelijk
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zwart uit, en microscopische analyse liet
zien dat ze inderdaad aan de oppervlakte
verkoold waren. Behalve de stokken,
vonden de opgravers ook stenen
werktuigen en dierenbotten, merendeels
van de Europese bosolifant Palaeoloxodon antiquus. Een beest met
schofthoogte van 4m en rechtere
slagtanden dan zijn huidige verwanten.
dS do.08.02.2018 D9
41. (pvd): Eerste Brit had donkere huid.
Ongeveer rond 35.000 jaar geleden stierf
de laatste neanderthaler, verdrongen
door de moderne mens, Homo sapiens.
Dat die laatste zich in Afrika ontwikkelde
en dan pas naar Europa kwam, wordt
weer waarschijnlijker door onderzoek aan
de “Cheddar man”, die zo’n 10.000 jaar
geleden overleed in een grot in het
Engelse Cheddar.
Onderzoekers boorden een gaatje in zijn
schedel, verzamelden het botmeel en
haalden er het DNA uit. Uit zijn DNA blijkt
dat hij dan blauwe ogen had, maar ook
een zeer donkere huid en donker
krulhaar. Dat blijkt uit rapporten van Britse
vorsers in een documentaire die op
18.02.18 werd uitgezonden op Channel 4.
dS 08.02.2018 D9
42. X.: Tochtje over een 16de-eeuwse
brug.
Antwerpen: Voor de werken aan de
Noorderlijn van de Oosterweel verbinding werden de laatste opgravingen
aan de 16de – eeuwse Kipdorpsite
uitgevoerd. Een deel van de Kipdorpbrug,
de stadsmuur en het bastion werden er tot
op de fundamenten onderzocht. “De
bezoekers kregen in februari jl. eenmalig
de kans om over en onder de Kipdorpbrug
te wandelen en de historische bastion- en
stadsmuren te bekijken”.zegt schepen
van Onroerend Erfgoed Rob van de Velde
(NVA). “Na de opgraving zal de aannemer
de werken voor de tunnels voortzetten.
De archeologische site zal in het ontwerp
verwerkt worden.”
dS vr. 09.02.2018
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16de eeuwse Kipdorpbrug in Antwerpen

43. (vpb): Hogere en nieuwe premie voor
archeologische opgravingen.
Niet de verwachte 5000m², maar
3000m² blijft de ondergrens voor archeologisch onderzoek buiten erfgoedzones.
Kleine gemeenten, die geen erfgoedzone
zijn, kunnen dus vlotter onderzoek laten
uitvoeren in hun dorpskern. Daarmee
komt minister-president Geert Bourgeois
(N-VA) tegemoet aan een klacht van de
sector. Hij beperkt ook de mogelijkheid
die erkende erfgoedgemeenten nu
hebben om projecten te vrijwaren van
archeologienota’s, tot een bovengrens
van 5000m². “Dat biedt meer garantie
tegen de invloed van grote projectontwikkelaars” zegt Nele Vanholme van
het Vlaams Archeologencollectief.
dS weekend 11.02.2018 p.11.
44. Gheeraert T.: Oorlog ligt halve meter
onder de grond
Er zal er, ook na de grootscheepse
herdenkingen van 100 jaar W.O.I niet aan
ontkomen zijn.
De Westhoek raakt zijn oorlogsverleden
niet meer kwijt. De oorlog sluimert
immers na in de Westhoekklei. De
voorbije jaren zijn eerst door amateurs en
vrij recent door wetenschappelijke
archeologen heel wat oorlogsmateriaal en
menselijke resten uit die oorlogsjaren
opgegraven. De" tentoonstelling in het
Flanders Fields Museum loopt tot
26.08.18. Het fraai vormgegeven boek
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“Sporen van oorlog” beschrijft o.m. de
topstukken van de expo.
Krant van West-Vlaanderen vr.
16.02.2018 WA06/51-52
45. (pvd): De allereerste tweevoeter
Wij mensen zijn niet de enige tweevoetigen of bipedalen, (terminologie van
wetenschappers). Hagedissen lopen ook
op twee poten, toch als ze haast hebben.
En ze doen het al 110 miljoen jaar. Dat is
108 miljoen jaar voor er van de eerste
mens sprake was.
Dat melden Yu-ong-Nam Lee en collega’s
in Scienific Reports. Niet op basis van een
ingewikkelde redenering, maar met
rechtstreeks
bewijs:
vier
stel
pootafdrukken in gesteente in Korea. De
afdrukken bleken afkomstig van de
Sauripes hadongenis. Die behoort tot de
hagedissen met iets langere achterpoten
dan voorpoten. Als zo’n dier op snelheid
komt, gebeurt hetzelfde als een
speedboot: de voorkant gaat omhoog.
Op basis van de gevonden afdrukken
blijkt trouwens dat de dieren effectief aan
het versnellen waren: de lengte van hun
stappen wordt groter.
HNB di. 20.02.18 p.11

46. Coghe R.F. (vrije weergave): Het
laatste mysterie van Taresos.
Archeologen ontdekten in Guardena
(Badoyez) (Sp) geofferde dieren bij een
ritueel, ongeveer 2500 jaar geleden. De
ladder op de afbeelding hieronder wijst op
iets ongewoons in het westen van de
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Middellandse Zee. De vondst van
Badoyez opent verrassende perspectieven op de oude beschaving in het ZO
van het Iberische schiereiland en op de
rijke handel met de Feniciërs en hun
kolonisatie daar in de eerste helft van het
eerste millennium vóór Chr. Er zijn 22
paarden ontdekt, 3 koeien, 2 herten, 2
schapen en 1 ezel. Dit is vergelijkbaar met
de religieuze holocaust van het Oude
Testament en van de Ilias.
Andere vondsten: graanzakken, glazen
vazen, doordachte spelletjes, bronzen
voorwerpen, schalen. Een hypothese:
mannen en vrouwen waren gestraft en ze
moesten het meest waardevolle aan de
goden offeren als verzoeningsoffer.
El pais 19.02.18

47. Van Den Eynde H.: Hoe Europa aan
zijn bevolking kwam.
Ooit konden wetenschappers de prehistorie slechts reconstrueren aan de
hand van potscherven en restanten van
oude nederzettingen. Maar die tijd is
voorbij. Sinds archeologen hebben
geleerd om de genetische code van
prehistorische skeletten te lezen, hebben
ze als het ware het begin van onze
“geschreven” geschiedenis een eind naar
voren opgeschoven.
“De nieuwe stroom genetische informatie
zet oude archeologische dogma’s over de
Steentijd en de Kopertijd op hun kop,”
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zegt hoofdauteur David Reich van de
Haverd Medical School.

Bij hun opmars door Europa volgden ingeweken
klokbeker landbouwers de Donau. Jagersverzamelaars (hier afgebeeld in het Servische
steentijddorp Lepenski Vir) moesten voor hen de
duimen leggen.

“Telkens als we nieuwe gegevens
aankrijgen, stoten we op verrassingen”.
Volkeren lijken voortdurend in beweging
te zijn geweest, en bezig geweest met
elkaar te vermengen. In een van de
artikelen focussen Reich en zijn
medewerkers op de verspreiding van de
oude klokbekercultuur, vernoemd naar
een type aardewerk dat vaag aan een
omgekeerde kerkklok doet denken. Die
verspreidde zich ongeveer 4700 jaar
geleden van het Iberische Schiereiland
naar Midden-Europa. Door DNA van
honderden menselijke botten uit de
WAK 98 (2018)

prehistorie te analyseren, kon het
onderzoeksteam aantonen dat in eerste
instantie alleen de cultuur – niet de
mensen die haar voortbrachten – de
verhuizing maakte.
Midden-Europeanen bleven genetisch
even hard verschillen van de Iberische
bevolking,
terwijl
ze
wel
hun
karakteristieke potten begonnen te
gebruiken. dS do.22.02.2018 D8
48. (djr): Opgravingen leveren (voorlopig)
geen schatten, wel lijken op.
Wervik Monument Vandekerckhove is
rond de Sint-Medarduskerk in Wervik
volop bezig geweest alle stoffelijke resten
op te graven. Niet dat er momenteel grote
schatten gevonden werden; “ Dat
verwachten we ook niet “ zegt Lies
Dierckx, verantwoordelijke van het
archeologisch onderzoek. “ We kunnen
niet diep graven, dus zullen we wellicht
niet op Romeinse resten stoten”. Ook het
feit dat er tot midden 19de eeuw een
kerkhof lag, betekent dat er weinig van
waarde zal liggen. “Overledenen werden
in die tijd niet met waardevolle spullen
begraven. We hopen wel knopen en
nagels te vinden. We vonden al een
tiental skeletten. De volledige exemplaren
houden we bij voor onderzoek”. “ We
komen
veel
te
weten
over
begrafenisrituelen uit de 19de en 18de
eeuw, wat vrij uniek is.
dS do. 22.02.2018

Archeologen zijn volop bezig met opgravingen in de
Sint-Medardusstraat.
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49.
X.:
Archeologen
ontdekken
dodenstad met 40 sarcofagen in Egypte:
“En dit is nog maar het begin”.
In de Egyptische stad Minya is een oude
necropolis ontdekt. Dat heeft het
Egyptische ministerie van Oudheden
aangekondigd. De begraafplaats telt
onder meer een gouden masker, veertig
sarcofagen, een duizendtal beelden,
sieraden en andere artefacten.
“ Het is slechts het begin van een nieuwe
ontdekking”
zegt
minister
van
antiquiteiten Khaled al-Enany. “ Ik denk
dat we zeker vijf jaar werk zullen hebben
op de begraafplaats”.
De opgravingswerken begonnen vorig
jaar. Onder meer teams uit München,
Hildesheim en Egypte werkten in het
gebied. “ De ontdekking is belangrijk
omdat ze verschillende aspecten van het
leven van de oude Egypte aantonen.
Egypte heeft de afgelopen maanden al
een aantal ontdekkingen aangekondigd,
waaronder verschillende graftombes in de
zuidelijke stad Luxor. Het land probeert
zijn toerisme weer op te zwengelen, dat
traditioneel een belangrijke bron van
inkomsten is. De toeristische sector kreeg
zware klappen door de onrust die volgde
op de opstand tegen de oud-dictator
Hosnu Moebarak in 2011.
HNB. ma. 26.02.2018

onder de vermeende culturele superioriteit van de moderne mens. Drie
rotsschilderingen bleken minstens 64.800
jaar oud te zijn: veel te oud om
aangebracht te zijn door moderne
mensen.
Het betreft een 65.000 jaar oude
laddertekening uit de grot “La.Pasiega” in
het noorden van Spanje. De andere
tekeningen zijn mogelijk jonger. dS di.
27.02.18 D7

Tekening in de vorm van een ladder in La Pasiega.

maart 2018

Ontdekking van 40 sarcofagen in Minya (Egypte)

50. Van Den Eynde H.: Ook
Neanderthaler had verstand van kunst.
Een nieuwe datering van Spaanse
rotsschilderingen legt een bommetje
76

51. Van Dooren P.: Oudste zuurstof
gevonden.
Als er iets levensnoodzakelijk is voor alle
vormen van leven – een paar obscure
micro-organismen niet te na gesproken –
dan is het wel zuurstof. Wij mensen
houden het nog geen 10 minuten uit
zonder zuurstof. Maar op de vroegere
planeet aarde moet het anders zijn
geweest,
en
leefden
de
eerste
organismen van koolstofdioxide, waterstof, zwavelverbindingen en andere
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vormen van chemische energie. Zuurstof
was er niet of nauwelijks. De originele
aardbewoners waren niet tegen zuurstof
bestand. Pas na pakweg een miljard jaar
ontstonden de cyanobacteriën. Die
vonden de fotosynthese uit. Daarmee konden ze CO² zeer efficiënt
omzetten in bouwstoffen voor hun
lichaam, dankzij een manier om energie
rechtstreeks uit zonnelicht te halen.
dS di. 06.03.18 D8.

zuurstofbellen uit groene slijm

52. Snick Ch.: Oudste cold case van het
land opgelost: “Dino’s zijn vergiftigd”.
140 jaar lang werd gebekvecht over de
doodsoorzaak van de iguanodons van
Bernisart.
Volgens de ene theorie stierven ze door
verdrinking, volgens de andere werden ze
de dood ingejaagd door roofdieren. Maar
één ding klopte niet: waarom lagen ze er
dan bij alsof ze ter plaatse in elkaar waren
gezakt? Uit nieuw onderzoek blijkt dat ze
vergiftigd waren.
Koen Stein paleontoloog: “We vermoeden
dat er nog resten van tientallen of zelfs
honderden diep in de grond zitten”.
Kuddes werden plots verrast en lieten
zeer snel het leven. In de botten vonden
de onderzoekers hoge concentraties
pyriet terug. “ Een mineraal dat ook zeer
toxische zwavel bevat” aldus Stein. “ De
plek waar ze gevonden zijn, is
moerasgebied. In het stilstaande water
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zaten
waarschijnlijk
bacteriën
die
zwavelgassen produceerden. Kuddes die
bevangen
raakten,
verloren
het
bewustzijn en raakten daarna snel
bedolven onder het slib.
Net omdat het om een zeer toxische
omgeving ging, kwamen er ook geen
aaseters
hun
resten
oppeuzelen,
waardoor de skeletten intact bleven”.
“Zeer lang werd er gedacht dat de
kleinere skeletten afkomstig waren van
jonge dieren” zegt Stein. “Nu blijkt het om
een kleinere soort te gaan”. Er kwam ook
een antwoord waarom de skeletten zo
diep onder de grond zaten. “ Ze zaten in
lagen van 300 miljoen jaar oud, wat niet
kon. Maar onder het moeras waren
grotten
die
instortten
en
grondverzakkingen veroorzaakten.
HNB zat. 10.03.18 p.19 .
IGUANODON
 leefde 125 miljoen jaar geleden
in wat nu Europa is
 was
een
plantenetende
dinosauriër
 kon tot 8m lang worden en drie
ton zwaar worden
 liep snel op drie poten en traag
op vier poten
 in
1887
werden
in
de
steenkoolmijn van Bernisart
(Henegouwen) 24 complete en
7
onvolledige
skeletten
gevonden.
 Het is een van de grootste en
belangrijkste dinovondsten ooit.
 Te bekijken in het Museum voor
Natuurwetenschappen
in
Brussel
53. (tlb): Kokkel wint nipt van
portemonneetje
Op de eerste grote schelpendag aan onze
Noordzee op zondag 18 maart 2018
werden
schelpenzoekers
aangezet
om gelijke schelpen te tellen. De kokkel,
ook wel de hartschelp genoemd, is vaakst
gevonden. Zo’n 400 mensen gingen op
het strand op zoek en verzamelden
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30.200 schelpen, meer dan 7000 daarvan
waren kokkels. In totaal brachten de
deelnemers 58 soorten binnen. Aan onze
kust zijn doorheen de geschiedenis al
meer dan honderd soorten gevonden. Na
de kokkel kwam het “nonnetje”, een
schelpje dat vaak in “dubbeltjes”
voorkomt omdat de slotband de beide
helften samenhoudt eens ze aanspoelen.
Daardoor zien ze er ook uit als geldbeugeltjes, vandaar de bijnaam “portemonneetjes”. Bij de vondst zaten ook veel
exotische soorten, meer dan 10% van al
wat werd binnengebracht. De Amerikaanse zwaardschede bijvoorbeeld,die
via ballastwater van schepen hier is
terecht gekomen in de jaren 80.
HNB. woe 21.03.18 p.6

pijlers onder de samenleving respecteren.
dS vr. 16.03.18 p.11

keizer Claudius

54. Winkelmans W.: Wie is het naïefst: wij
of de Romeinen?
De Romeinen waren niet zo naïef als wij
als het ging om immigratie, zegt N-VAvoorzitter Bart De Wever. “De Romeinen
waren niet zo naïef als wij: je kon niet
Romein worden van de ene dag op de
andere”. In het interview schaart De
Wever zich achter de Romeinse keizer
Claudius, die hij een invulling toedicht die
dicht staat bij die van N-VA: een inclusief,
open en warm burgerschap, maar wel op
voorwaarde dat nieuwkomers een aantal
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55. Reuters: 150 jaar een “lege”
sarcofaag, nu kan het de belangrijkste
archeologische vondst zijn.
Australische onderzoekers dachten 150
jaar lang dat ze een meer dan twee
millennia oude, maar lege sarcofaag in
hun bezit hadden. Eind vorig jaar 2017,
tilden enkele wetenschappers het deksel
van de doodskist op en ontdekten
“gehavende overblijfselen van een
mummie”. De halfvergane resten zijn
echter goed nieuws voor de wetenschap
en kunnen helpen om de oeroude
mysteries van de oudheid in Egypte te
onthullen.
Mummies die intact worden gevonden,
worden ook gaaf gehouden, waardoor er
minder wetenschappelijk voordeel uit te
halen is. “Het feit dat de resten gehavend
zijn, is op een vreemde manier bijna een
opportuniteit” aldus Jamie Frasier, curator
WAK 98 (2018)

van het Nicholson Museum van de
universiteit. “We kunnen de overblijfselen
er nu uithalen, de beenderen aanraken en
de vragen stellen die we altijd al wilden
weten.” De wetenschappers hopen nu
inzicht te krijgen in het leven van 2500
jaar geleden: ziektes, levensstijl, voeding,
hoe mensen toen leefden en waarom ze
stierven.
HNB.di.27.03.18

de 150 jaar ‘lege’ sarcofaag

Noot door de redactie: Bovenstaande, is
een persbericht van Reuters, die
nagenoeg letterlijk door enkele Vlaamse
(en met hen heel wat internationale)
media overgenomen werd. De titel “…
belangrijkste archeologische vondst …” is
typisch, spijtig en een voorbeeld van een
steeds erger wordende ongefundeerde
drang naar sensatie en hyperbool-koppen
op basis van redelijk alledaagse wetenschappelijke, in dit geval archeologische,
ontdekkingen en/of bevindingen.
Voor de duidelijkheid, bovenstaande
betreft op geen enkele manier een “belangrijkste archeologische vondst”. In de
negentiende eeuw zijn er werkelijk duizenden dergelijke mummies en lijkkisten
geopend, ontrafeld en gedissecteerd en
zijn de restanten uit deze activiteiten
vervolgens over de ganse wereld in
musea verspreid geraakt (ook in België
trouwens).
Daar
liggen
dergelijke
contexten dus zonder enige echte
belemmering reeds sinds lange tijd
toegankelijk te wezen voor vele types van
wetenschappelijk onderzoek; wat in de
voorbije deccenia op dit materiaal dan
ook reeds heel vaak gebeurde. Er is dus
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niets unieks of uitzonderlijks aan deze
‘ontdekking’.
Merk ook op dat dergelijk berichtgevingen
steevast
afkomstig
zijn
uit
de
Angelsaksische wereld; het valt op dat
onderzoekers en musea daar ogenschijnlijk een grotere drang hebben om
relatief kleine ontdekkingen en/of bevindingen sterk overdreven in persberichten
te verwerken. Aandacht genereren voor
hun werk is daar namelijk veel meer dan
bijvoorbeeld in continentaal Europa een
kwestie om in de belangstelling te komen
en zo potentiële geldschieters aan te
zetten tot extra financiering van hun
activiteiten.
56. X.: Archeologen ontdekken tientallen
oude steden in Amazonewoud.
Onderzoekers van de universiteit van
Exeter, bestudeerden het Tapajosbassin,
in de Braziliaanse provincie Mato
Grosso, een van de dunst bevolkte provincies van het Zuid-Amerikaanse land.
Ze gebruikten daartoe satellietbeelden,
waarmee ze op zoek gingen naar oude
sporen van bewoning.

Amazonewoud Brazilië

Tot hun verbazing ontdekten de wetenschappers dat het regenwoud op die plek
vroeger helemaal geen ondoordringbare
wildernis was, maar net een plek die ooit
broeide van menselijke activiteit. Op die
beelden werden 81 sites geïdentificeerd
waar honderden jaren geleden al mensen
woonden, variërend van in dorpjes van
nog geen 30m breed tot in een stad van
wel 19 ha.
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Op een van de sites werden stukken
houtskool en keramiek gevonden die
dateren tussen de jaren 1410 en 1460. De
meeste activiteit in de gebieden bleek te
hebben plaats gevonden tussen de jaren
1250 en 1500.
HNB. di. 27.03.18.

57. RUPTLY: Koppel doet zeldzame
ontdekking tijdens strandwandeling: “We
zagen plots dat het een gigantisch fossiel
was”.
Een Argentijns koppel maakte een
wandeling op het strand van Serena
Beach in Argentinië toen ze plots op
gigantische beenderen stuitten. Nadat ze
het lokale museum contacteerden, bleek
dat ze een Megatherium hadden ontdekt,
een reusachtige, uitgestorven grondluiaard.
“Het prehistorische zoogdier leefde drie
en een half miljoen jaar geleden in deze
streek”, aldus een paleontoloog die
onmiddellijk aan de slag ging om de
resten op te graven.
“We vonden al diverse delen van het
uitgestorven
dier”,
aldus
Matias
Taglioretti, paleontoloog van het museum
die de botten heeft opgegraven. “ een
deel van de ruggengraat, enkele ribben
en een hand met gewrichten”. De
wetenschappers hopen dat ze nog meer
fossielen zullen ontdekken naarmate ze
dieper graven.
HNB. di. 27.03.18.

reusachtig uitgestorven grondluiaard als Argentijns
fossiel

58. Hendryckx M.: Altijd ergens, altijd iets.

80

In Margate (E) in het voorjaar van 1835 is
hoofdonderwijzer James Newlove samen
met zoontje Joshua net begonnen met het
uitgraven
van
een
eendenvijver.
Onverwachts ontdekken ze een opening
die lijkt op een waterput. Met een
touw rond zijn middel laat men de kleine
in het gat zakken. De schacht is met
schelpen versierd en leidt naar wat nu
bekend staat als de Shell Grotto. Een
complex van gangen dat volledig met
schelpen bekleed is. Voor de wanden en
plafonds werden er 4,6 miljoen gebruikt.:
wulken, mossels, scheermessen, oesters,
allemaal schelpen die voorkomen in dat
deel van de Noordzee. Alleen voor wat de
altaarkamer wordt genoemd, zijn er
exemplaren uit het Caraïbische gebied
gebruikt.

Margate –Shell Grotto

Om de grot toegankelijk te maken voor
het publiek wordt een horizontale gang
gegraven. Twee jaar later is de badstad
een toeristische attractie rijker. Het is 70
jaar wachten op het lichtnet. Al die tijd
wordt de grot met gas verlicht. Wat
achteraf een ramp blijkt te zijn. De
gasverlichting zet roet af op de schelpen,
die na reiniging hun parelmoerkleuren
kwijt zijn. In de museumkamer heeft men
recent met nieuwe schelpen een stuk
muur gereconstrueerd. Het gaslicht gomt
niet alleen de kleuren weg, veel erger, het
zorgt er ook voor dat men niet langer
koolstofdatering kan gebruiken om de
exacte leeftijd van het monument te
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bepalen. Behalve de visuele beleving is
vooral
het
raadsel
de
grote
aantrekkingskracht. In Margate is geen
spoor van overlevering. Tot nu toe is ook
niemand erin geslaagd de Shell Grotto te
dateren. Er zijn ernstige wetenschappelijke aanwijzingen dat ze werd
aangekleed in de Romeinse tijd. De vele
symbolen zijn uitgesproken vrouwelijk.
Niks verwijst naar de christelijke cultuur.
Is het een tempel van een vergeten
vissersvolk, een vergaderplaats van een
vrouwengemeenschap of toch een 18de –
eeuwse folie? Heerlijk gissen.
dS Weekblad zat. 31.03.18 nr 341

april 2018
59. Tassier M.: De dood is ingewikkeld.
De Egyptenaren verhieven de mummificatie haast tot een kunst. In Brugge zijn
nu een aantal prachtige mummies te
bewonderen. Het Xpo Center in Brugge
(op de site Oud Sint Jan) heeft een
tentoonstelling binnengehaald over de
begrafenisgebruiken in het oude Egypte.
De voorwerpen komen alle uit de collectie
van het Rijksmuseum van Oudheden
(RMO) in Leiden.
De balsemers ontwikkelden en verfijnden
hun technieken tot ze rond het jaar 1000
vóór Chr. de perfectie bereikten. De
mummies van Pawiamen en Kekoe,
daterend uit de periode 700-560 vóór Chr.
zijn daarvan prachtige voorbeelden. Ze
zijn bedekt met een kralennet en op de
mummie liggen beschermende amuletten. Sober oogt de mummie van een
onbekende man. Over schillende lagen
mummiewindels heen is een lijkwade
getrokken die zorgvuldig vastgemaakt is
met smalle kruiselings gewonden banden: een kunstwerk op zich.
Om de mummies te onderzoeken, moesten de Egyptologen ze niet uitwikkelen:
met behulp van moderne technologie en als CT-scanners kunnen de wetenschappers de lichamen zichtbaar maken
en onderzoeken, en bijvoorbeeld ook
WAK 98 (2018)

nagaan of de balsemers amuletten
hebben bijgevoegd. Videoschermen laten
zien hoe dat onderzoek in zijn werk gaat.
Mummies in Brugge, nog tot 11/11.
www.xpo-center-bruges.be
dS ma. 09.04.18 D5

mummie van Pawiamen

60. Vancaeneghem J.: Eerste zoektocht
naar verdronken land in Noordzee.
Europa’s verdronken wereld bloot leggen.
Dat is de missie van een groep Vlaamse
en Britse wetenschappers. Op dinsdag 10
april vertrok het onderzoeksschip Belgica
voor een eerste expeditie op de
Noordzee, enkele tientallen kilometer
voor de Belgische kust, in de hoop
nederzettingen van duizenden jaren oud
te vinden. “Die verloren wereld is gigantisch en we weten er nauwelijks iets over”
zeggen de onderzoekers.
Bovendien kan het verdronken land ons
inzicht geven in de gevolgen van de
klimaatopwarming.
HNB woe. 10.04.18 p4

Gepolijste stenen bijl, geperforeerd hertengewei,
menselijk kaakbeen
Prehistorische artefacten gevonden in de Noordzee.
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61. Spiering H.: Oma, waarom heb je
zulke grote wenkbrauwen?
Door zijn zware wenkbrauwbogen te
verliezen, kreeg de moderne mens meer
ruimte voor gezichtsexpressie. Moderne
mensen (sinds circa 300.000 jaar
geleden) hebben iets wat onze directe
voorouders niet hadden: een hoog
voorhoofd en geen zware wenkbrauwen.
dS vr. 13.04.18

families van vrouwtjesmammoeten en
hun gezin” zegt Germonpré. “De makkelijkste prooien waren de jonge kalfjes.
Het vlees en het beendermerg van jonge
dieren – een baby kon gemakkelijk 300 kg
weg wegen – waren volgens onderzoekers smakelijker dan dat van oudere
mammoeten en bevatten voedingsstoffen
die de prehistorische mens nodig had.
HNB do. 19.04.18 p.13

vlees van jonge mammoeten voor jagers-verzamelaars

63. Hosten H.: Enkel de Duitse duikboten
maakten de Britten bang.
Unieke expo over duikbotenoorlog vanuit
onze kusthavens tijdens W.O.I.

62. (blg): Vooral baby-mammoet vonden
jagers lekker.
Jagers-verzamelaars uit de prehistorie
die op mammoeten joegen in Europa,
hadden het vooral gemunt op jonge
kalfjes. Dat bleek eerder al uit Belgisch
onderzoek en wordt nu bevestigd door
nieuwe vondsten. Paleontologe Mietje
Germonpré van het Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen
toonde eerder al aan dat in Spy pasgeboren mammoeten naar de grot werden gebracht om ze daar te slachten en
te consumeren. Ook op andere sites in
Europa en het nabije Oosten valt nu meer
en meer het overtal aan jonge mammoeten op. “Het ziet ernaar uit dat de
jagers vooral hun oog lieten vallen op
82

Op 8 februari 2018 werd in Oostende het kanon van de
vorig jaar ontdekte onderzeeër UB-29 bovengehaald.
Links op de foto: Tomas Termote, onderwater archeoloog en curator van de tentoonstelling en
tweede van rechts gouverneur Carl Decaluwé.

“Het enige wat me beangstigde tijdens de
oorlog, was de U-boot-dreiging”. De uitspraak van Winston Churchill schetst de
dreiging die uitging van de Duitse duikboten die in de Eerste Wereldoorlog
vanuit de havens van Brugge, Oostende
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en Zeebrugge opereerden en meer dan
2500 geallieerde schepen tot zinken
brachten. Op 23 april 1918, ongeveer
een eeuw geleden, sloegen de Britten
terug met de raid op Zeebrugge. Over de
slag om de Noordzee loopt tot en met 31
augustus een unieke tentoonstelling in
Brugge. Expo van wereldniveau.
KW Kr.v.WVL. vr. 20.04.18 (WA06/1)
64. Hosten H.: De ontdekkers van de
Noordzeewrakken.
In het Belgisch deel van de Noordzee
liggen
voor
zover
bekend
een
driehonderdtal wrakken.
Veel ervan zijn ontdekt door maritiem
archeoloog en duiker Tomas Termote en
zijn vader Dirk. Tomas identificeerde ook
de Duitse onderzeeër UB-29, een
zeemansgraf tussen Oostende en
Zeebrugge. Uniek materiaal ervan is te
zien in de tentoonstelling The battle from
the North Sea in Brugge. (t/m 31.0818).
Lees eveneens in WAK 98 nr 63
Kr. v.WVl. “Het beste van WestVlaanderen”. we. 21.04.18.

Tomas en Dirk Termote op hun schip Mah Jong

65. Hancké C.: Eindelijk gaat Vallei van
de gesneuvelden open.
Start van de opgravingen, twee jaar na
beslissing van de Spaanse rechter.
Archeologen gaan zoeken naar de resten
van vier slachtoffers van de burgeroorlog
in Spanje. Het zal de eerste en
waarschijnlijk de laatste keer zijn.
Twee families kregen van de rechter
uitzonderlijk licht op groen, maar onderWAK 98 (2018)

tussen heeft de conservatieve Partido
Popular de wet zo aangepast dat nog
meer opgravingen onmogelijk worden. De
twee families die aan de poort van het
enorme monument staan, hopen dat hun
voorouders gevonden kunnen worden. Zij
vinden het belangrijk dat hun nabestaanden eindelijk weer naar huis kunnen
komen.
dS di. 24.04.18 p.16

Het pompeuze grafmonument in de Vallei van de
Gesneuvelden, in de omgeving van Madrid.

66.
X.:
Laatste
doodgeschoten.

dodo

werd

In de schedel van de opgezette dodo vonden
onderzoekers hagel van klein kaliber.

Enerzijds: Wie in Londen zou het in zijn
hoofd halen een winstgevende dodo dood
te schieten? Anderzijds: hoe kreeg je een
in Mauritius doodgeschoten vogel in
Londen, met het vel en de veren er nog
intact aan? Mark Williams van de
Universiteit van Warwick probeert nu de
chemische samenstelling van het lood te
achterhalen, in de hoop dat hij uit de
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isotopen kan afleiden waar het vandaan
kwam.
dS. di. 24.04.18 D8.
67. (blg): Skelet van jong kind op antieke
site van Pompeî ontdekt.
Archeologen hebben op de site van
Pompeï bij Napels een spectaculaire
vondst gedaan.
Bij werkzaamheden in de Centrale Thermen werd onverwacht het skelet van een
zeven tot acht jaar oud kind ontdekt. Het
gaat om een jong slachtoffer van de
uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79,
waarbij Pompeï onder een laag as van de
vulkaan werd bedolven en zo erg goed
geconserveerd bleef. Het skelet lag onder
een tien centimeter dikke laag.
Eerst werd de schedel ontdekt, daarna de
botten.
HNB. do. 26.04.18 p.17
68. Vantyghem P.: Heuvelrug bij
Wijtschate verbergt massagraf uit Eerste
Wereldoorlog.
Op een archeologische site in Wijtschate
zijn de resten van 42 soldaten uit de
Eerste Wereldoorlog gevonden. De opgravingen tonen aan dat de gevechten er
verschrikkelijk waren. Het project “heuvelrug” kwam eind vorig jaar in het nieuws
toen het via crowdfunding 180.000 euro
ophaalde. Vooral Engelsen en Amerikanen droegen geld bij om het Vlaamse
archeologen mogelijk te maken een
slagveld uit W.O.I bloot te leggen.
Normaal moet de projectontwikkelaar die
kosten betalen, maar die waren in dit
geval zeer hoog.
In januari begonnen de voorbereidingen,
sinds drie weken werd er gegraven. Tien
tot vijftien archeologen schraapten al tien
tot veertig centimeter weg over een
oppervlakte van 7000m².
In eerste instantie probeert men zicht te
krijgen op de contouren van wat in de
grond zit. Onder de graszoden zijn door
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de verkleuring in de bodem duidelijk de
loopgraven te zien.
Höhe 80
Het terrein in Wijtschate, 1,1ha groot, had
destijds een groot strategisch belang. Het
ligt 80m boven de zeespiegel en kijkt uit
over de vlakte ten oosten van Ieper. Daar
lagen de Britse en Duitse gevechtslinies
in een dubbele boog tegenover elkaar.
Wie de hoogtes bezette, was militair in het
voordeel. “Höhe 80”, zoals de Duitsers de
heuvel noemden, werd afwisselend door
Duitse en Britse troepen bezet. Dat ging
ten koste van vele mensenlevens. Vooral
de Duitsers maakten er een waar fort van,
compleet met veldhospitaal. “De loopgraven liggen kriskras door het terrein en
heel dicht bij elkaar”, zegt Simon Verdegem die de opgravingen leidt.

Archeologen graven de toplaag af in Wijtschate en
bergen de oorlogsvondsten op in plastic zakjes.

Proefsleuf
Omdat er 100 jaar geleden op die plaats
zware gevechten plaats vonden, lag het in
de lijn der verwachtingen dat er skeletten
van soldaten zouden worden gevonden.
Een proefsleuf had al menselijke resten
van zes soldaten aan het licht gebracht en
de aanwezigheid van een massagraf
bevestigd.
De recente vondsten werpen een licht op
de intensiteit van de gevechten. “Ik heb al
op meerdere oorlogssites gewerkt” zegt
Verdegem. “Geen enkele liet zo snel, vanaf de eerste weken al, de gruwel van de
oorlog zien”. De skeletten van de 42 manWAK 98 (2018)

nen die tot nu aangetroffen werden, liggen verspreid en zijn fragmentarisch. De
Duitse historicus, Robin Schäfe, volgt de
opgravingen ter plekke. “Je ziet hier hoe
extreem gewelddadig de Duitse soldaten
aan hun einde zijn gekomen. Dat maakt
me sprakeloos”. Een Britse historicus, Peter Doyle, leest de bodem en stelt vast dat
het ging om “de hel op aarde voor beide
kampen”.
Dat de site behalve lichamelijke resten
ook ander waardevol materiaal bevat,
komt onder meer omdat een deel van het
terrein na de oorlog weiland bleef en niet
doorploegd werd. Van de bodemstructuur
alleen konden specialisten aflezen dat de
locatie archeologisch waardevol is.
Loopgraven
Intussen hebben Britse vrijwilligers zich
bij het team gevoegd. De verwachting is
dat nog meer menselijke resten zullen
opduiken. De komende weken wordt een
stuk dieper gegraven, tot bij de loopgraven en de gebouwen. Negen forensische specialisten komen daarvoor
speciaal uit Engeland over.
Het doel is niet alleen om de slachtoffers
– voor zover dat mogelijk is – te
identificeren en te herbegraven, maar ook
om informatie over de militaire en persoonlijke gewoontes van de soldaten te
verzamelen. Over dat thema loopt een expositie in het In Flanders Fields-museum
in Ieper. Na de opgravingen worden op
het terrein enkele nieuwe woningen
opgetrokken.
dS we. 29.04.18.
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69. (blg): Bijna 100 Romeinse graven ontdekt
in Tongeren
Bij de ontwikkeling van een grote verkaveling
aan de rand van de stad Tongeren, hebben
archeologen een grafveld met bijna 100 oude
graven ontdekt. Op de site van zo’n 4,2ha –
genaamd “Op de Heufkens” – komen
binnenkort 43 nieuwe woningen. Het
projectgebied maakte in het verleden deel uit
van het zuidwestelijke grafveld van Romeins
Tongeren. Aangezien het zelden voorkomt
dat zulke grote percelen samen in
ontwikkeling gaan, was het een bijzondere
kans voor Studiebureau Archeologie om het
terrein te onderzoeken. De experts legden
een grafveld uit de eerste tot de vierde eeuw
bloot, met bijna 100 graven en een Gallo Romeinse
tumulus.
Projectontwikkelaar
Kolmont zal al de vondsten schenken aan de
stad Tongeren en aan het Gallo - Romeins
Museum.
HNB vr. 04.05.18 p.12

dS = De Standaard
El pais
HNB = Het Nieuwsblad
Knack
Kr. v. WVl.= Krant van West-Vlaanderen De
Weekbode
La Republica
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ARCHEO TE KIJK

Samenstelling: Jozef Goderis & Hendrik Hameeuw

BRUGGE
1. t/m 31.08.2018
The battle for the North Sea.
Lees in deze WAK 98 pers knipsels nrs
63 en 64
2. t/m 11.11.2018
Mummies in Brugge.
Lees in deze WAK 98 pers knipsels nr 59

FLÉMALLE
t/m 29.06.2018
Cro - Magnon – Prehistoric Challenge
86

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 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!
ftplweb@provincedeliege.be .
IEPER
t/m 26.08.2018
Archeologie van de Eerste Wereldoorlog:
sporen van oorlog.
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

WAK 98 (2018)

van hedendaagse dichters, auteurs,
schilders, fotografen of beeldhouwers.
www.inflandersfields.be

IZEGEM
t/m eind Juni 2018 (verlengd)
IN FLANDERS FIELDS
Militaire begraafplaatsen WO I rond Ieper
Oorlogsgedichten van soldaat-dichters in
WO I.
Bibliotheek van Izegem. De tentoonstelling is
open tijdens de openingsuren,

archeologische verkenning om en rond
Meulebeke.
Openingsuren in het gemeentehuis : ma
t/m vr. 8u -12u.; maandagnamiddag 1317u; zaterdag 9u30 -11u30 . gesloten op
10-11-12 mei 2018. Toegang is gratis
Voor de aanleg van het bedrijventerrein
de Haandeput vonden archeologische
prospecties plaats met toch wel verrassende vondsten. De expo toont het verhaal over duizenden jaren menselijke
evolutie in onze regio en Meulebeke.
Uniek foto- en kaartmateriaal, archeologische artefacten van de opgravingen,
maar ook uit de Mandelvallei kan men
verrassende zaken ontdekken. Topstuk is
een Romeinse urne die archeologen nabij
de Marialoopsesteenweg vonden en – na
bijna 2000 jaar – compleet kon
recupereren.
Bij de tentoonstelling hoort een brochure,
rijk geïllustreerd en die verkocht wordt
aan de balie van het gemeentehuis (€8)
ROESELARE
t/m 30.09.2018
Kiezen voor kiezen
In het gebouw van de erfgoedcel TERF
in de Zuidstraat 3.

MEULEBEKE
t/m 19.05.2018
De schat van Mulenbeca
In de ontvangstzaal van het gemeentehuis van Meulebeke loopt de tentoonstelling “De schat van Mulenbeca”. Een
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Tentoonstelling Kiezen voor kiezen te Roeselare. foto
Nele Provoost (Terf).
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Onder het huis Duyvewaardt werden eind
de jaren 80 veel beenderen en vooral
kiezen van runderen, varkens, schapen
en geiten gevonden samen met heel wat
potten en pannen waarin
het vlees van die dieren werd gaar
gemaakt. Dit middeleeuws keuken aardewerk was echter niet meer in
gebruik ten huize Duyvewaardt in de 19de
- begin 20ste eeuw.
Dit vroeg - middeleeuws keukengerei is
behoorlijk zeldzaam voor de Roeselaarse
binnenstad. Zo tonen we o.m. een grote
kruik met rolstempelversiering in steengoed uit eind 14de begin 15de eeuw, een
drinknap die nog ouder is, een vetvanger
om onder het spit te plaatsen, grijs
aardewerk met standvinnen, een vuurklok
om de houtskool af te dekken tijdens de
nacht, een grape of kookpot op drie
pootjes uit de 14de eeuw en een melkteil
in grijs aardewerk, weer samengesteld uit
26 aaneen gelijmde scherven. Deze teil
diende oorspronkelijk voor het scheiden
van room en melk en voor de bereiding
van kaas.
Deze tentoonstelling is gratis toegankelijk
tijdens de kantooruren. Info bij Willem
Hanson (Bie-Radar) 051/26.87.49 en
Jozef
Goderis
V.O.B.o.W.-WAR
051/22.27.20

Begeleide rondleidingen mogelijk.
Bereikbaar met het openbaar vervoer en
met de wagen. Het domein ligt vlakbij afrit
6 van de E403 snelweg Brugge-Kortrijk.
TONGEREN
Herontdek de kerkschatten
Tongeren is een van de oudste religieuze
sites van de Lage Landen en herbergt een
zeer belangrijke kerkschat in de OnzeLieve – Vrouwe - basiliek. Ze bevat talloze
kostbaarheden van religieuze kunst zoals
reliekhouders,
reliekbeursjes,
edelsmeedwerk, middeleeuwse koorboeken
en ook zeldzaam textiel.
De toegang tot het museum bevindt zich
in het historische kader van de romaanse
toren en de kapittelzaal van de OnzeLieve-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.

RUMBEKE KASTEELDOMEIN t/m
31.12.2019
Bezoek op 8 november jl. van het
koninklijk echtpaar aan het kasteel van
Rumbeke: tentoonstelling Koning Albert I
en de Grote Oorlog
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.
88
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Begin 2018 onthult de archeologische
ondergrond van de Onze – Lieve –
Vrouwe - basiliek haar geheimen. In
een volledig nieuw museumconcept
kan je 2000 jaren aan bodemarchief
op een unieke manier ontdekken en
beleven.
WIJTSCHATE
t/m 29.06.2018
Bezoek een unieke archeologische site in
Heuvelland (niet op feestdagen en niet
tijdens het weekend)
Prijs €5 per persoon. Kinderen t/m 12
jaar gratis
Site bereikbaar via de Vierstraat te
Wijtschate naast huisnummer 38.
Parkeren op Kapelanieplein en verder
Bassevilleweg tot aan de site;
Contact: www.hill80.com

Nederland
LEIDEN
t/m 06.05.2018
Fascinatie voor Persepolis
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.
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Frankrijk
CHÂTILLON-SUR-SEINE
t/m 16.09.2018
Torques et compagnies. Cent ans d’
archéologie des Gaulois dans les
collections du musée d’ Épernay.
Musée du Pays Châtillonais, Trésor de Vix,
14 rue de la Libération,
21400 Châtillon- sur- Seine 03 80 91 24 67

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
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
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LES RUES DES VIGNES
t/m 30.09.2018
Les hommes et les dieux en Cambrésis au
premier millénaire
Achéosite , 882 rue haute 59258 Les Rues
des Vignes
03 27 78 99 42

Château de Pierrefonds, rue Violet-le- Duc,
60350 Pierefonds
03 44 42 72 72

NANTES
t/m 30.09.2018
Voyage dans les collections du musée
Dobrée
Musée Dobrée, rue Voltaire, 44.000 Nantes
04.40.71.05.79
PARIS
1. t/m 02.07.2018
Théatre du pouvoir
Petite Galerie du musée du Louvre, rue de
Rivili, 75001 Paris
01.40.20.50.50

TOURCOING
t/m 11.06.2018
Chrétiens d’ Orient. 2000 ans d’ histoire
Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, 2 rue
Paul Doumer
59200 Tourcoing. 03 230 28 91 60
2. t/m 07.01.2019
Néandertal expo
Musée de l’homme, 17 place du Trocadéro,
75116 Paris
01 44 05 72 72

VALENCIENNES
t/m 28.07.2018
L’ histoire du monde en 100 objets
Boulevard Watteau, 59.300 Valenciennes
03.27.22.57.20

PIERREFONDS
t/m 16.09.2018
Graffitis de la Grande Guerre. Lire les
murs.
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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,
WAK 98 (2018)

91

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 Jozef Goderis

Sporen van oorlog – Archeologie van de Eerste Wereldoorlog
Archeologische vondsten van aan het front
werpen een nieuw licht op de Groote Oorlog
Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog
was het landschap langs de frontlijn in
Vlaanderen omgevormd tot een grote
woestenij. Na de oorlog keerde de bevolking
terug en wachtte haar de enorme uitdaging
om de regio opnieuw op te bouwen en
bewoonbaar te maken.
Op dat moment werden de sporen van de
oorlog weggevaagd en werden ze een deel
van het bodemarchief. Overal in de Westhoek
sluimeren onder de grond, nauwelijks 30 cm
diep en onzichtbaar voor het blote oog, de
archeologische resten van de oorlog.
Dit boek, het eerste in zijn soort, brengt
inzichten en resultaten samen van ruim tien jaar archeologie van de Eerste Wereldoorlog in
België.
In heldere tekstbijdragen wordt ingegaan op talrijke spectaculaire bodemvondsten die het
resultaat zijn van meer dan 150 opgravingen in de regio en van het gebruik van nieuwe
technologieën.
De rol van het landschap als laatste getuige van de oorlog wordt op een verrassende manier
belicht. Deze materiële overblijfselen uit militaire kampen, hospitalen en loopgraven tonen het
dagelijkse leven aan het front en vertellen ook het persoonlijke verhaal van gesneuvelde
soldaten en paarden.
Rijk geïllustreerd met archiefmateriaal, foto’s van opgegraven objecten en verduidelijkende
overzichtskaarten en luchtfoto’s.
Uitgave: Hannibal en In Flanders Fields Museum Ieper. Kostprijs €10, 192 pagina’s.
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IN MEMORIAM

ANTOON VANDROMME
Op vrijdag 23 maart is Antoon Vandromme overleden op
95-jarige leeftijd in het wzc Maria Rustoord in
Ingelmunster, waar hij sedert 2014 verbleef. Hij was vooral
bekend als “schoolmeester” in het Sint - Jozefscollege.
Antoon Vandromme werd geboren in Izegem op 5
december 1922 en huwde in 1949 met Suzanne Geldhof,
die op 2 juni 2017 is overleden. Samen woonden ze bijna
60 jaar lang op de hoek van de Blauwhuis- en de
Slagmeersenstraat, tot ze samen hun intrek namen in het
rusthuis.
Antoon Vandromme was een van de stichters van de heemkundige kring Ten
Mandere,. Hij was er jarenlang bestuurslid en hoofdredacteur van het gelijknamig
tijdschrift. Door de vele artikels en boeken van zijn hand, zorgde hij ervoor dat
Izegem op geschiedkundig vlak op de kaart stond. Vaak letterlijk soms, want ontelbaar
zijn de Izegemse kaarten en plattegronden van zijn hand. Begin de jaren zestig
publiceerde hij in het tijdschrift Ten Mandere ook de reeksen “Hedendaagse
straatnamen” en “ Verdwenen straatnamen” van Izegem. Van zijn hand verschenen in
1974 en 1988 ook de boeken “Izegem vroeger en nu” en “Izegem vroeger, beeld van
een stad”.
Maar voor alles was hij een tekenaar, illustrator en heraldicus. Freelance vervulde hij
opdrachten van grafisch werk voor diverse Izegemse firma’s. Hij tekende voor de firma
Waelkens uit Oostrozebeke zo’n 120 vlaggen: ontwerp in kleur op ware grootte. Hij
verluchtte ook talrijke bladzijden in het Gulden Boek van de stad Izegem.
Van zijn hand waren ook stoetontwerpen, toneeldecors, affiches, boekenillustraties,
stripverhalen, gelegenheidsdrukwerk. Hij was medestichter van de eerste opstelling
van zowel het schoeisel – als het borstelmuseum.
In 1990 kreeg hij de cultuurtrofee van de stad Izegem en sinds 1998 mocht hij zich
ridder noemen in de orde van ’t Manneke uit de Mane.
Zijn kinderen zijn Greetje (x Hendrik Willaert) Jan (x Katherine D’hulst) en Dirk (x Lili
Missiaen). Zijn kleinkinderen heten Mieke, Lies, Tine en Wouter Willaert en Isabelle,
An-Marie, Lukas, Stefaan, Arnold, Jozefien, Bert en Liesbeth Vandromme. Antoon had
15 achterkleinkinderen.
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De uitvaartdienst voor Antoon Vandromme had plaats op Goede Vrijdag 30 maart om
10.30u in de Sint -Tillokerk van Izegem. Hij werd te ruste gelegd op de Stedelijke
Begraafplaats in de Reperstraat. Bron: Krant van West-Vlaanderen De Weekbode van
30 maart 2018 p.35.
Staatsblad
Op 9 maart 1974 werd door 26 personen overeengekomen een vereniging zonder
winstoogmerk op te richten: de Vereniging voor Oudheidkundig bodemonderzoek in
West-Vlaanderen. Onder nr 22 staat vermeld: de heer Antoon Vandromme,
onderwijzer, Blauwhuisstraat 54, Izegem. Antoon was dus in 1974 medestichter van
onze V.O.B.o.W.-vereniging.
De Raad van Bestuur van de V.O.B.o.W. biedt aan de achtbare familie van Antoon
zijn oprechte innige deelneming aan.
Jozef Goderis
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KIEZEN VOOR KIEZEN OP ERFGOEDDAG TE
ROESELARE
Jozef Goderis
“Kiezen” was het thema dat voor de Erfgoeddag dit jaar naar voor werd geschoven. In
Roeselare viel de keuze op de galerie van portretten van burgemeesters in de
trouwzaal van het stadhuis. Daarbij aansluitend werd door de Gidsenkring een
wandeling in het stadscentrum uitgewerkt. Het ander luik was dan “Kiezen voor kiezen”
opgezet door V.O.B.o.W.-WAR bij TERF Bie-Radar in de Zuidstraat 3.
De kiezen van vee (runderen, varkens, schapen, geiten) vormden dan de tweede
vulling van dit thema. Deze kiezen werden opgegraven in en naast de kelder van het
voormalig huis van decoratieschilder Emiel Duyvewaardt in de Zuidstraat.

Voordien was burgemeester Karel De Brouckere (1797-1850) de bewoner van dit huis
in de Zuidstraat. Na Duyvewaardt nam oogarts Vandenberghe zijn intrek in dit pand.
In 1998 verscheen reeds een artikel over deze opgraving o.m. in “ Roeselare onder de
grond”. p. 111-123. De meeste archeologica werden toen gedateerd eind 19 de – begin
20ste eeuw. Dit middeleeuws aardewerk was echter niet meer in gebruik ten huize
Duyvewaardt eind 19de – begin 20st eeuw. De restanten van dit keukengerei en de
afgekookte beenderen kwamen te voorschijn in een afvalkuil in en naast de kelder van
dit woonhuis. Daarom hebben we de beschrijving en de tentoonstelling van o.m. van
dit middeleeuws keukengerei herbekeken. De gidsen van de Gidsenkring werden
vergoed voor hun activiteit. Wij dienden het te stellen als vrijwilliger om doorlopend
toelichting te geven bij de tentoonstelling van 10 -12u en van 14 -18u.
In mijn toelichting heb ik deze keer vooral de aandacht getrokken op de evolutie in het
middeleeuws aardewerk: bolle kogelpot – later standlobben of standvinnen – grape of
kookpot op drie pootjes – standring.
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Bij het drink- en eetgerei toonden we het verschil in baktechniek tussen in- en uitheems
aardewerk, reducerend en oxyderend gebakken t.o.v. steengoed.
Persmedewerking
1. (slr) Expo toont stadsleven sinds de middeleeuwen. HNB zaterdag 21 april
2018, p.7.
2. (JRE) Kiezen …in keukengerief.
KW Krant van West- Vlaanderen, De Weekbode vrijdag 20 april 2018 p.24
De tentoonstelling “Kiezen voor kiezen” loopt nog tot 30 september tijdens de
kantooruren. Gratis toegang in TERF, Bie-Radar, Zuidstraat 3, Roeselare. Info bij
Willem Hantson (BIE-RADAR) 051/26.87.49 en Jozef Goderis V.O.B.o.W.-WAR
051/22.27.20.

Archeoloog Jozef Goderis toont een aantal opgegraven voorwerpen, uniek voor het stadcentrum van Roeselare
(foto Stefaan Beel, Roeselare).
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BOURGONDIË-REIS MET V.O.B.O.W VAN 14 T/M
16.09.18
Jozef Goderis
In ons vorig nummer van de WAK nr. 97 van februari - maart jl. gaven we reeds een
uitvoerig overzicht van de bezienswaardigheden die ons op onze excursie te wachten
staan. Intussen noteerden we reeds de betaalde inschrijvingen en zijn het nodige
aantal hotelkamers vastgelegd via onze busuitbater Jan Sercu.
Een andere kijk op de vier te bezoeken sites:
1. Châtillon-sur-Seine met het vorstengraf van Vix
Het betreft een grafheuvel uit de Vroege IJzertijd, opgericht ca 500 v. Chr. De heuvel
bevindt zich in een site met grafheuvels, een oppidum of versterking uit de Hallstattcultuur (800-600 v. Chr.) en de La Tène-periode. (475-50 v.Chr ). Blikvanger in het
Musée du Châtillonais is ongetwijfeld de reconstructie van het zogenaamde “graf van
de prinses van Vix”, dat gedateerd wordt op het einde van de 6de eeuw vóór Chr. De
grafkamer, opgebouwd uit aarde en hout, werd in 1953 aangetroffen op de Mont
Lassois (Vix) op ongeveer 5 km ten noordwesten van Châtillon-sur-Seine. Hier bevond
zich het graf van een Keltische prinses, edeldame of koningin. De vrouw is ongeveer
30 tot 35 jaar geworden. Het graf meet 4 bij 4m onder een grafheuvel van 42m in
diameter en is 5m hoog.

De reusachtige Griekse krater uit Vix

De mummie lag op een strijdwagen waar de wielen van zijn afgenomen en opzij gezet.
De grafgiften staan bekend als de “Trésor de Vix”. Behalve de gouden torques van
bijna een halve kilo die bij het hoofd lag, vond men eveneens andere fijne sieraden,
Keltische fibula’s (gedecoreerd met amber en koraal), armbanden en beeldjes van
vliegende paarden. Daarnaast vond men drinkgerei, mengbekers en een reusachtige
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Griekse krater (vaas) van 1,65m hoog en 265kg zwaar met een inhoud van meer dan
1000 liter. Er staan Griekse krijgers en strijdwagens op afgebeeld en op het deksel
staat een beeldje van een druïde van 19cm hoog. Het lichaam van de krater werd uit
één stuk vervaardigd, terwijl de voet, de handvatten en de reliëfstrook op de hals er
afzonderlijk aan toegevoegd zijn. De beide handvatten wegen elk 46 kg en stellen
afzichtelijke gorgonen voor: Mythologische wezens, die volgens de Griekse traditie in
staat zijn door hun ijzige blik om mensen in steen te veranderen.
Vermoedelijk werd dit wijnmengvat vervaardigd in een Grieks atelier in Zuid-Italië in de
tweede helft van de 6de eeuw v. Chr. De vaas moet dan ook niet alleen beschouwd
worden als een topstuk van de Archaïsche bronssmeedkunst, maar ook als een bewijs
van de ruilhandel tussen de Keltische en de Mediterrane wereld. Men kan zich evenwel
afvragen welke lokale producten de Kelten ruilden voor de Mediterrane luxegoederen.
Goud, dierenhuiden, bont, hespen zijn reeds herhaaldelijk naar voren geschoven als
hypothesen, maar waarschijnlijk waren ook slaven geen onbelangrijk ruilmiddel. Het
kan immers niet ontkend worden dat slaven een essentieel “product” waren in de
Mediterrane economie.
.
2. Alesia
Deze site was een Gallische en later een Gallo-Romeinse nederzetting. Op heden
lezen we Alise-Sainte-Reine. In 52 vóór Chr. versloeg het leger van Julius Caesar er
de Gallische troepen die onder leiding stonden van Vercingetorix. Zes weken lang
probeerde Vercingetorix tevergeefs door de Romeinse linies te breken. Een Gallisch
versterkingsleger van 250.000 man (volgens de bronnen) slaagde er niet in de vesting
Alesia te ontzetten en moest zich terugtrekken. De Galliërs moesten, gedwongen door
honger, de strijd staken. Om zijn soldaten te redden gaf Vercingetorix zich over aan
de Romeinen. Na het einde van de Gallische oorlog voerde Caesar de gevangen
aanvoerder van de Galliërs en de held van Alesia mee in zijn triomftocht naar Rome
en liet hem daar 4 jaar later publiekelijk wurgen.
Vercingetorix kreeg op het plateau van de Mont Auxois (428m hoog) een standbeeld
in opdracht van Napoleon III.

standbeeld van Vercingetorix
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Guédelon
Het kasteel van Guédelon is een te bouwen kasteel naar een middeleeuws ontwerp
dat in de 20ste en 21ste eeuw wordt opgetrokken met middeleeuwse technieken. Het
project gebruikt een 13de - eeuws bouwplan en volgt de opvattingen van de
experimentele archeologie.
Het begon in 1997 als een amateurproject van restaurateur Michel Guyot.
Aanvankelijk werd het plan bestempeld als “gekkenwerk en hersenspinsels”. “ Men
zou er alles aan toesteken”.
Maar gaandeweg werd het duidelijk dat het opzet ernstig was. Door de Franse
overheid en de Europese Unie werd 2,5 miljoen euro subsidie verstrekt.
Ondertussen bedruipt het project zichzelf door giften, entreegelden en verkoop.
Guédelon geeft een antwoord op vragen hoe een dergelijk gebouw tot stand kwam,
waar de materialen vandaan kwamen, het transport, de gereedschappen en de
hijswerktuigen die werden aangewend. Maryline Martin zocht een geschikte locatie,
wist overheden en partners te overtuigen, zorgde voor vergunningen en kon
arbeiders motiveren.
Tijdens de middeleeuwen verliep het vervoer van bouwmateriaal eerder traag en
duur. Daarom koos men een plek in het bos van Guédelon vlak bij de steengroeve
waar hout, klei, zand en water voldoende aanwezig zijn.
Realisaties:
Men werkt aan de kapeltoren van 23m hoog; een andere “tour Maîtresse” met een
diameter van 12m en een hoogte van 28,5m en aan de woning van een leenman.
Allerlei hijswerktuigen, o.m. de tredmolen zijn op de werf aanwezig. Houthakkers,
timmerlieden, de smid en de dakpannenmakers zijn hier constant aan de slag.

Guédelon, werken aan tour Maîtresse
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Bibracte
Bibracte op de Mont Beuvray was de Gallische vestigingsplaats of oppidum. De naam
Bibracte betekent mogelijk “dubbel versterkt”. Op het einde van de 2de eeuw vóór Chr.
was Bibracte de hoofdplaats van de Gallische stam de Eduens (Haedui). In haar
glorietijd huisvestte de nederzetting 10.000 inwoners. Vercingetorix werd er uitgeroepen tot leider van de Gallische coalitie in 52 vóór Chr.
Het uitgestrekte oppidum werd vermoedelijk gebouwd in de 2de eeuw vóór Chr. achter
een dubbele rij versterkingen (een zogenaamde Murus Gallicus) uit hout, steen en
aarde. Van de 200 ha ommuurde ruimte waren er slechts 40 ha bebouwd. De
resterende ruimte bood aan de omwonende boerenbevolking de kans om, in geval
van gevaar, zich achter de wallen terug te trekken. De wetenschappelijke opgravingen
op de Mont Beuvray begonnen midden 19de eeuw en werden in 1907 stopgezet. Maar
vanaf 1984 werden ze hervat op initiatief van de Franse president François Mitterand,
afkomstig van de Morvan (Parc naturel régional gelegen midden Bourgondië + 3500
km² groot). Het oude stratennetwerk van Bibracte wordt gaandeweg hersteld en de
oude wallen worden deels gerestaureerd.

Vooral ten gerieve van de 15 deelnemers gaven we hier nog een alternatieve kijk
op de vier te bezoeken sites. Hopelijk een haalbare kaart en een goede vaart naar
Bourgondië: Châtillon-sur-Seine – Alesia – Guédelon – Bibracte
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ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W. 2018
Tentoonstelling “Kiezen voor kiezen”
t/m 30 september 2018
in BIE-RADAR, Zuidstraat 3, Roeselare.
Vondsten van onder het huis Duyvewaardt
Dierenschedels afgekookt in middeleeuws aardewerk
Uniek voor het centrum van Roeselare
Gratis toegankelijk tijdens de kantooruren
Zie WAK 98 p. 97-98
***
Duik eens in een schuilkelder: verborgen archeologische
schatten in Roeselare
Kokelarestraat, vroeger CVO
zaterdag 2 juni voormiddag (10-12u) namiddag (14-17u)
- uitleg bij de vondsten van de opgravingen van V.O.B.o.W.WAR
- toelichting bij de conservatie van het hout van een
Romeinse waterput
- + toekomstige realisatie van een replica met diverse echte
onderdelen
- - toelichting bij project: “Plank zoekt bestemming”
- herbestemming van het gedeselecteerde hout
- - bezoek aan de schuilkelder uit W.O.II
- www.archeologendagen.be
***
V.O.B.o.W.- excursie naar Bourgondiê
vrijdag 14 t/m zondag 16 september 2018
(Châtillon – sur – Seine (VIX) –Alesia – Guédelon – Bibracte )
Zie WAK 98 p.
***
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