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VOORWOORD
Bij een terugblik was 2011 een bijzonder jaar. Dat
kan je lezen in dit nummer van de nieuwe jaargang
20, WAK 73, in het jaarverslag V.O.B.o.W.-WAR.
In de winter laten we de bodem even met rust. De
lente was heerlijk. In de zomer zetten we ons beste
beentje voor.
“Er was een tijd dat de mensen nog tijd hadden…
En wanneer ze toch eens geen tijd hadden,
Dan maakten ze daar tijd voor. Waar is de tijd?”
foto Elien Naert

Ik zag met ons archeologisch project in de kleigroeve van Oekene de enorme werkkracht en
gedrevenheid van velen en hoop in de toekomst dat onze verantwoordelijke overheden,
dergelijke vrijwillige inzet blijvend willen en durven ondersteunen, blijkbaar een moeilijke
opdracht. Met weinig subsidie kunnen verenigingen zoals de V.O.B.o.W., waar professionele
en amateurarcheologen elkaar ondersteunen, nuttig werk verrichten; maar met spijt en zeker
onbegrip stellen we vast dat archeologie binnen de huidige regelgeving blijkbaar per definitie
veel geld moet kosten via uitbestedingen aan gespecialiseerde bedrijven. Wanneer komt het
moment dat onze overheden het potentieel van vrijwillige archeologen, met hun know how,
inzet en enthousiasme, terug naar waarde weten in te schatten?
Als erfgoedvereniging drukken we onze hoop en ambitie uit blijvend de door ons behartigde
rol te kunnen opnemen; we staan daarbij op onze onafhankelijkheid, maar stellen ter zelfde
tijd en in de geest van het erfgoedlandschap anno 2012 ons open voor constructieve
samenwerkingen en partnerschappen. Zoals het verleden voor onze vereniging
gedemonstreerd heeft, kan de uitbouw van een succesvolle werking door lokale besturen en
spelers zowel stimuleren als verlammen. Wij danken die overheden die voor ons een
meerwaarde betekenden en de besturen die kansen scheppen in plaats van tegen te
werken, die trachten een antwoord te geven op bepaalde aspecten van de
erfgoedproblematiek.
Maar ja, ons leven zou muziek zijn als we op elk moment de juiste tonen zouden vinden. En
met de blik op de toekomst, mogen we echt niet weer eens durven dromen?
“Niet je hele leven met je voetjes op de grond. (Het mag af en toe wel eventjes eronder zijn).
Beetje dromen, beetje zweven lijkt me ook niet ongezond”. (Toon Hermans)
Dromen is geen jacht naar utopie of luchtkastelen bouwen: wel handelen als realisten, het
haalbare realiseren doorheen het nieuwe jaar. En om er bij deze reeds eentje tegenaan te
smijten, nodig ik je nu al uit in te gaan op onze eerste excursie van 2012, een geleid bezoek,
door prof. Jeroen Poblome (KU Leuven), aan de tentoonstelling Sagalassos, City of Dreams
te Tongeren op 18 maart 2012 (zie p. 44).
De Raad van Bestuur van V.O.B.o.W. hoopt stellig dat je ons ook verder zult bemoedigen
door de hernieuwing van het abonnement of lidgeld. We danken alvast degenen die dit reeds
in orde brachten of ons hebben gesponsord. Voor de komende maanden wenst de Raad aan
onze lezers van de WAK mooie vooruitzichten, een sprankelende blik, een klare kijk en een
hoopvol uitzicht op gezondheid en geluk. Verder dus, in een vruchtbaar, verrijkend en zinvol
2012!
Jozef Goderis
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IN MEMORIAM

Antoon Deweerdt
Antoon werd geboren te Hollebeke op 14
november 1927. Op zaterdagnamiddag 17
december 2011 is hij overleden in zijn
woning in de Gitsestraat te Roeselare.
Onze kerstwensen aan hem gericht waren
reeds gepost maar kwamen net iets te laat
in zijn handen terecht. Op zijn bidprentje
staat een indrukwekkende lijst van ere …
- Ere directeur van de Stedelijke
Basisschool Roeselare.
- Ere voorzitter van het Koninklijk
Zangkoor “De Mandelgalm”.
- Ere voorzitter van het
bloedtransfusiecentrum Roeselare.
- Ere voorzitter van het Roeselaarse Rode
kruis.
- Ere deken van de stad Roeselare.
Hoofdredacteur-Ridder van de vzw “‟t
Manneke uit de Mane”.
- Ere secretaris-penningmeester van het
Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap
van
Roeselare
en
Ommeland (K.GOGRO).
In deze laatste functie hebben we Antoon
jarenlang gekend en genoten van zijn
waardering en ondersteuning van de
Werkgroep Archeologie Roeselare (WAR),
een werkgroep die in 1979 ontstaan is in
de schoot van het Geschiedkundig
Genootschap.
In de jaarvergaderingen van K.GOGRO
wist hij telkens een pluimpje te steken op
de werking van de archeologische groep.
Begin de jaren 90 kwam hij zelfs een
handje toesteken op de opgravingsite
Roeselare Haven en met het bestuur van
het
genootschap
bracht
hij
erg
geïnteresseerd in 2000 een bezoek aan
onze opgravingen in de Mandelstraat.

Op de bestuursvergaderingen genoten we,
samen met zijn echtgenote Simonne van
hun gastvrijheid in de Gitsestraat. Met wat
hapjes, een trapist of een glas rode wijn
werkten zijn typische kluchtjes aanstekelijk
op de collega‟s van het K.GOGRO
bestuur. Hij kon hierbij vlot putten uit het
erfgoed van „t Manneke uit de Mane.
Kortom,
een
culturele
duizendpoot
waarvoor hij in 1996 de Bronzen
Blauwvoet in ontvangst mocht nemen. Hij
was de man van de vele h’s:
hoofdonderwijzer,
heemkundige,
historicus en humorist. Dank je wel Antoon
voor al deze mooie herinneringen en voor
alles wat je voor ons hebt gedaan.
Het bestuur van de V.O.B.o.W., de
medewerkers van de WAR en de vele
lezers van de WAK die Antoon goed
hebben gekend, bieden aan zijn
echtgenote Simonne en familie hun
oprechte christelijke deelneming aan.
Jozef Goderis
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HERFSTEXCURSIE IN DE WESTHOEK OP ZATERDAG 29 OKTOBER 2011
Jos Vanackere
15 enthousiaste leden van onze vereniging nemen deel aan een heuse (her)ontdekkingsreis
van Ieper en de Moeren. Frederik Demeyere stond in voor de algemene organisatie en een
batterij gespecialiseerde gidsen stond garant voor de nodige expertise doorheen deze
excursie.

Ieper Dieper
Merghelynckmuseum
Na de koffie of thee in Het Zilveren Hoofd
wacht Ivan Wussen te 9.30u stipt ons op
aan de monumentale deur van het
historisch hotel, nu Arthur Merghelynck
Museum, ontworpen door de Rijselse
architect Thomas Gombert in een
overgangsstijl
van
rococo
naar
neoclassicisme.

In 1915 werd het gebouw verwoest, maar
de collectie werd gered. In 1932-1934
werd de heropbouw naar oorspronkelijk
plan aangevat door J. Cloquet en voltooid
door P. Saintenoy. Het is gereconstrueerd
en gestoffeerd als een 18de-eeuwse
patriciërswoning”.
Als
vereniging
voor
oudheidkundig
bodemonderzoek kijken we begrijpelijk uit
naar het bezoek aan de archeologische
zaal, ondergebracht in de koetshuizen,
waar
de
resultaten
van
talrijke
(nood)opgravingen
didactisch
liggen
uitgestald in tafel- en muurvitrines onder
de veelzeggende naam “Ieper Dieper in de
tijd”. Talrijke merkwaardige voorwerpen uit
de middeleeuwen illustreren het wel en
wee van de lakennijverheid die Ieper roem
en rijkdom bracht. De meeste voorwerpen
zijn afkomstig uit de arbeiderswijk St.Michielsparochie (Verdronken Weiden) en
dateren uit de 14de eeuw. Dat zal ons de
intergemeentelijke
archeoloog
Jan
Decorte (ARCHEO7) vertellen in een zeer
boeiende en aangename stadswandeling
onder schitterend herfstweer!
Ontstaan van Ieper

Façade van het Arthur Merghelynck Museum

In ijltempo vertelt de gids, Ivan Wussen,
ons de ontstaansgeschiedenis van dit
imposante herenhuis. “F.I. Merghelynck
gaf opdracht tot de bouw ervan in 1774.
Nadat de achterkleinzoon van de
bouwheer het in 1892 had gekocht, werd
het in 1894 zijn privé-museum, gewijd aan
de levensstijl van de adel in de 18e eeuw.
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Het is niet duidelijk wanneer Ieper is
ontstaan. Van Romeinse bewoning
werden er tot nog toe geen sporen
teruggevonden. De geschiedenis en Jan
Decorte leren ons dat in 902 graaf
Boudewijn II van Vlaanderen aan de
waterkant van de Ieperlee (waterloop) een
wal zou gebouwd hebben. Deze
nederzetting lag tussen twee armen van
deze Ieperlee en was belastingplichtig
tegenover de Karolingische keizer. De
villakerk, die bij de landhoeve werd

gebouwd,
kreeg
patroonheilige.

Sint-Maarten

als

Toen de Noormannen onze streken
kwamen teisteren, begonnen de lokale
machthebbers, in ons geval de graven van
Vlaanderen, met het aanleggen van
versterkingen.
Zo
werd
er
een
mottekasteel gebouwd op een eilandje
tussen twee armen van de Ieperlee. Het is
dan ook tijdens de 10de eeuw dat de
ontwikkeling van de stad begint, rond twee
kernen: een bestuurlijk centrum in het
noorden (St.-Maartensparochie) en een
handelsnederzetting in het zuiden (St.Pietersparochie). Beide kernen worden
beschermd door waterlopen, grachten,
aarden wallen en palissaden en kunnen
met poorten zichzelf van de buitenwereld
afsluiten.
In de 10-11de eeuw was de Ieperlee een
klein riviertje dat verbinding gaf met het
waddengebied van de IJzer, waar
schapen graasden. Hun wol werd met
sloepen naar Ieper gevoerd. Al vlug
groeien de beide stadsdelen naar elkaar
toe door de zich steeds uitbreidende
handel en lakennijverheid die een
belangrijke bevolkingstoename met zich
zou meebrengen.
De eerste grachten verworden al vlug tot
afvoergeulen . De lakennijverheid maakte
Ieper groot en zo groeide ook het belang
van de Ieperlee. Die werd voor een stuk
rechtgetrokken. Door de verdere groei van
Ieper tot een stad van 40.000 inwoners
werd de Ieperlee een 'riole'. Daarom
hebben de Fransen, die in de 2de helft
van de 17de eeuw Ieper in hun macht
hadden, beslist om de rivier te overwelven
van de ene kant van de stad tot aan de
andere, vanaf de Rijselpoort tot aan de
Boezingepoort.
Wij starten met een kort bezoek aan de
plaats
waar
de
vroegere
StMaartensparochie moet gelegen hebben
en met een vluchtige
kijk op het
Lapidarium aan de noordzijde van de
huidige St.-Maartenkerk, de kathedraal
van het voormalige bisdom Ieper. Er zijn
nog grafplaten zichtbaar, beschadigde
sculpturen en fragmenten van de in 1914-

1918 vernielde kerk. Het vormt een 15deeeuws gotisch overblijfsel van de 12deeeuwse St.-Maartensproosdij.

Lapidarium aan de noordzijde van de St.Maartenskerk

Dan trekken wij naar de Grote Markt via de
overwelfde loop van de Ieperlee, de
Rijselstraat in naar de Gotisch-Romaanse
St.-Pieterskerk,
opgetrokken
in
ijzerzandsteen en kern van het tweede
ontstaanshart van Ieper. Vanaf hier zal
onze
sympathieke
intergemeentelijke
archeoloog pas goed in zijn element
komen als hij de opgravingen op de
Verdronken Weiden kan uit de doeken
doen. Ooit was dit een vooruitgeschoven
verdedigingswerk, opgetrokken in 1678.
Bij oorlogsbedreiging werd dit gebied
onder water gezet. Het gebied is een open
landschap van 40 ha langs de zuidelijke
Ieperse stadsrand. Deze archeologische
site bezit een grote historische betekenis.
Jan Decorte vertelt:
“Eind augustus beslisten het Agentschap
voor Natuur en Bos en de Vlaamse
Milieumaatschappij, eigenaar van het
terrein, om beheerswerken uit te voeren in
dit natuurgebied, ter bestrijding van een
exotische woekerplant. Hierbij werd een
gebied van ongeveer 4 ha met zo’n 15 tot
20 cm afgegraven.
In de Verdronken Weiden is dit genoeg om
resten van de middeleeuwse St.Michielswijk bloot te leggen. Van 1993 tot
2001 werd er door het toenmalige Instituut
voor het Archeologisch Patrimonium
opgegraven voor de aanleg van een
spaar- en wachtbekken. Daarbij zijn
verschillende gebouwen, wegstructuren,
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havenstructuren,
sporen
van
lakennijverheid, … aangetroffen. Uniek
aan de site is dat de wijk werd opgericht
rond 1250 en na het beleg van 1383 door
Engelsen en Gentenaren nooit meer werd
heropgebouwd, zodat de 13de- en 14deeeuwse sporen bijna niet zijn verstoord,
niet door latere verbouwingen en de
impact van de Eerste Wereldoorlog ook
binnen de perken bleef”.

geschutplatform. Voor de toren ligt in de
brede Majoorgracht, een driehoekig eiland
als voorversterking. Aan het Kruitmagazijn
nemen we met een applaus afscheid van
deze deskundige gids.

Restanten van de Predikherentoren

Gids en intergemeentelijk archeoloog van
ARCHEO7 Jan Decorte

Vandaag is de Verdronken Weide een
wachtbekken voor de Bollaertbeek, de
waterloop die vanaf de vestingsmuren de
Ieperlee wordt en ook een spaarbekken
aangelegd
voor
drinkwater.
De
overblijvende graslanden worden als
natuurterrein beheerd.
Na een complexe historische uitleg over
de Bourgondische geschiedenis van Ieper
en met de visuele localisatie van het
Opperhof en Neerhof vanop het huidige
Zaalhof , gaat het wandelend verder naar
de Predikherentoren die deel uit maakt
van de 14de eeuwse
Bourgondische
vestingsmuur. Deze hoektoren ontleent
zijn naam aan het kloosterdomein van de
Dominicanen of Predikheren, dat dichtbij
lag. In de Franse tijd werd de toren
verlaagd en omgebouwd door Vauban tot
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Ons busje brengt ons naar de
kaasboerderij „De Moerenaar‟ (Middenweg
7, 8630 Houtem-Veurne) waar wij het
middagmaal – met kazen die ons
verbazen - gebruiken. Denoo Martine
presenteert een rijk palet geurige kazen en
een paar heerlijke glaasjes wijn als instap
naar de rondrit in het mysterieuze
Moerengebied. Onze gids is Miguel
Bouttry, een kind van de Moeren. Hij is er
geboren en zijn ouders zijn nog steeds
woonachtig in de Moerensteenweg.

Aan tafel te 'De Moerenaar'

De Moeren
Ligging en ontstaan
Op Wikepedia lezen we: “De Moeren is
een klein landelijk polderdorpje in het
westen van de Belgische provincie WestVlaanderen en een deelgemeente van
Veurne. Het dorp is gelegen op de
gelijknamige droogmakerij, die verder ook
nog de Franse gemeente De Moeren (Les
Moëres) en een deel van Adinkerke
omvat. Het dorp heeft geen echte kern;
het gemeentehuis was gevestigd in het
klein gehuchtje Moeresmisse. De ruim 100
inwoners wonen vooral in de boerderijen
verspreid over het land, 3200 ha groot
waarvan
één
derde
op
Belgisch
grondgebied. Aan het einde van de
middeleeuwen bestond het gebied van De
Moeren
uit
een
laaggelegen
moeraslandschap met twee grote poelen,
de Kleine en de Grote Moere. Al vanaf het
begin van de 17de eeuw is er getracht De
Moeren in te polderen; hoewel dat enkele
malen gelukt is, werd het gebied later toch
weer overstroomd. Pas in 1826 werd het
definitief drooggelegd. Thans behoren de
Moeren tot de rijkste landbouwgronden
van Veurne-Ambacht”.

Miguel Bouttry, de gids van de V.O.B.o.W.excursie door De Moeren

Onze praatgrage en vlot vertellende gids
maakt van deze „droge‟ of moeten we
zeggen „natte‟ geschiedenis een spannend
en bij wijlen een sterk aangrijpend verhaal.
Hoe is dit moeras ontstaan? Miguel legt
ons uit dat er een paar gangbare theorieën
zijn,
zoals
turfafgraving
in
de
Middeleeuwen?

Recent geologisch onderzoek door o.a.
prof. Cecile Baeteman schijnt dit te
weerleggen; er was immers geen veen
aanwezig in de binnenmoeren enkel in de
buitenmoeren, te zien aan de zwarte kleur
van de aarde. Zijn ze gegroeid uit een
oude zeelagune afgesneden door de
Cabourduinen in de jaren 1200?1

Een typisch zicht in De Moeren

Wat in elk geval zeker is, is dat ze
meerdere malen overspoeld zijn en dat er
meerdere pogingen nodig waren om ze
droog te leggen en dat ze bij oorlogstijd
vaak „strategisch‟ onder water werden
gezet.
Uit
de
geschiedenislessen
herinneren wij ons vooral de 1ste poging
door Wenzel Cobergher in opdracht van
de aartshertogen Albrecht en Isabella.
Miguel frist ons geheugen even op:
"In 1620 begon het leegpompen, na het
aanleggen van een 8 kilometer lange
Ringsloot, met daarnaast een dijk. 22
windmolens, eerst met scheprad, later met
een schroef van Archimedes, pompten het
water weg. In 1622 vielen de eerste delen
droog, maar door diverse problemen
volgde de definitieve drooglegging pas in
1626. 19 jaar later werd het gebied weer
gedeeltelijk onder water gezet als
verdediging van de stad Duinkerke,
belegerd door koning Lodewijk XIV van
Frankrijk.
1

Meer over deze nieuwe inzichten en
problematiek zie op internet de interessante
bijdrage van Sam De Decker en Koen Himpe:
“Meetkerkse
Moeren:
landschapsen
bewoningsgeschiedenis”.
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concessie van Vandermey behoorde,
succesvol ingepolderd. Vandermey sloot
daarop in 1787 een contract met hen om
ook de rest in te polderen en dit lukte.

De wiekenloze St.-Gustaafsmolen in De
Moeren in de Debarkestraat.

De St.-Karelsmolen in De Moeren in de
Debarkestraat.

In 1746 kreeg de Franse graaf d'Hérouville
uiteindelijk toestemming het Franse deel
van De Moeren droog te maken. Het water
werd ditmaal met een soort stoomgemaal
weggepompt en via een speciaal
afwateringskanaal in zee gespuid. Na
twee jaar lag het grootste deel van het
gebied opnieuw droog. Enthousiast door
dit succes verkreeg d'Hérouville in 1760
toestemming ook het Oostenrijkse deel te
ontwateren. In 1766 was ook dit werk
voltooid.
De
verkaveling
volgde
grotendeels het patroon van de eerste
droogmaking
door
Cobergher.
De
waterhuishouding werd nu geregeld door
14 windmolens. Nog voordat de kavels
goed en wel door de in geldnood
verkerende d'Hérouville uitgegeven waren,
zorgde een dijkbreuk in 1770 ervoor dat
het gebied opnieuw blank kwam te staan.
De graaf ging hierdoor bankroet, net als
Cobergher een eeuw voordien.
Een van de schuldeisers van d'Hérouvilles
compagnie, de Hollander Vandermey,
waagde vanaf 1780 een derde poging tot
inpoldering maar zonder veel succes. De
gebroeders Herwyn wel: zij hadden een
klein deel van De Moeren dat niet tot de
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Dijkbreuken volgden in 1793 en 1798,
maar het gebied kon telkens snel worden
drooggemalen. Toen de concessie van
Vandermey in 1800 afliep, nam de Franse
staat het beheer over. Zij herstelde in
1808
het
oorspronkelijke
afwateringskanaal en in 1826 was de 3de
drooglegging definitief ten einde.
Enkel in W.O. II, in 1940 door de
geallieerden en in 1944 door de Duitsers,
werd het gebied wederom onder water
gezet. Doordat hierbij zout water gebruikt
was,
moesten
nadien
massale
kalkuitstrooiingen (nu nog zichtbaar) de
vruchtbaarheid van de Moeren herstellen.
In 1950 volgde de voorlopig definitieve
drooglegging".
Moerduivels
In de historische roman Moerduivels
(1952)2 van Fred Germonprez wordt
dieper ingegaan op de mystieke,
legendarische, dekselse Moerduivels. Wie
ze waren? Miguel vertelt:

2

In tweede druk (1954) onder de titel De zee
laat niet meer los.

”Waren het achtergebleven Spaanse
soldaten of grijpt de naam terug naar de
tijd toen er turf werd gestoken in de
Moeren. Hiervoor werden gevangenen
(rabouwen) als een soort dwangarbeiders
ingezet. Zij leefden en woonden tussen de
turfhopen. Hierdoor hadden zij permanent
een donkere huidskleur. Bovendien waren
dit, gezien hun verleden, keiharde kerels
(duvels) die enkel leefden om te overleven
en waren hun huid en kledij doordrongen
van de stank die de turf en rottende
bestanddelen uit de Moeren verspreidden.

Reus Jan de Moerduivel uit Adinkerke

Een legende vertelt dan weer het verhaal
van ontsnapte rovers die na het opnieuw
onder water zetten van de Moeren hun
toevlucht zochten in de kerktoren van het
dorp De Moeren, die nog boven het water
uitstak. Hun aanvoerder zou Jan de
Moerduivel genoemd hebben. Toen tijdens
een storm hun bootje lossloeg, zouden de
rovers in de toren van honger omgekomen
zijn. In Adinkerke leeft de reus Jan de
Moerduivel verder in de rijke folklore van
deze mooie streek al moet het waaien en
regenen om hier de ware en harde
levensomstandigheden van toen her te
beleven”.
Onze gids brengt ons langs de
Bergenvaart, via ‟t Zwaantje (drinkplaats),
de St-Karelsmolen (met de schroef van
Archimedes),
de
wiekenloze

Gustaafsmolen, nu eigendom van Willem
Vermandere, de strategische sluis van
Houtem, verder langs de „Kleine Stinkaard‟
(een kanaal), naar het wachthuisje van de
„vliegende commiezen‟ (douaniers).
Tijdens de busrit kunnen wij nog een
mooie
glimp
opvangen
van
het
neoclassicistisch
kasteel
St.-Flora.
Opgericht in 1851 voor dhr. Moissenet;
oorspronkelijk
als
jeneverstokerij
ontworpen, maar als hoevegebouwen
benut. Wij vernemen dat het tijdelijk de
verblijfplaats was van de Koninklijke
Familie tijdens WO I en dikwijls het toneel
was van belangrijke ontmoetingen tussen
staatshoofden en soms ook van meer
„romantische‟
en
verdoken
gebeurtenissen.

Façade en toren van de St.-Laurentiuskerk te
Steenkerke

Omstreeks 16.00 u nemen we afscheid
van onze gids die ons gedurende 2 u de
„ware‟ geschiedenis van de Moeren en zijn
duivels openbaarde zonder ook maar één
minuut ons te vervelen. Een hele
krachttoer en zeker voor herhaling vatbaar
maar
dan
eens
onder
gure
weersomstandigheden.
Op voorstel van de voorzitter en op sterk
aandringen van menigeen trekken wij
tenslotte naar Steenkerke voor een kort
bezoek aan de gerestaureerde StLaurentiuskerk recht tegenover het huis
van Willem Vermandere. Wij sluiten de
excursie af in het vernieuwde dorpscafé
“Kunstemaecker”, op de hoek van de
Steengracht West en de Steenkerkestraat,
waar iedereen naar hartelust zijn dorst kan
lessen in een stemmige omgeving.
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ARCHEO KNIPSELS
Samenstelling Jozef Goderis met medewerking van Johan Buyse, Ferdy Callewaert, Jef Eloy
en Jos Vanackere.
Binnenland: Beveren-Roeselare (3x), Gent (2x) Izegem, Ieper, Kortrijk, Luik, Mechelen,
Moorslede, Noordzee, Roeselare (3), Spy, Tongeren.
Buitenland: Châteaupanne (F), Houten (N), Ierland, Italië, Jeruzalem, Kaapstad (Z.A.),
Middellandse Zee, Munchen, Oman, Sagalassos (T), Saoedie-Arabië, Schotland, Tjechië,
Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika

augustus 2011
1. Woussen, W. & Eckert, M., Archeologie
is booming business.
In zes jaar tijd is het aantal archeologische
onderzoeken
in
Vlaanderen
verzevenvoudigd. Het merendeel gebeurt
op kosten van bouwheren die de grond
verstoren. De wet is niet veranderd, ze
wordt nu correct toegepast. Als je het
aantal archeologische werven in zes jaar
verzevenvoudigt, waar blijf je dan
archeologen
halen?
Bij
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archeologiebedrijven,
die
als
paddenstoelen uit de grond schieten?
Reportage: Sporen uit de bronstijd zorgen
voor uitstel sociale woonwijk in Gent.
Archeologen op bestelling. DS.
vr.
05.08.2011 p.10-11.
2. (fmr), Sporen Romeinse nederzetting
Bij opgravingen op de hoek van de
Katteboom-en Hondekensmolenstraat in
Izegem, zijn sporen van een Romeinse
nederzetting gevonden. “Een belangrijke
vondst voor de stad” zegt Bart Blomme

van Heemkring Ten Mandere. “ Er zijn
resten aangetroffen van een Romeinse
brandstapel en een grafheuvel. De ruïnes
dateren uit de tweede of derde eeuw na
Chr. Het is de eerste keer dat we bewijzen
vinden van bewoning uit die periode. Tot
voor de opgraving konden we de
geschiedenis alleen staven tot de periode
van St.-Tillo, vierhonderd jaar later”.
DS. di.09.08.11 p.15 en HNB di. 09.08.11
p.25
3. Delepeleire, Y., 50.000 euro voor 2
vazen.
Een man die in het centrum van Ieper een
rijhuis bouwt, zag de rekening met €
50.000 oplopen omdat hij verplicht werd
eerst archeologen op zijn grond toe te
laten. Het Vlaams Agentschap Onroerend
Erfgoed is verbaasd dat particulieren met
archeologisch onderzoek worden lastig
gevallen. “ Zeker voor een rijwoning klinkt
dat nogal hallucinant”.
DS. do 11.08.11 p.8

nieuwbouwuitbreiding met 26 serviceflats
en een nieuw dienstencentrum. Het is de
bedoeling via een aantal proefsleuven te
achterhalen of er zich archeologisch
waardevolle materialen in de ondergrond
bevinden,
zodat
deze
kunnen
gedocumenteerd worden alvorens men de
bouwwerken
aanvangt.
Voorafgaand
onderzoek toonde immers aan dat de
voormalige pastorij zich hier te midden
een grote waterpartij bevond, alvorens ze
omstreeks 1894 werd afgebroken voor
een uitbreiding van het hier toenmalig
klooster “Ten Bunderen”. De bronnen
gaan momenteel terug tot rond 1600,
maar gezien de centrale ligging tussen de
kerk, het marktplein en de voormalige
kasteelsite is het niet onwaarschijnlijk dat
ook oudere overblijfselen aan het licht
zullen komen. Dit is dan ook een unieke
gelegenheid
om
het
historische
bodemarchief van Moorslede te ontsluiten.

4. (belga) Opgravingen in Gent onthullen
nieuwe grafstructuren
De opgravingen aan de Hogeweg in St.Amandsberg hebben de voorbije maanden
grafstructuren uit de bronstijd blootgelegd
die in vooronderzoeken niet werden
opgemerkt. De archeologen nemen sinds
eind mei een terrein van 5,8 hectare onder
handen. De resultaten na twee maanden
veldwerk overtreffen de verwachtingen,
zegt het stadsbestuur. De kleinste
grafstructuur is slechts 17 m. in diameter,
de grootste is 55 m. DS. 12.08.11 p.D2

Moorslede: 20.08.11 toelichting door Willem
Hantson - Terf (foto: J. Goderis)

5. (AVR) Archeologische opgravingen aan
Patria open voor publiek
Vanaf dinsdag 16 augustus gingen
archeologen
van
Monument
Vandekerckhove nv uit Ingelmunster aan
de slag op het braakliggende terrein
achter het dienstencentrum Patria gelegen
tussen de Zesde Jagersstraat en de
Kerkstraat te Moorslede.. De graafwerken
worden uitgevoerd door de firma Vancoillie
uit Westrozebeke. Het woon- en
zorgencentrum Maria Middelares uit
Moorslede
voorziet
hier
een

Enkele vondsten uit de proefsleuf van
Moorslede (foto: J. Goderis)

De archeologen zullen normaal gezien
een week nodig hebben voor hun
onderzoek en ze worden hierin begeleid
door de intergemeentelijke Onroerend
Erfgoeddienst TERF. Publieksmomenten
gingen door op 19 en 20 augustus 2011.
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HNB. zat. 13.08.11 p.35, De Streekkrant
17.08.11 p.5, De Weekbode 19.08.11 p.42
6. Kerknet/RD, Archeologische sporen
van de val van de tweede tempel
Israëlische archeologen deden enkele
belangrijke vondsten uit de periode van de
val van de tweede tempel van Jeruzalem.
Zij vonden een Romeins zwaard, dicht bij
een steen waarin de menora werd
gegraveerd. Het zwaard behoorde wellicht
toe aan een infanterist van het Romeinse
leger. De vondsten gebeurden in een
ondergronds afvoerkanaal dat in 2007
werd ontdekt. Het kanaal deed volgens de
archeologen dienst als schuilplaats voor
de inwoners van Jeruzalem tijdens de
vernietiging van de tweede tempel door de
Romeinen. Een traject van een kilometer
kanaal, dat weldra voor het publiek wordt
opengesteld, moet een van de belangrijke
trekpleisters worden van Jeruzalem.
Kerknet nieuws zon. 14.08.11
7. X., St.-Pietersplein
gerestaureerd.

wordt

grondig

De komende drie jaren wordt het St.Pietersplein in Vaticaanstad volledig
gerestaureerd. Het enorme project omvat
de restauratie van alle architecturale en
decoratieve constructies op het plein,
zoals
de
fonteinen,
balustrades,
ornamenten en lampen maar ook de
obelisk en de befaamde colonnade. Het
komt er eigenlijk op neer dat het plein
wordt teruggebracht in de staat zoals de
ontwerper Gian Lorenzo Bernini het plein
tussen 1656 en 1667 realiseerde. De
eerste werken zijn reeds begonnen. Het
project wordt bekostigd door sponsors die
het Vaticaan (voorlopig?) niet bekend
maakt. S.P.Q.R. 18.08.11 en Kerknet
Nieuws 14.08.11
8. Meurisse, F., Archeologen ontdekken
resten van woonerf.
De archeologen die opgravingen deden in
de Katteboomstraat in Izegem, hebben de
resten bloot gelegd van een landelijk
woonerf uit de middeleeuwen. Kort
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voordien werden al grondsporen ontdekt
als vier brandrestengraven, paalsporen,
een omwalling, een waterput evenals
voorwerpen als een schaaltje in terra
sigillata en een stenen pijpje van latere
datum. Heel wat belangstelling op de
archeologische site op de hoek van de
Hondekensmolenstraat
en
de
Katteboomstraat bij de rondleiding door de
archeologen Willem Hantson en Lieselot
Vandorpe op 17 en 18 augustus 2011.
HNB vr. 19.08.11 p. 23

Izegem: algemene toelichting door Willem
Hantson - Terf (foto J. Goderis)

Izegem: Rondleiding op de site door en
Lieselot Vandorpe - Antea (foto H. Hameeuw)

9. if, Belg ontdekt oudste stukje hout
De Belgische onderzoeker Philippe
Gerrienne heeft het mysterie ontrafeld van
hoe hout ontstond. Hij deed dat aan de
hand van een 407 miljoen jaar oud fossiel
dat hij in Frankrijk heeft gevonden. De
wetenschapper vond het fossiel van het
407 miljoen jaar oude plantje in
Châteaupanne, in het westen van
Frankrijk. Het is het oudste spoor van hout

dat ooit is gevonden. Tot nog toe namen
wetenschappers aan dat planten 390
miljoen jaren geleden hout ontwikkelden
opdat ze groter en sterker konden worden.
Philippe Gerrienne, botanist aan de
universiteit van Luik, ontdekte nu dat
planten hout begonnen aan te maken
opdat doorstroming van sap van beneden
naar boven kon verbeteren. Zo konden
bomen ontstaan.
Daarvoor groeiden op aarde alleen maar
kleine, kruidachtige plantjes. “ De
aanmaak van hout hielp het plantensap
circuleren. Het hout hielp ook om
sapreserves op te slaan, waardoor de
planten beter konden overleven”. HNB.
woe. 17.08.11 p.17
10. Van Regenmortel, J., Belg
Romeinse stad herrijzen in Turkije

laat

Prof. Ridder Marc Waelkens werkt al 25
jaar
aan
de
archeologische
site
Sagalassos.
Op een bergflank in het zuidwesten van
Turkije rijst Sagalassos op, één van de
best bewaarde steden uit de oudheid. De
Belgische archeoloog Marc Waelkens
maakte er zijn levenswerk van om de
antieke stad in al haar glorie te herstellen.
Het Gallo-Romeins museum in Tongeren
stelt momenteel een groot aantal
topstukken uit Sagalassos tentoon. Het
wordt
de
allereerste
overzichtstentoonstelling over de antieke
stad.
HNB. zat. 20.08.11 p.7
N.v.d.r.
V.O.B.o.W.
excursie
naar
deze
tentoonstelling op 18.03.12.
11. (Belga), Overblijfselen van 9000 jaar
oude beschaving ontdekt in Saoudi-Arabië
Het al-Maqar-volk reed te paard en
balsemde zijn doden op een volstrekt
unieke manier, zo blijkt uit een recente
archeologische vondst.
In het zuid-westen van Saoedi-Arabië zijn
sporen ontdekt van een volgens
Saoedische onderzoekers 9000 jaar oude
beschaving, die de naam al-Maqar heeft
meegekregen. Deze beschaving kenmerkt
zich o.m. door het temmen van paarden,
mogelijk voor het eerst in de geschiedenis.

Ze balsemden de dode dieren op een
unieke manier.
Deze ontdekking maakt duidelijk dat
paarden
voor
de
eerste
keer
gedomesticeerd werden op het Arabisch
schiereiland, meer dan 9000 jaar geleden.
Vorige studies gingen ervan uit dat de
domesticatie van paarden in Centraal-Azië
nog maar 5000 jaar oud was.
De resten van de beschaving werden
gevonden in de buurt van Abha, in de
provincie Asir. Daarbij werden o.m.
beeldjes van honden, geiten en valken
gevonden, maar ook de buste van een
paard van ongeveer 1m groot.
“Nergens ter wereld is ooit dergelijk groot
beeld ontdekt dat dateert uit die tijd” stelde
Ali al-Ghabban, vice-voorzitter van het
Departement voor Musea en Antiquiteiten
in Saoudi-Arabië.
De archeologen vonden ook pijlpunten
terug,
stenen
werktuigen,
weefinstrumenten en vijzels om graan te
malen. DS. vr. 26.08.11 p.D9

september 2011
12. Beirens, St., De eerste hobbykok uit
de geschiedenis
We weten niet of onze voorouder, de
Homo erectus, zich druk maakte over de
cuisson van zijn vlees of over de frisheid
van zijn gerechtje. Waar Amerikaanse
wetenschappers wel zeker van zijn, is dat
onze voorouder 1,9 miljoen jaar geleden al
vuur gebruikte om voedsel te koken. Als
we enkel rauw voedsel zouden eten,
zouden we tot 48 % van onze dag aan
eten
besteden.
DS.
vr
02.09.11
Wetenschap p. D11
13. (belga) ., Unieke Romeinse kaart als
online routeplanner
Wie Mappy, Michelin en dergelijke beu is,
kan eens op een zeer alternatieve wijze
een reisweg
plannen: een digitale
routeplanner op basis van het antiek Romeinse wegennet. De Nederlandse
historicus René Voorburg uit Houten heeft
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de wereldberoemde Tabula Peutingeriana
(TP) dankzij diverse onderzoeksbronnen
kunnen verwerken tot een hedendaagse
routeplanner. De TP is een middeleeuwse
kopie van een Romeinse wegenkaart van
rond het jaar 300. Voorburg heeft zijn
Romeinse routeplanner online gezet op de
site omnes-viae.org. “Wetenschappers
hebben recent de locaties van alle
plaatsen op de Tabula Peutingeriana in
kaart weten te brengen” vertelt Voorburg.
“Ik ben toen voor me zelf gaan kijken waar
ik in het Romeinse Rijk op een reis van A
naar B zou langskomen”.
Uiteindelijk besloot hij alle 2760 plaatsen
op de oude kaart en de tussenliggende
wegen
in
te
voeren
in
een
computerprogramma. Van die plaatsen
zijn er bijna 2000 van een geolocatie
voorzien. De routeplanner gebruikt bij het
berekenen van de kortste route de
afstanden zoals die op de TP worden
vermeld. DS. di. 06.09.11
14. Woussen, W., Mechelen eert zijn dode
helden.
Elke Mechelaar kent het verhaal van 41
Boerenkrijgers die de stad één dag lang
hebben bevrijd van het Franse juk. Na
twee eeuwen zijn hun lichamen terecht. 41
gefusilleerde boerenkrijgers zijn gevonden
naast de St.-Romboutskathedraal. Fysisch
antropologe Katrien Van de Vijver krijgt
haar handen vol met het onderzoek van
de duizenden skeletten.
Een zilveren knoopje (datering 1780)
leidde tot de identificatie van de
Boerenkrijgers. De skeletten werden
opgegraven bij de bouw van een
ondergrondse parkeergarage in het hart
van Mechelen.
De kans is groot dat de Mechelse burgerij
spuwde op de arme boertjes die in hun
stad oproer kwamen kraaien. Katrien Van
de Vijver, werkt sinds het begin aan het
onderzoek mee. Ze hoopt een schat aan
informatie te verzamelen over hoe de
Mechelaars leefden van de middeleeuwen
tot nu, wat ze aten, welke ziektes ze
hadden en hoe ze stierven. DS. woe.
07.09.11 p.6-7
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15. (sts) Was sediba onze voorouder?
Twee miljoen jaar oude skeletten uit ZuidAfrika vertonen een unieke combinatie
van aapachtige en menselijke trekken.
Maar of ze echt tot de voorouders van de
mens behoren, blijft onduidelijk. Op de
twee miljoen oude schedel van de
Australopithecus sediba, stak nog een
stuk steen vast. Wetenschappers zijn
doorgaans al blij met een halve kaak of
enkele tanden. Sediba is voor meer dan
de helft compleet en is de nieuwe
kandidaat-voorloper van de mens. DS. vr.
09.09.11 Wetenschap p.D9
16. vkk, 4500 euro extra voor huis in
Kortrijk
Archeologen
zijn
begonnen
met
opgravingen op het Goed te Bouvekerke.
Dat is een perceel met drie hectare op de
hoek van de Ambassadeur Baertlaan met
de St.-Denijsweg op ‟t Hoge in Kortrijk.
De grond is eigendom van de stad. Er
komen
58
huizen.
“Archeologisch
vooronderzoek op kosten van de
bouwheer is verplicht”, zegt schepen van
ruimtelijke Ordening Wout Maddens (Open
VLD). “ Bovendien vonden de archeologen
bij hun vooronderzoek sporen uit de
vroege Middeleeuwen. Daarom moeten
we de archeologen nog langer laten
graven”. De kosten van het onderzoek
wegen op de prijs van de woningen. Voor
Bouvekerke betekent het een meerprijs
van € 4500 per woning. DS. woe 21.09.11
17. (ap), Zilverschat van 152 miljoen euro
gevonden op bodem oceaan
Voor de kust van Ierland, op de bodem
van de Atlantische Oceaan, werd een Brits
vrachtschip gelokaliseerd met een lading
van 200 ton zilver.
Het schip Gairsoppa, dat tijdens W.O.II
door een Duitse onderzeeër tot zinken
werd gebracht, maakte deel uit van de
British India Steam Navigation Compagny.
De krakkemikkige stoomboot belandde op
de terugvaart van India in een storm en
probeerde uit te wijken naar de haven van
Galway.
Het
schip
werd
echter
getorpedeerd door de Duitse marine. In
het ruim van de Gairsoppa, die op een

diepte van 4700m in de Atlantische
oceaan ontdekt werd, zou meer dan 200
ton zilver liggen. De lading zou bestaan uit
onbewerkt zilver, staven en muntstukken.
De lading die het schip vervoerde, had
destijds een waarde van 600.000 Britse
pond. Met de huidige prijzen is de schat
meer dan 152 miljoen waard.
De zoektocht naar het schip, eerst in de
archieven en daarna op zee, heeft de
British India Steam Navigation Compagny
een pak geld gekost. Het bedrijf mag 80%
van de opbrengst houden. De rest gaat
naar
de
Britse
schatkist.
De
bergingswerken beginnen in de lente van
2012. HNB. di. 27.09.11 p.13.

oktober 2011
18. X, Eerste hond leefde 26.000 jaar
geleden
Dat ontdekte de Belgische wetenschapster
Mietje Germonpré na een grondig
onderzoek
van
drie
prehistorische
hondenschedels.
“De hondenschedels werden een eeuw
geleden al opgegraven in Tjechië, maar
wij hebben ze nu voor het eerst in detail
bestudeerd” vertelt Mietje Germonpré,
paleonthologe bij het Instituut voor
Natuurwetenschappen. Ze kwam tot de
ontdekking dat het gaat om tamme dieren.
“Maar
het
waren
verre
van
schoothondjes. Denk aan een grote Duitse
herder met de kop van een husky en grote
tanden zoals een wolf”.

Eén van de drie hondenschedels van een
gedomesticeerde hond (© Mietje Germonpré)

De schedels dateren van 26.000 jaar
geleden, terwijl tot nog toe aangenomen
werd dat mensen nog maar 14.000 jaar
honden hielden. “ Een paar jaar geleden
hebben we zelfs een schedel van 32.000
jaar oud bestudeerd. Ook dat was volgens
ons een prehistorische hond, maar die
bevinding was controversieel omdat er
geen ander materiaal was dat onze theorie
kon bevestigen. Dat is er nu dus wel”.
Een van de bestudeerde honden klemde
een mammoetbot tussen de kaken. Dat
kreeg hij waarschijnlijk mee bij zijn
begraving om hem te voeden in het
hiernamaals. HNB. di. 11.10.11 p.20.
19. (jvr), Ongeschonden dinosaurus
opgegraven in Duitsland
De dinosaurus, die van de Beierse
onderzoekers de naam Otto meekreeg, is
familie van de tyrannosaurus rex. De
ontdekking van een dinoskelet dat zo goed
bewaard is gebleven, is uniek en de
Duitse overheid besliste al dat de
overblijfselen het land niet mogen
verlaten.
Otto leefde zo‟n 135 miljoen jaar geleden
en was met zijn 70 cm amper een jaar oud
toen hij stierf. Op het geraamte werden
ook
haar-en
huidresten
gevonden.
Het”perfecte dinoskelet” werd op 27
oktober voor het eerst tentoongesteld in
Munchen. De overblijfselen werden al
twee jaar geleden gevonden, maar de
ontdekking raakte pas in oktober 2011
bekend. HNB. vr.14.10.11 p.19
20.
Van
Den
Eynde,
H.,
schildersatelier uit de prehistorie

Een

Verfpotten, spatels, een mortier en vijzels:
In de Zuid-Afrikaanse Blombosgrot
hebben archeologen een goed uitgerust
schildersatelier gevonden waar 100.000
jaar geleden okerverf werd bereid. Oker,
een van nature roodgeel pigment, is de
vroegste vorm van verf. Het werd zeker
70.000 jaar geleden al gebruikt door
steentijdkunstenaars.
Dit
was
al
aangetoond. Maar een vondst in de
Blombosgrot
geeft
aan
dat
steentijdmensen okerverf niet alleen al
25.000 jaar vroeger gebruikten dan
gedacht, maar ook dat ze haar zorgvuldig
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prepareerden
aanlegden.

en

er

voorraden

van

Christopher Henshilwood (universiteit
Witwatersrand) zoekt al jaren naar sporen
van bewoning in de Blombosgrot. Die ligt
op de Zuid-Afrikaanse kaap, 300 km ten
oosten van Kaapstad. In 2008 stootte
Henshilwood er met Noorse en Franse
collega‟s op de antieke art-studio, die
bezaaid lag met vijzels en mortieren om
oker tot poeder te vermalen. De
archeologen
troffen
ook
twee
zeeslakschelpen aan die gebruikt waren
om okerverf in op te slaan. Er zaten nog
resten van rode oker in de potjes,
vermengd met houtskool en beendermeel
(dat vermoedelijk werd gebruikt als
bindmiddel voor verf). Ook werden diverse
spatels teruggevonden met resten van
okerverf er nog op. Ze waren vervaardigd
uit sleutelbeenderen van zeehonden en de
ellepijp van honden.
In 2004 werden al 75.000 jaar oude
kraaltjes opgegraven in de Blombosgrot:
slakkenhuizen met op precies dezelfde
plaats een gaatje erdoorheen en ook
gelijke slijtagesporen, wat suggereerde dat
ze in een snoer werden gedragen. Voorts
zaten er overblijfselen van rode oker op de
kralen, wat doet geloven dat hun maker ze
opzettelijk inkleurde. In dezelfde grot
werden eveneens meerdere ritueel
bekraste okerblokjes aangetroffen. Dat
sommige kraspatronen erop herhaaldelijk
voorkwamen, wees in de richting van
vroege kunst
of
van
doelbewust
gekalligrafeerde rituele tekens. DS. vr.
14.210.11 Wetenschap D9
21. (CDR), Gallo-Romeinse vondsten in
Beverse bodem
In de omgeving van de Onledebeek in
Beveren-Roeselare hebben Christ Naert
en zijn dochter Elien resten van een
Gallische amfoor opgegraven. De kruik
dateert uit de tweede tot begin derde eeuw
na Chr. en is de eerste Gallo-Romeinse
vondst ooit in Beveren.
“Op 24 september ontdekten ze 62
scherven van een Gallische kruikamfoor”
vertelt Jozef Goderis, voorzitter van de
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Werkgroep Archeologie Roeselare (WAR)
en de Vereniging voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek in West-Vlaanderen
(V.O.B.o.W.) “ Ze namen onmiddellijk
contact op met mij en ‟s anderendaags
vonden we samen nog 142 scherven”. Na
wat montagewerk blijkt de kruikamfoor
45cm hoog te zijn. Zulke amforen werden
gebruikt om wijn, olijfolie, vissausen,
olijven, vijgen of dadels uit de mediterrane
wereld te importeren. De vondst is
belangrijk omdat er in Beveren nooit
eerder Gallo-Romeinse vondsten werden
gesignaleerd. HLN. di. 18.10.11 p.19

Archeoloog Jozef Goderis puzzelt de amfoor
bijeen (foto: M. Pype)

22. Vansteenkiste, A., Voor het eerst
Romeinse vondsten in Beveren.
Beveren kent een langere geschiedenis
dan dat men tot nog toe dacht. Aan de
Onledebeek zijn scherven gevonden van
een Romeinse kruik, bijna 2000 jaar oud.
“In totaal werden in Beveren 204 scherven
van een Gallo-Romeinse kruikamfoor
opgegraven. Op Roeselare-Haven werd in
1989 al in een waterput een gelijkaardige
kruikamfoor aangetroffen, maar dat was
geen reden om te vermoeden dat er ook in
Beveren Romeinse aanwezigheid was.

De vondst in Beveren is completer en
mogelijks van dezelfde pottenbakker van
de amfoor uit de haven. De diameter van
de afgeplatte bodem is identiek” aldus
archeoloog Jozef Goderis. HNB. woe.
19.10.11 p.26
23. (DD) Een puzzel van 204 stukjes.
Archeologische ontdekking nabij het
industrieterrein Beveren Noord: vondst
van een Gallo-Romeinse kruikamfoor,
gelijkaardig als die gevonden in 1989 in
waterput I op de Romeinse artisanale
nederzetting van Roeselare Haven. De
diameters van de bodems van beide
amforen zijn identiek. Mogelijks komen
beide kruiken uit hetzelfde Gallo-Romeins
atelier. De Weekbode vr. 21.10.11 p23
24. Van Den Eynde, H., Oude Grieken
verhandelden meer dan wijn.
Griekse handelaars exporteerden niet
alleen wijn en olijfolie, maar ook kruiden,
peulvruchten en noten over zee. Dat blijkt
uit DNA-sporen die onderzoekers hebben
gevonden in negen vaten (amforen) die uit
mediterrane
scheepswrakken
zijn
opgehaald, volgens de nieuwsdienst
Nature News. Archeoloog Brendan Foley
(Woods Hole Oceanographic Institution,
Massachusetts)
en genetica Maria
Hansson (universiteit Lund) publiceerden
hun resultaten in het Journal of
Archaelogical Science.
Zoals te verwachten was, vonden de
onderzoekers in hoofdzaak druiven-DNA
(zij het slechts in vijf van de negen vaten).
Maar onverwachte treffers waren het DNA
van peulvruchten, gember, walnoten en
jeneverbes, en van kruiden als munt, tijm
en oregano. De onderzochte vaten
stammen uit de vijfde tot de derde eeuw
vóór Chr. Over de hele Middellandse Zee
zijn
in
scheepswrakken
duizenden
amforen teruggevonden. Deze kruiken
waren de scheepscontainers van de
Klassieke Oudheid. Sommige bevatten de
resten van voedsel, zoals olijfpitten of
visgraten, maar de overgrote meerderheid
werd
leeg
en
zonder
opschrift
teruggevonden.

Tot dusver veronderstelden de meeste
archeologen dat deze vaten wijn hadden
bevat. Uit het onderzoek van Foley en
Hansson blijkt dat die veronderstelling iets
te gemakkelijk was. Volgens hun
bevindingen werden amforen voor het
transport van diverse handelswaren
gebruikt en meermaals gerecycleerd:
sommige amforen bevatten sporen van
meerdere soorten DNA. Uit Griekse
geschriften was al op te maken dat de
Griekse handelsvloot behalve wijn ook
olie, honing, fruit, vis, vlees en hars
verscheepte. Foley en Hansson willen nu
naar de DNA-sporen van dergelijke waren
op zoek. Dat zal niet moeilijk zijn, want in
de opslag van archeologische instituten in
heel Griekenland liggen nog duizenden
amforen op onderzoek te wachten. De
stabiele temperatuur en zuurtegraad van
zeewater zorgde ervoor dat het DNA van
levensmiddelen er goed in bewaard bleef.
De twee wetenschappers willen de
onderzochte amforen ook dateren, zodat
een beeld kan worden geschetst van hoe
handel zich over de tijd verbreedde en
welke waren vanaf wanneer werden
geëxporteerd. Het onderzoek hoeft zich
niet noodzakelijk tot amforen te beperken,
maar kan ook op bestekken en potjes met
cosmetica
en
medicijnen
worden
toegepast. “Het zorgt voor een hele
nieuwe
kijk
op
de
toenmalige
handelsmarkt” zegt Foley in Nature News.”
Nu
kunnen
we
eindelijk
gaan
documenteren wat er in die tijd allemaal
werd verhandeld”. DS. do. 20.10.11 p.
D11
25. ( hlnsydney/sps), Graf van belangrijke
Viking blootgelegd in Schotland.
Op een afgelegen Schots eilandje is een
graf van een belangrijke Viking gevonden.
Archeologen troffen een quasi volledig
intact graf aan, waarin de Viking in een
boot was begraven met een bijl, zwaard
en speer. Het schip werd bij elkaar
gehouden door 200 metalen klinknagels.
Volgens archeologe Hannah Cobb, die de
opzoekingen
op
het
eilandje
Ardnamurchan leidt, gaat het om een
opmerkelijke en bijzondere vondst. “ Het
vijf meter lange bootgraf is ongeveer 1000
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jaar oud en erg goed bewaard gebleven.
Daarnaast zijn er ook bijzondere
voorwerpen teruggevonden, zoals een
bronzen ring en een schild”.
HLN. do. 2010.11

27. Grosemans, A., Getuigen onder het
puin
Met de titel Europees Museum van 2011
op zak, heeft het Gallo-Romeins Museum
in Tongeren een reputatie hoog te
houden. Met “Sagalassos, city of dreams”,
de allereerste overzichtstentoonstelling
over die indrukwekkende archeologische
site, zal dat geen probleem zijn. HNB. we.
29-30.10.11 p.16
november 2011
28. (sts), Moderne mens woont al 450
eeuwen in Europa

Impressie hoe het bootgraf er uitgezien zou
kunnen hebben

26. (Reuters), Reuzenhaai gespot voor
Belgische kust.
Voor de Belgische kust is een reuzenhaai
gespot. Het betreft een zeer uitzonderlijke
waarneming. Deze reuzenhaai is in de
Noordzee gespot op 40 km voor de
Belgische kust ter hoogte van de
Blighbank. De reusachtige vis is
opgemerkt vanuit een vliegtuig tijdens een
controlevlucht van het Koninklijk Belgisch
Instituut
voor
Natuurwetenschappen.
(KBIN). Volgens de waarnemers was hij
meer dan 3m lang.
De reuzenhaai (Cetorhinus maximus) is op
één na grootste vis. Hij moet alleen de
walvis laten voorgaan. Het gaat om een
zeer indrukwekkende en op eerste gezicht
een angstaanjagende verschijning. Het
dier is echter niet gevaarlijk voor de mens.
Het eet enkel plankton. Hij zwemt rond
met wijdopengesperde bek om grote
hoeveelheden water te filteren op
plankton. Net als de walvishaai is de
reuzenhaai een absolute topper op het
verlangenlijstje van duikers om er dichtbij
te komen of er mee te zwemmen. De vis
zwemt vaak onder het wateroppervlak
waarbij alleen zijn rugvin boven water
komt. Het typische beeld van een haai dat
vaak in films wordt uitgedragen. De vis
komt bijna niet voor in de buurt van ons
land. Hij zwemt wel vaker voor de Britse
kusten. De reuzenhaai komt voor in alle
wereldzeeën met een gematigd klimaat.
Knack 24.10.11
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41.000 tot 45.000 jaar oud zijn ze, de
tanden die in Italië en het Verenigd
Koninkrijk zijn gevonden, en het zijn
tanden van anatomisch moderne mensen,
zoals wij. Daarmee is voor het eerst het
harde bewijs geleverd dat moderne
mensen zo lang geleden al in Europa
woonden. Daarmee wordt een belangrijk
archeologisch raadsel opgelost . Dat
schrijven twee onafhankelijke teams
onderzoekers in twee artikels in het
recentste
nummer
van
het
wetenschappelijk vakblad Nature. DS. vr.
04.11.11 Wetenschap p. D9

december 2011
29. (jvr), Vlaamse prof Philip Van Peer zet
onze tijdrekening op zijn kop
80.000 jaar geleden begon de mens zijn
geboortecontinent Afrika te verlaten om
zich te verspreiden over de gehele wereld.
Dat is wat wetenschappers tot nog toe
aannamen. Maar mogelijk deden ze dat al
106.000 jaar geleden. In Oman op het
Arabische
schiereiland
vonden
wetenschappers een hele reeks stenen
werktuigen uit die tijd. Bovendien lijken die
heel sterk op de werktuigen die in die
periode werden gebruikt in het oosten van
Afrika.
Archeoloog Philip Van Peer van de KU
Leuven is enthousiast over de vondst. “De
Arabische werktuigen zijn exact dezelfde
als de Nubische werktuigen. Dat wijst er
sterk op dat de vroege mens over de Rode

Zee is gemigreerd en niet langs de meer
noordelijke route”, vertelt hij in het
wetenschappelijk magazine Science.
Nubië is een gebied dat het zuiden van
Egypte en het noorden van Soedan
beslaat. Van Peer speelde een belangrijke
rol in de analyse van Nubische
werktuigen. Als er 106.000 jaar geleden
mensen woonden op het Arabische
schiereiland, blijft de vraag wat er daarna
gebeurde. Misschien stierven ze daar uit,
maar het zou ook kunnen dat ze
migreerden naar het noorden om de
wereld te gaan bevolken. Als dat het geval
is gaat de overtuiging dat de mens 80.000
jaar geleden migreerde van uit Afrika, aan
het wankelen. HNB. vr. 02.12.11 p.20

perfect te kunnen restaureren. S.P.Q.R.
Nieuwsbrief 0512.11
31. Meurisse, F., Romeinse vondsten
mogelijk naar Tongeren
De Romeinse vondsten die werden
opgedolven tijdens de opgravingen in de
Hondekensmolenstraat
in
Izegem
verhuizen mogelijk naar het GalloRomeins
museum
in
Tongeren.
Heemkring Ten Mandere had de
voorwerpen liever in Izegem gehouden.
Volgens burgemeester Gerda Mylle
(CD&V) zou het zelf bewaren van die
stukken een duur plaatje kunnen worden.
“Daarom zijn we aan het overleggen met
het Gallo-Romeins museum in Tongeren
om ze daar in de collectie op te nemen”,
aldus de burgemeester. Naar verluidt is
ook het Romeins Archeologisch museum
in Oudenburg een optie.
De heemkring vindt het een gemiste kans.
De vereniging had de voorwerpen liever in
de nieuwe museumsite Eperon d‟Or
gezien. Nu is de kans groot dat de
vondsten in een archief verdwijnen en dat
het publiek de stukken nooit zal zien.
HNB. do. 08.12.11 p.27

Prof. Ph. Van Peer aan het werk in de
kleigroeve in Oekene in 2010 (foto: J. Goderis)

30. X., Nederland sluit aan bij het Vatican
Coffin Project
Het Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden (Nederland) heeft zich officieel
aangesloten bij het “Vatican Coffin
Project”.
Dit
internationale
onderzoeksproject van de Vaticaanse
Musea, waarbij o.m. ook het Louvre
betrokken is, richt zich op een specifieke
verzameling
Egyptische
houten
mummiekisten afkomstig uit de periode
1069-945 v. Chr., de nadagen van de oudEgyptische beschaving. De kisten zijn erg
bijzonder omwille van hun uitvoerige en
kleurrijke
beschildering.
Door
de
bestudering van de verflagen, -soorten en
–technieken willen de onderzoekers de
exacte oorsprong en het originele uiterlijk
van de kisten vaststellen om ze uiteindelijk

32. (kba) Man van Spy krijgt een gezicht
De “man van Spy”, een van de
belangrijkste prehistorische vondsten in
België,
heeft
een
gezicht.
Wetenschappers van het Museum voor
Natuurwetenschappen hebben aan de
hand van zijn schedel een reconstructie
gemaakt. Het kostte hen jaren werk, maar
het resultaat is een driedimensionale
reconstructie van zijn hele lichaam in hars.
Het gaat eigenlijk om drie geraamtes die in
1886 ontdekt werden in een grot in Spy, in
de buurt van Namen. Door de ontdekking
hadden archeologen voor het eerst bewijs
dat er vroeger in onze contreien mensen
rondliepen die “anders” waren dan de
mensen nu.
HNB. vr. 10.01.12 p.10
33.
Demeyer,
P.,
Nederlandse
tweelingbroeders maakten reconstructie
van Belgische neanderthaler
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van Spy is gevonden, heeft dankzij een
wetenschappelijk
verantwoorde
reconstructie opnieuw een gezicht en
lichaam gekregen. Hij staat vanaf nu te
kijk in een museum in het Waalse Onoz
HNB. zat. 07.01.12 p.18.
34. X., Van 11.000 jaar Mandel tot 150
jaar vaart
1. De Streekkrant woe 11.01.12 p.8
(groene pagina)
Info Roeselare Stedelijke Informatie
Dienst Communicatie.
2. De Weekbode vr. 13.01.12 p.29 (idem
groene pagina)
35. Vansteenkiste, A., Expo is start van
viering 150ste verjaardag kanaal

De Nederlandse tweelingsbroers Adrie en
Alfons Kennis (35) bouwden “Spyrou” die
36.000 jaar geleden op aarde rondliep.

Het kanaal Roeselare-Ooigem bestaat 150
jaar. Deze zomer wordt dat uitbundig
gevierd, maar wie niet kan wachten, kan al
in de Dienst Cultuur terecht. Daar loopt
een archeologische expo over de
kanaalzone. De expo is gratis te bezoeken
tijdens de kantooruren in de Dienst
Cultuur, Zuidstraat 3, Roeselare. HNB. do.
19.01.12 p.28

De mens van Spy, de Belgische
neanderthaler die in 1886 in de grotten

DS= De Standaard
De Weekbode
De Streekkrant
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HNB = Het Nieuwsblad
Kerknet
Knack

SPQR = Vereniging van
en voor RomeLiefhebbers

ARCHEO-TENTOON
Samenstelling: Jozef Goderis

België
ANTWERPEN
t/m 30.06.2012
Het leven en het werk van de
gastzusters
Een selectie van het rijke erfgoed van het
museum Hôpital Notre-Dame à la Rose
van Lessen
Maagdenhuismuseum,
Lange
Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen.
tel.
03.338.26.20
www.ocmw.antwerpen.be
BRUGGE
t/m 26.02.2012
Van chirurgijns tot pestheiligen – Ziek
zijn in Brugge in de 16de en 17de eeuw
De wereld van chirurgijnen, medici,
barbiers en kwakzalvers, de wrede dood
van de pest en de devotie verbeeld.
Memling in het St.-Jan-Hospitaalmuseum
Mariastraat 38, 8000 Brugge
tel. 050.44.87.11 www.museabrugge.be
BRUSSEL
t/m 02.09.2012
Prikkels! Kijken mag, aankomen moet!

In deze interactieve tentoonstelling lopen
de zintuigen in de kijker.
Museum voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29, 1000 Brussel
tel. 02.627..42.38
LEUVEN
t/m 22.03.2012
"Voor Altijd in de Greep van de Grille
Zee, Maritieme Archeologie"
Voor het zoveelste jaar op rij diepen de
studenten archeologie van de KU Leuven
(ALFA) een archeologisch thema uit en
organiseren ze er een tentoonstelling over.
Centrale Bibliotheek van de KU Leuven,
Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven
ROESELARE
t/m 31.12.2012
Van 11.000 jaar Mandel tot 150 jaar
vaart.
Het kanaal Roeselare-Ooigem bestaat 150
jaar. Deze zomer wordt dat uitbundig
gevierd.
Wie echter niet kan wachten, kan al in de
Dienst Cultuur terecht. Daar loopt een
archeologische expo over de kanaalzone.
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De expo is gratis te bezichtigen tijdens de
kantooruren in de Dienst Cultuur,
Zuidstraat 3.
Zie afzonderlijke bijdrage in deze WAK nr
73.

Punttegels uit de haard van het verdwenen
Beurzegoed, (18de eeuw) vroeger gelegen
langs het kanaal van Roeselare naar Ooigem.

TONGEREN
t/m 17.06.2012
Hoog in de bergen in het zuiden van
Turkije, pronkt de monumentale antieke
stad Sagalassos. Tempels, pleinen,
fonteinen en reusachtige sculpturen van
keizers en goden geven er vorm aan de
dromen van de elite. Tot de aardbeving in
de vroege 7de eeuw na Chr. de stad heeft
verwoest. Een slag die de stad nooit meer
te boven komt. Ze wordt langzaam maar
zeker verlaten en geraakt in de
vergetelheid.

Meer dan ooit staat Sagalassos vandaag
opnieuw in de belangstelling. Tijdens een
tijdelijke tentoonstelling komen de oude
dromen weer tot leven door een
megaprojectie, vol met ooit eerder
vertoonde beelden van de site.
238
kopstukken verlaten
voor het eerst
Turkije. Een theateraal decor van
operaregisseur Guy Joosten dompelt de
bezoeker
in
een
onbekende
ervaringswereld.
Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15,
3700 Tongeren.
tel. 032.12.67..03.30 grm@limburg.be
www.galloromeinsmuseum.be
TORHOUT
t/m 30.03.2012
Aanwinsten 2011
Open: op werkdagen van 9.30u tot 12u en
van 14 tot 17u.
Gesloten op maandagvoormiddag. Op de
“Torhoutse zondagen” 19 februari en 18
maart 2012 gidsbeurten.
TREIGNES
t/m 15.04.2012
5200-2000 v. Chr. premiers agriculteurs
en Belgique.
Musée de Malgré-tout, 28 Rue de la Gare,
5670 Treignes. tel. 060.39.02.43

Nederland
AMSTERDAM en LEIDEN
t/m 18.03.2012
Etrusken,
vrouwen
van
aanzien.
Mannen van macht.
Dubbeltentoonstelling
over
de
fascinerende wereld van de Etrusken
Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt
127, Amsterdam en
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg
28, Leiden

Opgraving van het hoofd van Keizer Hadrianus
te Sagalassos
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HAARLEM
t/m 25.03.2012
Parels onder de stad
Archeologie in Haarlem jubileert.
Archeologisch Museum Haarlem, Grote
Markt 18k

HEERLEN
t/m 31.03.2012
Er was eens een Romeinse weg
Thermenmuseum, Coriovallumstraat
Heerlen.

9,

LEIDEN
t/m 31.08.2012
Nieuws uit het Midden-Oosten
Kindertentoonstelling, reis door de tijd met
activiteiten.
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg
28
NIJMEGEN
t/m 04.03.2012
High Tech Romeinen
Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59

AMIENS
t/m 02.09.2012
La Villa gallo-romaine de Salouël
Musée de Picardie, 48 rue de la
République,
80.000
Amiens.
tel.
03.22.97.14.00
ARLES
t/m 06.05.2012
Opération Arles Rhône 3
Musée
départemental
antique,Presquîle du Cirque
13.000 Arles.
tel. 04.13.31.51.03

Arles
Romain,

BREGNIER-CORDON
t/m 26.11.2012
Le bureau des objets trouvés
Musée Escale Haut-Rhône, La Bruyère,
01300
Bregnier-Cordon.
tel.04.79.42.06.06
CAVALAIRE-SUR-MER
t/m 24.03.2012
De Rome à Cavalaire, cité de Fréjus.
Espace archéologique municipal Aristide
Fabre, place de Lattre de Tassigny,
83.240
Cavalaire-sur-Mer.
tel.
04.94.01.92.18
CHALON-SUR-SAÔNE
t/m 19.11.2012
La Villa gallo-romaine de Salouël
Musée Denon, 3 rue Boichot, 71.100
Chalon-sur-Saône. tel. 03.85.94.74.41
LYON
t/m 22.04.2012
La médecine à l’époque romaine
Musée gallo-romain, 17 rue Cléberg,
69.005 Lyon. tel. 04.72.38.49.30

Hoe High Tech waren die Romeinen nu?

Frankrijk
ALLÈGRES-LES- FUMADES
t/m juni 2012
Cévennes romaines, mode de vie et
culture
La Maison de l‟ Eau, 30.500 Allègre-lesFumades. tel. 04.66.24.80.24

METZ
t/m 27.02.2012
L’en-verre du decor. Archéologie et
usages du verre.
Musée de La Cour d‟ Or, 2 rue du Haut
Poirier, 57.000 Metz. Tel. 03.87.20.13.20
NÎMES
t/m 13.050.2012
Isis, Serapis, Attis … Les cultes
orientaux à Nimes sous l’ Empire
romain
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Musée archéologique, 13 boulevard
Amiral Courbet, 30.000 Nimes. tel.
04.66.76.74.80.
PARIS
1. t/m 10.06.2012
Les masques de jade mayas
Pinacothèque de Paris, 28 place de la
Madeleine,
75.000
Paris.
tel.
01.42.68.02.01
2. t/m 26.02.2012
Et
Lutèce
devint
Paris…
Métamorphoses d’ une cité au IVe
siècle
Crypte archéologique du parvis NotreDame, 75.004 Paris. tel. 01.55.42.50.10
RENNES
t/m 30.04.2012
Soyons
fouilles.
Découvertes
archéologiques en Bretagne
Musée de Bretagne, 46 boulevard
Magenta,
35.000
Rennes.
tel.
02.23.40.66.70
ROM
t/m 30.06.2012
Terres gallo-romaines
Musée de Rauranum, 1 place de l‟ Église,
79.120. Rom. tel. 05.49.27.26.98
ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN
t/m november 2012
Bornéo, la mémoire des grottes
Grotte de Rouffignac , 24.580 RouffignacSaint-Cernin. Tel. 05.53.05.41.71
SAINT-FLOUR
t/m 25.02.2012
Quand les hommes construisaient des
dolmens
Musée de la Haute-Auvergne, 1 place d‟
Armes,
15.100
Saint-Flour.
tel.
04.71.60.22.32
SAINT-PAUL-TROIS¨- CHÂTEAUX
t/m 25.05.2013
Rites et cultes en Tricastin
Musée d‟ archéologie tricastine, place
Castellane, 26.130 Saint-Paul-Trois –
Châteaux.
tel. 04.75.96.92.48
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Reconstructie van een graf op de tentoonstelling
"Celtes et Gaulois, deux chemins vers l'au-delà"

SOISSONS
t/m 15.04.2012
Celtes et Gaulois, deux chemins vers
l’au-delà
Site de l‟abbaye Saint-Jean-des-Vignes,
rue Saint Jean 02.200 Soissons. tel.
03.23.53.42.40
SOLUTRÉ-POUILLY
t/m 25.03.2012
La Préhistoire expliquée aux enfants
Musée départemental de Préhistoire,
71.960 Solutré-Pouilly. tel. 03.85.35.85.24
TENDE
t/m 31.03.2012
Les merveilles du mont Bego
Musée des Merveilles, avenue du 16
septembre 1947, 06.430 Tende. tel.
04.93.04.32.50
TOULON
t/m 18.03.2012
L’amphithéâtre de Fréjus et les
monuments de spectacle en Gaule du
Sud.
Centre archéologique du Var, 14
boulevard de Bazeilles, 83.000 Toulon. tel.
04.22.42.02.01
TOULOUSE
t/m 18.03.2012
L’image et le pouvoir. Le siècle des
Antonins
Musée Saint-Raymond, musée des
Antiques de Toulouse, 1 ter place SaintSernin,
31.000 Toulouse. tel. 05.61.22.31.44
VENDEUIL-CAPLY
t/m 30.04.2012
Mémoire d’ une terre. Six siècles de
découvertes autour de Vendeuil-Caply.

Musée archéologique de l‟ Oise, Les
Marmousets,
60120
Vendeuil-Caply.
tel.03.64.58.80.00

Duitsland

Sous nos pieds. L’archéologie au
Luxembourg de 1995 à 2010
Musée national d‟ Histoire et d‟Art, Marché
aux Poissons, 2345 Luxembourg.
tel. (352) 47.93.30.208

KEULEN
t/m 26.02.2012
Glanz und Grösz des Mittelalters
Eine glanzvolle Reise in die grosse Kölner
Kunst des Mittelalters.
Museum Schnütgen, Câcilienstrasse 2933
MANNHEIM
t/m 29.04.2012
Culte des crânes, Têtes et crânes dans
l’histoire culturelle des hommes
Reiss-Engelhorn-Museen,
Museum
Weltkulturen D, 68159 Mannheim
Tel. (49) 621.293.31.50

Luxemburg
LUXEMBURG
t/m 02.09.2012

Affiche voor de Luxemburgse tentoonstelling
"Sous nos pieds"
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OVERZICHT TIJDSCHRIFTEN
Op de leestafel: Samenstelling Jozef Goderis

ARCHEOLOGIA
nr 495 januari 2012

L’ARCHÉOLOGUE
Archéologie

Bertrand, E. en E. Leroy: Lyon, Nouvelles
données sur la Presqu’île antique, 18-25.

nr 116 oktober-nov. 2011: La domus: la
maison romaine

Broecker, R.: Provence: Le gouffre oublié.
Enquête autour d’ une cavité aménagée,
26-35.

nr 117 dec. 2011- jan. 2012: Temples
romains restitués.

Steimer-Herbet, T.: Indonésie: Sumba,
L’île des mégalithes modernes, 36-45.
Charloux, G.: Arabie: Dûmat Al-Jandal.
Immémoriale oasis d’ Arabie Saoudite, 4655.
Kuzawa, F.: Îles britanniques: Les Sheelana-Gigs. Une anecdote contre la luxure,
56-64.

La revue de l’

Archéologie Nouvelle Place Larroque
46120 Lacapelle-Marival tel.
06.17.58.61.39

ARCHEOLOGIE
MAGAZINE
GESCHIEDENIS - Cultuur - Exposities –
Reizen

Lallau, E.: Espagne: Grenade: l’enceinte
extérieure de l’ Albaycin, 66-71.

Ikram, S. en C. Rossi: Egypte:
Archeologisch onderzoek in de NoordKharga Oase, 6-11.

DOSSIERS d’ ARCHÉOLOGIE
nr 349 jan.-febr. 2012

Kruyff, L.: Eten bij Vinidarius, (6de eeuw
van onze jaartelling), 12-13.

Châteaux Forts en
fantasmes et réalités.
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France.

Entre

Vermeulen, J.: Scanning Etruscan of het
3D Regolini-galassi reconstruction project.

Onderzoek naar driedimensionale
reconstructies van Etruskische
graftombes, 14-17.

Bedrijfsportret Remha Mampaey, 31.

Special Batavia:

Souffreau, B.: Sandton luxehotel in
historisch Reylof, 36-49.

De Batavia – ondergang van een VOCschip. Het verhaal van een dramatische
schipbreuk, 20-25.
Het verhaal van de Batavia is ongelofelijk
en aandoenlijk. Interview met de historicus
Mike Dash, 26-29.
Schipbreuk: de noodlottige reis van de
Batavia.
Tentoonstelling
illustreert
pakkend verhaal met originele vondsten,
30-34.
Greco, C.: Egypte: In Luxor wijkt erfgoed
voor erfgoed, 36-38.
Lichtenberg, L.: Droomstad Sagalassos
ontwaakt in Tongeren. Tentoonstelling
extra prikkel om oudste stad van België te
(her)ontdekken, 40-43.
Lichtenberg, L.: Grootse Pergamontentoonstelling in Berlijn, 44-45.
Toebosch, T.: Ötzi blijft voor nieuws
zorgen, 45.
Kok, R.: Nederland: Sporen van de
bezetter. Over omgang met daders en hun
erfgoed, 50-55.
Dekeersmaeker, M.: Arabische
voetsporen. Wie schrijft, die blijft, 54-55.

BOUWEN AAN MONUMENTEN
Tijdschrift
voor
monumentenzorg,
restauratie, beheer en behoud van
cultureel erfgoed.
Mortelmans, M.: Rik Vanwalleghem:
Ronde van Vlaanderen is erfgoed, 11-13.
Gielen, H.: Monumentenzorg en
architectuur gaan in Gent hand in hand,
14-17.

Starckx, S.: Kloosterkerk Gentse
Augustijnen nu ook binnen opgeknapt, 3334.

Souffreau, B.: Bedrijfsportret Nordex, 5051.
Souffreau, B.: Oude vismijn in oude glorie
hersteld, 52-55.
Bedrijfsportret ASVD Darcis, 56-57.
Cuypers, D.: St.-Annakerk in Aldeneik:
Meer dan een plek voor erediensten, 5861.
Journaal, 62-63.
Naudts, K.: De Notelaer, neoclasscistisch
pareltje aan de Schelde, 64-65.
Vanden Heed, M.: Hoevebouw de
Ghellinck stijlvolle culturele
ontmoetingsplaats, 66-69.
Bedrijfsportret Façabelle, 70-71.
Janssens,T.: Belle Epoque herleeft in
taverne Greenwich, 72-75.
Mortelman, K.: O.L.V. waakt over Turnhout
… en omgekeerd, 76-77.
Gielen, H.: Patrimonium K.U.Leuven in
goede handen, 78-81.
Flamey, P. en M. Valkeniers: Einde
collectieve stedenbouwkundige
vergunning in zicht?, 84-85.
Mortelmans, K.: Antwerpen-Centraal
overleefde vele oorlogen, 86-89.
VCB: Vlaams erfgoedbeleid op kantelpunt,
90-91.

DE MUNTKLAPPER
nr 73 januari-februari-maart 2012
Pasmans, P.: De Brian Blaine Reynoldspenning,1-6.

Gielen, H.: Bijloke en Stam Gent terecht
bekroond met Vlaamse Monumentenprijs:
18-19.
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FORUM-CONTACT 70
Driemaandelijks jaargang
november-december 2011

Veiling voor de leden nr 190, 21-24.
18

oktober-

Coolsaet, B.: Voorwoord, 3-4.
Een nieuwe organisatie voor erfgoed, 5-8.
Bryssinckx, C.: Erfgoed en
kansengroepen: aan de slag! Statuten,
instrumenten, methodieken en projecten,
9-14.
Monument en cultureel ondernemerschap,
15-18.
Capenberghs, J., en D. Sturtewagen,
Waerbeke, een erfgoedgemeenschap
rond stilte, rust en ruimte,19-25.

OPENBAAR KUNSTBEZIT
VLAANDEREN
Kunst- en erfgoedtijdschrift 49ste jaargang
okt-nov. 2011 nr 5: Themanummer
Sagalassos:
Sagalassos Droomstad in de bergen, 225.
De som en de delen. Een interdisciplinair
onderzoek, 26-35.
Het Gallo-Romeins Museum, 36-39.
Praktische informatie, 40.

Annelies, O. en J. Van Impe:
Collectievorming, universiteiten en
documentair erfgoed, 26-27.
Deschepper, E.:
Reclamemuurschilderingen: bedreigde
getuigen van een vergeten verleden, 2831.
Vrijwilligers in beeld?! – Nieuwe leden –
Nieuwe publicaties, 32-39.

dec.2011-jan 2012 nr 6: Themanummer
Erfgoed rond en om het water:
Strandvisserij, 2-15.
Naer Iseland, naer Iseland, naer Iseland
toe, 16-25.
De binnenvaart in Vlaanderen, 26-39.
Praktisch, 40.

IN DE STEIGERS
18de jaargang 2011 nr 3
Cornilly, J.: Tiegemberg, devotie en
kunstenaars, 71-79.
Vannieuwenhuyse, J.: Twee
architectuurarchieven in het Provinciaal
Archief West-Vlaanderen ontsloten, 80-84.

PIJPELOGISCHE KRING NEDERLAND
Kwartaalblad voor de pijpenverzamelaar
en onderzoeker
www.tabakspijp.nl info@tabakspijp.nl
jaargang 34, nr 135, januari 2012
Bestuursmededelingen, 2457.

Cornilly, J.: De Sint-Amelbergakerk in
Bossuit, 85-89.

Van der Lingen, B.: Verslag van de PKNdag 2011 in Valkenswaard, 2458-2459.

Boekenplank, 90-91.

Van Mierlo, H.: De sigarenfabricage in
Valkenswaard, 2460-2463.

NUMISMATICA BRUGGE EN HET VRIJE
Maandblad voor Numismatiek 22ste
jaargang nr 1 januari 2012

Tymstra, F.: Doorroker “de Jantjes”
gevonden, 2463.

Schutyser, E.: Woord van de voorzitter, 15.
Overzicht numismatische bijdragen 21
gaargang 2011, 6.

ste

Sferrazza, A.: De Amerikaanse denarius,
9-18.
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Smiesing, P.: Jan Nieuwveld en de
fruitben, 2464-2467.
Engelen, J.: Firma Gubbels Roermond,
2468-2473.
Van der Lingen, B.: Het Oost-Indisch
rookgerei van VOC-dienaar Joan van
Hoorn (1653-1711) en een Hollandse
kleipijp met zijn portret, 2474-2480.

Faas, K.: Van Hoorn tot Hoorne, 24812483.

Hoornaert, G.: De Roeselaarse “Rosière”maagden van Napoleon, 219-223.

Kwint, J.: Impressie van de 27e AIP
conferentie in Novi Sad, 2484-2486.

Hoornaert, G.: Stempelafdrukken en
droogzegels uit Roeselaarse documenten,
224.

Stam, R.: Aanvulling op Sequah pijpen,
2486.

ROLLARIUS
Bulletin van het Koninklijk Geschied-en
Oudheidkundig
Genootschap
van
Roeselare
en
Ommeland
vzw.
Tweemaandelijks, jaargang 40 nr 6, nov.dec.2011
Hoornaert, G.: “Sportvereniging
Roeselare” organiseert haar eerste
atletiekfeesten 1910, 1911 en vliegweek
1911, 202-209.
Vanneste, S.: Het eerste bestuur van
Sport-vereniging Roeselare (S.V.) 1910,
210-211.
Hoornaert, G.: Mengelmaren over
Roeselaarse textielactiviteiten onder de
Franse annexatie (1678-1713), 212-215
Crombez, K.: Numismatiek, Roeselaarse
medailles en gedenkpenningen, 216-218.

Hoornaert, G.: Roeselaarse zendelingen,
aanvullingen, 225.
Goderis, J.: Aardewerk gevonden op de
site Prins Albertstraat te Roeselare deel 2,
226-236.

De Roeselaarse Gidsenkring (Mandeldal)
en het Geschiedkundig Genootschap
K.G.O.G.R.O. wensen in de toekomst nog
intenser samen te werken om het heemen erfgoedgebeuren in het Roeselaarse
nog beter te ondersteunen. In het verleden
werden reeds geregeld activiteiten samen
georganiseerd. Men opteert om deze
samenwerking optimaal op te drijven en
de werkkrachten te bundelen.
Vanaf dit werkjaar 2012 wordt er gestart
met een gemeenschappelijk tijdschrift
onder de titel: Erfgoed Roeselare.
Het eerste nummer van dit nieuwe
tijdschrift verschijnt in het voorjaar van
2012.
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BOEKBESPREKING

De Romeinen in West-Vlaanderen

tot de verbeelding spreekt. Het vormt een
aanblik op het landschap vóór de komst
van de Romeinen tot in de post Romeinse tijd.
Samenstelling: Jean Luc Meulemeester
Auteurs:
Wim De Clercq, Suzanne De Cock, Ine
Demerre, Philippe Despriet, Wouter
Dhaeze, Anton Ervynck, Jozef Goderis,
Gudrun Hensen, Yann Hollevoet, Brigitte
Meijns, Jean-Luc Meulemeester, Frank
Mostaert, Robert Nouwen, Marnix Pieters,
Vince Van Thienen, Sofie Vanhoutte,
Peter Velle,
Arne Verbrugge, Inge
Zeebroek.
Deze publicatie is verkrijgbaar bij de WestVlaamse Gidsenkring, Leopoldlaan 179,
8430
Middelkerke.
etiennepittelion@telenet.be 059/30.17.33

Dit jaarboek 2011 van de West-Vlaamse
Gidsenkring biedt een inzicht en synthese
op de meest recente ontdekkingen en
bevindingen
over
de
Romeinse
aanwezigheid in onze provincie. Hiervoor
zorgt het uitgelezen gezelschap van
auteurs, specialisten ter zake die zelf
onderzoek verrichtten in de onderwerpen
van de door hen verzorgde bijdrages.
Het is dan ook de verdienste van de
initiatiefnemer, de gidsenkring, en de
auteurs dat er met deze publicatie
bijgedragen wordt aan een beter begrip
van het totaalbeeld van dit boeiend
tijdperk in de geschiedenis van WestVlaanderen, dat voor velen tot op vandaag
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€19 (+ €3 verzending binnenland
verzending buitenland)

+ €6

Jozef Goderis
Op
het
raakvlak
van
twee
Landschappen,
de
vroegste
geschiedenis van Brugge
Geïnteresseerden
in
de
vroegste
geschiedenis van Brugge en omstreken
kunnen zich verdiepen in dit boek. Deze
publicatie
is
een
bundeling
van
archeologische gegevens , info over
natuurwetenschappen
en
historische
items.

Brugge en is tevens de aanzet voor verder
onderzoek. Uiteraard blijven vele vragen
onbeantwoord en het is dan ook
aanneembaar dat wetenschappers het
onder elkaar niet altijd direct eens zijn. Het
zoeken naar de echte historische
waarheid
en
vaak
controversiële
meningen van specialisten maken het voor
de lezer daardoor echt boeiend.
Auteurs: Bieke Hillewaert, Yann Hollevoet
en Marc Ryckaert
Uitgave: Uitgeverij Van de Wiele 176 blz.
€30 (exclusief €5,90 verzendingskosten)
Info@raakvlak.be
Jozef Goderis

Dit boek zet de kroon op vele jaren
gestructureerd
en
nauwgezet
archeologisch onderzoek in de regio
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KORTE BERICHTEN

Davidsfonds Universiteit vrije tijd in
West Vlaanderen
Cursussen voorjaar 2012

Woe, 7, 14, 21, en 28 maart van 14-16u

Romeinendag
1. Kortrijk
Rome, Ontstaan, bloei en ondergang van
een wereldrijk
Prof. Leon Mooren. (K.U.Leuven)
Kortrijk, KULAK, blok B (E.Sabbelaan, 53)
Vr. 10 en 17 febr. en 2, 9 en 16 maart van
14-16u

2. Roeselare
Over Aphrodite, Orpheus en Dionysos
Prof. Freddy Decreus (U.Gent)
Roeselare, CC De Spil (H. Spilleboutdreef
1)
Do., 1, 8, 15, 22 en 29 maart van 14-16u

3. Tielt
De Exodus ontrafeld
Marleen Reynders, lic. in egyptologie en
musicologie
Tielt, Hotel Shamrock (Euromarktlaan 24)
Vr. 2, 9, 16 en 23 maart van 13.30-16u
4. Torhout
De geschiedenis van de geneeskunde
Prof. Paul Broos (KU. Leuven)
Torhout, CC De Brouckere (Aartrijkestraat
6)
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Zaterdag 5 mei 2012
Provinciaal Gallo-Romeins Museum
Tongeren
Ontmoetingsforum voor Romeinse
archeologie
Info: Prof. Marc Lodewijckx,
Onderzoekseenheid Archeologie
K.U.Leuven,
Blijde-Inkomststraat 21, bus 3313, 3000
Leuven.
Info: Marc.Lodewijckx@arts.kuleuven.be

Archeologie van de Metaaltijden
20ste réunie
vrijdag 24 en zaterdag 25 februari 2012
In Namen - Moulin de Beez
Info: jean.bourgeois@ugent.be

JAARVERSLAG V.O.B.O.W. EN WAR 2011
Samenstelling: Jozef Goderis en Hendrik Hameeuw
1. Administratief verslag
1.1. Samenstelling van de Raad van Bestuur in 2011
DE COCK, Suzanne
DE MEYERE, Frederik
ELOY, Jozef
GODERIS, Jozef
HAMEEUW, Hendrik
RAMBOER, Christine
VANACKERE, Jos
VAN DOORSELAER, André

conservator Reg. Arch. Museum Scheldevallei
bestuurslid
bestuurslid
voorzitter, secretaris en co-organisator excursies
bestuurslid, verantwoordelijke website
bestuurslid & public relations
penningmeester, co-organisator excursies
ere-voorzitter

1.2. Algemene vergadering
De algemene vergadering 2011 greep plaats op woensdag 16 maart 2011 in het stadhuis
van Roeselare om 19u.
De verslagen 2010: Administratief, Financieel en Werking werden voorgesteld goedgekeurd.
1.3. Vergaderingen van de Raad van Bestuur
Maandelijks vergadert de Raad van Bestuur in het stadhuis van Roeselare op woensdag om
19u.
19 januari 2011
16 februari 2011
16 maart 2011 + AV
27 april 2011
18 mei 2011
22 juni 2011

20 juli 2011
21 september 2011
19 oktober 2011
16 november 2011
12 december 2011 in Avelgem
(regionaal Arch. Mus. Scheldevallei)

Aansluitend op de vergadering van de Raad van Bestuur greep na afloop telkens een
administratieve /financiële commissie plaats. (J.Goderis en J. Vanackere)
Technische commissies namen meestal plaats in het Regionaal Archeologisch Museum van
de Scheldevallei, Avelgem-Waarmaarde.
2. Activiteitenverslag V.O.B.o.W –WAR
2.1. Opgravingen
2.1.1. Roeselare – Oekene
Dit project werd opgevolgd door bestuursleden Jozef Goderis en Hendrik Hameeuw:
De vergunning 2010 voor het uitvoeren van de archeologische prospectie met ingreep in de
bodem te Oekene (Roeselare- Kleigroeve Dumoulin-Brics) werd op 18 januari 2011verlengd
en terug toegekend aan Jozef Goderis door de Vlaamse Overheid, Ruimte en Erfgoed
(Kabinet Minister Bourgeois).
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Leden van de Werkgroep Archeologie Roeselare (WAR) en van de Vereniging voor
Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen (V.O.B.o.W.) hebben vanaf 4 mei
2011 gedurende 7 werkdagen het onderzoek van 2010 verder gezet.
Veldmedewerkers in 2011: Geert Andries, Johan Buyse, Evy Cuypers, Koen Deforce, Jozef
Goderis, Hendrik Hameeuw,Willem Hantson, Christ Naert en Roland Swaenepoel.
Wetenschappelijk onderzoek: Prof. Ph. Van Peer, Dr. V. Linseele en Dr. E. Marinova van de
KU Leuven; Prof. Em. A. Gauthier (UGent), Bjorn De Wilde, Hendrik Demiddele.
Verslagen van het onderzoek te Oekene met de eerste preliminaire resultaten verschenen in
West-Vlaamse Archeokrant (WAK) 72 en West-Vlaamse Archeologica (WA) 24, p. 39-59.
Op 26 november 2011 werden de werkzaamheden te Oekene afgesloten met het uitzeven
(met water) van twee kolomen uit profiel IV. Hiervoor konden de V.O.B.o.W.-WAR
werkkrachten rekenen op medewerkers van TERF, VIOE, HONA en ANTEA.

Afsluitende werken op 26/11/2011 op de site Oekene: Uitzeven met water van twee kolomen uit
profiel IV (foto's: H. Hameeuw en J. Goderis).

2.2. Prospectie en archeologische waarnemingen
Door Jozef Goderis werden op 6, 11 en 21 maart veldprospecties ondernomen op de
Zilverberg, Bergmolens. Silexartefacten en aardewerkfragmenten werden ingezameld.
Te Beveren werd door V.O.B.o.W.-lid Christ Naert en gezin op een terrein waar kraanwerken
doorgaan sporen van potscherven waargenomen. Na prospectie leiden deze tot een
noodopgraving. Verslag van dit onderzoek is te lezen in West-Vlaamse Archeokrant (WAK)
72 en West-Vlaamse Archeologica (WA) 24, p. 36-37.

2.3. Wetenschappelijk onderzoek op materiaal van site Oekene
- Lithische artefacten werden nagekeken door prof. Ph Van Peer en Marc Soenen.
- Een benen artefact werd in maart 2011 onderzocht door het Koninklijk Instituut voor
het Kunstpatrimonium (KIK), doch het stukje been bevat onvoldoende collageen, wat
een datering via deze weg onmogelijk maakt.
- Een boomstam uit profiel III werd onderzocht door K. Deforce (VIOE) en E.
Marinova (KU Leuven) en geïdentificeerd als eik. Daar eik niet voorkomt gedurende
een glaciaal klimaat, is deze boomstam afkomstig uit ofwel het meest recente
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interglaciaal (Holoceen, vanaf 11.500 jaar geleden) ofwel uit het interglaciaal ervoor
(Eem, ca. 130.000-110.000 jaar geleden). De aanwezigheid van deze boomstam is
vermoedelijk het gevolg van fluviale processen.
- Uit profiel II en IV werden in mei 2011 enkele stalen genomen ter datering met de
14
C methode. De twee lagen met goed bewaarde vegetatie erin, worden gedateerd
door het KIK als iets ouder dan ca. 40.000 jaar BP (before present). De monsters
bevinden zich op de rand van het meetbare met de radiokoolstofmethode. De stalen
kunnen dus nog ouder zijn.
Op basis van deze gegevens werden de eerste preliminaire resultaten wetenschappelijk
onderbouwd, zie West-Vlaamse Archeokrant (WAK) 72 en West-Vlaamse Archeologica (WA)
24, p. 40-49.

2.4. Gepubliceerde resultaten van onderzoek in 2011
West-Vlaamse Archeokrant 72 & West-Vlaamse Archeologica 24:
Goderis, J.: Beveren-Roeselare archeologisch bekeken, 10-19.
Naert, Ch.: Fossiele vorstwiggen uit de laatste ijstijd te Beveren-Roeselare, 20-22.
Demiddele H.: Archeo-Ecologisch onderzoek van een Karolingische waterput
gevonden bij de aanleg van de nieuwe ring ten noorden van Roeselare, 23-35
Goderis, J. en Ch. Nart: Belangrijke Romeinse vondst in Beveren-Roeselare, 36-37.
Goderis, J. en H. Hameeuw: Roeselare-Oekene: Archeologisch onderzoek op
vondsten uit het Paleolithicum, 40-49.
De Wilde, B.: Pleistocene zoogdieren uit de kleigroeve van Oekene, 50-56.
Naert, Ch.: Kryoturbaties uit de laatste ijstijd te Oekene, 57-59.
Hameeuw, H.: Digitalisering van het archeologisch roerend erfgoed met behulp van
2D+ en 3D technologieën - een casestudie met het archeologisch erfgoed uit
Roeselare, 60-68.
West-Vlaamse Archeokrant 2011:
Nr 69, februari
Goderis, J.: Nieuwe presentatie in de dienst cultuur te Roeselare, 5-7.
Goderis, J.: Keramisch raadsel na 23 jaar groten deels opgelost, 12-15
nr 70, mei
Goderis, J.: Watertanden in de prehistorie, 94-96.
Goderis, J.: Oudste aardewerk ooit in Roeselare gevonden, 97-100.
Goderis, J.: Roeselare aan tafel in de Romeinse tijd, 101-105.
Goderis, J.: Prominenten aan de Roeselaarse middeleeuwse tafel, 106-108.
Goderis, J.: Eetcultuur in de middeleeuwen, 109-110.
Demiddele, H.: De smaak en voedingsgewoonten vanaf de middeleeuwen, 111-113.
Goderis, J.: Roeselare aan tafel in de 20ste eeuw, 114-118.
Rollarius 40:
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nr 1 jan-febr 2011
Goderis, J.: Keramisch raadsel van de Zilverberg-Bergmolens na 23 jaar grotendeels
opgelost, 21-23.
nr 2 maart-april 2011
Goderis, J.: Tentoonstelling Zilverberg-Bergmolens, 59-60.
nr 3 mei-juni 2011
Goderis, J.: Tentoonstelling: Watertanden van 2000 v. tot 2000 na Chr., 79-80.
Goderis, J.: Aardewerk gevonden op de site Prins Albertstraat (deel 1), 94-103.
nr 6 nov.-dec 2011
Goderis, J.: Aardewerk gevonden op de site Prins Albertstraat te Roeselare deel 2,
226-236.
Andere:
Goderis, J. 2011: Een Gallo-Romeinse dakpannenoven uniek in West-Vlaanderen, in
J. L. Meulemeester (red.) De Romeinen in West-Vlaanderen (Jaarboek van de WestVlaamse Gidsenkring 2011), Beernem, 93-95.
De Cock, S., 2011: Het onderzoek van de Romeinse villa‟s in West-Vlaanderen en in
het bijzonder de villa van Tiegem (Anzegem), in J. L. Meulemeester (red.) De
Romeinen in West-Vlaanderen (Jaarboek van de West-Vlaamse Gidsenkring 2011),
Beernem, 90-92
De Cock, S., 2011: Kerkhove (gemeente Avelgem) ), in J. L. Meulemeester (red.) De
Romeinen in West-Vlaanderen (Jaarboek van de West-Vlaamse Gidsenkring 2011),
Beernem, 61-65.

2.5. Digitalisering Archeologische collectie Roeselare (3D)
In de zomer van 2011 werd i.s.m. de KU Leuven een selectie van archeologische
voorwerpen opgegraven te Roeselare en in bezit van de V.O.B.o.W. gedigitaliseerd met een
nieuw ontwikkelde techniek van de Leuvense universiteit. Een vijftigtal objecten werden er
ingescand met de PLD apparatuur, waarna de virtuele objecten op verschillende manieren
gevisualiseerd kunnen worden; zowel in 2D voor publicaties als in 3D voor
computeranimaties.
Alle opnames werden in het najaar van 2011 gepubliceerd op de website www.vobow.be en
kunnen er met de nodige gratis aangeboden software vrij door geïnteresseerden
geconsulteerd en gedownload worden. Op deze manier stapt de V.O.B.o.W. mee in het
concept om haar archeologische collectie systematisch en met de meest recent ontwikkelde
technologieën te ontsluiten.
De resultaten van deze inspanningen werden beschreven in West-Vlaamse Archeokrant
(WAK) 72 en West-Vlaamse Archeologica (WA) 24, p. 60-68.
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Twee posters met als functie een introductie te geven op dit project met enkele
eerste resultaten maakten deel uit van de tentoonstelling "Watertanden van 2000
vóór tot 2000 na Chr." (zie 2.5.6)

2.6. Educatieve en coördinerende taken

2.6.1. Medewerking werd verleend aan:

Vraagstelling betreffende archeologie in de regio Roeselare en Kerkhove
Hermine Pommé, Roeselare., 3de jaar latijn, Kon. Atheneum Roeselare. Vraag naar de
methodiek van opgraven in de Gallo-Romeinse nederzetting aan de Haven te Roeselare en
wat info over de vondsten zelf. Het antwoord van Jozef Goderis verscheen in WAK nr 69 van
februari 2011, p.51.
Binnen de werking van de WAR in 2011 werden door Jozef Goderis fiches aangelegd van
vondstmeldingen in Dadizele, en verschillende locaties in Roeselare.
Clara Thijs, Haaltert, Maasterstudente UGent, schrijft masterproef over Romeinse houten
gebruiksvoorwerpen in Vlaanderen bij prof. dr. Wim De Clercq. Voor Roeselare werd een
eikenhouten spil uit de boomstamwaterput , Roeselare Haven, voorgesteld. In het museum
van Avelgem in het Regionaal Archelogisch Museum van Waarmaarde werden een drie-tal
houten voorwerpen door S. De Cock ter studie aan Clara Thijs voorgelegd.
Buren bij kunstenaars zondag 16 oktober 2011
Voor de zesde maal namen Jozef Goderis en Maria Pype en de Werkgroep Archeologie
Roeselare deel aan “Buren bij kunstenaars”, organisatie Provincie West-Vlaanderen. Op
deze nazomerdag telden we 54 bezoekers waaronder de groep van “Hona et natura” o.l.v.
archeoloog Willem Hantson (TERF). Ook een aantal jongeren van Grabbelpas kwamen met
hun ouders hun gebakken kleiwerkjes ophalen, voordien vervaardigd tijdens de
zomercampagne op 18 en 19 juli 2011.
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Buren bij Kunstenaars: Initiatie in experimentele archeologie (foto's M. Pype).

2.6.2 West-Vlaamse Archaeologica
In 2011 verscheen het V.O.B.o.W.-WAR jaarboek nr 24 in co-editie met WAK 72.
Thema: Recente Archeologie in Beveren (Roeselare) en Oekene.
2.6.3 West-Vlaamse Archeokrant
Met de materiële steun van het Stadsbestuur Roeselare werden door Jozef Goderis vier
nummers afgeleverd van de jaargang 19. Vaste rubrieken van de West-Vlaamse
Archeokrant zijn: WAR en V.O.B.o.W. activiteiten, rapporten van uitstappen, archeo-tentoon,
korte berichten, overzicht tijdschriften, archeo-knipsels en archeo-travel (Eindredactie: Jozef
Goderis). Medewerkers: (met tekst en foto‟s) Johan Buyse, Ferdy Callewaert, Hendrik
Demiddele, Bjorn Dewilde, Jozef Eloy, Piet Flipts, Jozef Goderis, Grabbelpas Roeselare,
Hendrik Hameeuw, Ruben Lust, Christ Naert, Maria Pype, Hermine Pommé, Christine
Ramboer, Roland Swaenepoel en Jos Vanackere.
De verzending gebeurde in 2011 door Jozef Goderis van uit Roeselare, p.a. Bergeikenstraat
48, 8800 Roeselare.

Voorpagina's van de 4 West-Vlaamse Archeokranten uit 2011 in combinatie met WestVlaamse Archeologica 24.

2.6.4. V.O.B.o.W.-WAR excursies 2011
zondag 20 maart 2011: Daguitstap nr 54 naar het Jubelparkmuseum
- 15 deelnemers

42

- Voorbereiding: Jos Vanackere en Jozef Goderis
- Begeleiding: Jos Vanackere en Jozef Goderis
- Voormiddag: bezoek aan de tentoonstelling Etrusken
- Namiddag: bezoek aan de tentoonstelling: Tussen hemel en hel. Sterven in de
middeleeuwen 600-1600.
- Verslag van de uitstap: Goderis, J.: 54ste V.O.B.o.W. excursie : Etrusken & Tussen
hemel en hel, sterven in de middeleeuwen, WAK 70 mei 2011, 64-65.
zaterdag 9 april 2011: Daguitstap (autobus) naar de Staats-Spaanse linies
- 18 deelnemers
- Voorbereiding : Mathieu de Meyer (conservator museum Raversijde)
- Voormiddag: bezoek aan de Damse stadswallen en wandeling in het Fort van
Beieren.
- Namiddag: vertrek naar Aardenburg, de Olieschans en bezoek aan IJzendijke met
museum met gelegenheidstentoonstelling: in de voetsporen van Napoleon, daarna
geleide wandeling in het centrum van IJzendijke.
- Verslag van de uitstap: Goderis, J.: V.O.B.o.W.-WAR excursie naar de StaatsSpaanse linies op 9 april 2011, WAK 70 mei 2011, 77-83.

Links: Prins Maurits op de markt van IJzendijke, Rechts: Excursie naar de Westhoek
29.10.11., onze gids Ivan Wussen in het Merghelynck Museum te Ieper (foto's J. Goderis).

zaterdag 29 oktober 2011 Daguitstap (autobus) naar de Westhoek en de Moeren
- 15 deelnemers
- Voorbereiding: Frederik Demeyere
- Begeleiding: Jos Vanackere en Jozef Goderis
- Voormiddag: bezoek aan het Merghelynck museum en stadwandeling door Ieper.
- Middagmaal in de kaasboerderij De Moerenaar.
- Namiddag: rondrit in het Moerengebied.
- Verslag van de uitstap: Vanackere, J.: Herfstexcursie in de Westhoek, WAK 73
februari 2012, 7-12.
2.6.6. Tentoonstellingen
1. In de Dienst Cultuur van de stad Roeselare, Zuidstraat 3
Vondsten van de Zilverberg- Bergmolens: Oudste nederzetting ooit in
Roeselare gevonden.
- V.O.B.o.W.-WAR opgravingen 2002-2006
- Deze tentoonstelling was tijdens de kantooruren het hele jaar door toegankelijk tot
31 december 2011.
- Aankondiging: in WAK 69 februari 2011, p.5-6 en Rollarius maart-april 2011, p.59
60.
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2. In de Galerie Alfons Blomme, Ooststraat 84
Watertanden van 2000 vóór tot 2000 na Chr.
- In het kader van “Roeselare aan tafel”.
- Deze tentoonstelling liep van 4 t/m 11 juni 2011
- Aankondiging en voorstelling van de tentoonstelling in WAK nr 70 mei 2011, p.92118. en Rollarius mei-juni 2011, p.79-80.
- Verslag van de opening van de tentoonstelling: Hameeuw, H. en J. Vanackere:
WAK 71 augustus 2011, 125-127.
2.6.7. Geleide bezoeken
Rondleidingen door Jozef Goderis in hier boven vermelde tentoonstellingen en site:
1. zondag 22 mei 2011
Gidsbeurt op de Zilverberg ter gelegenheid van de opening van het speelbos.
WAK 71 aug. 2011, p.166-167.
2

zaterdag 4 juni 2011
Rondleiding in de tentoonstelling: Watertanden voor V.O.B.o.W. leden.

3. maandag 6 juni 2011
Rondleiding in de tentoonstelling: Watertanden voor K.GOGRO leden.
4. maandag en dinsdag 18 en 19 juli 2011:
Vondsten Zilverberg: geleid bezoek voor Grabbelpas in de Dienst Cultuur
WAK 71 aug. 2011, p.168-169.
2.6.8. Initiatie archeologie
Op vraag van Daphné Debels, Jeugddienstmedewerker Grabbelpas, Stedelijk
Jeugdcentrum DieZie, werd opnieuw aangeknoopt bij een vroegere traditie waarbij
jongeren konden deelnemen aan initiatie archeologie. Confert supra: rondleiding nr 4
en daarna verwerking van de waarnemingen. WAK 71 aug. 2011, p. 168-169.
2.6.9. Media-belangstelling
Persberichten over de vondsten in Oekene
Het Nieuwsblad 5 mei p.25 en 6 mei 2011, p.26.
Het Laatste Nieuws 6 mei p.19 en 10 juni 2011, p.18.
De Weekbode 6 mei p.25 en 27 mei 2011, p.36.
De Streekkrant 1 juni 2011
Passe-Partout nr 22 1 juni 2011
Magazine Passe uit juni 2011, p.25.
In de audio-visuele pers: FOCUS-WTV 5 mei 2011 en radio VRT West-Vl.
Websites: www.vobow.be www.erfgoedcelterf.be
www.archeonet.be (o.m. 10 mei 2011)
Persberichten over de vondst van de kruikamfoor in Beveren
Het Laatste Nieuws 18 oktober 2011, p.19.
Het Nieuwsblad 19 oktober 2011, p.26.
De Weekbode 21 oktober 2011, p.23.
www.archeonet.be 21 oktober 2011.
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V.O.B.O.W.-EXCURSIE: “CITY OF DREAMS” - DE SAGALASSOSTENTOONSTELLING TE TONGEREN
Op zondag 18 maart 2012 organiseert de V.O.B.o.W. een dag-excursie naar de Sagalassostentoonstelling in Tongeren: City of Dreams
Met de tentoonstelling over Sagalassos in het Provinciaal Gallo-Romeins Museum te
Tongeren komt het materiaal van één van de meest bestudeerde en intens opgegraven
archeologische sites uit het Mediterrane gebied naar België. Het is tevens een site dat in
Vlaanderen grote bekendheid geniet. De Leuvense Universiteit met de profesoren Ridder
Marc Waelkens en Jeroen Poblome staan er sinds vele jaren aan het hoofd van een
uitgebreid interdisciplinair team van wetenschappers uit binnen- en buitenland en slagen er
in stap voor stap de kennis over deze stad en regio op te schuiven richting het onbekende,
door ondermeer te experimenteren met de nieuwste mogelijkheden van recent ontwikkelde
wetenschappelijke methodes.
Na elke zomercampagne van de
Leuvense archeologen berichten
krantenartikels,
tijdschriften
en
boeken over de resultaten van het
afgelopen onderzoek. Daarnaast
hebben velen reeds de gelegenheid
gehad om lezingen over deze site bij
te wonen of gewoon zelf Sagalassos
in Turkije te gaan bezoeken.

De
rondleiding
doorheen
de
tentoonstelling zal verzorgd worden
door
de
velddirecteur
van
Sagalassos:
professor
Jeroen
Poblome.

Recente algemene publicaties over
Sagalassos:

Marmeren hoofd van de Romeinse keizer Hadrianus,
opgegraven in de Romeinse baden van Sagalassos

Lichtenberg, L. 2011: Droomstad Sagalassos ontwaakt in Tongeren, in Archeologie
Magazine 6, 40-43.
Vandermeulen, B. & D. Veys, 2007: (in) site Sagalassos, Leuven. [Fotoboek]
Vankersschaver, S., 2011: Archeologie is niet voor egotrippers, in Geschiedenis nov. 2011 nr
6, 65-67.
Waelkens, M. & J. Poblome 2011: Sagalassos. Droomstad in de bergen, Gent.
Waelkens, M. 2008: Het kristallen jubileum van twintig jaar opgravingen, Leuven

Wie belangstelling heeft voor deze V.O.B.o.W.-excursie, neemt zo spoedig mogelijk contact
op met Jozef Goderis (051/22.27.20).
Nadere info (vertrekuur, kostprijs enz..) wordt later aan de ingeschrevenen meegedeeld.
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TENTOONSTELLING DOOR V.O.B.O.W-WAR TE ROESELARE: VAN 11.000
JAAR MANDEL TOT 150 JAAR VAART
Nieuwe archeologische tentoonstelling in 2012 in de Dienst Cultuur van Roeselare. De verhalen
van de Mandel en het kanaal van Roeselare naar de Leie zijn van oudsher onafscheidbaar met
elkaar verbonden. Bodemvondsten bewijzen dit.

Wat is er te zien?

illustreren de aanwezigheid van mensen
tijdens de vroege middeleeuwers.

Prehistorie
Moderne tijden
Een selectie van prehistorische vondsten
uit het alluvium van het Mandeldeel,
gelegen nabij de vaart. De oudste
werktuigen in vuursteen, aangetroffen
langs de linker vaartoever dateren uit de
midden-steentijd (mesolithicum ca. 90004500 v. Chr.). Verder verwijzen een
gepolijste bijl en pijlpunten naar de nieuwe
steentijd (neolithicum ca. 4500-2600 v.
Chr.).
Romeinen
Een tweede verhaal ontsluit een selectie
van Gallo - Romeinse vondsten uit de
artisanale nederzetting gelegen tussen de
Kachtemse – Populier – Vierweg- en
Zwaaikomstraat (tweede helft 1ste tot begin
3de eeuw), met vondsten in gebakken
aardewerk, metaal, leder en hout. Vijf
Gallo-Romeinse waterputten en een
dakpannenoven
(uniek
voor
WestVlaanderen) kwamen hier o.m. aan het
licht. Was handel in dakpannen toen reeds
een teken van economische bedrijvigheid
in de regio via vlotten op de Mandel ?
Middeleeuwen
Ondermeer Karolingische potscherven
met rolstempelversiering (9de -10de eeuw)
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Uit de post-middeleeuwse tijden en de
periode sinds de aanleg van de vaart
liggen er vondsten tentoon die opdoken
tijdens baggerwerken uit het kanaal in mei
1980:
aardewerk,
haardtegeltjes,
fragmenten van stelen en figurale
rookpijpen (17de tot begin 20ste eeuw),
munten uit de 18de en 19de eeuw en
schelpen van zoetwatermossels. Deze
schelpdieren
werden
vermoedelijk
geconsumeerd tijdens W.O.I.

Algemene Info
De presentatie in de vier toonkasten vormt
een tijdsband vanaf de prehistorie tot de
moderne tijd.
De nieuwe opstelling is gratis te
bezichtigen tijdens de kantooruren van de
Dienst Cultuur, Zuidstraat 3, Roeselare.
Open ma. 8.30 -12.00u en van 14.00 18.00u, di.-do tot 16.00u, vr. tot 12.00u.
Dus niet toegankelijk tijdens de weekends
en
op
Erfgoed
–
en
Open
Monumentendag.
Info bij Jozef Goderis 051/22.27.20,
www.vobow.be en de Dienst Cultuur
051/26.24.04

Baggervondsten nabij de Schaaphofbrug (mei 1980): steelpan, melkkan en papkom
(aardewerk 19de eeuw)

Sokkel van de Donck-kapel (Kachtemsestraat 18de eeuw)
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ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W.- WAR VOORJAAR 2012

***
t/m 31 december 2012
Tentoonstelling als eerste aanloop op de kanaalviering
Van 11.000 jaar Mandel tot 150 jaar vaart
Dienst Cultuur, Zuidstraat 3, Roeselare.
Toegankelijk tijdens de kantooruren
Lees in dit nr. WAK 73 p.46
***
Van 1 februari t/m eind mei 2012
Tentoonstelling
Als aanloop naar de viering 150 jaar
kanaal Roeselare –Leie
Oude zichten op het kanaal
Stadsarchief, Botermarkt 3, Roeselare.
Open op maandag en woensdag.
***
donderdag 16 februari 2012
Lezing met power-point voorstelling
32 jaar archeologie in Roeselare
Erfgoedhuis 1ste verdieping O.L.Vrouwestraat Kortrijk
Aanvang om 19.00u
Organisatie: Archeologie Zuid West Vlaanderen
Philippe Despriet
arch.sticht.zwvl@belgacom.net
***
zondag 18 maart 2012
V.O.B.o.W. – trein excursie naar Tongeren
Bezoek aan de tentoonstelling
City of dreams: Sagalassos
Lees in dit nr WAK 73 p.45
***
Vergeet niet te kijken op www.vobow.be
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LIDGELDEN

Hernieuwing van het lidgeld of abonnement op de West-Vlaamse
Archeokrant 2012

Wens je verder info over archeologie in Roeselare, West-Vlaanderen en ver daarbuiten?
Schrijf dan dadelijk over op onze V.O.B.o.W rekening BE 22 4669 1679 9147 (BIC
KREDBEBB) met melding ofwel vast lid 2012 of gewoon lid 2012 of abonnee 2012.

€ 26: vast lid
- ontvangt het West-Vlaamse Archeologica jaarboek,
- abonnement op de West-Vlaamse Archeokrant 2012, nrs. 73 t/m 76,
- uitnodiging op de jaarvergadering,
- ontvang de V.O.B.o.W-lidkaart

€21: gewoon lid
- ontvangt het West-Vlaamse Archeologica jaarboek,
- abonnement op de West-Vlaamse Archeokrant 2012, nrs. 73 t/m 76,
- ontvang de V.O.B.o.W-lidkaart

€12: Abonnement WAK
- abonnement op de West-Vlaamse Archeokrant 2012, nrs. 73 t/m 76,

Dank om je stiptheid, zodat we onze publicaties zonder onderbreking of vertraging kunnen
toesturen.
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e-mail: info@bg-verzekeringen.be
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