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VOORWOORD
In dit nummer vragen we vooreerst meer dan enkele minuten leesstilte voor drie mensen, die
ons tot spijt, ontvallen zijn. Hun naaste families en vrienden blijven droevig achter met een
groot gemis.
Vervolgens klommen enkele medewerkers alweer in hun pen met twee bijdragen over
afgelopen activiteiten van de V.O.B.o.W.:
- De ruim-bijgewoonde excursie naar de Tongeren–Sagalassos tentoonstelling (J. Goderis
en H. Hameeuw)
- De lezing in Kortrijk over Roeselaars archeologisch erfgoed, na 32 jaar in powerpoint bijeengebracht. (J. Vanackere)
Verder kunnen we ons verdiepen in het wetenschappelijk artikel van bioloog Hendrik
Demiddele. Een bijdrage die hij net niet klaar kreeg voor ons nr. 72 van november 2011.
Maar blij dat we nu ook ruim inzicht krijgen in de pollenanalyse en studie van houtpreparaten
uit de kleigroeve van Oekene. Eveneens als artikel kan u naar aanleiding van het 150-jarige
kanaal Roeselare-Leie de presenatie doornemen van een 9-tal munten, geprospecteerd of
opgegraven in deze kanaalzone.
Willem Hantson bericht voor het eerst in de Archeokrant over de actuele archeologie in de
TERF-regio.
De vaste rubrieken als Archeo-knipsels, Archeo-tentoon, Overzicht tijdschriften,
Boekbespreking, Korte berichten en de Activiteitenkalender komen uiteraard weer aan de
orde. Het beeldmateriaal hebben we in dit nummer te danken aan acht verschillende
fotografen of organisaties.
Naast de vaste sponsoring danken we speciaal de twee mensen die voor nieuwe sponsoring
zorgden: Mevrouw Monique Joye voor de glaswerken Soliver-Rumbeke en Frederik
Demeyere met CURA: advies- en steunpunt bij erfgoedprojecten.
De lay-out van deze tweede aflevering van de 20ste jaargang werd gerealiseerd door Hendrik
Hameeuw. Hiervoor alweer onze welgemeende dank.
Creatief groepswerk en individuele inbreng zijn geen begrippen die naast elkaar staan, maar
voortdurend op elkaar inwerken.

Jozef Goderis

56

WAK 74 (2012)

IN MEMORIA

Geert Hoornaert (1945-2012)

Op maandag 6 februari jl. overleed Geert
in het palliatief centrum “Het Anker”
omringd door zijn naaste familie. Hij werd
geboren te Roeselare op 10 december
1945.
Na zijn studies werd hij leerkracht en
schooldirecteur van de Spanjeschool, ‟t
Barnumschooltje
en
de
SintAmandsmeisjesschool te Roeselare.

In 2009, getroffen door een slepende
ziekte waaraan hij na drie jaar strijd
uiteindelijk bezweek, gaf hij zijn meeste
functies op: In 2010 nam hij ontslag als
secretaris
van
Heemkunde
WestVlaanderen en begin 2011 als bestuurslid.
Geert evolueerde op het einde van zijn
leven tot een verdraagzaam vrijzinnig
humanist.

In 1984 werd hij bestuurslid en in 2004
voorzitter van het Koninklijk Geschied- en
Oudheidkundig
Genootschap
van
Roeselare en Ommeland. In deze functie
heeft hij met zijn advies en kritische
ingesteldheid,
meermaals
de
archeologische bedrijvigheid van de
Werkgroep
Archeologie
Roeselare
ondersteund en aangemoedigd.
Geert maakte deel uit van diverse
Roeselaarse werkgroepen, o.m. sedert
1979 als natuurgids en sinds 1987 als
stadsgids bij de Gidsenkring Mandeldal.
Naast een tiental boeken publiceerde hij
talrijke bijdragen, doorgaans over de
geschiedenis van Roeselare. Hij was
redacteur-auteur
van
het
tijdschrift
Rollarius. Met zijn onlangs verschenen
boek “De Mandel” gaf hij het startschot
voor de herdenking van 150 jaar Kanaal
Roeselare-Ooigem.
In ruim 20 jaar verzamelde Geert een
uitgebreid
digitaal
bestand
van
verwijzingen naar archeologische en
heemkundige artikels, archiefbestanden
en boeken.
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In die geest en met respect voor zijn eigen
keuze werd van hem op zaterdag 11
februari ll. intiem afscheid genomen in het
funerarium
Werbrouck
aan
de
Bruanestraat, op een boogscheut van zijn
geboorteplaats. Op dit afscheid werd aan
de genodigden een zeeschelp ter hand
gesteld die we piëteitsvol op de kist
hebben neergelegd. Ooit bevatten deze
kokkelschelpen leven van aan zee,
waarnaar hij in de laatste jaren zo graag
met zijn familie naar toe trok. Als het leven
uit deze schelpen is weggenomen blijft
toch nog een duurzame herinnering over.

57

De Raad van Bestuur van de V.O.B.o.W.WAR en de vele lezers van de WAK, die
Geert goed hebben gekend, bieden aan
de achtbare familie, zijn echtgenote MarieRose, zoon Bart en zijn vrouw Cynthia,
dochter Febe en aan de bejaarde moeder
van Geert hun oprechte deelneming aan.
Velen zullen hem erg missen als gids,
historicus en heemkundige.
Jozef Goderis

“Eind april 2009
werd ik dringend
opgenomen in de hartbewakingsdienst
van
het
stedelijk
Hospitaal.
De
'zelfzuchtige' genen in mijn lichaamscellen
– gericht op overleven en reproduceren –
wilden er blijkbaar een eind aan maken.
Was mijn taak hier al volbracht?
Een kunstmatige ingreep riep echter deze
levensbedreigende lichaamsfase een halt
toe door een tijdelijke drastische verlaging
van de stollingsgraad aan bloed op te
leggen, zodat er opnieuw voldoende
zuurstof door mijn lichaam kon stromen.
We konden terug aan de slag.
2010 was het jaar waarin we 65 werden of
de voorheen pensioengerechtigde leeftijd.
De maatschappij oordeelt dat na 65 jaar
een
persoon
blijkbaar
voldoende
gepresteerd heeft voor zijn evenmens en
dat hij voortaan voor zichzelf beter zorgt,
genietende van de maatschappelijke
meeopbouwende zorgmogelijkheden.

Toespraak bij de uitvaart van Geert
Hoornaert (zaterdag 11 februari 2012)
Als oudste bestuurslid nog in leven van
het
Koninklijk
Geschieden
Oudheidkundig
Genootschap
van
Roeselare en Ommeland, samen met
Sebastiaan Vanneste en Eric Loncke,
dachten wij, in afspraak met Marie-Rose,
Bart , echtgenote en zoon van Geert, en
de mensen die deze uitvaartdienst
verzorgen, dat het zou gepast zijn hier een
paar woorden van eerbetoon uit te
spreken t.o.v. Geert.
Maar is het niet eerder aangewezen,
Geert zelf hier in een paar alinea‟s aan het
woord te laten in een nieuwjaarsbrief die
ikzelf en vele anderen in 2010 van hem
mochten ontvangen. Zo schreef Geert:
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Voor mij betekent 2010 concreet het jaar
waarin daadwerkelijk op heel wat gebied
“afgebouwd” werd. Mijn actieve deelname
in het cultureel verenigingsleven zowel op
hoger of lager niveau wordt stopgezet,
daarbij terugkijkend op tal van initiatieven
die we samen met heemkundige en
culturele instanties hebben mogen mee
realiseren.
Met dankbaarheid zien we achterom en
beseffen dat onze inzet rijpe vruchten
heeft afgeworpen. Dankbaar zijn we dan
ook voor het respect en de eer die we in
het verleden mochten ontvangen door de
overhandiging
van
de
stedelijke
cultuurtrofee 1996 en de cultuurprijs 2008
door het cultureel genootschap De
Denker.
Vrijwillige culturele inzet doet men niet met
het oog op het behalen van een culturele
prijs, maar omdat men meent dat hierdoor
een gemeenschap kan gediend worden en
WAK 74 (2012)

op een hoger interessepeil kan gebracht
worden met een betere waardering voor
het eigen erfgoed tot doel.

vrouwen en mannen van het bestuur van
K.GOGRO zeggen we hartelijk dank voor
wat Geert voor ons heeft gepresteerd.

We hopen ons wel verder te kunnen
inzetten voor ons aller Geschiedkundig
Genootschap om via voordrachten en
artikels de leden verder te laten
doordringen in het rijke Roeselaars
verleden.”

Niemand van ons, binnen het bestuur van
het genootschap is in staat te doen wat
Geert voor het rijke Roeselaars verleden
heeft
gerealiseerd.
Het
was
de
uitdrukkelijke wens van Geert, onze
overleden voorzitter, dat ons genootschap,
zij het dan sluimerend, nog wat verder zou
kunnen voortbestaan. Samen met John
Goddeeris was Geert de gangmaker voor
het nieuwe tijdschrift: Erfgoed Roeselare.

Tot hier dan een passus uit de
nieuwjaarsbrief van Geert, van twee jaar
geleden.
Beste naaste familie, Marie-Rose, Bart,
Cynthia en Febe en moeder van Geert
nog in leven, beste vertegenwoordigers
hier van verschillende aanverwante
historische verenigingen: Gidsenkring
Mandeldal en de Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde, vanuit de vriendenkring van
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Dit was dan duidelijk zijn laatste
enthousiasme als gids, heemkundige en
historicus.
Creatief werk is creatief leven. Mocht
Geert zo verder in onze gedachtenis
voortleven in hoofd, hart en handen.
Jozef Goderis
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Veronique Vandekerchove (1965-2012)

Wij vernamen eveneens het afscheid van
mevrouw
Veronique
Vandekerchove,
conservator van het museum M in Leuven.
Zij studeerde in 1987 af aan de Katholieke
Universiteit Leuven als licentiaat in de
oudheidkunde en kunstgeschiedenis, met
een thesis over Celtic Fields in de
Belgische Kempen. Sedert 1992 werkte ze
in het stedelijk museum van Leuven, eerst
als wetenschappelijk medewerker en
archeoloog. In die periode was ze
verantwoordelijk voor de uitbouw van de
nieuwe archeologische afdeling van het
museum en voor het opvolgen van
grondwerken in de stad.
Vanaf 1998 werd Veronique aangesteld
als conservator van het Stedelijk Museum
Vanderkelen-Mertens. Zij begon een
doctoraatsthesis naar het schilderij op
paneel: Passietaferelen van Christus
(Brabant, 1470-1490) uit de stedelijke
museale collectie.Daarnaast publiceerde
zij rapporten van het stadsarcheologisch
onderzoek in Leuven en over de
geschiedenis, context en toekomst van de
stedelijke museumcollectie.
Sedert de heropening in september 2009
van het stedelijk museum, bij deze
gelegenheid omgedoopt tot M Leuven,
was zij als conservator verantwoordelijk
voor de tentoonstellingen van uit de
collecties, tentoonstellingen over oude
kunst en historische exposities, kortom
over de gehele museale verzameling.
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Haar
passie
voor
kunst,
haar
enthousiasme
en
haar
warme
persoonlijkheid motiveerden het gehele
team van het museum M in Leuven.

Veronique (46) overleed veel te jong aan
de
gevolgen
van
een
tragisch
verkeersongeval in Leuven. Zij is
bezweken op dinsdagavond 24 januari
2012 aan de verwondingen die ze opliep
bij
dit
verkeersongeval
op
de
Tiensesteenweg in Leuven. Ze wou met
haar fiets de baan oversteken maar werd
toen gegrepen door een wagen die uit de
andere richting kwam. Van haar werd
afscheid genomen in de Sint-Pieterskerk
in Leuven.
Ook bij de V.O.B.o.W. heeft Veronique
haar sporen verdiend. In haar jeugd en als
studente werkte ze ook mee aan de
V.O.B.o.W. opgravingen in Kerkhove. De
Raad van Bestuur van V.O.B.o.W. wensen
haar familie en vrienden veel sterkte toe.
Jozef Goderis
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Yann Hollevoet (1962-2012)

Het overlijdensbericht van Yann Hollevoet
verraste ons begin februari jl. Met
droefheid werd dit in de pers gemeld door
zijn familie en de directie en collega‟s van
het agentschap Onroerend Erfgoed.
Yann was de pionier van de preventieve
archeologie in Vlaanderen. Op het vlak
van
de
Romeinse
en
vroeg
middeleeuwse landelijke archeologie was
hij een autoriteit.

rouwregister opgesteld. Deze serene en
ingetogen locatie was voorheen een
belangrijke en symbolische plek voor
Yann. Voor hem lagen daar eigenlijk zijn
archeologische roots.
Op woensdag 29 februari 2012 hield de
Brugse stadsarcheologe, Bieke Hillewaert
in Schoondijke een lezing over de
ontwikkelingen in onze kustvlakte vanaf de
laatste ijstijd tot 1127. Aan Yann
Hollevoet,
haar
onlangs
overleden
echtgenoot, droeg zij de lezing op.

In de jaren ‟90 verrichtte hij baanbrekend
werk met zijn grootschalige opgravingen in
de regio Oudenburg - Brugge. Tot op
vandaag wordt verder gebouwd op zijn
inzichten in het archeologisch onderzoek.
Aanvankelijk was Yann verbonden aan het
toenmalige
Instituut
voor
het
Archeologisch Patrimonium (IAP). Nadien
was hij werkzaam bij de Vakgroep
Archeologie van de Universiteit Gent.
Uiteindelijk stapte hij over naar de afdeling
Monumenten en Landschappen van de
Vlaamse Overheid, het huidig agentschap
Onroerend Erfgoed.
Vanuit die functie legde hij de structuren
voor de preventieve toepassingen van de
Malta-archeologie in Vlaanderen. Hier
werkte hij eerst als coördinator van de
beheersarcheologen en nadien als
beleidsmedewerker op het Departement
RWO.
Begin februari was zijn lijden ondraaglijk
geworden met als gevolg dat hij uit het
leven is gestapt. Zijn familie, zijn vrienden
en kennissen blijven achter met een groot
gemis.
De uitvaart van Yann vond plaats in
intieme kring zoals hij het zelf heeft
gewenst. In de voormalige Romaanse kerk
van Ettelgem, Oudenburg werd een
WAK 74 (2012)

Als
archeoloog
hield
Yann
het
wetenschappelijk ontsluiten van zijn
geleverde onderzoek hoog in het vaandel.
Zijn publicaties zijn zowel in regionale,
nationale als internationale tijdschriften
terug te vinden. Onlangs nog verschenen
twee artikelen van hem in het jaarboek
van de West-Vlaamse Gidsenkring 2011
“De Romeinen in West-Vlaanderen”
p. 83: Romeinse nederzettingssporen
achter de Refuge in Brugge/ Sint-Andries

61

p.
109:
Het
inheems-Romeins
dodenritueel in Westelijk Vlaanderen.
Eveneens in 2011 verscheen nog in
gezamenlijke redactie door Yann met
Bieke: "Op het raakvlak van twee
landschappen: de vroegste geschiedenis
van Brugge". Het zijn enkele voorbeelden
van
zijn
wetenschappelijk
hooggewaardeerd werk. Door de jaren kon
ook de redactieraad van de V.O.B.o.W.
publicaties meermaals bijdrages van Yann
ontvangen; zie ondermeer West-Vlaamse
Archeologica
2/3
(Een
bronzen
Mercuriusbeeldje uit Oudenburg), 3/1
(Prospecties en noodonderzoek in het
gebied ten noorden van Brugge:
activiteitenverslag
1986),
5/2
(Archeologisch noodonderzoek in de
Zeebrugse achterhaven: de Romeinse
vondsten) & 8/2 (Merovingische huizen Karolingische
waterputten:
het

archeologisch onderzoek van een vroegmiddeleeuwse nederzetting op het domein
van de Hoge Dijken te Roksem (Gem.
Oudenburg)).
Yann was jaren lang vast lid van onze
vereniging V.O.B.o.W.. Hij hield er aan
telkens onze jaarvergadering bij te wonen.
Hij stak zijn ongezouten opvattingen niet
onder stoelen of banken, maar wist toch
daarbij onze bestuursleden duidelijk te
informeren en te bemoedigen. Waar hij
kon, stond hij steeds klaar met raad en
daad.
Voor dit en zoveel meer, wensen we hem
en Bieke blijvend te respecteren en te
danken.
Jozef Goderis & Hendrik Hameeuw

Van Katrien Says vonden we een treffend stukje afscheidspoëzie:
hij groef diep
dieper vaak dan nodig
want hij zocht
hij zocht naar de man die het aardewerk bakte
en naar de vrouw die er soep in kookte
hij zocht naar de smid die het brons smeedde
en naar de soldaat die het wapen hanteerde
hij zocht naar de man die het hallenhuis bouwde
en naar de vrouw die er leven in weefde
hij groef diep
dieper vaak dan nodig
want hij zocht meer dan sporen in de grond
meer dan scherven en beenderen
hij zocht naar gedachten
die verdwenen in de tijd.
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DE SAGALASSOS-TENTOONSTELLING 'CITY OF DREAMS' ANDERS BEKEKEN
Jozef Goderis en Hendrik Hameeuw
Op zondag 18 maart 2012 trekt de V.O.B.o.W.-WAR met de 57ste excursie naar Tongeren.
Enthousiast noteert de V.O.B.o.W. het hoogste aantal inschrijvingen voor een excursie in het
laatste decennium (34 volwassenen en 2 kinderen). De aanleiding hiervoor is DE cultureelarcheologische happening van 2012: De Sagalassos tentoonstelling 'City of Dreams' in het
Provinciaal Gallo-Romeins Museum te Tongeren. Als gids krijgt de groep prof. Jeroen
Poblome mee, opgravingsdirecteur en sinds 20 jaar archeoloog te Sagalassos. De perfecte
ingrediënten voor een dag doorgedreven archeologie.

De cursisten komen uit verschillende
richtingen: per bus met de Sercu-autocar
uit Roeselare-Rumbeke, per trein vanuit
Kortrijk en Diksmuide en per auto uit
Moorslede, Dikkelvenne en Leuven. Op de
bus krijgen de deelnemers documentatie
en toelichting door Jozef Goderis,
ondermeer aan de hand van een
stadsplan van Sagalassos.
Eenmaal in Tongeren, volgt er eerst een
middagmaal om daarna met zijn allen te
verzamelen in de inkomhal van het
museum. Voor de deelnemende kinderen
is er een mooi werkboekje dat hen
doorheen de expositie op missie laat
trekken met het vliegende paard Pegasus.
Om 13.30u krijgt de ruime groep vlot
'luister-contact' met onze prof-gids, via de
zogenaamde 'oortjes'. Hendrik Hameeuw
leidt prof. Poblome kort in en verwijst
eventjes naar de vroegere opgravingen
van Poblome onder de vleugels van de
V.O.B.o.W.

Eén van de jonge deelnemers aan de V.O.B.o.W.excursie met werkboekje. (foto: J.-P. Binamé)
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Verzamelen voor een gidsbeurt door prof. Jeroen
Poblome van Sagalassos 'City of Dreams' - anders
bekeken. (foto: Ch. Peene)

Wie een tentoonstelling organiseert,
probeert er een verhaal in te steken, een
verhaal dat liefst zoveel mogelijk facetten
van het behandelde onderwerp aanraakt.
Met 238 uitgeleende objecten uit Turkse
archeologische verzamelingen is dat
verhaal
te
Tongeren
zeer
goed
onderbouwd.
Een chronologische opbouw en, in tweede
instantie een thematische indeling,
presenteren
met
succes
de
te
reconstrueren facetten van het oude
Sagalassos. Deze info wordt onderstreept
met enkele absolute topstukken zoals de
marmeren keizersbeelden en de centraal
opgestelde in 3D geprinte maquette van
de stad tegen haar bergflank. De bezoeker
komt ook in direct contact met de
KU Leuven onderzoekers die de stad
sinds begin de jaren 1990 opgraven en
bestuderen. Via videoschermen spreken
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ze je toe en vestigen de aandacht op
enkele specifieke onderwerpen.
Er kan geen twijfel over bestaan dat
ervaren gidsen hier hun gangen kunnen
gaan. De reliëfs, het aardewerk, de
metalen voorwerpen, een beeldhouwwerk
van dansende nymfen, monumenten met
inscripties, ... ze lenen zich probleemloos
tot een boeiende tocht doorheen het
verleden van deze Romeinse stad.
Maar uiteraard is er meer: het verhaal van
het verhaal, het waarom van het verhaal
en de toekomst van het verhaal. En als je
gids één van de verantwoordelijken van de
totstandkoming van onze kennis over
Sagalassos is, dan zit je natuurlijk goed,
welgeteld voor 2,5 uur.

Want zo ligt in de Sagalassos regio (en
concessiegebied van de Leuvense
vorsers) ondermeer de wereldbefaamde
neolithische site van Hacilar, één van de
oudste
bekende
permanente
nederzettingen. Bewoond rond 6500
v. Chr. en waarvan uitzonderlijke intact
gedecoreerd aardewerk een mijlsteen in
het
menselijk
beschavingspatroon
illustreren. Samen met archeobotanisch
onderzoek en de architecturale resten kan
zo gesteld worden dat, naast enkele
andere regio's, de sedentaire wooncultuur
zich in de achtertuin van Sagalassos
ontwikkeld heeft. Het is boeiend ook dit
verhaal mee te krijgen.

Anders
Archeologen achterhalen het verleden van
de mens in de eerste plaats aan de hand
van de overgeleverde materiële cultuur.
De KU Leuven onderzoekers stonden er
dan ook op dat niet alleen het klassieke
verhaal van Sagalassos aan bod ging
komen maar er ook gefocust zou worden
op de oudste resten gevonden in en rond
de stad. Geen eenvoudige keuze, want
met
de
impressionante
Romeinse
vondsten alleen is een expositieruimte al
meer dan volgestouwd. De materiële
resten uit het chalcolithicum en de
bronstijd vallen vanuit dit perspectief in het
niets in verhouding tot de keizersbeelden,
architecturale
ornamenten
en
fijn
uitgewerkte
godenbeeldjes.
Weinig
zeggend keramieken vaatwerk, al dan niet
intact of nog enkele potscherven ervan,
staan uiteraard ver af van het concept 'City
of
Dreams'.
En
toch,
met
wat
overredingskracht, konden de Turkse
collectiedirecteurs overtuigd worden dat
ook enkele weinig tot de verbeelding
sprekende potscherven - die op het eerste
zicht geen reclame lijken voor het Turks
cultureel erfgoed - toch hun cruciale plaats
hebben op een tentoonstelling in België
die een zo compleet mogelijk beeld van
deze antieke archeologisch vindplaats uit
Klein-Azië wil geven.
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Kijkkast met Sagalassos red slip ware, of hoe ook
een kleine rode aardewerken kom mee het verhaal
van een Romeinse stad blootlegt. (foto: H.
Hameeuw)

Iets verder in de opstelling blijft prof.
Poblome staan bij wat hij aankondigt als
het belangrijkste object van de expositie
voor hem. Bij het aanschouwen van de
kijkkast wordt snel duidelijk dat er een
archeoloog aan het woord is. Het betreft
een potje in Sagalassos red slip ware
(beter bekend onder de verzamelnaam
terra sigillata). Het vormt de fysieke
illustratie
van
Sagalassos'
meest
verspreidde exportproduct en als dusdanig
motor van haar economie. Dit lokaal
geproduceerd
aardewerk
werd
aangetroffen in verschillende delen van
Anatolië en het oostelijke Middellandse
Zeegebied.
Maar volgens onze gids stopt het verhaal
daar niet bij. De terra sigillata-mode werd
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gestuwd vanuit Italië en kende zoals alle
modes haar evoluties door de tijd. En het
is hier dat er een merkwaardigheid van
wat Sagalassos was, zichtbaar wordt. Het
over honderden jaren geëxporteerde
Sagalassos red slip ware deed maar in
beperkte mate mee aan de modes binnen
het Romeinse Rijk en bleef trouw aan haar
traditionele, hellenistische geïnspireerde,
vormen met haar lokale en meer oosterse
invloeden. Of vrij vertaald, de bevolking
van Sagalassos profiteerde, zelfs met een
vorm van industrialisatie van het
pottenbakken, van haar lidmaatschap van
de grote economische ruimte van het
Romeinse Rijk, maar wist terzelfder tijd
haar eigenheid en traditie vanuit haar
locatie in de bergen te bewaren.

overgrote meerderheid een hoge kunsthistorische waarde. Ze demonstreren het
kunnen van de ambachtslieden die ze
vervaardigden
en
vormen
de
bewijsstukken voor ons waarderend
oordeel over de antieke wereld. Maar deze
archeologische vondsten betekenen voor
hen die ze uit de Turkse grond opgroeven
in de eerste plaats een wetenschappelijk
onderbouwd kijkvenster op het verleden.

Plaat uit de fries met danseressen van de sokkel
van het Noordwestelijke Heroön. (foto: J.-P.
Binamé)

Zich op de maquette van Sagalassos met
panorama-projectie op de achtergrond.

Uiteindelijk groeide Sagalassos in de tijd
van keizer Hadrianus (117-138 n. Chr.) en
de eeuwen erna uit tot de "eerste stad van
Pisidië", waarbij de stad het officiële
centrum van de keizercultus kreeg
toegeschoven. Het is vooral dankzij de
monumenten uit deze periode en de
daaraan verbonden status en rijkdom dat
Sagalassos
vandaag
voor
zowel
onderzoekers als toeristen onder andere
vanuit
architecturaal
oogpunt
een
schatkamer is gebleken. Door haar status
werden
talrijke
fraai
versierde
monumenten opgebouwd, waarvan de
beeldhouwwerken het meest tot de
verbeelding spreken.
Wetenschap versus Bezoekers
Van
de
archeologische
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238
tentoongestelde
vondsten
heeft
de

Met recht en rede kan het "Sagalassos
Archaeological Research Project" er prat
op gaan van bij de eerste spadesteek de
interdisciplinaire
kaart
te
hebben
getrokken. Een op zich moeilijk te brengen
verhaal
over
C14-dateringen,
pollenanalyses,
geofysische
surveys,
GIS, DNA-analyses, geomorfologie, ...
enfin, noem maar op; alles samen een
uitermate complex gegeven waarbij het
risico aanwezig is dat het een groot
publiek eerder afschrikt dan aantrekt. En
geef toe, dat laatste is niet onbelangrijk wil
een initiatief als dit van 'City of Dreams' uit
de kosten komen.
Het is dan ook met enige trots dat onze
niet onbevooroordeelde gids blijft stilstaan
bij wat de KU Leuven onderzoekers toch
met overtuiging wilden realiseren: een
goed en visueel aantrekkelijk uitgewerkt
gedeelte
dat
het
interdisciplinaire
onderzoekswerk in de schijnwerpers zet.
Zo kan het voor de bezoeker, zonder te
gaan vervelen, toch ook aangetoond
worden
waar
de
vaak
uiterst
gedetailleerde kennis over het Sagalassos
verleden vandaan komt.
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In de tentoonstelling zet men deze stap
met één enkele amfoor met uitgewerkte
videomontage op groot scherm ter
ondersteuning. En daar het onderwerp
ondermeer het opsporen van wijn betreft,
kan de gelokte Bourgondische bezoeker
zo zien hoe residu analyse door
biochemische
ingenieurs
nieuwe
informatie toevoegt aan het economische
verhaal van Sagalassos. Als vereniging
voor oudheidkundig bodemonderzoek
konden we ook deze insteek sterk
appreciëren.

Portret van keizer Hadrianus bediscussieert door
prof. Jeroen Poblome. (foto: J.-P. Binamé)

Na een parcours doorheen een door
kunstenaar Guy Joosten ingerichte
donkere ruimte, waarin een groot aantal
sculpturen opgesteld staan en de indruk
van een aardbeving het einde van
Sagalassos moeten oproepen, begeven
we ons naar een langgerekte wit
geschilderde
ruimte
verlicht
door
buislampen. Een geslaagd contrast om het
laatste topwerk van de expositie in al zijn
glorie te kunnen bekijken. Al is niet
iedereen er van overtuigd van keuze van
opstelling, de marmeren resten van het
beeld van keizer Hadrianus spreken voor
zich. De beeltenis behoort tot de meest
zuivere en mooi bewaarde portretten van
deze keizer uit de 2de eeuw. En ook hier
krijgen we nogmaals het verhaal van het
verhaal te horen.
Sinds het beeld in augustus 2007 in de
termen opgegraven werd, heeft het reeds
een halve wereld rondgereisd (ondermeer
in 2008: Hadrian - Empire and Conflict in
het British Museum). Hierdoor konden nog
niet alle nodige onderzoeken uitgevoerd
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worden, zoals het nemen van een staal
van het marmer ter analyse van de
herkomst. Hierdoor blijft de voorlopige
hypothese dat het marmer, gezien haar
kleur en kwaliteit, mogelijk haar herkomst
kent in Carrara (Italië). Een waardige
these voor een beeld van een keizer;
toekomstig onderzoek zal hier uitsluitsel
geven.
Noot
Als bezoekers vonden we het mogelijk
minder goed gekozen het zwaartepunt,
met het hoogste aantal objecten van de
tentoonstelling te huisvesten in maar één
van de expositieruimtes; terwijl het
kunstproject van Guy Joosten een groot
deel van de voorhanden zijnde ruimte
toegeschoven kreeg. De opstelling van de
sculpturen door operaregisseur Joosten
konden de meesten wel smaken, doch het
woog niet op tegen het daardoor te dicht
op elkaar, schouder aan schouder,
moeten bekijken van de overige +200
objecten in de expositieruimte ervoor in
het tentoonstellingsparcours. Al moet
geschreven worden dat deze dichtbevolkte
expositieruimte uiteraard ook het gevolg
was van de grote populariteit van dit
initiatief, waarvan wij met zijn 36en
medeverantwoordelijk moeten pleiten.

Terugreis
Op terugreis met de bus bestuderen ook
de volwassenen nog even aandachtig
werkboekje “Tentoonstelling Sagalassos,
City of Dreams: Op missie met Pegasus”.
De brochure met allerlei leuke opdrachten
wordt bij aankoop van een toegangsticket
aan de balie van het museum aangeboden
aan jongeren van 9 tot 11 jaar. Daarna
bekijken de deelnemers nog een DVD
over het opgravingswerk van het
Sagalasos-team o.l.v. de KU Leuven
professoren: Ridder Marc Waelkens en
Jeroen Poblome.
Er wordt ook nog een dankwoord gericht
aan de bestuursleden die instonden voor
de organisatie van deze excursie: Jos,
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Jozef en Hendrik. Dank eveneens aan
onze chauffeur Mathias, die ons na de
excursies naar Soissons en de Staat Spaanse linies ons nu ook weer veilig
heen en terug bracht.
Bij terugkomst, kregen we heel wat
positieve evaluaties te horen:
- “Dank voor de organisatie, jullie hebben
ons een mooie en leerrijke dag bezorgd”.
- “Dank voor de mooie uitstap, een
interessante en aangename dag: echt de
moeite”.
- “De toelichting op de bus in de
voormiddag met het plannetje van

Sagalassos heeft ons duidelijk wegwijs
gemaakt als voorbereiding op de
wetenschappelijke uiteenzetting van prof.
Jeroen Poblome”.
Ziezo, onze 57ste V.O.B.o.W.-WAR
excursie zat er weer op: "op naar de
100ste“ hoorden we achter op de bus.
Het was geleden van 18 april 2010 dat we
de Ambiorix - tentoonstelling in Tongeren
bezochten en wie weet keren we eind
volgend jaar terug als de Romeinse site
onder de basiliek voor het publiek
toegankelijk wordt gesteld. We kunnen
ondertussen nog verder dromen.

Een groet van aan de voeten van het 4,5m hoge standbeeld van Marcus Aurelius (161-180 n. Chr.)
(foto: J.-P. Binamé)
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Een deel van de V.O.B.o.W.-cursisten aan de expositie 'City of Dreams' voor de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te
Tongeren. (foto: J. Goderis)
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ARCHEOBOTANISCH ONDERZOEK KLEIGROEVE DUMOULIN-BRICKS TE OEKENE
Hendrik Demiddele

Pollen monsters werden met een interval
van 25 cm genomen, slechts een 5 tal
lagen bevatten genoeg pollen om een
betrouwbaar beeld te krijgen van deze
periode.

Curve die de belangrijkste klimaatveranderingen
van de laatste 150.000 jaar aangeeft, gebaseerd op
metingen van zuurstof-isotopen in boringen uit de
Groenlandse ijskap. (naar Van Geel,2006)

Paleontologische gegevens samen met
palynologische analyse van een 5 tal
sedimentmonsters uit de groeven te
Oekene geven ons toch een vrij
gedetailleerd beeld van landschap en
vegetatie. In de meeste onderzoeken
wordt de invloed van herbivoren op de
samenstelling van de vegetatie tijdens
interstadialen vaak ten onrechte buiten
beschouwing gelaten (Van Geel et al.,
2006). Om meer zekerheid over de
ouderdom van de vondsten werden enkele
C14 dateringen gedaan. De uitkomst van
deze dateringen situeert zich rond iets
meer dan 40.000 jaar BP. Deze wijzen op
WAK 74 (2012)

een periode uit het Midden-Pleniglaciaal.
Uit de laatste ijstijd beschikken we over
weinige paleoecologische data.

Wat nu de rol zou kunnen zijn van de
herbivoren in de vegetatieontwikkeling is
moeilijk te bepalen. We beschikken
slechts over met de hand ingezameld
materiaal. Waarschijnlijk zouden we de
fauna lijst kunnen aanvullen met vissen en
vogels, alhoewel de slechte bewaring daar
ook een rol zal in spelen. De toch goed
gevarieerde fauna wijst op zowel droge als
natte biotopen. Het ontbreken van soorten
zoals vissen, watermol, eland, bunzing,
bever en watervogels kan ook wijzen op
open water. Terwijl we hier de vondsten
hebben van grote grazers zoals paard,
steppewisent, wolharige neushoorn en
wolharige mammoet en roofdieren, dit
eerder wijst op een droog gebied (De
Wilde, 2011). De vondsten van artefacten
(Goderis & Hameeuw, 2011) wijzen dan
weer op de aanwezigheid van mensen.
Die zullen zich in het landschap met droge
steppebodems en de daartussen gelegen
laagten met moerassen en meren goed
hebben kunnen handhaven, want de jacht
zal ruim voldoende hebben opgeleverd.
Meijer (2001) heeft een overzicht gegeven
over de in de loop der tijd veranderde visie
(Guthrie, 1990) van paleontologen ten
aanzien
van
de
relatie
tussen
(mega)fauna,
vegetatie,
bodem
en
klimatologische omstandigheden tijdens
de laatste ijstijd, voor meer details zie
beide auteurs.
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Analyse en interpretatie
microfossielen

van

de

Het voorkomen van pinus pollen is
waarschijnlijk sterk overgepresenteerd in
dit boomloos landschap. Dit komt omdat
dit stuifmeel luchtzakken heeft waardoor
het door de wind over zeer grote
afstanden vervoerd wordt. De gevonden
percentages zijn zo laag dat de den niet
aanwezig zal zijn geweest. Ook het
stuifmeel van berk en wilg is slechts in
heel lage percentages aanwezig. De
aanwezige berken en wilgen zijn de koude
bestendige dwergsoorten. De hoge
percentages van grassen, een vegetatie
van droge bodems, toont veeleer het
karakter van een steppe. Een open
boomloos landschap en een relatief droog
klimaat. In dat beeld past ondermeer
alsem,
composieten,
kruisbloemen,
vertegenwoordigers van de anjer en de
ganzenvoetfamilie,
zonneroosje,
weegbree en ruit. Echter door de slechte
bewaring
van
de
pollen
werden
onvoldoende aantallen gevonden om een
correcte analyse te maken.
De pollen van cypergrassen (o.a.
zeggesoorten
behoren
daartoe)
domineren beide monsters. Dit betekent
niet dat dergelijke grassen het landschap
domineren. De vele wortelresten van
zeggesoorten en van aquatische mos
soorten wijzen erop dat er ter plaatse bij
de vorming van het venige sediment,
moerassen aanwezig waren waarin zegge
soorten
voorkwamen.
Het
hoge
percentage van Cyperaceae zal vooral te
maken hebben met de productie van het
stuifmeel ter plaatse (dus overpresentatie
van strikt lokaal voorkomende soorten).
Algen zoals Botryococcus, Pediastrum,
Tetraedron en Spirogyra zijn typisch voor
ondiep water, waarschijnlijk tijdens de
zomer droogvallend.
Het
bekijken
van
slechts
twee
representatieve monsters van de vijf is
weinig nauwkeurig, maar toch kunnen we,
gebruik makend van de beschikbare
literatuur (Brinkkemper et al, 1987; Ran,
1990; Bos et al, 2001; Bos et al, 2004) die
de gevonden pollen interpreteren als
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onmiskenbaar afkomstig uit de laatste
ijstijd (Weichseliaan). Vrijwel zeker dateren
de monsters uit het Midden-Pleniglaciaal;
er waren geen bossen, maar er was wel
een vegetatie van kruidachtige planten en
er waren moerassen waarin veenvorming
plaats vond. Deze monsters vormen vrij
toevallige momentopnamen uit een zeer
lange periode. We kunnen het landschap
voorstellen
als
een
soort
mozaïeklandschap: droge bodems met
daarbij behorende open vegetatie en hier
en daar laagte met een meertje of een
moeras doorsneden door een rivier. Soms
stoven de moerassen en meertjes dicht
met zand terwijl er elders door uitstuiven of
door stromend water (een paleoriviersysteem was in de buurt; Naert,
2011),
nieuwe
laagten
met
moerasvegetatie ontstonden.
De vegetatiesamenstelling is weinig
gevarieerd, vooral doordat we slechts over
enkele bruikbare monsters met voldoende
materiaal beschikken. Daarbij moeten we
beseffen dat in het Weichseliaan (MiddenPleniglaciaal) grote wisselingen in klimaat
zijn opgetreden. Wat betreft klimaat en
vegetatie bestaan er grote contrasten.
Relatief
warme
perioden
zullen
waarschijnlijk ook de grootste biodiversiteit
hebben gehad.
Tegenwoordig zijn de koudste gebieden
met begroeiing de toendra‟s, zoals we die
kennen van noord Europa en Noord
Amerika. Ze vormen geenszins het
referentie beeld voor de situatie tijdens de
niet
al
te
extreme
klimaatsfases
(interstadialen) van het Weichseliaan.
Guthrie (1990) wees erop dat de
ecologische draagkracht van toendra‟s en
steppegebieden voor wat betreft grote
grazers heel verschillend zijn. Dat houdt
vooral verband met de hoeveelheid
neerslag (zompige bodems zijn niet
geschikt voor betreding door megafauna)
maar ook dat verschillende toendraplanten
giftige stoffen bevatten. In steppegebieden
zijn grassen dominant en die kunnen juist
goed tegen begrazing omdat hun
groeipunt vlak boven de bodem zit.
Begrazing leidt voor grassen niet tot
schade, maar werkt juist stimulerend
(ontwikkeling wortelstelsel; vegetatieve
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uitbreiding ten koste van andere meer
kwetsbare planten).
De winter is een kritische periode om te
overleven. In een steppe kunnen
herbivoren ‟s winters gemakkelijk voedsel
vinden; dit in tegenstelling tot de
bereikbaarheid van voedsel in dik
besneeuwde toendra‟s. Volgens Van Geel
(2006) is een snel invallen van de vorst in
steppegebieden (bv. Mongolië) van
belang; grassen worden als het ware
gevriesdroogd en houden daarmee veel
voedingswaarde. Bij een langzaam
afnemende temperatuur zouden veel
voedingsstoffen in de wortels opgeslagen
worden en dan zou dat ten koste gaan van
de voedingswaarde van het bovengrondse
materiaal.
De temperatuur was niet de enige factor
die de ecologische draagkracht in de
koude gebieden bepaalde. Vooral de lage
neerslag was van essentieel belang voor
de leefbaarheid van de mammoetsteppe.
De
factor
begrazing
en
betreding/vertrapping in steppegebieden
zal op zichzelf ook een positieve invloed
gehad hebben op de concurrentiepositie
van steppeplanten (voordeel voor grassen
die goed tegen begrazing kunnen, en voor
pioniers van open bodems zoals
Artemesia soorten) ten opzichte van
toendraplanten. Olofsson (2006) heeft de
effecten van begrazing onderzocht. Hij
constateerde dat intensieve begrazing
(door rendieren in toendra‟s in noord
Noorwegen)
leidde
tot
grote
veranderingen in de vegetatie: terreinen
die aanvankelijk gedomineerd werden
door dwergstruiken en mossen (zoals het
geval was in Oekene) veranderden in
weiden met grassen en zegge soorten. Bij
hoge bodem-temperaturen en snellere
omzetting van voedingsstoffen (via mest)
kwamen de grasachtigen in een betere
concurrentiepositie t.o.v. dwergstruiken en
mossen. De toegenomen begrazingsdruk
leidde tot een verhoogde primaire
productie, hetgeen weer gunstig was voor
de grazers.
De
interpretatie
van
de
soortensamenstelling van de vegetatie
tijdens Midden-Pleniglaciale inter-stadialen
heeft paleo-ecologen voor het probleem
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geplaatst dat er soorten gevonden zijn (bv.
lisdodde; Kolstrup, 1980) die gemiddelde
juli temperaturen nodig hebben boven 10
gr. Celsius (Van Geel, 2006). In principe
hadden er in N-W Europa dan ook bomen
aanwezig moeten zijn, want we weten dat
bomen tegenwoordig voorkomen bij een
gemiddelde julitemperatuur van 10 graden
of hoger. In een artikel getiteld “The puzzle
of Weichselian vegetation types poor in
trees” heeft Kolstrup (1990) diverse
milieufactoren en geologische aspecten op
een rij gezet om de afwezigheid van
bomen tijdens de Midden-Pleniglaciale
interstadialen te kunnen verklaren. Ze
noemt als mogelijke oorzaken:
-

-

-

-

-

-

te harde wind (Kolstrup & Wijmstra,
1977). Kolstrup vindt dit uiteindelijk
geen waarschijnlijke oorzaak;
te koude winters (echter de soort
Armeria maritima (strandkruid) kan
niet tegen zeer strenge vorst maar
kwam toch voor);
droogte (er waren echter wel
moerassen, dus droogte als oorzaak
valt af);
vorstverschijnselen die vestiging van
bomen
belemmeren
(teveel
bodemdynamiek,
met
snelle
afwisseling
van
erosie
en
sedimentatie, zie ook Naert, 2011);
het afbranden van vegetatie;
snelle klimaatveranderingen waardoor
te weinig tijd beschikbaar zou zijn voor
migratie vanuit de refugia in zuidelijke
streken. Ook bodemvorming zou
aldus onvoldoende op gang komen;
mogelijke exploitatie van de vegetatie
door mensen;
de aanwezigheid van herbivore
zoogdieren; dit wordt echter slechts
terloops door Kolstrup genoemd.

De meest uitgebreide studie van
vegetatieontwikkelingen
tijdens
het
Midden-Pleniglaciaal in Nederland is door
Ran (1990) en voor Vlaanderen van
Verbruggen (1971), die meer het
postglaciale
bestudeerd
heeft.
De
openheid van het landschap (afwezigheid
van bomen) en de aanwezigheid van
steppevegetatie op de droge bodems is
duidelijk, maar de eventuele beïnvloeding
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van
vege-tatiesamenstelling
door
herbivoren komt in de publicatie van Ran
niet aan de orde. Van Geel et al. (2006) is
van mening dat grote herbivoren zoals
paarden en mammoeten niet alleen
hebben
gepro-fiteerd
van
de
steppevegetaties; ze zullen ook mede
bepalend zijn geweest voor de soortensamenstelling van de vegetatie. Begrazing
zal zeker remmend gewerkt hebben op de
immigratie van bomen vanuit hun
zuidelijker gelegen refugia. Pas nadat de
klimaatomslag (van koud en droog naar
warm en vochtig) op de overgang van
Pleniglaciaal naar Laat-Glaciaal had
plaatsgevonden kwamen de immigratie
van boomsoorten op gang (met een
terugslag in het koude Jong Dryas). De
voor grote herbivoren ongunstige effecten
van een toename van de neerslag
(zompige
bodems;
uitbreiding
toendravegetatie
ten
koste
van
steppesoorten) zal hebben geleid tot
afname van de populatiedichtheden van
de grazers, en zelfs mede hebben geleid
tot het uitsterven van onder meer
mammoeten en wolharige neushoorn.
Door verminderde graasdruk, en uiteraard
na toename van de temperatuur, zullen de
levenskansen van kiemplanten van bomen
sterk toegenomen zijn. Zimov (2005) deelt
herbivoren een zeer belangrijke rol toe
waar het gaat om de omslag van steppe
naar toendravegetatie aan het eind van de
laatste
ijstijd.
Meer
geavanceerde
jachtmethoden van mensen die op grote
grazers
jaagden
en
de
daaruit
voortvloeiende vermindering van de
populatiedichtheden van grazers zouden
de ontwikkeling van de toendravegetatie
bevorderd hebben.
Van Geel (2006) meent dat botanische
paleo-ecologen
die
Weichseliane
afzettingen onderzoeken de wisselwerking
tussen herbivore zoogdieren en vegetatie
tot nu toe ten onrechte vrijwel buiten beschouwing hebben gelaten. Een publicatie
van Andreev et al. (2006) over de
vegetatieontwikkeling tijdens MiddenWeichseliaan op het Yamal schiereiland in
noord Siberië kan hier als voorbeeld
dienen. Op grond van het voorkomen van
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Artemisia concluderen de auteurs dat er
sprake
moet
zijn
geweest
van
bodemverstoring. Dat daarbij behalve
vorstwerking ook grote herbivoren een rol
gespeeld zullen hebben komt kennelijk
niet bij hen op.
Hoogstwaarschijnlijk hielden grote grazers
hun ecosysteem (steppe) mede in stand.
Hun invloed op de samenstelling en de
structuur van de vegetatie (Olafsson,
2006) is een factor waarmee terdege
rekening moet worden gehouden bij het
interpreteren
van
botanische
paleogegevens (zie Vera, 1997; Vera et
al., 2002 voor het Holoceen) en bij het
reconstrueren van klimaatsveranderingen
met behulp van die botanische gegevens.
Volgens Van Geel, 2001, 2006; Van Geel
et al., 2003 kan de analyse van sporen
van mestschimmels in stuifmeelpreparaten
daarbij zeer nuttig zijn.
Het Weichseliaan Vroeg Glaciaal, Vroeg –
Midden - en Laat Pleniglaciaal werden
respectievelijk
gecorreleerd
met
zuurstofisotopen niveaus 5a-d, 4, 3 en 2
van de mariene δ18 O data (Woillaard &
Mook, 1982; Vandenberghe, 1985; Behre
& van der Plicht, 1992). Onderzoek op
ijsboringen uit Groenland toonde veel
snelle
oscillaties
in
de
zuurstofisotopendata in het Vroeg Glaciaal
en Pleniglaciaal (Johnsen et al., 1992;
Dansgaard et al., 1993).
Het merendeel van deze oscillaties echter
zijn
niet
zichtbaar
in
Europese
continentale gegevens, met uitzondering
van enkele sites, zoals Les Echets, La
Grande Pile en de regio van de Velay (De
Beaulieu & Reille, 1984, 1992; Guiot et al.,
1989; Reille & De Beaulieu, 1990; Reille et
al., 2000). In het NW van Europa werden
slechts 3 tot 5 interstadialen in het
Pleniglaciaal onderscheiden (Van der
Hammen et al., 1967; Van der Hammen,
1971; Zagwijn, 1974; Kolstrup & Wijmstra,
1977; Kolstrup, 1980; Ran, 1990; Behre &
van der Plicht, 1992).
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Correlatie tussen de ijsboring gegevens en
de terrestrische botanische gegevens zijn
daarom nog onduidelijk. De meeste van
de Weichseliaan terrestrische sites in
noordwest en centraal Europa tot nu toe
onderzocht zijn gelegen in het westen
(Aalbergsberg & Litt, 1998; Huijzer &
Vandenberghe, 1998). In Oost-Europa
werden sites beschreven uit Polen
(Krzyskowski, 1990; Krzyskowski et al.,
1993; Balwierz, 1995) en enkele uit OostDuitsland (Erd, 1973; Wolf et al., 1994).
De meeste van de Duitse sites zijn van
vroeg-glaciale data en concentreren zich
in NW en Noord-Duitsland (Behre, 1974;
Behre & Lade, 1986; Menke & Tynni,
1984; Caspers & Freund, 1997) en in het
gebied van de Elbe-Saale (Litt, 1990,
1994; Eissmann & Litt, 1994).
Profiel 4 bevat een vrij rijke botanische
samenstelling. De meeste organische
lagen werden gevormd gedurende het
Midden en Laat Pleniglaciaal. Enkele
profielen die deze periode weergeven
werden waarschijnlijk geërodeerd door
(meer kanalige) rivieren (Naert, 2011), of
werden geoxideerd door hun ligging boven
het huidige grondwaterniveau.
De laag in profiel 2 is erosief. Die laag
bestaat uit vlakke en kruisgelaagde
sedimentafzettingen met een overwegend
westelijke
stroming.
Laterale
aanslibbingstructuren ontbreken en deze
laag wordt geïnterpreteerd als gevormd
door mobiele kanalen in een gevlochten
stroomsysteem. De fijne bestanddelen
komen voor in sterk gebioturbeerde lenzen
die waarschijnlijk gevormd werden langs
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de randen van het kanaal (zandig slib) of
in verlaten gevlochten kanalen (gyttjas) in
de uiterwaarden. Pollen onderzoek in deze
lagen heeft niet veel opgeleverd.
Uit de organische lagen, opvullingen en ter
hoogte van de kryoturbatie werden
bulkmonsters genomen voor onderzoek op
pollen en macrofossielen. De monsters
voor macrofossiel onderzoek (ongeveer
300 gr) werden gekookt in 5% KOH en
gewassen door een zeef van 150µm.
Pollenmonsters werden geprepareerd
volgens de standaard methode. Een
Optika microscoop met een vergroting van
1000x werd gebruikt bij de analyse. De
pollen data bevat bomen, struiken en
terrestrische kruiden (ook Gramineae en
Cyperaceae). Andere boompollen worden
verondersteld herwerkt te zijn, vooral in
koude perioden van de Midden en Laat
Glaciale afzettingen. Paleotemperatuur
schatting werden gebaseerd op de klimaat
indicator
plantensoorten
methode
geïntroduceerd door Iversen (1944). In
deze methode wordt de relatie tussen de
geografische
grens
van
plantenverspreiding
en
temperatuur
bekeken, m.a.w. planten hebben een
minimum gemiddelde zomer temperatuur
nodig om te bloeien en zich voort te
planten.
Profiel 2 was sterk gekryoturbeerd. De
weinige pollen zijn van Pinus en coniferen
zoals Abies (zilverspar), Picea (spar) en
Larix.
Het materiaal uit dit profiel aanzien we als
een mengeling van pollen uit verschillende
perioden.
Een
paleobotanisch
en
klimatologische reconstructie is daarom
niet erg betrouwbaar.
In de bovenste laag van de kryoturbatie
vonden we een hoger aantal pollen van
Pinus en Cyperaceae en enkele Betula
pollen, kruiden en Gramineae werden
eveneens
waargenomen.
Bij
de
macroresten werden vooral resten van
Pinus sylvestris hout gevonden (grove
den). Salix struiken, moeras vegetatie met
zegge, semi-aquatische kruiden (Typha,
wederik, ruit, waterweegbree, lidsteng,
waterdrieblad) varens en mossen werden
waargenomen. De gevonden pollen
(echter onvoldoende om een betrouwbare
analyse
te
maken)
vertoont
een
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overeenkomst met pollen uit de Brørup en
Odderade interstadialen van het Vroeg
Weichseliaan. Deze interstadialen werden
gekenmerkt door boreale wouden met
Betula pubescens (zachte berk), B.
pendula (ruwe berk), Pinus sylvestris,
Picea abies (spar) en Larix decidua (lork)
(Behre,
1974;
Litt,
1994).
Beide
interstadialen kan men onderverdelen in
een berk- en denperiode, ze hadden een
gelijkaardige vegetatieontwikkeling en
klimaat. Het voorkomen van Calluna
vulgaris (struikhei) en andere Eriacales
kan wijzen op een licht zeeklimaat. Het
voorkomen van Typha latifolia, T.
angustifolia (lisdodde) en Pinus sylvestris
laat veronderstellen dat de gemiddelde
minimum zomertemperatuur gedurende dit
interstadiaal >13°C was.
Aalbergsberg en Litt (1998) suggereren
een minimum gemiddelde juli temperatuur
rond 14°C voor NW-Europa gedurende de
Brørup en Odderade Interstadiaal op basis
van
multiproxydata
(paleobotanisch,
coleoptera
en
periglaciaal)
van
verschillende sites in Europa.
40-42 KJ BP >42 KJ BP
Betula nana
Carex
Cyperacea
Gramineae
Juncus spp.
Poa palustris
Ranunculus
Rumex
Salix
Pinus sylvestris
Selaginella
spp.(mos)

+
+++
+++
++
++
+
+
+
++
+
+++

+
+++
++
+++
+
+
+
+
+

+ waargenomen, ++ abundant, +++ heel
abundant

Betula
Pinus
Salix
Poaceae
Potentilla
Cyperaceae

Monster 1

Monster 2

8
15
5
72
12
140

4
11
4
75
11
220

Aan oevers en in ondiepe depressies
komen een Salixstruiken- (kruipwilg) en
een zeggevegetatie voor met Scirpus,
Apium, Carex, Rorippa en Typha voor en
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in mindere mate verder van de poelen en
vochtig
grasland
Poa
palustris,
Selaginella,
Thalictrum,
Ranunculus,
Cardamine,
Potentilla,
Juncus
en
composieten.
Slecht
bewaard
conifeerhout
en
thermofiele boompollen (Pinus, Picea,
Alnus, Corylus, Quercus, Tilia, Ilex)
gevonden in de monsters wijzen op een
fluviatiele erosie en herwerking van het
materiaal. Weinig struik taxa (zoals Betula
nana, Salix) en veel zegge (Carex,
Eriophorum en Scirpus) en kruiden
domineren de macro- en microfossielen
flora. In vergelijking met de vondsten uit
profiel 2 verschijnen een groot aantal taxa
die wijzen op schaarse substraten, wat op
zijn beurt wijst op een meer open
vegetatie. De vegetatie kan het best
vergeleken worden met lage struiken
toendra, met eenarig wollegras, poelen,
moeras, vochtig grasland en open
stukken.
Tenminste twee fasen veroorzaakten de
ontwikkeling en het smelten van diepe
seizoenale vorst rond 40-42 KJ BP, met
waarschijnlijk
een
gemiddelde
jaartemperatuur onder -1° C. Het
voorkomen van Armeria maritima pollen in
de flora wijst op sneeuwbedekking tijdens
de winter (Iversen, 1954). Macrofossielen
van Nymphea en Typha wijzen op een
gemiddelde minimum zomertemperatuur
van 12-13° C. Het thermale maximum van
de Upton Warren Interstadiaal (42 KJ BP)
complex werd gevolgd door koude
omstandigheden rond 40 KJ BP (Coope,
1977). In Nederland introduceerde Ran en
Van Huissteden (1990) de term Hasselo
stadiaal voor de koude periode tussen 41
en 38 KJ BP.
Conclusie
Het Midden en Laat Pleniglaciaal waren
een boomloos landschap gedomineerd
door
een
toendra
vegetatie.
De
gemiddelde zomer temperatuur varieerde
tussen 10 en 13° C. Lange tijd dacht men
dat de boomgrens gerelateerd werd aan
de 10° C juli isotherm (Van der Hammen
et al.,1967). Hoewel de gemiddelde
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zomertemperaturen hoog genoeg waren is
er geen bewijs van het voorkomen van
bomen gedurende deze periode. Factoren
die de afwezigheid of schaarsheid aan
bomen gedurende het Weichseliaan
kunnen bepalen (Kolstrup & Wijmstra,
1977; Pennington, 1986; Kolstrup, 1980;
Ran, 1990; Eissmann & Litt, 1994):
-

de
onstabiele
milieuen
klimatologische omstandigheden;
een droog en schraal continentaal
klimaat;
de winderige omstandigheden;
het feit dat bomen een adequate
bodemontwikkeling nodig hebben en
tijd om te migreren. Dit laatste kan
zelfs een controlerende factor zijn
tussen de extreme koude perioden en
waren
de
warmere
perioden
waarschijnlijk te kort voor de migratie
van bomen uit hun refugia.

Gedurende het begin van het Midden
Pleniglaciaal, rond 48 KJ BP, bestond er
een struik toendra met ondiepe poelen,
vochtig grasland en stukken met open
land. Paleotemperaturen gebaseerd op
plantindicator soorten suggereren dat het
klimaat koud was en mogelijk een licht
zeeklimaat kende, met gemiddelde
minimum zomertemperaturen tussen 8 en
10° C. Het vegetatiepatroon en de klimatologische omstandigheden waren dezelfde
als deze uit het Glinde en Oerel
Interstadiaal (zie Behre & Lade, 1986;
Behre, 1989; Behre & Van der Plicht,
1992).
Voor de periode rond 40-42 KJ BP (onze
dateringen)
kan
de
vegetatie
gekarakteriseerd worden als een lage
struik toendra, met eenarig wollegras,
moerassen, poelen, vochtig grasland en
stukken open land. Gedurende deze
periode waren de grote wisselingen een
gevolg van diepe seizoenale vorst met een
gemiddelde jaartemperatuur lager dan -1°
C. Een gemiddelde zomertemperatuur van
12-13° C. De relatief hoge gemiddelde
zomertemperatuur en C14 datering van de
afzettingen
rond
40-42
KJ
BP,
veronderstelt een overeenkomst met het
thermale maximum van het Upton Warren
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Interstadiaal Complex rond 42 KJ BP
(Coope, 1977). Gedurende het laat
Midden Pleniglaciaal, 34-38 KJ BP, lageen dwergstruiken (Salix repens, Betula
nana, Juniperus, Cornus suecica, Salix
herbacea), Ericales en veel grassen
(Agrostis, Calamagrostis, Festuca, Poa),
zegge (Carex spp. en talrijke kruiden
waren aanwezig. De vegetatie gedurende
het laat Midden Pleniglaciaal (33-38 KJ
BP)
wordt gekenmerkt door een
mengeling van lage struiken en eenarig
wollegras toendra. Luchtvochtigheid was
hoog
gedurende
de
winter,
de
aanwezigheid
van
sneeuwbedekking
oefende een milde invloed op blijvende
planten.
Voor het Midden Pleniglaciaal werden
enkele
boomarme
interstadialen
beschreven voor Nederland, t.t.z. het
Moershoofd complex, de Hengelo en
Denekamp
Interstadialen
(Van
der
Hammen et al., 1967; Van der Hammen,
1971; Kolstrup & Wijmstra, 1977; Kolstrup,
1980, Brinkkemper et al., 1987; Ran,
1990; Ran & Van Huissteden, 1990;
Kasse et al., 1995). In het algemeen is het
echter onmogelijk Midden Pleniglaciaal
veen en gyttja afzettingen uit verschillende
delen uit noord en centraal Europa te
correleren die gebaseerd is op botanische
data (pollen en macrofossielen), noch is
het mogelijk deze afzettingen met
voldoende nauwkeurigheid te correleren
door onafhankelijke dateringtechnieken
(Caspers en Freund, 1997). De term
“interstadiaal”
zou
moeten
worden
voorbehouden worden voor afzettingen die
voorafgegaan werden door subarctische
tot
boreale
omstandigheden
en
respectievelijk gevolgd door een Arctisch
en subarctisch klimaat en die dan
correleren over een afstand gebaseerd op
biostratigrafische gronden (sensu Jessen
& Milthers, 1928; Caspers & Freund,
1997). Het lage percentage boompollen
van Pinus, Betula, Alnus, Quercus enz. en
de afwezigheid van andere macrofossielen
wijzen erop dat er geen bomen waren in
de vegetatie van Oekene. De gevonden
pollen in de sedimenten kwamen er door
lange afstand transport.
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Het lokaal voorkomen van Salix struiken
wordt weergegeven door het abundant
voorkomen van pollen, houtfragmenten
van kleine twijgen en takken. Van Betula
nana werden fragmenten van twijgen en
takken en enkele pollen gevonden. Pollen
van Empetrum nigrum (kraaiheide) werden
eveneens waargenomen net als enkele
pollen van Juniperus (jeneverbes). In
moderne studies van pollenmonsters uit
(sub) Arctische gebieden, suggereren dat
Salix ondervertegenwoordigd is, terwijl
Betula
nana
de
tendens
heeft
oververtegenwoordigd te zijn (Srodon,
1960; Fredskild, 1978; Rymer, 1973). Dit
wijst erop dat dwergberk en kraaiheide
eerder schaars waren, terwijl de lokale
aanwezigheid van Juniperus resten

onzeker zijn. Salix struiken moeten in een
hogere abundantie aanwezig geweest zijn
dan weergegeven in de pollenwaarden,
deze vormden samen met Betula nana, E.
nigrum, Juniperus, Cornus, Huperzia
(dennenwolfsklauw) deze dwergstruiken.
Gedetailleerd botanisch en zoologisch
onderzoek van de organische lagen
gevonden in de afzetting te Oekene geven
ons toch min of meer een inzicht in de
vegetatie mozaïek en klimaat van onze
regio gedurende het Midden Pleniglaciaal.
De vegetatie moet divers genoeg geweest
zijn om de megafauna zoals wolharige
neushoorns, paarden en mammoeten van
voedsel te voorzien.
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MUNTVONDSTEN IN RUMBEKE NABIJ DE VAART ROESELARE-LEIE
Jozef Goderis
Deze bijdrage werd samengesteld naar aanleiding van 150 jaar kanaal Roeselare-Leie, een
verjaardag waar in 2012 de nodige aandacht naar gaat. In de voorbije eeuwen vielen onze
ogen uiteraard nog niet op de euro. De voorouders uit onze streken betaalden
achtereenvolgens o.m. met dupondii, stuivers, centen, centiemen, penningen en franken.
Deze objecten worden in de numismatiek bestudeerd en ook in de vaart-zone in Rumbeke
werden ze bij verschillende archeologische activiteiten - opgravingen of prospecties aangetroffen.

Numismatiek
De munt- of penningkunde of numismatiek
(afgeleid van het woord in het latijn:
numisma = munt) is de wetenschappelijke
discipline die munten en penningen
bestudeert en nauwkeurig tracht te
beschrijven. Numismatiek is daardoor in
dat opzicht een hulpwetenschap voor
historisch onderzoek en archeologie.
Beide wetenschappen zijn ontstaan in de
renaissance in de sfeer van “aandacht
voor oudheden”. Beide disciplines worden
beoefend zowel beroepshalve als door
amateurs. Archeologen zijn echter geen
gepassioneerde muntverzamelaars maar
trachten uit de context van de vondsten
zoveel mogelijk informatie af te leiden.
Munten
zijn
doorgaans
rijke
informatiedragers. Deze info ligt deels
besloten
in
de
opschriften,
de
afbeeldingen, de vorm, de afmetingen,
deels in de sporen van bewerking, de
toestand
van
bewaring
en
de
samenstelling van het materiaal (Cools,
1991: 2).

Het verhaal van de vaart (1862-2012)
De geschiedenis van het kanaal benadert
men op heden van uit diverse
standpunten:
industrie,
transport
(bouwmaterialen, kolen, graan, voeder),
economische relaties, voedingsindustrie,
landbouwexploitatie (crisis in 1845-1847),
nijverheid,
visvangst,
scheepvaart,
toerisme…
Men kan de evolutie van de maatschappij
bestuderen, wisselingen in de politiek
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natrekken,
vooren
tegenspoed,
oorlogsomstandigheden herdenken. Door
de munten te bestuderen kunnen we heel
wat te weten komen over de muntslag, het
tijdperk en de omstandigheden waarin
mensen leefden, oorlog of vrede, armoede
of rijkdom. Dit alles weerspiegelt zich vaak
in ruime mate in de fenomenologie van de
munten. Getuige hiervan is de volgende
inventaris van 9 opgedoken muntstukken
langs Mandel en vaart. Datering en
determinatie werd ondermeer ondersteund
door Prof. S. Scheers van het Centrum
voor Numismatiek van de KU Leuven op 5
september 1990.
Voor het afbeelden van munten in
publicaties wordt meestal beroep gedaan
op foto's, soms tekeningen en ook wel op
opnames met flatbed scanners. Voor de
hier gebruikte illustraties werd gewerkt met
flatbed scans en werd ingespeeld op de
mogelijkheid om 3D-beelden te genereren
op basis van recentelijk door de KU
Leuven gemaakte PLD-opnames van deze
munten (Hameeuw 2011). Met deze
technologie kunnen de vaak moeilijk te
visualiseren oppervlaktes van deze
munten, neem ook door de zuurtegraad
van de bodem de bewaringstoestand
ervan in overweging, toch duidelijk in een
publicatie weergegeven worden (Willems
et al., 2006 en Hameeuw en Willems,
2011). Deze 3D-illustraties werden om
alsnog de karakteristieken van de munten
duidelijk zichtbaar te maken, ontnomen
van hun kleur en eventueel onderworpen
aan verschillende visualisatiefilters. Doch,
in enkele gevallen zijn de oppervlaktes
van één of beide zijdes zo sterk aangetast
door de tijd, dat de overgebleven
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markeringen noch nauwelijks tot helemaal
niet meer zichtbaar zijn.

legering van 80 % koper en 20% zink,
geelkleurig)

Romeinse tijd

•Voorzijde: ANTONINVS AVG – PIVS PP
(TR P) XII (12de regeringsjaar)
Hoofd van keizer Antoninus Pius, rechts
gekeerd, met stralenkrans getooid.

1. RH 90/6 (25-05-1990)

•Keerzijde: (CO)S – III (4de consulaat)
Aequitas staande links gekeerd, in de
rechter hand een weegschaal, in de linker
de hoorn des overvloeds:
S – C (Senatus consultu): bij besluit van
de senaat. (Mattingly, 1968: p. 299 n°
1831)
Deze Romeinse munt is gevonden aan
Roeselare-Haven, niet in de schacht of
houten constructie van waterput I, maar
wel bovenaan in de werkput, nabij de
graafsleuf. Het is goed mogelijk dat deze
munt een zekere geluksbrenger of
offerbereidheid beoogde.

RH 90-6: Van boven naar onder: 1. PLD-afbeelding met
textuurfilter; 2. PLD-afbeelding zonder textuurfilter; 3.
PLD-afbeelding met visualisatie normal-data; 4. 3Dafbeelding met radiance scaling-filter (Illustratie KU
Leuven)

•Vindplaats: Roeselare-Haven, 1990, 6de
V.O.B.o.W.-WAR campagne (werkput)
•Wat: Romeinse rijk – Antoninus Pius
(138-161) dupondius 11,43g – Rome 148149 (waarde: 2 asses of een halve
sestertius), orichalcum (soort messing,
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Keizer Antoninus Pius (138-161)

Antoninus Pius was een van de
bekwaamste keizers uit de geschiedenis
van het Romeinse rijk. Hij regeerde
gedurende 22 jaar. De meeste Romeinse
keizers regeerden niet zo lang. Antoninus
Pius was een van de adoptiekeizers. Bij
gebrek
aan
eigen
nakomelingen
adopteerden die vijf keizers een of twee
zonen als opvolger.
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Antoninus Pius ijverde voor religie,
rechtvaardigheid en vrede. Hij leefde in
een tijd waarin zich aanzienlijk ruimere
mogelijkheden
openden
voor
de
ontplooiing van deze deugden. Hij bracht
orde en rust in het Imperium Romanum,
dat in de tweede eeuw van de christelijke
jaartelling een groot deel van de wereld
omvatte. In zijn privéleven was hij een
bedaarde en opgewekte man, een
vriendelijke en goede mens (Gibbon,
1994: 34)
Deze munt is gevonden op ongeveer 20
cm onder de begane grond, in de werkput
(niet in de schacht) van waterput 1 (WP1).
In de schacht zelf (of eikenhouten
bekisting) van deze WP1 werden dieper
Terra
Sigillata
(T.S.)
scherven
aangetroffen in centraal – en zuid
Gallische techniek (determinatie en ruime
datering van dit ensemble 80-150 door
Prof. H. Thoen, UGent, 18.01.1990).
Het materiaal (ketel in bronsplaat, een
groot fragment van een kruikamfoor, T.S
scherven enz.) in de constructieput is ruim
tussen 50 en 150 na Chr. te plaatsen. De
terminus post quem werd geleverd door
de munt van Antoninus Pius, geslagen te
Rome in 148-149 na Chr. Deze terminus
post quem is de aanduiding van een
tijdstip - met de datering van de munt waarna een bepaalde gebeurtenis (in casu
de bouw en/of gebruik van waterput 1) zal
plaats hebben gevonden (West-Vlaamse
Archaeologica 8, 1992 afl.3, p.74).
Voor het verhaal van de vaart RoeselareLeie is zondermeer interressant dat deze
Romeinse munt stamt uit de bloeiperiode
van het Romeinse Rijk. Het vormt een
mooie illustratie om de Romeinse
invloeden en aanwezigheid in onze
gewesten te onderstrepen.
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18de eeuw
2. R/KO 1 (1981)

R KO1 1981: Boven: Conventionele digitale foto’s;
Beneden: 3D-beelden op basis van PLD-opnames
met radiance scaling-filter (Illustratie: KU Leuven)

•Vindplaats: Roeselare-Haven,
prospectievondst Jozef Goderis.
•Wat: Maria Theresia (1740-1780) –
Oostenrijkse Nederlanden. Ar – 5 stuivers
(vermoedelijk) – 3,13g (Van Keymeulen,
1981: 191, n° 202)
•Voorzijde: Zeer sterk afgesleten, maar
met behulp van de PLD-opname (zie
boven) van de KU Leuven alsnog goed te
identificeren, zie illustratie: centraal het
Bourgondisch
kruis
met
omschrift:
MAR(ia) . TH(eresia) . [D(ei) . G(ratia)] .
R(omanorum) . IMP(eratrix) . G(ermania) .
HUN(garia) . BOH(emia) . R(egina).
[jaartal]
•Keerzijde: Centraal gekroond schild van
Oostenrijk - Bourgondië, tussen twee
lauwertakken met omschrift: [AR]CH(idux)
. AUS(triae) . DUX handje BU[R]G(undiae)
. BRAB(antiae) . C(omes) . FL(andriae).
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3. R/KO 1 (05-03-1982)

R/KO1 1982: Flatbed scan van keerzijde (Scan: J.
Goderis)

•Vindplaats: Roeselare-Haven,
oppervlaktevondst door Jozef Goderis
Maria-Theresia aartshertogin van Oostenrijk,
koningin van Hongarije en Bohemen (1740-1780) &
keizerin van het Heilige Roomse Rijk (1745 tot
1765)

Maria-Theresia volgde haar vader Karel VI
op in 1740. Toen brak er een periode van
welvaart aan. Handel en nijverheid
kwamen gaandeweg tot ontwikkeling en
de eerste stappen werden gezet richting
de industriële revolutie.
In de Zuidelijke Nederlanden werden
sedert 1729 geen munten meer geslagen.
Dit tekort werd opgevuld met buitenlandse
(vooral Franse) munten. die werden in
grote hoeveelheden geïmporteerd omwille
van hun voordelige koers. Bij het gewone
volk en in de kleinhandel ontbrak de
koperen pasmunt. Zo werden onder het
bewind van Maria Theresia drie uitgiften
van munten gerealiseerd (Vanhoudt, 1996:
165; Schutyser, 2002: 159).
Gezien de gevonden munt erg aangetast
is, kunnen we geen jaartal er op aflezen
en is het ook niet mogelijk uit te maken
met welke uitgifte we hier te doen hebben.
Een scherpe datering is dan ook niet
aangewezen.

19de eeuw
A. Koninkrijk der Nederlanden: Twee
munten van Willem I
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•Wat: Koninkrijk der Nederlanden (18151830), Willem I (1815-1830), Cu (koper) –
1 cent (met gladde rand) – 4,83gr – atelier
onduidelijk (De Mey en Pauwels, 1981:
n°54).
•Voorzijde: Gekroonde W?
•Keerzijde: Gekroond leeuwenschild; 1-c
(ateliertekens onleesbaar)

4. RH 86/1/1 (01-04-1986)

RH 86/1/1: 3D-beelden op basis van PLD-opnames
met PhongUntextured-filter (Illustratie: KU Leuven)

•Vindplaats: Roeselare-Haven proefsleuf
V.O.B.o.W.-WAR
•Wat: Koninkrijk der Nederlanden (18151830), Willem I (1815-1830), Cu (koper) 1/2 cent – 1827? - 1,46g – atelier
onleesbaar (Van Keymeulen, 1981: n°
273).
•Voorzijde: Gekroonde letter W ; 18-27(?)
•Keerzijde: Gekroond rijkswapen ; ½ -C
(cent)
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•Voorzijde: Belgische leeuw liggend, met
grondwettafels
•Keerzijde: Gekroonde initiaal

6. R/MAN (06-07-2000)

Willem I, Koning der Nederlanden (1815-1840)

De Conventie van Londen in 1814
verenigde België en Nederland in het
Koninkrijk der Nederlanden. Willem I, de
zoon van de laatste stadhouder van
Holland, werd koning.
Men opteerde voor een decimaal stelsel,
gebaseerd op de Hollandse gulden, in
plaats van op de frank. Die keuze was niet
naar de zin van de zuidelijke provinciën,
waar overheersend Franse munten in
omloop waren. De munt van Brussel werd
heropend, naast die van Utrecht. Men
sloeg stukken van 10, 5, 3 1 en ½ gulden
en 25, 10, 5 1 en ½ cent.
De in Brussel geslagen munten droegen
de letter B als muntteken (zie nr 5) en die
van Utrecht de Mercuriusstaf (Van Houdt
1996: 170; Schutyser 2002: 193).

R/MAN 2000: Flatbed scans (Scan: J. Goderis)

•Vindplaats: opgraving V.O.B.o.W.-WAR
vl. H/5 gevonden door Johan Buyse
•Wat: Koninkrijk België Leopold I (18311865), Cu (koper) – 10 centiem -1862
•Voorzijde: Centraal staande leeuw,
omschrift L’ Union fait la force 1862
•Keerzijde: Centraal 10 cent, omschrift
Leopold premier Roi des Belges

B. Koninkrijk België: Twee munten van
Leopold I
5. R/KO2 (23-08-1986)
•Vindplaats: Roeselare-Haven,
oppervlaktevondst Jozef Goderis
•Wat: Koninkrijk België – Leopold I (183165) of II (1865-1910), Cu (koper) – 2
centiemen – 2,93g (sterk afgesleten en
geoxydeerd, nauwelijks leesbaar)
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Leopold I, koning van België (1831-1865)

In
1830
werd
de
Belgische
onafhankelijkheid uitgeroepen. In ons land
waren
dan
diverse
munten
en
rekeneenheden
in
gebruik.
De
Nederlandse stukken waren in onze
streken
niet
volledig
ingeburgerd.
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Daarnaast circuleerden ook munten uit de
Oostenrijkse
Nederlanden,
het
Prinsbisdom Luik en vooral Franse
munten. Voor onze bewindslieden was de
keuze van nationale eenheid op monetair
vlak dan ook een netelig probleem.
Uiteindelijk
werden
dan
naast
zilverstukken ook koperstukken van 10, 5,
2 en 1 centiem uitgegeven (Vanhoudt,
1996: 171; Schutyser, 2002: 198).

•Keerzijde: DEUTSCHES REICH 1887 –
Pfennig

9. R/MAN/91 (30-03-1991)

7. R/Sch/Ser (19-05-1995)

R/MAN/91: Flatbed scan van voorzijde (Scan: J.
Goderis)

•Vindplaats: Roeselare Mandelstraat
prospectievondst Jozef Goderis

R/Sch/Ser: 3D-beelden op basis van PLD-opnames
met radiance scaling-filter (Illustratie: KU Leuven)

•Vindplaats: Roeselare prospectievondst
Jozef Goderis
•Wat: Frankrijk – Napoleon III (18521870), Brons – 5 centimes – 4,14g –
atelier Parijs – jaartal onleesbaar.
(Gadoury, 1987: n°42)
•Voorzijde: Centraal onbedekt hoofd van
Napoleon links gekeerd met omschrift
Napoleon III Empereur [jaartal]
•Keerzijde: Centraal adelaar staande en
face, hoofd rechts gekeerd; omschrift:
[EMPIRE] FRANCAIS - [CIN]Q
CENTIMES; atelierletter A

8. R/Ko1 05-11-1981
•Vindplaats: Roeselare-Haven,
oppervlaktevondst Jozef Goderis
•Wat: Duitse Keizerrijk - muntperiode
1873-1889, AE (brons) – 1 Pfennig 1887 –
1,73g – atelier onduidelijk (Jaeger, 1982:
n°1).
•Voorzijde: Tweekoppige adelaar
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•Wat: Frankrijk - Derde Republiek, Cu
(koper) - 2 centimes
•Voorzijde: centraal hoofd van Marianne
naar links gekeerd met eronder de
markering van de médailleur Eugène
André Oudiné, als omschrift
REPUBLIQUE FRANCAISE 1889
•Keerzijde: centraal 2 centimes, omschrift
LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ.
Marianne, de personificatie van de Franse
Republiek en de allegorie van de vrijheid,
is een populair voorzijde motief. Van 1793
tot 1808 werd het hoofd van Marianne
gebruikt op de voorzijde; op de keerzijde
L‟an (het jaar) gevolgd door het cijfer 4 tot
9.
De meer gekende staande gedaante van
Marianne als zaaister werd in 1898
gekozen voor de zilveren munten en
duurde tot 1920. Ten gevolge van de
geldhervorming van 1958 werd Marianne
in eer hersteld. Ze hield zo stand tot aan
de komst van de euro (Mackay, 2007:
168-169).
Besluit
Opvallend is de afwezigheid van munten
tussen de Romeinse (Antoninus Pius) - en
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de Oostenrijkse tijd.( Maria Theresia ).
Deze hiaat wordt wel opgevuld door
vondsten van aardewerkscherven.
Opmerkelijk is dan weer de sterkere
aanwezigheid van twee munten van
Willem I.
Niet afgebeelde munten verwijzen naar
WO.I , het interbellum en WO.II.

Munt nr 6 van Leopold I, dateert van 1862
het startpunt van de graafwerken van het
kanaal van Roeselare naar de Leie. Is die
munt, gevonden in de Mandelstraat
toevallig verloren geraakt door een van de
pioniers die met blote hand de vaart
hebben gegraven?
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ACTUELE ARCHEOLOGIE IN DE TERF-REGIO
Willem Hantson
(IOED-TERF)
Met de lente in het land is de tijd rijp om de archeologie-minnende medemens van het
nodige archeologische regionieuws te voorzien. Hieronder een beknopt overzicht van de
recentste archeologische projecten in de TERF-regio. Van de houtskoolmeilers in
Ingelmunster, over de Romeinse nederzetting in Oostnieuwkerke tot middeleeuwse
bewoningssporen in Oekene en enkele proefsleuvenonderzoeken in het Roeselaarse.

1. Archeologisch onderzoek op de
Zandberg (Ingelmunster)
De West-Vlaamse Intercommunale (WVI)
plant i.s.m. de gemeente Ingelmunster een
nieuw bedrijventerrein “Zandberg” aan de
Groenstraat
en
de
Doelstraat
te
Ingelmunster. Voordat men met de aanleg
begint,
dient
het
archeologisch
bodemarchief
gewaardeerd
en
gedocumenteerd te worden. Midden 2010
voerden archeologen al een verkennend
onderzoek uit, waarbij voornamelijk sporen
uit de volle tot late middeleeuwen (10de 14de eeuw) werden aangetroffen. Deze
vormden de aanleiding voor een
aanvullend onderzoek op de interessante
zones. Sinds maandag 26 maart zijn
archeologen
van
Monument
Vandekerckhove nv uit Ingelmunster er
aan de slag en men voorziet de opgraving
in de loop van juni af te ronden. Een
artisanale zone met houtskoolmeilers is
reeds bestudeerd en momenteel legt men
de restanten van een middeleeuws
hoevegebouw bloot.

De opgraving aan de Zandberg te Ingelmunster
(Foto: IOED-TERF)
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Zone 1 (26/03 – 05/04/2012)
De archeologen o.l.v. Nele Eggermont
hebben het onderzoek aangevat met het
afgraven van een eerste terrein van ca.
2.800 m². Hierbij werd de teelaarde met
behulp van een kraan verwijderd, zodat de
archeologische sporen eronder zichtbaar
werden. Deze heeft men afgebakend en
ingetekend. Naast de aanwezigheid van
verspreide kuilen en paalgaten, sprongen
vooral vier rechthoekige sporen in het oog
omwille van hun donkere, houtskoolrijke
vulling. Het is vrij zeker dat het hier gaat
om zogenaamde houtskoolmeilers of
kolenbrandersputten. Dergelijke in de
bodem verzonken constructies werden
lange tijd gebruikt om hout te smoren,
zodat er houtskool ontstond voor de
verwarming van huizen, de bereiding van
voedsel, ovens enz. Hoe oud deze
houtskool-meilers zijn, heeft men nog niet
kunnen achterhalen, maar een datering
van het houtskool d.m.v. de welbekende
C14-methode zou hier uitsluitsel over
moeten kunnen geven.

Eén van de aangetroffen houtskoolmeilers in het
opgravingsvlak (Foto: IOED-TERF)
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Er zijn verder ook stalen genomen om de
gebruikte houtsoort te bepalen. Het
benodigde hout werd waarschijnlijk vanuit
de noordelijker gelegen bossen rond
Ardooie ‟t Veld gehaald, terwijl het
geproduceerde houtskool haar weg naar
de consument vond via de Groenstraat en
de weg Brugge-Kortrijk die beiden tot het
centrum van Ingelmunster lopen en daar
aansluiting vinden op de Mandel.

Elke houtskoolmeiler werd in kwadranten
opgegraven (IOED-TERF)

2. Archeologisch onderzoek aan de
Spanjestraat (Oostnieuwkerke)
Eind november - begin december vorig
jaar vond een archeologisch onderzoek
plaats
aan
de
Spanjestraat
in
Oostnieuwkerke (Staden). De WVI en
VMSW plannen er immers de aanleg van
verkaveling
de
„Vlaschaard‟
en
voorafgaand proefsleuvenonderzoek begin
2011 toonde, naast vondsten uit de 16de18de eeuw en beide wereldoorlogen, de
aanwezigheid van Romeinse sporen aan.
Deze laatste werden nader onderzocht
door
archeologen
van
Monument
Vandekerckhove nv uit Ingelmunster en zo
kwam een landelijk huis uit de Romeinse
tijd
met
walgracht
en
waterbevoorradingskuil aan het licht, evenals
enkele silexen werktuigen uit de steentijd.
In het kader van deze opgraving werden
rondleidingen georganiseerd voor klassen
en het geïnteresseerde publiek.

Zone 2 (16/04 – …/2012)
Het onderzoek werd half april verder gezet
op zone 2, een iets hoger gelegen zandig
terrein. Al op de tweede dag legden de
archeologen hier een huisplattegrond met
meerdere bouwfasen bloot, dat d.m.v. een
aardewerken
scherf
met
radstempelversiering en een kogelpot in
de volle middeleeuwen (10de - 12de eeuw)
kon geplaatst worden. Een schare aan
bijgebouwen
en
voorzieningen
als
waterputten, schuren en spijkers verwacht
men nog aan te treffen in de verder open
te leggen zone. De werf lag eind april
tijdelijk stil wegens wateroverlast, maar
wordt ongetwijfeld vervolgd.

Aanleg van het opgravingsvlak in Zone 2 met op de
voorgrond een deel van het huisplattegrond uit de
volle middeleeuwen (Foto: IOED-TERF)
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De aanleg van het opgravingsvlak met op de
voorgrond de gecoupeerde kuilen van het
Romeinse huis (IOED-TERF)

Week 1 (21/11 – 25/11/2011)
De archeologen o.l.v. Bert Mestdagh van
Monument Vandekerckhove NV uit
Ingelmunster hebben het onderzoek
aangevat met het afgraven van een ca.
4.000 m² groot terrein. Hierbij werd de
teelaarde met behulp van een kraan
verwijderd, zodat de archeologische
sporen eronder zichtbaar werden. Deze
heeft men afgebakend en ingetekend.
Volgens de eerste prognoses zijn er twee
grachten aanwezig die de rand van een
Romeins woonerf in verschillende fases
weergeven. Enkele scherven aardewerk
geven aan dat deze waarschijnlijk in de
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eerste twee eeuwen van onze jaartelling
bewoond zou geweest zijn. Daarnaast
vond men enkele stenen werktuigen die
mogelijk tot het paleo/neolithicum (de
oude/nieuwe steentijd) teruggaan.

met de kraan gecoupeerd en bleek
uiteindelijk een voormalige waterput,
waarvan de houten bekisting was
uitgebroken. Naar het einde van de week
toe werd het veldwerk afgesloten en kon
men tot de verwerking van het materiaal
en de verzamelde gegevens overgaan.
Eens men dit voortgezette onderzoek
afgerond heeft, wordt het eindrapport
uitgeschreven.

De archeologen van Monument nv aan het werk
(Foto: IOED-TERF)

Week 2 (28/11 – 02/12/2011)
Het archeologisch onderzoek ging verder
met het volledig intekenen van alle sporen
tot een grondplan. Deze sporen werden
vervolgens verder onderzocht door ze stuk
voor stuk te couperen, d.w.z. dat men
telkens de helft er uithaalt om een zicht te
krijgen op datering en functie van elk
spoor. Hierbij wordt alles minutieus
gedocumenteerd door de archeologen. Op
deze manier kunnen sommige sporen met
elkaar gelinkt worden tot grotere gehelen.
Zo heeft men binnen de gracht – waarvan
eerder sprake – een tweeschepig gebouw
(6 x 11 m) teruggevonden dat eveneens in
de Romeinse periode kan gesitueerd
worden. Deze was opgebouwd uit houten
palen met vlechtwerk en leem ertussen en
had waarschijnlijk een strooien zadeldak.
Week 3 (05/12 – 08/12/2011)
Nadat alle archeologische sporen van het
eerder opgelegde terrein gedocumenteerd
waren, kon men een extra vlak
openleggen in de buurt van het Romeinse
gebouw. Ondermeer een donkere bodemverkleuring tekende zich hier af en
mogelijk gaat het om een zogenaamd
brandrestengraf. Onderzoek van de
zeefresten moet daar uitsluitsel over
geven. De zogenaamde waterkuil werd
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Eén van de vermoedelijke lithische artefacten die
werden aangetroffen (Foto: IOED-TERF)

3. Archeologisch onderzoek op de
nieuwe ziekenhuissite HHRM
(Roeselare)

De archeologen van GATE bvba aan het werk
(Foto: IOED-TERF)

Het
nieuwe
Heilig-Hartziekenhuis
Roeselare-Menen (HHRM) zal verrijzen in
de velden ten oosten van de dorpskern
van Oekene, aan de kruising van de N36
en de E403. Bij onderzoek d.m.v.
proefsleuven in mei vorig jaar werden
enkele
Romeinse
brandrestengraven
aangetroffen, maar ook sporen van
middeleeuwse bewoning. Deze laatste
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werden begin 2012 onderzocht door een
team archeologen van GATE bvba. De
weersomstandigheden speelden hen en
hun onderzoek echter danig parten,
waardoor de resultaten momenteel nog
wat onduidelijk zijn. In de middeleeuwen
woonden, leefden en werkten hier met
zekerheid reeds mensen, maar verdere
gegevens over de aangetroffen structuren
kunnen we pas verwachten nadat studie
en rapportage zijn afgerond.

Op twee locaties werd de afgelopen
maanden archeologisch vooronderzoek
d.m.v. proefsleuven uitgevoerd. Aan de
Maria‟s Lindestraat in Rumbeke waren
archeologen van BAAC bv aan de slag op
de
toekomstige
verkaveling
„Baetekruishof‟. Op enkele Romeinse
sporen, wat gegevens over de evolutie
van
het
beekdal
en
oudere
perceelstructuren na is hier relatief weinig
gevonden.

Het optekenen van een gecoupeerde gracht (Foto:
IOED-TERF)

De proefsleuven aan de Bietstraat onder de schouw
van de verbrandingsoven MiROM (Foto: IOEDTERF)

De voorbije weken stonden archeologen
van GATE bvba dan weer op de terreinen
aan de Bietstraat te Roeselare, waar de
WVI het industrieterrein „West Noord‟ zal
aanleggen. Hier kwamen vooral vol- tot
laatmiddeleeuwse
sporen
van
verschillende
aard
aan
het
licht,
waarschijnlijk behorend tot het „Goed Ter
Biest‟, evenals een veldoven voor de
tijdelijke productie van bakstenen.
Een vermoedelijke, gedempte drinkpoel met
brokken verbrande leem (Foto: IOED-TERF)

4. Proefsleuvenonderzoek in Roeselare

De tijdelijke veldoven voor baksteenproductie met
op de achtergrond linksboven het „Goed Ter Biest‟
(Foto: IOED-TERF)
De proefsleuven langs de Babillebeek aan de
Oekensestraat met op de achtergrond een
voormalige hoeve met walgracht (Foto: IOEDTERF)
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Kijk voor verdere informatie zeker eens op
de website van IOED-TERF:
http://www.erfgoedcelterf.be/item.php?lan
g=NL&itemno=19_215
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VOORDRACHT “ARCHEOLOGIE IN ROESELARE” TE KORTRIJK 16-02-2012
Jos Vanackere

In de stemmige Cobergherzaal van de
Berg van Barmhartigheid, nu het
Erfgoedhuis in de OLVrouwstraat 45 te
Kortrijk, gaf Jozef Goderis, voorzitter van
de V.O.B.o.W., een voordracht onder de
titel “32 jaar archeologie in Roeselare
1979-2011”. De boeiende spreker kon
genieten van een luisterbereid publiek dat
heel aandachtig de met een powerpointpresentatie ondersteunde uiteenzetting
volgde. Na een korte inleiding door
Philippe Despriet, algemeen coördinator
van de stichting „Archeologie Zuid-WestVlaanderen‟, kon Jozef enthousiast van
start gaan.

4. Ring Noord Beveren (2005): 3
middeleeuwse afvalkuilen en een
Karolingische waterput.

De bodem van Roeselare was 40 jaar
geleden bijna totaal onbekend terrein. 32
jaar archeologisch onderzoek kan dit nu
deels blootleggen. Hier volgt een kort
overzicht van deze belangwekkende
archeologische activiteiten, waarvan de
verslagen zijn opgenomen in de WAK:

7. Sterrebos (2008), baggerwerken in
de vijver rond het kasteel:
oorlogsmateriaal en een marmeren
tegel, gered uit een afvalcontainer.

1. Bedrijventerrein Haven (1986-94):
Gallo-Romeinse
artisanale
nederzetting
met
o.a
een
dakpannenoven,
talrijke
waterputvondsten
(
ketel
in
bronsplaat ), een 10-tal munten
waaronder de mooie Antoninus
Pius (138-161), benen mesheft in
katvorm.

Ik onthoud vooral de beelden van de
oudste prehistorische vondsten:

2. Mandelstraat
(1997-2001),
vondsten uit de midden bronstijd
(2000-1500 voor Chr.): oudste
aardewerkscherven
ooit
in
Roeselare gevonden: een pot met
gekartelde rand en opgelegde
bandjes,
een
Karolingische
waterput.
3. Zilverberg
(2002-05):
oudste
nederzetting (2290-2130 voor Chr.)
ooit in Roeselare gevonden.
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5. Prins Albertstraat (2007): Goed ten
Vrouwenhove en later Sabbe‟s
Hof:
potscherven
12-13e
E,
majolicascherven en fragmenten
van
ander
aardewerk
als
steelpannen, schalen, steengoed
en een volledige oliekruik.
6. Ooststraat, Handelshuis Callebert
(2008): middeleeuws aardewerk
12-14 e E.

8. Oekene
(2009-11):
Dumoulin-Brics.

kleigroeve



Een convexe boordschrabber met
gewolkte patina (Baan RoeselareArdooie, 1985) volgens Prof. P.
Vermeersch te
linken aan de
Neanderthalers (-35000);



2
Tjongerspitsen
uit
de
Federmessercultuur uit het epipaleolithicum (-10.000), de eerste
gevonden nabij de Mandel op de
hoek van de Grote Markt in 1979;
de andere in het Sterrebos in
1996.



de spectaculaire vondsten uit de
kleigroeve
van
Oekene:
fragmenten van molaren van een
wolharige mammoet en van een
wolharige
neushoorn,
van
halswervels
en
dijbenen,
ruggenwervel van een wild paard
WAK 74 (2012)

(equus germanicus), hoornpit van
een
steppebizon,
het
middenvoetbeentje van een bruine
beer (ursus arctos): dit alles van
115.000-11.000 jaar geleden.


Ook
de
Gallo-Romeinse
kruikamfoor, 1ste Gallo-Romeinse
vondst
op grondgebied van
Beveren- Roeselare, kon menig
aandachtige toeschouwer bekoren.

Jozef schetst eveneens aan de hand van
de talrijke vondsten een beeld van het
toenmalige leven en de gangbare
activiteiten om in die soms barre late
ijstijden te kunnen overleven. Hoe leefden
die nomaden? Wat was hun voedsel? Hoe
waren ze gekleed? Op al die vragen
kregen we een afdoend antwoord
doorspekt
met
enkele
„smakelijke‟
anekdotes.
Hij vertelt verder nog de geschiedenis van
de opgravingen in 1979 op de Grote Markt
met de Stadshalle en het Belfort
opgetrokken eind 13e E, begin 14e E. in
gotische stijl. In de 16e E. verwoestten de
beeldenstormers het complex. Later
werden
ze
heropgebouwd
in
Renaissancestijl en ze verdwenen in de
17e E. tengevolge van een grote brand. De
fundamenten liggen nog steeds onder de
markt. Alles werd wel nauwkeurig
opgemeten en opgetekend.

Jozef Goderis aan het werk (Foto: M. Pype)
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Het was een boeiende en leerrijke avond,
in een historisch pand, te midden
geïnteresseerde en bijwijlen deskundige
toehoorders.
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ARCHEO KNIPSELS
Samenstelling Jozef Goderis met medewerking van Johan Buyse, Ferdy Callewaert, Jef Eloy
en Jos Vanackere.
Binnenland: Ardennen, Broechem nabij Ranst, Halle, Roeselare (7), Spy (4), Velzeke,
Wervik
Buitenland: Alpen, China, Mexico, Turkije, Zuid-Afrika.

januari 2012

34. X.: Van 11.000 jaar Mandel tot 150
jaar vaart
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1. De Streekkrant woe. 11.01.2012 p.8
(groene pagina)
Info Roeselare Stedelijke informatie.
Dienst Communicatie
2. De Weekbode vr. 13.01.2012 p.29
(idem groene pagina)
35. Vansteenkiste, A.: Expo is start van
viering 150ste verjaardag kanaal
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.
19.01.2012 p.28
WAK 74 (2012)

museum “ Espace de l‟ Homme de Spy” in
het plaatsje Onoz.
Knack woe. 01.02.2012 p.71.
Zie eveneens WAK nr 73 februari 2012
knipsels 32 en 33 p.23 en 24
38. (Onroerend Erfgoed): De schat van de
schapenweide

36. (hvde): Neanderthaler haalde zijn verf
over de grens
200.000
jaar
geleden
haalden
neanderthalers al pigmenten uit onze
Ardennen.
Dat blijkt uit de vondst van hematiet, een
bestanddeel van rode okerverf, op een
archeologische
vindplaats
bij
het
Nederlandse Maastricht. Van nature komt
de kleurstof in die streek niet voor, zodat
ze moet zijn ingevoerd – vermoedelijk van
tientallen kilometer verderop, uit de
Ardennen of de Eifel.
Oker, een rood pigment , is de vroegste
vorm van verf. Het werd 100.000 jaar
geleden
al
gebruikt
door
steentijdkunstenaars, onder meer in ZuidAfrika. Dat Europese neanderthalers
60.000 tot 40.000 jaar geleden al oker
gebruikten, was ook bekend, maar dat de
kleurstof in de oude steentijd al vanaf
zeker 200.000 jaar geleden werd
geïmporteerd, is nieuw.
DS. 24.01.2012 p.9
februari 2012
37. X: Reconstructie van de mens van
SPY.
De Nederlandse tweeling Adrie en Alfons
Kennis zijn wereldwijd bekend voor hun
paleontologische reconstructies. Dit deden
ze op basis van een bijna volledig skelet
van een neanderthaler, dat in 1886 werd
gevonden in een grot in het Waalse Spy.
Dit skelet wordt in het Koninklijk Belgisch
Instituut
voor
Natuurwetenschappen
bewaard.
Adrie en Alfons hebben een levensechte
versie vervaardigd van de man van Spy.
Deze “Spyrou” is te bezoeken in het
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De 2700 grafvondsten die in Broechem
zijn opgegraven, zijn toegevoegd aan de
“Topstukkenlijst”. Ze verkopen buiten
Vlaanderen kan alleen nog met toelating
van de overheid.
In 2001 besloot een van de 3852 inwoners
van Broechem, nabij Ranst, een
waterput voor zijn schapen te laten
graven. Op het terrein naast zijn woning
lag nog een braakliggend terrein. Toen er
een paar alleraardigste keramiekpotjes uit
de grond kwamen, besloot hij het advies
van archeologen in te winnen.
“Mijn eerste indruk was: een grafveld; zegt
Rica Annaert, die als archeologe werkt bij
het Agentschap Onroerend Erfgoed. “De
potjes waren namelijk intact. Bij andere
opgravingen kom je hoogstens brokken en
scherven tegen. Meestal horen die bij
afvalputten van nederzettingen. Dat er
later uit die kuil nog kralen en juwelen
kwamen, sterkte mijn vermoeden.
In de tien daaropvolgende jaren werden er
510 graven blootgelegd. Daar kwamen
ruim 2700 objecten en bodemstalen uit.
De grafvondsten liggen nu in het depot
van Ontroerend Erfgoed, waar ze
bestudeerd worden. Er lopen gesprekken
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met het Gallo-Romeins Museum in
Tongeren om ze publiek te presenteren.
De archeologen vonden overwegend
grafgiften en elementen die bij kleding
hoorden. Menselijke botten waren er
amper; die maakten in de zure ondergrond
geen kans. De meeste graven waren
diepe kuilen, soms tot anderhalve meter
onder het maaiveld. In 90% daarvan
stond een houten kist. In de 68
crematiegraven werden nog enkele
beenderresten aangetroffen. Zowat 70%
van de grafgiften is van metaal. Er zitten
kettingen
tussen,
paardentuigen,
lanspunten, bijlen, kortzwaarden en
sierplaten van zwaardscheden. 20% is in
brons of in koperlegering. Het meest tot de
verbeelding spreken gouden munten en
sierlijke ringen en oorhangers. De
mantelspelden zijn ware juweeltjes met
inlegwerk van granaatsteen of almandien.
Sommigen zijn uitgewerkt in de vorm van
paarden en vogels.
Onder de sierraden zijn er armbanden met
kralen in glaspasta en halskettingen.
Zeldzaam zijn de intacte glazen bekers.
“Sommige mantelspelden komen uit onze
contreien” zegt Annaert, “ maar er zijn ook
types bij die aanleunen bij Noord-Duitse
en Saksische voorbeelden. Dat kan wijzen
op migratie. Het geeft ook aan dat de
elites belangrijke netwerken hadden en
dat er handelscontacten waren. Zo zijn er
bijvoorbeeld Byzantijnse, Longobardische
en
Alamanische
gouden
munten
teruggevonden”.
Vanwege het uitzonderlijke belang van
deze collectie en omdat het prioritair is ze
samen te houden, zijn de grafvondsten
van Broechem opgenomen op de
Topstukkenlijst. Dit is een intiatief van de
ministers Joke Schauwvliege (Cultuur) en
Geert Bourgeois (Onroerend Erfgoed).
DS. woe. 08.02.2012
39. (hvde) Maya’s rookten tabak
Hoewel de Maya‟s een rijke cultuur
hadden, hielden ze er toch een slechte
gewoonte op na: ze rookten tabak. Dat is
gebleken uit de vondst van een Mexicaans
vaatje uit 700 vóór Chr. waarin sporen van
nicotine zijn aangetroffen. Bovendien
stond op het vaatje in Maya-schrift
de inscriptie “Het huis van zijn/haar tabak”.
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Het is de eerste keer dat fysieke bewijzen
voor de al vermoede tabaksverslaving van
de Maya‟s worden aangetroffen. Dit
schrijven de Amerikaanse onderzoekers in
het vakblad: Rapid Communications in
Mass Spectrometry. DS. woe.15.02.2012
p. D11
40. Draulans, D.: Voor kerst gaven onze
ouders ons een Neanderthaler
De Nederlandse broers Adrie en Alfons
Kennis zijn bekend voor hun realistische
reconstructies
van
voorhistorische
mensen, zoals de neanderthaler van Spy
en de ijsman Ötzi. Knack woe. 05.02.2012
p.80. Zie ook WAK 74 knipsel 37.
41. (JT): Reis langs het kanaal
Roeselare. In de foyer van het
stadsarchief
is
een
nieuwe
thematentoonstelling van start gegaan,
naar aanleiding van 150 jaar kanaal
Roeselare-Leie. Het stadsarchief neemt
de bezoekers mee op “een historische reis
langs het kanaal” zoals dat er decennia
geleden uitzag. De beslissing om het
kanaal Roeselare - Leie te graven vond
plaats in 1862. De provincie WestVlaanderen
en
aangrenzende
kanaalgemeenten willen in 2012 deze
gebeurtenis passend herdenken en doen
dit dus met een tentoonstelling. Deze
tentoonstelling loopt tot eind mei tijdens de
openingsuren van het stadsarchief,
Botermarkt 3.
Kr. van W.Vl. De Weekbode vr.
17.02.2012 p.23.
42. (GF): Van 11.000 jaar Mandel tot 150
jaar vaart.
Pottenkijkers zijn meer dan welkom in
Roeselare. In deze stad kan je terecht
voor
een
nieuwe
archeologische
tentoonstelling in de dienst Cultuur; de
verhalen van de Mandel en het kanaal zijn
van oudsher onafscheidbaar met elkaar
verbonden. Bodemvondsten bewijzen dit,
zeker wat de oudste perioden betreft.
Daarom kan je er artefacten bekijken uit
de prehistorie, maar ook uit de tijd van de
Romeinen en de Middeleeuwen.
De tentoonstelling is gratis te bezichtigen
tijdens de kantooruren van de dienst
Cultuur in de Zuidstraat 3 in Roeselare.
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Alle
info
via
www.vobow.be
en
www.uitinWest-Vlaanderen.be
Kr. van W.Vl. De Weekbode vr.
24.02.2012 p.21 zie ook WAK 74 knipsels
nrs 34 en 35
43. (VVHR/foto‟s SBER) Nostalgie Van
Mandel tot kanaal
In 1862, precies 150 jaar geleden, besliste
de Belgische overheid om een kanaal te
laten graven van Roeselare naar de Leie.
Roeselare,
Izegem,
Ingelmunster,
Oostrozebeke en Wielsbeke slaan de
handen in elkaar om deze bijzondere
verjaardag te vieren.
De Streekkrant woe 29.02.2012 p.17. Zie
ook knipsel hierboven nr 40
44. X., Archeologen ontdekken graf van
apostel Filippus
Een internationaal team van archeologen
is ervan overtuigd dat zij het graf van de
apostel Filippus hebben ontdekt. De groep
van Italiaanse, Franse, Duitse en Noorse
onderzoekers deed opgravingen onder de
St.-Filippuskerk. De kerk dateert uit de 5de
eeuw en bevindt zich in Hierapolis, nabij
Pamukale in het zuidwesten van Turkije.
Tijdens de opgravingen ontdekten zij de
fundamenten van een nog ouder
kerkgebouw, opgetrokken rondom het graf
uit de 1ste eeuw. De Italiaanse archeoloog
Francesco D‟Andra van de universiteit van
Salento zegt dat hij ervan overtuigd is dat
dit het graf is van de apostel. Volgens de
christelijke overlevering stierf de apostel
Filippus omstreeks 80 na Chr. een
marteldood in het huidige Oekraïne. Maar
volgens een andere overlevering werd hij
in het zuidwesten van Turkije gedood en
begraven. Kerknet di. 07.02.2012.
45.
X.,
(GVA):
Uitzonderlijke
middeleeuwse beschildering in basiliek
van Halle.
Onderzoekers van het Koninklijk Instituut
voor het Kunstpatrimonium (KIK) hebben
tijdens restauratiewerken uitzonderlijke
middeleeuwse beschilderingen ontdekt op
muren en op een kunstwerk in de basiliek
van Halle. Specialisten leggen deze
resten van oude beschilderingen verder
bloot. De Halse basiliekkenner Marcel
Franssens in “ Gazet van Antwerpen”: In

WAK 74 (2012)

de middeleeuwen was het de gewoonte
dat men de muren van een kerkgebouw
beschilderde.
Tot
ieders
verbazing
ontdekten kunsthistorici steeds meer
raadselachtige
figuren
in
het
zolderkamertje
boven
het
Driekoningenportaal en ook decoratieve
motieven. Tot nu toe is er nog geen
algemeen patroon in ontdekt. Er wordt
gezocht naar het waarom van de mooie
schilderingen”.
Intussen werkt men in het KIK naarstig
aan de restauratie van het grote beeld uit
het torenportaal. Marcel Franssens:” Blijkt
nu dat het beeld veel meer detail bezit dan
dat men altijd had vermoed toen het nog
vuil en verweerd in het torenportaal stond.
Nu al is duidelijk dat dit echt een
topkunstwerk is dat niet moet onderdoen
voor objecten in andere grote, bekende
kathedralen”. Verwacht wordt dat het
kunstwerk tegen 2014 terug in de basiliek
zal staan. Intussen werd ook de
monstrans van Lodewijk XI uit de basiliek,
een edelsmeedwerk van uitzonderlijke
kwaliteit opgenomen in de lijst van
topkunstwerken
van
de
Vlaamse
gemeenschap. De kans is groot dat
binnenkort nog kunstwerken uit de basiliek
op de lijst van topkunstwerken worden
toegevoegd. Kerknet woe.15.02.2012
46. Van Den Eynde, H.: IJsman Ötzi had
bruine ogen.
Het gemummificeerde lijk van de ijsman
werd hoog in de Alpen door wandelaars
aangetroffen op een hoogte van 3210m.
Dit lijk is al jaren een goudmijn voor
steentijd- onderzoekers. Maar uit zijn
lichaam is onlangs meer informatie
gehaald.
Albert Zink is het hoofd van het Instituut
voor Mummies en de IJsman in het
Italiaanse Bolzano. Onder zijn leiding is
het DNA van de steentijdmummie
nagenoeg compleet nagespeld en begin
maart jl. gepubliceerd in het vakblad
Nature Communications.
Uit de DNA – gegevens kan worden
afgeleid dat de ijsman bruine ogen had,
anders dus dan de blauwe waarmee hij in
de
meeste
reconstructies
wordt
toebedeeld. Verder stroomde er bloed van
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de bloedgroep O door zijn aderen en
ontbeerde hij relatief moderne Europese
genen die helpen bij de vertering van
melksuiker (laktose).
Zinks team stootte ook op genvarianten
die met slagaderverkalking in verband
worden gebracht. Dat verklaart de
kalkafzettingen die scans in Otzi‟s
hartweefsel aan het licht hebben gebracht.
“Hij was niet zwaarlijvig en hij leidde een
actief leven” zei Zink aan Nature.
“Dus dit zal de oorzaak niet geweest zijn”.
Hij moet genetisch voorbestemd zijn
geweest.
Ötzi‟s genoomanalyse wijst ook in de
richting van andere kwalen: het team trof
bij hem twee derde van het genoom van
Borrelia burgdorferi aan, een bacterie die
de ziekte van Lyme veroorzaakt; Zink
vermoedt dat de tatoeages op Ötzi‟s rug,
enkel en knie een poging waren om
gewrichtspijnen te bestrijden die bij die
ziekte horen. DS. do. 01.03.2012 p. D 1011
47. (sts): Wie waren de mysterieuze
mensen van de hertengrot?
Misschien leefde er in China tot 11.000
jaar geleden een aparte mensensoort.
Zekerheid geven de fossielen nog niet.
Een wetenschappelijke naam hebben ze
nog niet – voorlopig heten ze “Red Deer
Cave people” of edelhertgrotmensen. Er
zijn aanwijzingen dat ze op herten
jaagden. Ze leefden 14.000 tot 11.000 jaar
geleden
in
Zuid-China
en
hun
overblijfselen zijn nu voor het eerst
wetenschappelijk
onderzocht.
De
wetenschappers proberen nu het DNA van
de hertengrotmensen te onderzoeken, in
de hoop de relaties met andere
mensensoorten
op te helderen.
Vermoedelijk
leefden ooit meerdere
mensensoorten naast elkaar. DS. vrijdag
16.03.2012 p. D8 en HNB di.20.03.2012
p.19
48. Heyvaert, J.: Bronstijdboot brengt
volkeren (opnieuw) bijeen
3500 jaar geleden waren er al contacten
tussen de bewoners van België, Frankrijk
en Engeland. Ze slaan vandaag opnieuw
de handen in elkaar voor onder meer de
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bouw van een bronstijdboot en een
rondreizende tentoonstelling.
Parfitt en zijn collega Peter Clark:” Het
hout van de boot zat namelijk onder resten
van de Romeinse havenmuur, het was dus
al zeker ouder”. Dendrochronologisch
onderzoek (de studie van de jaarringen in
het hout) en C14 datering (op basis van de
halveringstijd
van
radioactieve
koolstofisotopen) brachten uitsluitsel: de
boot werd rond 1550 voor Chr gebouwd, in
de midden-bronstijd. Het belang van die
ontdekking kan niet worden onderschat: “
De eerstvolgende boot die we kennen is
1000 jaar jonger” aldus Clark.
Het uitzonderlijk goed bewaarde vaartuig
was vermoedelijk 14 tot 18m lang. De
totale lengte is moeilijk in te schatten
omdat er waarschijnlijk nog een stuk onder
de grond zit.
In de tuin van het Dover Museum wordt
hard gewerkt aan een model van het schip
op schaal ½. Professor Jean Bourgeois
van de U.Gent is verantwoordelijk voor de
Belgische inbreng: “De meeste mensen
weten amper wat de bronstijd is. Er
worden maar zelden tentoonstellingen
over georganiseerd. Dit project is een
mooie kans om die periode en de
archeologie zelf, in de spotlights te zetten”.
De rondreizende tentoonstelling Beyond
the hoizon. Cross channel societies 3500
years ago, die het schaalmodel vergezelt,
strijkt neer in januari 2013 in Velzeke.
Archeologische vondsten uit Engeland,
Frankrijk en België zijn dan voor het eerst
samen te zien. Dat werpt een licht op de
culturele uitwisseling en het dagelijkse
leven in de bronstijd, die liep in onze
streken van vóór ca 2000 tot 800 voor Chr.
en werd gevolgd door de ijzertijd.
DS. ma. 19.03.2012 p D4 en 5.
49. Crabbe, B.: een reis langs het kanaal
Naar aanleiding van de viering van 150
jaar kanaal Roeselare-Leie, toont het
stadsarchief van Rioeselare alles wat aan
beeldmateriaal in de loop der jaren werd
verzameld. Tot eind mei kan men deze
historische reis langs de vaart meemaken
in de inkom van het archief op de
Botermarkt.
Info
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archiefleeszaal@roeselare.be of op het nr
051/26.22.40
Krant van W.VL, De Weekbode vr.
23.03.2012 p.30
april 2012
50. (jmb): Mens maakte al miljoen jaar
geleden vuur
De mens maakte al meer dan een miljoen
jaar geleden vuur. Dat is minstens
600.000
jaar
eerder
dan
werd
aangenomen. Wetenschappers van de
universiteit van Boston onderzochten in
grotten in Zuid-Afrika de asresten van
verbrande
beenderen
en
planten.
Vermoedelijk werd het vuur door de homo
erectus aangestoken. Tot nu toe werd
aangenomen dat alleen de homo sapiens
of neanderthaler vuur kende.
HNB. woe 04.04.2012 p.6
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51. X.: Tabaksmuseum breidt gevoelig uit
Het nationaal Tabaksmuseum in Wervik
breidt haar collectie in april 2012 gevoelig
uit met een groot deel van de collectie van
het voormalig Stedelijk Museum voor Pijp
en Tabak in Harelbeke. Deze laatste stad
heeft immers beslist zich voortaan meer
als “muziekstad “ te profileren. De
Harelbeekse stukken zullen er vanaf het
seizoen 2013 te bewonderen zijn.
Kr. van W.VL. – De Weekbode vr.
08.04.2012 p.20

DS = De Standaard
Kr. van W.VL. – De Weekbode
De Streekkrant
HNB = Het Nieuwsblad
Kerknet
Knack
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TENTOONSTELLING: VAN 11.000 JAAR MANDEL TOT 150 JAAR VAART
Jozef Goderis
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 aanvullend t.o.v. de geschreven bronnen,
zeker wat de oudste perioden betreft.
Te bekijken
Middeleeuwen
Karolingische
potscherven
met
rolstempelversiering (9de -10de eeuw) en
een
kogelpot
(13de
eeuw)
vertegenwoordigen de aanwezigheid van
de middeleeuwers.

Tentoonstelling in de Dienst Cultuur: prehistorische,
Romeinse en middeleeuwse vondsten
aangetroffen langs het kanaal

Prehistorie
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. 9000
tot 4500 v. Chr.). Verder verwijzen een
gepolijste bijl en pijlpunten naar de nieuwe
steentijd (neolithicum ca. 4500 tot 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). Artisanaal betekent dat
er vondsten opdoken in gebakken
aardewerk, metaal, leder en hout. Vijf
Gallo-Romeinse waterputten en een
dakpannenoven
(uniek
voor
het
grondgebied
van
West-Vlaanderen)
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 ?

100

Haardtegeltjes uit het Beurzegoed (19
foto‟s Jozef Goderis

de

eeuw)

Moderne tijden
Uit de post-middeleeuwse tijden en de
periode van 150 jaar vaart kunnen we
vondsten tonen 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.
De presentatie in de vier toonkasten vormt
als het ware een tijdsband vanaf de
prehistorie tot de moderne tijd.
De 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
Open Monumentendag.
Info bij Jozef Goderis 051/22.27.20,
www.vobow.be en de Dienst Cultuur
051/26.24.04
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ARCHEO-TENTOON
Samenstelling: Jozef Goderis
België

tel. 02. 741.72.11 www.kmkg.mrah.be

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

3. 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

BRUSSEL
1. t/m 03.06.2012
Aan tafel
Tentoonstelling gewijd aan voeding in al
zijn aspecten
Havenlaan 86, 1000 Brussel
tel. 02.420.60.69 www.tourtaxis.be
2. 16.05.2012 t/m 16.09.2012
Gastronomische ontdekkingen door de
eeuwen heen.
Jubelpark 10, 1000 Brussel
WAK 74 (2012)

ENAME
t/m 31.07.2012
Een archeologisch pionier uit de jaren
1940-1950 prof. dr. A.L.J. Van de Walle
Multidisciplinair geschoold erfgoedpionier
die Ename op de kaart heeft gezet.
Lotharingenstraat 1, 9700 Ename
tel. 055/30.90.40 www.pam-ename.be
MORLANWELZ
t/m 02.09.2012
Wolf! Van ons platteland tot onze
verbeeldingswereld
Een drieledige tentoonstelling waarin de
wolf op historische, moderne en literaire
wijze wordt geportretteerd.
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Chaussée de Mariemont 100, 7140
Morlanwelz.
tel.
064.21.21.93
www.muséemariemont.be
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. Benieuwd welke prehistorische,
Gallo-Romeinse, middeleeuwse en postmiddeleeuwse vondsten langs het kanaal
opdoken bij veldprospecties, opgravingen
en baggerwerken? Bezoek dan
deze
archeologische tentoonstelling. De expo is
gratis
te
bezichtigen
tijdens
de
kantooruren in de Dienst Cultuur,
Zuidstraat 3.
Zie afzonderlijke bijdrage in deze WAK nr
74.
TONGEREN
t/m 17.06.2012
Sagalassos, City of dreams
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
ZOTTEGEM - VELZEKE
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t/m 15.06.2012
Over vlees en bloed – Gallo-Romeinse
boeren en soldaten in noordelijk
Vlaanderen.
Een nieuwe kijk op het Romeinse
plattelandsleven.
Paddestraat 7, 9620 Zottegem –Velzeke
tel.
09.360.67.16
www.oostvlaanderen.be/pam
VLAANDEREN (diverse locaties)
april t/m september 2012
Archaeology in Contempory Europe
Op zes locaties in Vlaanderen is in de
komende maanden een tentoonstelling te
bekijken met 33 kunstfoto‟s uit zeven
Europese landen.. De interactieve stand
kadert
in
een
Europees
project
(Archaeology in Contemporary Europe)
met als hamvraag : “ Wat betekent
archeologie op de dag van vandaag?”. De
reizende
tentoonstelling
gaat
achtereenvolgens naar Brussel, Gent,
Leuven,
Tongeren,
Oostende
en
Antwerpen.

Nederland
AMSTERDAM
van 16 mei t/m 16.09.2012
Paard & Ruiter – van Homerus tot
Djenghis Khan, in de Griekse wereld
(1300-350 v.Chr.) en op de steppen van
Mongolië (600-1400 na Chr.)
Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt
127
BERG EN DAL (Bij Nijmegen)
t/m 04.11.2012
Goddelijk en griezelig
Het geheim van de slang. Interculturele
tentoonstelling over het oudste
diersymbool ter wereld vanaf de
prehistorie. Afrika Museum, Postweg 6.
HAARLEM
t/m 07.10.2012
Recht uit ’t Krom
Sporen uit een Haarlems straatje
Archeologisch Museum Haarlem, Grote
Markt 18k
LEIDEN
1. t/m 31.08.2012
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Nieuws uit het Midden-Oosten
Kindertentoonstelling, reis door de tijd met
activiteiten.
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg
28
2. t/m 020.09.2012
Eilanden van de goden
Griekse mythen in foto‟s, vondsten en
verhalen
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg
28
3. t/m 02.09.2012
Tuinen van de farao’s
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg
28
LELYSTAD
t/m 29.10.2012
Schipbreuk. De noodlottige reis van de
Batavia
Nieuw Land, Bataviawerf en Rijksdienst
voor het Culureel Erfgoed,
Afdeling Scheepsarcheologie
NIJMEGEN
t/m 12.08.2012
Waarom godinnen zo mooi zijn: liefde
en schoonheid in de oudheid.
Reis langs de schoonheidsrituelen in de
oude culturen van Egyptenaren, Grieken,
Romeinen
en het Nabije Oosten
Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59
ROTTERDAM
t/m 09.09.2012
Magie van de vrouw
Selectie uit de historische collectie
sieraden van het
Wereldmuseum en
internationale bruiklenen van privé verzamelaars uit Europa en de VS.
Wereldmuseum, Willemskade 25
UTRECHT
t/m 24.06.2012
Vrouwen voor het voetlicht
Zusters, martelaressen, poetsengelen &
dominees
Museum
Cathariijneconvent,
Lange
Nieuwstraat 38

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
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
ARRAS
t/m 10.11.2013
Roulez carrosses!
Musée des Beaux-Arts, Abbaye SaintVaast, 22 rue Paul Doumer, 62.000 Arras.
tel. 03.21.71.26.43
BAVAY
t/m 28.08.2012
Bules d’ Antiquité
Le monde romain dans la BD
Forum antique, musée archéologique du
département du Nord.
Allée Chanoine Biévelet.
BREGNIER-CORDON
t/m 26.11.2012
Escale Haut-Rhône, bureau des objets
trouvés
Musée Escale Haut-Rhône, La Bruyère,
01300
Bregnier-Cordon.
tel.04.79.42.06.06
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
DOURDAN
t/m 01.07.2012
L’ école au Moyen Age
Musée du château, place du Général de
Gaulle, 91.410 Dourdan. t
tel. 01.64.59.86.97
GODEWAERSVELDE
t/m eind september
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Vlaamse
haardtegels
in
Godewaersvelde
Tegels uit privéverzamelingen. Musée de
la
vie
Frontalière.
Frans-Vlaamse
Godewaersvelde
Rue de Callicannes 98
Open: van 14.00 tot 17.00u. elke dag,
behalve op dinsdag
www.musee-godewaersvelde.fr
GRENOBLE
t/m 02.07.2012
Hannibal et les Alpes
Musée dauphinois, 30 rue
Gignoux, 38.000 Grenoble .
tel. 04.57.58.89.01

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
QUINSON
t/m 01.11.2012
Néandertal, l’ Européen
Musée de Préhistoire des gorges du
Verdon, route de Montmeyan, 04500
Quinson.
tel. 04.92.74.09.59

Maurice

JUBLAINS
t/m 27.07.2012
Fouilles toujours en Mayenne
Musée archéologique départemental, 13
rue de la Libération, 53.160 Jublains
tel.02.43.58.13.20
LATTES
t/m 23.09.2012
Montpellier, terre de faïence.
Potiers et faïenciers entre Moyen Age
et XVIIIe siècle.
Site archéologique Lattara – musée Henri
Prades, 390 avenue de Pérols, 34.970
Lattes
tel. 04.67.99.77.20
LOUVRES
t/m 23.12.2012
Silence, on fouille!
Archéa, Archéologie en Pays de France,
56 rue de Paris, 95.380 Louvres.
tel. 01.34.09.01.02
NIORT
t/m 20.05.2012
De la Préhistoire aux Romains, 100.000
ans d’ armes et d’outils.
Donjon de Niort, rue Du Guesclin, 79.000
Niort. tel. 05.49.78.72.00

REIMS
t/m 29.07.2012
Reims, capitale mérovingienne
Musée historique Saint-Remi, 53 rue
Simon, 51.100 Reims.
tel. 03.26.35.36.90
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-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
Luxemburg
t/m 02.09.2012
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

PARIS
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OVERZICHT TIJDSCHRIFTEN
Op de leestafel: Samenstelling Jozef Goderis en Jef Eloy

ARCHEOLOGIA
nr 498 april 2012

nr 118 februari-maart 2012 Les peuples
gaulois.

Marcy, J.L. & Révillon, S. Nord –Pas-deCalais Dix années de recherches
archéologiques. Dossier Nord, p.4-52:
La préhistoire, p.22; Le Néolithique, p
28., L‟ Âge du Bronze, p.30; L‟Âge du
Fer, p.32; L‟ Antiquité, p.36, Du Moyen
âge à L‟Epoque moderne, p.40; Une
archéologie des conflicts, p.50
Chevallier, F. Arles Rhône Un chaland
antique arraché au Rhone. p.54
Galliano, G. Emile Guimet et l‟ Egypte. p.
66

Archéologie Nouvelle Place Larroque
46120 Lacapelle-Marival tel.
06.17.58.61.39

DOSSIERS d’ ARCHÉOLOGIE
nr 350 maart-april. 2012
Liban un passé recomposé: Baalbeck,
Byblos, Tyr, Chhîm, beyrouth, Jiyeh..
L’ARCHÉOLOGUE La revue de l’
Archéologie
nr 117 dec. 2011- jan. 2012: Temples
romains restitués
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ARCHEOLOGIE MAGAZINE
GESCHIEDENIS 2, 2012 - Cultuur Exposities – Reizen
Bogaert, L., L. Van Impe en G.
Creemers: Wandelen tussen de graven.
Keltische elitegraven in de BelgischLimburgse Kempen: Wijshagen, p.6-9
Vermeulen, J.: Afghaanse hoogland vol
bodemschatten.
Mes
Aynak
(Afghanistan) is naast kopererts ook rijk
aan boedhistisch historisch
Erfgoed, p.10-13
Asselbergs,
R:
Nederland
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BOEKBESPREKING

Voor altijd in de greep van de grillige
zee, Maritieme Archeologie

opgehangen aan enkele belangrijke en/of
markante al dan niet archeologische
ontdekkingen. Daarbij gaat aandacht naar
de ontdekking van een Romeinse boot te
Brugge, de archeologische opgravingen te
Dorestad in Nederland, de opgraving en
conservatie van de Kogge gevonden te
Doel, de berging van cargo en wrakken
voor de kusten van Knokke, Zeebrugge en
Koksijde, de ontdekking het VOC-schip de
Rooswijk en het onderzoek naar de
Belgica, het beroemde onderzoeksschip
van de Zuidpoolreiziger Adrien de
Gerlache.

In 105 pagina's geven de initiatiefnemers
van deze publicatie een frisse kijk op wat
maritieme archeologie anno 2012 in en
rond Vlaanderen voorstelt. Verwacht geen
lange academische teksten, maar laat je
doorheen een overzichtelijke inhoud
begeleiden door bondige tekstjes naast
illustrerende foto's.

Samenstelling: Thomas Dhoop, Karolien
Pazmany, Suzanna Praet en Dries Van
Langendonck

Dit boekje kwam tot stand naar aanleiding
van het jaarlijks initiatief van de studenten
archeologie (ALFA) van de KU Leuven om
rond
een
bepaald
thema
een
tentoonstelling te organiseren. Met als
invalshoek 'maritieme archeologie' snijden
ze
ditmaal
een
weinig
gekende
subdiscipline van de archeologie aan.

Hendrik Hameeuw

Doorheen deze eenvoudige maar grafisch
verzorgde publicatie gaan de auteurs
zowel kort in op de huidige toestand van
het maritiem archeologisch onderzoek in
Vlaanderen (een inleiding door maritiem
archeoloog Jeroen Vermeerch van het
VIOE) als geven ze een historisch
georiënteerd overzicht van vondsten
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Deze publicatie is verkrijgbaar via de
Centrale Bibliotheek van de KU Leuven en
studentenkring ALFA, uitgegeven bij
Peeters Publishers (2012), €5.

Relicta 7
Archeologie, Monumenten-&
Landschapsonderzoek in Vlaanderen
De zevende Relicta brengt o.m. een
bijdrage over de Duitse soldatenkerkhoven
uit de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen.
De
geschiedenis
van
deze
begraafplaatsen wordt in detail behandeld
met aandacht voor het ontstaan, de
aanleg en de latere ontwikkeling ervan tot
de vier zogenaamde “verzamelplaatsen”:
Langemark, Menen, Hooglede en Vladslo.
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getest werd, zonder een doorbraak te
forceren.
Voor de doorsnee gelovige is de lijkwade
een bewijs van de verrijzenis. Omdat
alleen een God dit wonder kan verrichten.
Voor dwarsliggers bewijst het dat de
gekruisigde nog leefde toen hij in zijn
lijkwade gewikkeld werd en dat hij zijn
kruisiging overleefde. Van dit dilemma
getuigt de vaak dubieuze omgang van
christenen en kerken met de lijkwade van
Turijn.

Relicta 7 brengt daarnaast ook nog acht
andere boeiende bijdragen: middeleeuws
leer uit Dendermonde en Ninove, de
eerstesteenlegging van de Gentse SintPietersabdijkerk
in
1629
en
een
depotvondst met 18de eeuwse zilveren
munten uit Zoersel. Vier bijdragen
belichten daarnaast ook methodologische
aspecten en leggen hiermee een tweede
inhoudelijke klemtoon voor dit volume van
Relicta:
de
mogelijkheden
van
laseraltimetrie voor de kartering van Celtic
Fields in de Belgische Kempen, het
geïntegreerd
bouwhistorisch
en
dendrochronologisch onderzoek van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk in Damme, de
bewaringstoestand van het wrak van de
Belgica en tot slot de methodologie voor
de administratieve actualisering van de
Inventaris voor bouwkundig erfgoed in
Vlaanderen.
Uitgave VIOE 259 blz. €40 (exclusief €5
verzendingskosten).
Jozef Goderis

Wie is er bang voor de lijkwade van
Turijn?
Geen enkele relikwie kan de vergelijking
doorstaan met de lijkwade van Turijn, het
linnen waarin Jezus van Nazareth werd
begraven. Het linnen bewaart een
natuurlijke of miraculeuze afdruk van de
gekruisigde. Bovendien bestaat er geen
relikwie die door zoveel wetenschappers
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Sterker, het Vaticaan ziet de lijkwade
liever als een vervalsing uit de 14de eeuw
dan de authenticiteit ervan te erkennen.
Een authentieke lijkwade komt immers zo
dicht bij Christus dat ze het oudste
christelijke dogma bedreigt: zijn verrijzenis.
Tot een zo ingrijpende confrontatie is de
katholieke Kerk niet bereid. “ Niemand is
zo bang voor deze relikwie als de Kerk
zelf”, stelt de auteur. Mark Heirman
publiceerde twaalf boeken over religie,
cultuur en beschaving. De franciscaanse
belofte werd uitgeroepen tot het beste
religieuze boek van 2011.
Mark Heirman: Wie is er bang voor de
lijkwade van Turijn? Houtekiet, 160 p.,
€16,50.
Jozef Goderis
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KORTE BERICHTEN

Davidsfonds Universiteit vrije tijd in
West Vlaanderen
Zomercursussen

Woensdag 4 juli
Met Piet Chielens en Dominiek
Dendooven

Ieper 4 of 5 juli

9.30u: onthaal met koffie
10.00u: cursus
12.45u-14.00u: gezamenlijke broodjeslunch

De verschrikkingen van de Eerste
Wereldoorlog liggen al lang achter ons,
maar toch laten de feiten ons vandaag nog
steeds niet onberoerd. Dat bewijst het
succesvolle In Flanders Fields museum,
dat volledig vernieuwd werd en binnenkort
opnieuw
zal
openen.
Op
een
indrukwekkende en interactieve manier
wordt in het museum het oorlogsverleden
van de Westhoek in beeld gebracht.
Museummedewerkers Piet Chielens en
Dominiek Dendooven wekken een aantal
aangrijpende getuigenissen weer tot
leven. Na de lunch verkent u het
vernieuwde museum. Tijdens uw bezoek
kunt u het belfort beklimmen en genieten
van het prachtige uitzicht over het weidse
landschap van de Westhoek. Kortom, een
dag waar u stil van wordt.
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14.00-17.00u: bezoek aan het museum en
facultatief bezoek aan het belfort
17.00u: receptie met nabeschouwing
Donderdag 5 juli: identiek programma als
4 juli
Prijs zonder belfort: €52 -€46 (met
Davidsfonds Cultuurkaart)
Prijs met belfort
€54 -€48 (met
Davidsfonds Cultuurkaart)
Inbegrepen : syllabus, koffie,
broodjeslunch, bezoeken, receptie
Locatie: Conferentiezaal Stadhuis,
Lakenhalle, Grote Markt 34, Ieper.
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ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W.- WAR ZOMER EN NAJAAR 2012

zondag 6 mei 2012
Facelift voor ‟t Sterrebos in Rumbeke.
Wandelparcours voor jong en oud
met vrije start tussen 14u en 16u.
Op dit parcours staan enkele stopplaatsen
met meer info over het Sterrebos
of waar kinderen een educatief spel kunnen spelen.
Toelichting bij archeologische vondsten
door Jozef Goderis (V.O.B.o.W.-WAR)
***
t/m 31 december 2012
Tentoonstelling
Van 11.000 jaar Mandel tot 150 jaar vaart
Dienst Cultuur, Zuidstraat 3, Roeselare
Toegankelijk tijdens de kantooruren.
Niet op OMD.
Lees in deze WAK 74 p. 100
***
zondag 9 september 2012
OMD: thema muziek en archeologie
Regionaal Archeologisch Museum
van de Scheldevallei
Waarmaarde Kerkhove
***
Op een zondag tweede helft van september
Eerstvolgende V.O.B.o.W. excursie
naar Walcheren
Rammekens Fort Vlissingen
Middelburg (N) Nieuw Zeeuws Museum enz..
Nadere info in WAK 75 augustus 2012
***
Vergeet niet te kijken op www.vobow.be
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Geert Vercruysse
in Vincenthove te Roeselare

Steunt de WAR en de WAK
De WAR werkt en in de WAK lees je

e-mail: info@bg-verzekeringen.be

113

