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VOORWOORD 

 
 
Op je leestafel ligt het vijfenzeventigste nummer van de West-Vlaamse Archeokrant. Het 
begon in november 1993. Haast 20 jaar geleden nam Jos Vanackere, onze penningmeester, 
het initiatief met zijn lanceringsartikeltje : “Daar gaan we”. Toen hielden we het bij acht 
pagina‟s, o.m. door het gering begin-aanbod aan artikelen, om te hoge drukkosten te 
vermijden en ook bedoeld als alternatief om sneller nieuws te kunnen verspreiden dan via de 
West-Vlaamse Archeologica. 
 

           
 
Jos Vanackere nam de eindredactie op zich in de hoop V.O.B.o.W.-info in te zamelen via de 
regionale verantwoordelijken van de Westkust, Houtland, Mandelstreek, Heuvelland, Leie-
Schelde, Middenkust en Zwinstreek. 
 
Het tweede WAK-nummer droeg nog de titel “Daar gaan we weer…”  doch de lanceringsfase 
leek voorbij en kreeg ik sedert 1994 de volle verantwoordelijkheid over de West-Vlaamse 
Archeokrant. Bij het begin van de 5de jaargang, in februari 1997 verscheen de WAK voor het 
eerst in een gele kleurenkaft en telde reeds 24 bladzijden. Vanaf 2002 heb ik gedurende 10 
jaren 4 x 120 exemplaren van rugbandjes voorzien. Het tijdschrift werd lange tijd gedrukt in 
een kopieercentrum in Roeselare tot we meer materiële steun kregen van de stad 
Roeselare. Vanaf ons Rome-nummer 46 van mei 2005 verscheen op de achterkaft voor het 
eerst sponsoring. In november 2010 telde onze 18de jaargang reeds 232 pagina‟s voor de 
vier nummers samen. Vanaf augustus 2002 tot en met augustus 2011 verzorgde Hendrik 
Demiddele de lay-out van de WAK. Hendrik Hameeuw, onze webmaster nam die taak over 
in november 2011. 
 
Twee keer werd de uitgave van ons tijdschrift WAK gekoppeld aan het jaarboek West-
Vlaamse Archeologica met de themanummers: 
- nr 64 nov. 2009: (tevens jaarboek 23): Opgravingen in de Prins Albertstraat te Roeselare. 
- nr 72 nov. 2011: (tevens jaarboek 24): Onderzoek in de kleigroeve te Oekene. 
 
Ons vorig nummer werd van een plastieken beschermkaft voorzien. Speciale dank aan het 
stadsbestuur van Roeselare hiervoor. We beschouwen dit als een waardering voor 75 keer 
WAK-editie.  
   
Dit nummer start met een eerder ruime bijdrage over pijpenvondsten aan het kanaal 
Roeselare-Leie. Daarmee hopen we niet enkel leuke pijpjes te beschrijven, maar zeker ook 
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te wijzen op hoe archeologische vondsten een breed en vaak verrassende beeld kunnen 
werpen op ons verleden. Veel leesgenot. 
 
En vergeet niet: op 23 september a.s. trekken we naar Walcheren. Daar gaan we weer… 
Zorg dat je er vlug bij bent: aantal deelnemers wordt beperkt tot 19!. 
 
. 
 
 

Jozef Goderis 
voorzitter en verantwoordelijk uitgever 
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PIJPEN WIJZEN OP INTERACTIES AAN HET KANAAL ROESELARE-LEIE 

Jozef Goderis 

 

Pijpenkoppen en pijpenstelen kunnen opduiken in je achtertuin, wit, rood of zwart gebakken. 
Landbouwers gooiden de afgebroken stukjes op het veld. Vissers, roters en schippers 
dumpten die in het kanaal. Jaren later, bij baggerwerken, kwamen deze pijpenfragmenten 
weer boven. 
 
In de voorbije decennia werd binnen de archeologie aan kleipijpen weinig aandacht besteed, 
vaak omdat ze als “te recent“ bestempeld werden. Jammer, want kleipijpen kunnen 
interessante gegevens opleveren over de interacties met andere regio‟s, steden of landen. 
Uit vondsten van de materiële cultuur kunnen de productieplaats, de periode en soms de 
pijpenmaker achterhaald worden. Bovendien getuigen die fragmenten over de evolutie van 
de verschijningsvormen van pijpen en over de geschiedenis van het roken, nu er om 
gezondheidsredenen, hard wordt gewerkt om met die geschiedenis komaf te maken.  
 
 
Vondstomstandigheden 
 
Tussen 1979 en 1981 werden in het kanaal 
Roeselare-Leie baggerwerken uitgevoerd, 
met verbeteringswerken aan de Bruanebrug. 
De oude Schaapsbrug werd afgebroken en 
begin 1981 was de nieuwe Schaapsbrug 
reeds in aanbouw. Langs de Graankaai, 
tussen de Bruane- en de Schaapsbrug 

werden in 1979 tot het voorjaar 1981 in 
totaal 327 pijpenfragmenten ingezameld. 
Aan de Kromme beek, de Kachtemse- en 
Vierwegstraat doken 118 losse stukjes op. 
Naar aanleiding van 150 jaar kanaal 
Roeselare-Leie maakt deze studie een 
selectie uit een totaal van 445 
pijpenfragmenten. 

 
 
 

 
Waterwegenkaart Roeselare-Leie en verder 
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Industriezone Roeselare Haven 

 
Langs de Kromme Beek vonden we enkele 
kopjes en dikke stelen uit de tweede helft 
van de 17de eeuw, maar die zijn zodanig 
geërodeerd, dat er weinig of niets is op af te 
lezen. 
 
 
Geborduurde pijpenstelen van voor de 
aanleg van het kanaal in 1862 
 
De naam geborduurde stelen is reeds 
gebruikt in de 17de eeuw in een notarisact 
van Gerrit Van der Hout in Rotterdam in 
oktober 1634 (Don Duco 1981). Op de steel 
is een zwaartepunt-decoratie aangebracht 
bestaande uit ruiten gevuld met een 
leliemotief; een zeer oude versieringsvorm 
die zo‟n 40 jaar, midden de 17de eeuw, 

populair zal blijven. Vermoedelijk zijn die 
stelen afkomstig uit Nederland gezien er in 
de 17de eeuw nauwelijks pijpenmakers in 
Vlaanderen waren met als gevolg dat 
Vlaanderen sterk afhankelijk was van import 
uit Holland.1 
                  

 

Steelfragment met ingedrukt patroon  met een lelie in 
ruit, datering ca. 1635-1655 

 
 
                   

      

     Steelfragment met ingedrukt patroon met vier lelies 
in ruit op het zwaartepunt van de steel, in combinatie 
met strepen getrokken met een radeermes, datering 

ca. 1650-1670 

 
 
 

   

Steelfragment met leliepatroon in reliëf. Deze techniek 
lijkt eerder  zeldzaam 

 
 
 

Pijpenfragmenten uit de 19de  eeuw nadat 
het kanaal werd gegraven anno 1862  
 
Er zijn tussen de Bruane – en Schaapsbrug 
leuke pijpjes aangetroffen van de 
pijpenmakers Declercq en Muylle die in 
Roeselare waren gevestigd. Daarnaast 
werden er ook in dezelfde zone fragmenten 

                                                           
1
 Met dank aan Ruud Stam, voorzitter 

Pijpelogische Kring Nederland, briefwisseling met 
Jozef Goderis op 9 augustus 2006. 
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aangetroffen afkomstig uit het atelier van De 
Bevere gevestigd te Kortrijk in de nabijheid 
van het einde van het kanaal. Naast deze 
vondsten werden er nog andere fragmenten 
aangetroffen, schippers kochten blijkbaar 
ook pijpen tijdens de aanleg van hun boten 
langs de Leie (waar in de buurt de 
pijpenmakers De Bevere gevestigd waren) of 
wat verder bij Gisclon à Lille of langs het 
kanaal Kortrijk-Bossuit of langs het kanaal 
naar Charleroi in Wallonië, (nabij Nimy of 
Onnaing) waar pijpenmakers Scouflaire hun 
pijpenfabrieken hadden opgericht. 
Verder op vaart bereikten ze wellicht 
Andenelle waar Désiré Barth pijpen 
produceerde in zijn derde atelier in 1880 vlak 
langs de oevers van de Maas (Mordant 
1999). 
 
 
Pijpenmakers Declercq in de 19de eeuw 
 
Emiel Gustaaf Declercq (1839-1909) 
pijpbakker gehuwd met Stephanie Boucquet 
en hun zoon Jerome Declercq (1874-1957) 
woonden in de Leenstraat te Roeselare, dus 
niet zover van de kop van de vaart. Soms 
werd deze laatste door de kinderen 
aangesproken als “Jerome Pupe”.2 
 
Vermoedelijk had die familie hun pijpenoven 
aan de kop van de vaart, achter de herberg 
“In de stad Gent”, een gebouw dat verdween 
na de Eerste Wereldoorlog. 
 
 

 

Steelfragment Declercq Roeselare 

 

- witbakkend, afgebroken lengte 36mm 
- naamstempel Decl… sela …      
- diameter van de steel: 6-7mm  
- diameter van het rookkanaal: 1,5mm  
- vindplaats: veld nabij de Rumbeekse    

                                                           
2
 Met dank aan Gerard Plets (†), onderwijzer 

basisschool Klein Seminarie Roeselare, 
mondelinge mededeling op 9 mei 1982. 

  Gravier   
- gevonden op 20 mei 1982              
- datering eind 19de – begin 20ste eeuw 
 
 

 

Kop-steelfragment Declercq Roeselare 

 
 
- witbakkend, licht bruin gepatineerd 
  en geglaasd  
- stempel op de ketel: …clercq  ..elare  
- diameter van de steel: 9mm   
- diameter van het rookkanaal: 1,5mm   
- vindplaats: dicht bij de Kromme Beek   
- gevonden begin juli 1982   
- datering: einde 19de – begin 20ste eeuw 
 
 

.   
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Drie generaties pijpenmakers Declercq in de 19

de
 eeuw 

 
 

 
 
 
Pijpenmakers Muylle in de 19de eeuw 
 
Joseph Muylle (1765-1803) was geen 
pijpenmaker maar zijn nazaten waren het 
wel gedurende drie generaties. Ze waren de 
bekendste pijpenmakers in de 19de eeuw te 
Roeselare. 
We blijven in Roeselare tussen de Bruane- 
en Schaapsbrug om de collectie Muylle-
pijpjes te bekijken die aldaar opdoken. De 
hielmerken PM (Petrus Muylle) en M 
(Muylle) verwijzen naar de oudste 
generaties. Uit deze verzameling is het 
gelakte rijlaarspijpje zeer merkwaardig. Op 
dit pijpje staan noch hielmerk noch 

naamstempel op de steel. Maar door de 
vondst van een gelijkaardig klein stukje van 
de punt van de rijlaars in context van andere 
fragmenten met Muylle-inscripties en van de 
Muylle-oven aangetroffen in 1996 op het 
Polenplein (Goderis, artikel in voorbereiding 
over  lokalisatie van pijpenovens in 
Roeselare), kunnen we haast zonder twijfel 
dit rijlaars-pijpje aan de jongere generaties 
Muylle toeschrijven in de 19de eeuw.  
Terloops wijzen we even op de trafiek vanuit 
Roeselare naar Deinze. In het najaar van 
1974 werd de Leie in Deinze uitgebaggerd 
en bij die gelegenheid doken daar eveneens 
31 pijpenstukjes op waaronder twee 



 

WAK 75 (2012) 123 

  

pijpenkoppen waarbij de steller van het 
artikel over deze Deinze-pijpen geen 
verklaring vond: “De steel draagt een 
ingedrukte inscriptie waarvan de letters 
…ylle … bewaard zijn. Welke fabriek 
hiermee bedoeld wordt, kon niet achterhaald 
worden” (Vandenhoutte 1976: 208-209). 
Geen twijfel dat het hier om Muylle-pijpen 
gaat die wijzen op het verspreidingsgebied 
van pijpen van Roeselaarse makelij, hier tot 
in Deinze. 
 
 

 

Fragmenten van Muylle-pijpjes vervaardigd in 

Roeselare en gevonden  bij baggerwerken in Deinze.  
 

 
Langs het kanaal Roeselare-Leie zijn een 
20-tal fragmenten van Muylle-pijpen 
gevonden waarvan we hier een selectie 
voorstellen. Veel van die pijpen tonen een 
versieringslob of rib, boven en onder, in de 
overvloei van kop naar steel. Centraal staat 
het gelakte rijlaarspijpje en bovenaan rechts 

de twee fragmenten met duidelijke 
hielmerken.   
 

 

hielmerk Petrus Muylle 

 

     

hielmerk Muylle

 

Muylle pijpen kanaal Roeselare-Leie 
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Muylle-naamstempelop de 
steel 

 

Muylle-pijp in de vorm van een rijlaars, de hiel van de laars vormt de hiel van de 
pijp. Witbakkend met bovenlaag bruin gelakt. Hoogte: 4,2cm; diameter rand: 
2cm; dikte van de steel ca. 0,5 – 0,6cm; gevonden aan de Schaapsbrug in 

1981; datering 19
de

 eeuw. 

 

De Bevere pijpen uit Kortrijk gevonden 
aan het kanaal in Roeselare 
 
De fabriek De Bevere werd gesticht in 1826. 
In Kortrijk waren achtereenvolgens volgende 
pijpenmakers werkzaam: 
 
- Judocus Augustinus De Bevere (1772-   ) 
- Judocus-Joseph DeBevere (1801-1829) 
- Constantinus De Bevere (1804-1877) 
- Contstant Joseph  De Bevere (1844-1883) 
- Amand Karel De Bevere (1839-1917) 

- Amand Charles De Bevere (1886-1952) 
plaatste van 1945 tot 1950 het merk Terre 
purifiée 
 
Het Terre purifiée merk werd eveneens 
gebruikt door zijn opvolgers Robrecht 
Laporte en Frans Van  Overschelde. In de  
catalogus van 1920 worden 58 soorten 
pijpen afgebeeld, die elk werden uitgevoerd: 
witbakkend, roodbakkend of zwartbakkend 
(Van Hoonacker 1971, 245 en Duco 2004, 
109). 

 

 
 

De Bevere-Maroc-pijpje, vondst aan de Kromme Beek juli 1981, roodbakkend, datering begin 20
ste

 eeuw 
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Twee De Bevere- Maroc- pijpen uit catalogus van 1920. 

 

 

 

Rood gebakken pijpjes en wit gebakken steeltjes met naamstempel De Bevere 
Kortrijk of Courtrai. Bovenaan rechts een Doorn-pijpje (Épine) en model 62 met 

lobben onderaan de ketel. (geballoneerd?) 
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Steel 

 

Terre purifiée 
                   

De Kroon Schoten 
 
We varen het kanaal via de Leie verder op 
en af om de herkomst na te gaan van de 
pijpen ingezameld in baggerslib. Zo werd 
aan de Kromme Beek te Roeselare een steel 
met het opschrift "De Kroon Schoten" 
opgedolven. Ook dit atelier kan in verband 
met de regio Roeselare-Kortrijk gebracht 
worden; zo kocht deze fabriek De Kroon uit 
Schoten de vormen van de fabriek De 
Bevere over (Tymstra 1984). 
 

 

Diameter steel 0,7cm, rookkanaal 1,5mm 
Afgebroken steellengte 4,5 cm.  
Periode: 1947-1961. 
 

Goedewaagen Gouda 

In het voorjaar van 1980 werd bij 
graafwerken aan de Schaapsbrug aan de 
vaart, een steelfragment aangetroffen van 
een Goedewaagen-pijpje uit Gouda. In deze 

Hollandse stad bereikte de pijpenindustrie, 
die startte in het begin van de 17de eeuw een 
toppunt van welvaart kort voor 1750. De 
fabriek Goedewaagen begon aldaar haar 
werking in 1779 in een periode waarin de 
Goudse pijpenindustrie begint te tanen en 
ook in het begin van de 19de eeuw, als de 
Franse productie gaandeweg de 
wereldmarkt gaat veroveren, zijn de 
omstandigheden voor deze fabriek niet 
gunstig. Een groot deel van de productie van 
Goedewaagen was van oudsher bestemd 
voor de export. Dit is duidelijk af te leiden uit 
verschillende catalogi waarop expliciet 
“export” te lezen staat (Duco 2004, 169). 
 
Kort voor W.O. I bereikt de fabriek 
Goedewaagen aan het jaagpad te Gouda 
haar hoogtepunt. Een jaarlijks productiecijfer 
van zes miljoen pijpen lag in haar bereik. 
 

 

Opgegraven steeltje met inscriptie Goedewaagen 

Gouda, eerste helft 20
ste

 eeuw. 

- witbakkend, geglaasd (leerharde klei 
behandeld of geglad met een agaatsteen)  
- dunnere steel dan het museumobject, (zie 
hieronder) diameter op het zwaartepunt 
6mm 
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- identieke honigraatversiering aan het begin 
van de steel, als op het museumobject  
 
- bewaarde steellengte 7,7cm 
 
- diameter van het rookkanaal 2mm 
 
- cijfermerk op de hiel rechts IWI 
 
Ter vergelijking: In het voormalig museum 
voor Folklore en Plaatselijke Geschiedenis te 
Roeselare (stadsmuseum),  geopend op 30 
september 1962 (50 jaar geleden!) werd 
toen een bijna  compleet Goedewaagen 
pijpje in custode bewaard uit de 19de eeuw. 
 

 

Goedewaagen pijp uit het voormalig stadsmuseum 

(Inventaris nr 231) 

- witbakkend, ongerookt, lichtjes geglaasd 
 
- diameter ketelrand 1,8cm, hoogte van de 
ketel 3,5cm, hoek kop- steel 140° 
 
- wat dikkere steel dan het opgegraven 
steeltje, bewaarde steellengte  14 cm 
 
- dikte van de steel op het zwaartepunt: 
0,7cm; diameter rookkanaal 2mm 
 
- ingedrukte honigraatversiering op de steel 
tussen de hiel en het zwaartepunt van de 
steel. 
 

 

Custode (inventaris nr 226) met Goedewaagen-pijp 

(inventaris nr 231) uit het voormalig museum voor 

Folklore en Plaatselijke Geschiedenis (Stadsmuseum 

Roeselare) 

- lengte van de custode 19 cm, 
 
- dikte van de steel 1,7cm en 1,1cm 

- hoogte van de kop van boven tot aan de 
hielbescherming onderaan: 9cm 
 

In Roeselare ontwikkelden zich langs het 
kanaal, gaandeweg diverse nijverheden: 
textiel, brandstoffenhandel en na 1930 
veevoederbedrijven. De Henegouwse 
steenkolenmijnen zochten een groter 
afzetgebied en het kanaal naar West-
Vlaanderen was hiervoor ideaal (Aneca 
2012, 76). De kanaalverbinding vanuit de 
Waalse steenkolenbekkens tot in Roeselare 
vormde dan een zeer interessante schakel in 
de Belgische kolenroute (Acx 1992, 177) 
 
Op zaterdag 13 januari 1872 voer het eerste 
schip de haven van Roeselare binnen. De 
eer viel aan het schip “La Léonie de 
Hautrage” van schipper Philippe Capelle. 
Het vaartuig had steenkolen aan boord van 
koopman Hendrik Maselis-Vanden Weghe. 
Hautrage ligt in Henegouwen, waar 
steenkolen werden ontgonnen vanaf de 18de 
eeuw. 
 
We werpen het anker uit aan het 
Centrumkanaal (Canal du Centre), een 
Belgisch kanaal dat het kanaal Charlerloi-
Brussel bij Seneffe verbindt met het kanaal 
Nimy-Blaton-Peronne te Nimy. Zo belanden 
we via scheepvaart in Onnaing (ten noorden 
van Valenciennes) en later in Nimy bij de 
pijpenfabrieken van de familie Scouflaire. 
 
 
Scouflaire à Onnaing en à Nimy 
 
Eerst stichtte Pierre-Joseph Scouflaire een 
pijpenfabriek in het Noord-Franse Onnaing, 
dichtbij de Belgische grens. Samen met zijn 
broer Antoine bouwt hij een pijpenfabriek, 
die weldra een van de beroemdste wordt van 
Frankrijk. Het wordt in 1806 een 
onderneming met 300 werknemers en een 
productie van 50.000 pijpen per dag. In 1834 
laat Pierre-Joseph  de fabriek over aan zijn 
broer Antoine. Pierre-Joseph opent dan een 
nieuwe pijpenfabriek in de Chaussée de 
Bruxelles à Nimy. Ook deze tweede fabriek 
kende succes en bood op zeker ogenblik 
werk aan 80 arbeiders. 
Een catalogus, nu nog bewaard, toont 90 
verschillende modellen. Scouflaire 
produceerde nooit portret-pijpenkoppen of 
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figurale pijpen (persoonlijke communicatie 
met Ruud Stam: "op één gekende 
uitzondering na: een jagerspijp" In zijn 
collectie is een pijp van Scouflaire à Nimy 
met op de ketel in reliëf een jager tussen het 
riet en op de andere kant een hond tussen 
riet en op de steel een liggende leeuw. Jager 
bruin en geel gelakt, riet groen). Scouflaire 
hield zich aan zeer klassieke geglaasde 

pijpen. De neergang van de fabriek 
Scouflaire vangt aan in W.O. I. Na het 
faillissement  sluit de fabriek in 1936 
definitief de poorten. In onze regio werden 
de “De Bevere” veel gerookt. Maar de 
“Scouflaire ‟n plakte niet aan de lippen”. 
Daarom werden deze laatste ook sterk 
gewaardeerd” (De Puydt 1963, 180). 

 

 

Witbakkende, roodbakkende en zwartbakkende pijpenfragmenten gevonden in het voorjaar van 1980 in de 

kanaalzone tussen de Bruane – en de Schaapsbrug. Inscripties op de steel: Scouflaire à Onnaing. Datering eind 

19
de

-begin 20
ste

 eeuw. 

 

 

Zwartbakkende complete Scouflaire- pijp à Onnaing 
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Voor de beschrijving en inventarisatie van 
pijpen wordt een uniforme systematiek 
gehanteerd, gebaseerd op de deductieve 
kenmerken van het dateringsysteem: 
voorstel verschenen in het tijdschrift van de 
Pijpelogische Kring Nederland. PNK 22ste 
jaargang nr 88 p.1192-119: 
 
 
 
Identificatie 
 
1a: Inventarisnummer 773 
1b: Pijpencollectie van het voormalig museum 
voor Folklore en Plaatselijke Geschiedenis van 
Roeselare 
 
Deductieve kopkenmerken 
 
2a: Model: bekershag 
2e: Oppervlaktebehandeling : geglaasd 
2g: geen radering rondom ketelopening 
2h: zwartbakkend, hoogte kop 4cm  
     diameter ketelopening 2,4cm 
 
Deductieve steelkenmerken 
 
3a: Inscriptie: Scouflaire à Onnaing 

3b: Oppervlaktebehandeling: geglaasd  
3c: zwartbakkend, steellengte 12,5cm 
      knopvorig mondstuk. 
 
Conclusies op basis van deductieve 
kopkenmerken 
 
4: Datering 1900-1936 
5: Productiecentrum: Onnaing 
6. Pijpenmaker: Scouflaire 
7. Literatuurverwijzing: Duco 1987 
 
 

Nihoul, Breveté à Nimy 
 
Onderstaand steelfragmentje is een 
bodemvondst uit de Kromme Beek in 1982 
en is ondanks de aanwezigheid van een 
inscriptie moeilijk te determineren: zeker “à 
Nimy” is leesbaar. 
 

 

Steelfragment met inscriptie, o.m. à Nimy. 

In Dadizele werd tussen 1998 en 2011 
echter een gelijkaardig steeltje gevonden 
met de inscriptie: Nihoul Breveté à Nimy 
(Goderis 2002, 42: fig. 6). Dit bevestigt de 
aanwezigheid van dit type pijpen voor deze 
regio. 
 
In 1834 bestaan er in Nimy (Henegouwen) 
twee grote pijpenmakerijen: die van 
Scouflaire (zie hierboven) en de fabriek van 
Nihoul. François- Joseph Nihoul, geboren in 
1766 wordt in 1825 pijpenmaker in Nimy. 
Zijn zoon en de jongste van zijn kleinzonen: 
Felix Nihoul, verstevigde de reputatie van 
deze fabriek. Drie generaties Nihoul hebben 
in Nimy pijpen gefabriceerd tot in de jaren 
‟20 van de 20ste eeuw, toen de vraag naar 
pijpen sterk daalde door de stijgende vraag 
naar de sigaret.  
Datering Nihoul-pijpen: 1825 – begin van de 
20ste eeuw. 
 

 

steelfragmet met inscriptie 
 

 
Gisclon à Lille 
 
Bovenstaand witbakkend steelfragment werd 
gevonden aan de Kromme Beek, dicht bij het 
kanaal van Roeselare naar de Leie in 1981. 
Dikte van de steel op het zwaartepunt met 
de inscriptie: 0,9cm. Diameter van het 
rookkanaal 2mm. Lengte van de bewaarde 
steel: 7cm. 
 
De fabriek van Gisclon wordt gelokaliseerd 
in de Rue d‟ Arras nr 169. Op 1 km 
hiervandaan werd in 2000 in de Rue Desaix  
een opgraving ondernomen. Hier dook  een 
pijpenstort op van ongeveer 40m² en een 
dikte van 1 à 1,50m. Het wezenlijke van het 
depot wordt gevormd door meerdere 
honderdduizenden stukken pijpen: 
misbaksels, gebroken exemplaren, slecht 
gebakken of slecht geglazuurd (Barbieux en 
Gabriel 2006, 279). 
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Over het leven van Antoine Gisclon is weinig 
bekend: geschreven bronnen ontbreken. Via 
de keuze van zijn modellen, kunnen we 
enkele van de aspecten van zijn voorkeuren 
en ideeën benaderen. Uit zijn catalogus blijkt 
dat de fabriek werd gesticht in 1829. Tot in 
de jaren 1862 is het onmogelijk om zijn 
politieke opinies echt te kennen, wel staat hij 
bekend als zijnde een vrijmetselaar. een 
element dat zich uit in de keuze van een 
aantal van zijn modellen van pijpenkoppen. 

De vondst van dit steeltje aan de Kromme 
Beek kan alweer wijzen op een economische 
relatie in de 19de eeuw tussen Roeselare en 
Rijsel en vice versa. 
 
La Rue d‟ Arras et La Rue Desaix liggen niet 
zo ver van het Canal de la Deûle. Bij Bauvin 
kan men via dit kanaal naar Rijsel en verder 
bij Deûlemont en Spiere Helkin (B) de 
Schelde op. 
 
 
Pijpenkoppen met zoömorfe elementen 
gevonden aan de kanaalzone 
 

   

kippenpootpijp gevonden aan de Kromme beek in 
1983 

 
Identificatie 
 
1a: Kr. 1983 collectie Jozef Goderis  
1b: Vindplaats: Roeselare, Kromme Beek 
1983 
  
Deductieve kopkenmerken 
 
2a: Kop gebroken en daardoor model 
moeilijk herkenbaar: reliëfpijp met 

kiekenpoot. Een kiekenpoot omklemt vaak 
een eivorm. (ovoide) associatie kip en ei. 
2e: Oppervlaktebehandeling: witbakkend, 
geglaasd, lichte rooksporen   
2h: Hoogte: (decoratie inbegrepen) 3,7cm        
 
Deductieve steelkenmerken 
 
3a: Kiekenpoot in overvloei van kop naar 
steel 
3b: Oppervlakte behandeling :geglaasd 
 
Conclusies op basis van deductieve 
kopkenmerken 
 
4:   Datering 19B (2de helft van de 19de eeuw) 
5:   Mogelijk productiecentrum: Frankrijk, 
Gouda, Andenne 
6:   Mogelijke pijpenmaker: Gambier (F), 
Fiolet (St. Omer), Goedewaagen (N), 
Gisclon à Lille. Maar vermoedelijk Désiré 
Barth (Andenne) 
7:   Literatuurverwijzing: Mordant 1999, 87, 
114, 150; Barbieux, Gabriel e.a., 189 n° 691, 
190 n° 704, 192 n° 691, 193 n° 701 en 711. 
 
 
 

 

Twee gelijkaardige leeuwenpijpjes gevonden aan de 
Schaapsbrug in 1979 

 
Identificatie 
 
1a: S52/79 collectie Jozef Goderis, 
prospectievondst 
1b: Vindplaats: Roeselare Schaapsbrug 
1979 
  
Deductieve kopkenmerken 
 
2a: Model niet gemakkelijk herkenbaar 
wegens beschadiging: hoornpijp? 
2e: Oppervlaktebehandeling:witbakkend, 
geglaasd  
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2h: Hoogte: 4,5cm, diameter rand 2,2cm, 
eerste exemplaar lob-vormige hiel. Bij het 
tweede exemplaar is deze lob afgebroken. 
 
Deductieve steelkenmerken geen; steel op 
beide exemplaren afgebroken 
 
Conclusies op basis van deductieve 
kopkenmerken 
 
4. Datering: 19B: tweede helft van de 19de 
eeuw 
5. Mogelijk productiecentrum: Rijsel of 
Andenne 
6. Mogelijke pijpenmaker: Gisclon à Lille, 
maar eerder Désiré Barth  in Andenne 
7. Literatuur:  Barbieux, Gabriel e.a., 170 nr 
539. 
 
 
 

 

Twee gelijkaardige rattenpijpjes gevonden aan de 
Kromme Beek in 1981 

 
Identificatie 
 
1a: KrV 17/81 en Kr V6/81 collectie Jozef 
Goderis: prospectievondst 
1b: Vindplaats: Roeselare, Kromme Beek 
1981 
 
Deductieve kopkenmerken 
 
2a: Model: doetel met knaagdier (rat) als hiel 
van de pijp 
2e: Oppervlaktebehandeling: grootste 
exemplaar geglaasd, witbakkend. Kleinste 
exemplaar met een zweem van rode 

kleivermenging op wit. (bewust gedaan of 
toevallig?) 
2f: niet gebotterd 
2g: geen radering rondom de ketelopening 
2h: Hoogte: met decoratie inbegrepen 4cm, 
diameter rand 2,2cm 
      Modelnummer 1037 “Neogene rat au 
talon” in Gambiercatalogus uit 1868 
      Modelnummer 950 “Petit rat” uit Gisclon 
catalogus 
 
Deductieve steelkenmerken op beide 
exemplaren te weinig bewaard 
 
Conclusies op basis van deductieve 
kopkenmerken 
 
4: Datering: 1850-1900 
5. Mogelijk productiecentrum: Frankrijk of 
Andenne (B) 
6. Mogelijke pijpenmaker: Gambier, Gisclon 
à Lille of toch D. Barth (Andenne) 
7. Duco 1987; Duco 2006, 226; Van 
Oostveen & Stam 2010; Mordant 1999, 87; 
Barbieux, Gabriel e.a.,  227: nr 950. 
 
 
Désiré Barth in Andenne  
 
Deze fabriek dateert van 1855 en werd 
gedurende 30 jaar de belangrijkste 
productieplaats van kleipijpen in de regio 
Andenne. 
 
Rond 1870 beschikte Barth over 110 
arbeiders met een jaarlijkse productie van 
7.500.000 pijpen. Hij perfectioneerde zijn 
fabricatie door gebruik te maken van de best 
-geschikte kleisoorten en schakelde over van 
manuele naar mechanische kleibewerking. 
Barth produceerde zowel eenvoudige als 
meer artistiek-uitgewerkte exemplaren. De 
4/5 van deze productie waren bestemd voor 
de export naar Australië, Californië en 
Guinea (Caro 2004, 42).  
 
In 1880 installeert Barth zijn derde en laatste 
fabriek aan de oever van de Maas: “au 
rivage” d‟ Andenelle. Désiré Barth was als 
pijpenmaker actief van 1854 tot 1893. 
 

Varia: pijpenvondsten uit de kanaalzone 
(collectie Jozef Goderis) 
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De volgende foto‟s tonen allen vondsten uit 
baggerwerken uit het kanaal of van 
oppervlaktevondsten op de toen nog 
onbebouwde velden erlangs (Goderis, artikel 
in voorbereiding). Pijpen met WS en TD als 
merken vergen een uitgebreid artikel in 
voorbereiding. De foto met twee 
gelijkaardige pijpjes met half-trechtervormige 
koppen zijn volgens Don Duco en Ruud 
Stam zeldzame stukken, die we voorlopig 
niet kunnen determineren.  
 
 

 

Wit- en zwartbakkende pijpenkoppen, alle zes met 
onderstaand hielmerk: de gekroonde WS 

 

 

hielmerk de gekroonde WS 

 
Dit hielmerk werd o.m. gezet door 
pijpenmakers in Kortrijk (19de eeuw), Gouda 
(1660-1940), Saint-Omer, Venlo en (Gent?). 
Door de sterke verspreiding van dit merk is 
precieze determinatie uiteraard niet evident. 
 

 

pijpenkop met spoor als hiel 

Over de TD-pijpen wensen we in de 
toekomst een afzonderlijk artikel te schrijven, 

temeer omdat dit merk werd gezet door drie 
Roeselaarse pijpenmakers in de 19de eeuw, 
maar eveneens door pijpenmakers uit 
Poperinge (19de eeuw), uit Vlamertinge, en 
van Gisclon à Lille (Caro 2004, 31). 
 

 

Twee gelijkaardige pijpjes met half- trechtervormige 
koppen waarvan één fragmentarisch compleet. 

 
Eigenaardige ketelvorm, geen hielmerk op de 
complete pijp. Het ene exemplaar is gerookt, het 
andere niet. Diameter ketel 2,2cm, hoogte van de 
ketel 5cm, steellengte 19,5cm, knopvormig 
mondstuk, witbakkend, geglaasd. Productieplaats 
onbekend. 

 

 

fragment van geglazuurd kopje met florale motieven, 
productieplaats onbekend. 

 

 

Gezichtspijpje met hoge hoed, zwartbakkend, art 
nouveau stijl (aanleunend bij exotisme?) 

Productieplaats eveneens onbekend. 
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Boven: drie pijpen vervaardigd uit bruyère wortel 
Onder: manchetpijp in meerschuim 

 
Betreffende de gebruikte grondstoffen van 
de bovenstaande pijpen, de volgende 
beknopte duiding. 
 
 
Bruyère wortel 
 
In de tweede helft van de 19de eeuw  
zochten onze voorouders, meer mobiel 
geworden, naar een alternatief voor de broze 
en breekbare kleipijp. De goede bruyère 
pijpen worden uit knolvormige verdikkingen 
van deze struik gesneden. In tegenstelling 
tot vele andere houtsoorten zijn de rijpe 
droge delen van de bruyère wortel vrijwel 
onbrandbaar. 
De herkomst van deze wortel is te situeren in 
het bekken van de Middelllandse zee: 
Frankrijk, Corsica, Centraal-Italië. 
 
Meerschuim 
 
Bij langdurig gebruik verkleurt de 
meerschuimen pijp van honiggeel tot 
verzadigd bruin. Meerschuim moet je niet 
associëren met de zee (écume de mer) of 
met schuim. Het is een zacht mineraal dat 
vooral in Turkije wordt opgegraven. Het 
verhardt bij blootstelling aan de lucht. 
Meerschuim is behoorlijk broos, 
behoedzaamheid bij gebruik is aangewezen. 
Meerschuim blijkt nu nog een toeristisch 
exportproduct te zijn in Turkije. 
 
 
 

Algemene besluiten  
Bedrijvigheid langs het kanaal komt vandaag 
vooral tot uiting in de hoge 
fabrieksgebouwen die her en der in loop van 
tijd langs de oevers opdoken. In deze studie 
hebben we, eerder bescheiden en aan de 
hand van kleine en op het eerste gezicht 
weinig spectaculaire bodemvondsten, de 
mogelijke economische relaties en materiële 
interacties van hen die deze waterwegen tot 
in de haven van Roeselare bevoeren, of er 
werkten, benaderd. Het is onmogelijk te 
achterhalen in hoeverre deze pijpen 
gehanteerd werden door havenarbeiders, 
schippers of toevallige passanten. Zo is het 
moeilijk te achterhalen of deze pijpjes door 
matrozen zelf werden weggegooid of dat het 
geimporteerde pijpen uit verschillende 
regio's betreffen die door inwoners van 
Roeselare in lokale winkels gekocht werden 
en er uiteindelijk ook weggegooid werden.   
Maar hun talrijke aanwezigheid op die 
enkele plaatsten waar in de voorbije 
decennia in de ondergrond gewoeld werd en 
waar archeologisch onderzoek op uitgevoerd 
werd, illustreren een menselijke bedrijvigheid 
aan de hand van een uniek en uitzonderlijk 
stukje erfgoed. Stuk voor stuk kunnen deze 
vondsten linken leggen tussen de 
Roeselaarse haven en regio's en landen 
zoals Nederland (Gouda), Noord-Frankrijk 
(Rijsel – Onnaing), Wallonië (Nimy, 
Ardennen: Andenne-Andenelle), enz. De 
Nederlandse, Franse en Belgische vlaggen 
en namen op de schepen in de Roeselaarse 
haven  kunnen we nu nog af en toe 
opmerken, de pijpen van hen die er werkten 
en passeerden vormen nu hun stille 
getuigen.  
 
Het kanaal bracht en brengt tot op heden bij 
de viering van het 150 jarig bestaan van het 
kanaal Roeserale-Leie mensen bijeen. 
Daarom wil ik hier niet alleen aandacht 
vragen voor leuke pijpjes, maar voor de 
mens achter deze rookattributen. In de 
archeologie en heemkunde gaat het over de 
evolutie van vormen en versieringen die zich 
ontwikkelden in loop van tijd. Vissers, 
vlassers en vooral schippers hebben die 
sporadisch nagelaten. 
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Dank aan Hendrik Demiddele voor de opmaak van bovenstaand diagram en aan Dr. Ruud Stam, 
voorzitter PKN, voor het nalezen van dit artikel. 
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Roeselare Haven,100 jaar geleden. Midden op de boot: pijpenroker? 
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MAAK KENNIS MET ARDIPITHECUS RAMIDUS: UW VOOROUDER 
 

Hendrik Demiddele 

 

 

 

Het is één van de oudste mensachtigen 
die ooit is teruggevonden: Ardi. Een 
mengelmoes aan voorouders. 
 
Voluit heet hij Ardipithecus ramidus, maar 
voor het gemak wordt hij regelmatig als Ardi 

aangeduid. Ardi mag dan de boeken ingaan 
als een mensachtige, hij had toch nog heel 
veel weg van een aap. Zo had Ardi 
opmerkelijk lange armen en een kort lijf (van 
ongeveer 120 centimeter lang).

 

 

 
Ardi 
 

De resten van Ardi (zie hiernaast) werden in 
1994 in Ethiopië teruggevonden. De leeftijd 
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van de fossiele resten werd vastgesteld op 
ongeveer 4,4 miljoen jaar. Met de vondst 
hadden de onderzoekers een belangrijk 
puzzelstukje opgeduikeld. Ardi kon wel eens 
een lang gezochte en nu gevonden 
voorouder van ons mensen zijn geweest. 
Naarmate de tijd vorderde, werden maar 
gegevens over Ardi verzameld en al snel 
bleek dat de onderzoekers gelijk hadden: 
Ardi is onze voorouder en vertegenwoordigt 
een tot dusver onbekende soort. 
 
 

 
 

 

 

Het skelet van Ardi (Foto: Sciencemag.org) 
 
 
Bouw 
 
In Ethiopië hadden de onderzoekers 
verschillende delen van een skelet 
opgegraven. Met veel geduld werden die 
delen bij elkaar gelegd zodat (een flink deel 
van) een skelet ontstond. Het skelet kreeg 
de naam „Ardi‟. Uit de bouw kunnen de 
onderzoekers afleiden dat Ardi waarschijnlijk 
van het vrouwelijke geslacht was en 
ongeveer 50 kilo woog. Maar het skelet 
vertelt ons nog veel meer. Zo wijst de bouw 
erop dat Ardi een prima bomenklimmer was. 
In de boom gebruikte ze allevier haar 
ledematen. Maar op de grond verplaatste ze 
zich hoogstwaarschijnlijk op twee benen. 
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Ook kunnen de onderzoekers op basis van 
de resten concluderen hoe groot het brein 
van Ardi was: de mensachtige had een 
herseninhoud van 300 tot 370 kubieke 
centimeter.  
 
 
Geen hardloper 
 
De voeten van Ardi zijn echt bijzonder: ze 
zijn in veel opzichten een mengeling van 
eigenschappen die we tegenwoordig aan de 
voeten van mensen en apen toeschrijven. 
Het is niet aannemelijk dat Ardi grote 
afstanden aflegde. De A. ramidus had een 
vrij platte voet en miste een boog in de voet 
(zoals wij dat tegenwoordig wel hebben). 
Hierdoor kon deze geen grote afstanden 
lopen en ook rennen moet lastig zijn 
geweest. 
 

 

Zo moet de bouw van Ardi er ongeveer uit gezien 
hebben. 

 
 
Verhaal van de mens  
 
In het mooie boek „Het verhaal van de mens„ 
staan 3D-reconstructies van de Ardipithecus 
ramidus, net als van onze andere 
voorouders (zie recensie) 

 
Hapje eten 
 
Het is ongelofelijk hoeveel informatie 
wetenschappers aan enkele botjes kunnen 
aflezen. Zelfs het menu van Ardi kent geen 
geheimen voor ons. De resten van het gebit 
van Ardi wijzen erop dat hij vruchten, groen, 
maar ook insecten en zoogdieren at. 
Bijtsporen op de botten van A. ramidus 
wijzen erop dat ook Ardi zelf op het menu 
van sommige dieren stond. Waarschijnlijk 
ging het om roofdieren zoals hyena‟s. 
 

 

Ardi (Foto: Jason Sannar) 

 
 
Stap voor stap 
 
De vondst van A. ramidus is nog jong. Ardi 
houdt de wetenschap dan ook nog flink 
bezig. Zo gaan er nog regelmatig stemmen 
op dat Ardi helemaal geen voorouder van de 
mens zou zijn. Het zijn kreten in een 
voortschrijdend onderzoek waarmee we 
uiteindelijk een beter beeld van onze 
afkomst moeten krijgen. Want van Ardi 
weten we ondertussen heel wat, maar de 
context is een stuk onduidelijker. Want wie 
mogen A. ramidus op onze stamboom 
omringen? En hoe leidde A. ramidus 
uiteindelijk tot de moderne mens? Vragen 
genoeg. Maar het plaatje wordt gelukkig wel 
steeds completer en dat hebben we in grote 
mate aan Ardi te danken. Lang zaten we 
opgezadeld met voorouders die echt aap 

http://www.scientias.nl/winnen-het-verhaal-van-de-mens/57447
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waren en voorouders die al veel van ons 
mensen weg hadden. Een soort die 
overduidelijk een mengelmoes van aap en 
mens was – een soort overgangsfase – 

ontbrak. Tot we op Ardi stuitten: ongetwijfeld 
één van de meest interessante stapjes in 
onze lange evolutie. 

 
 
 
Bronmateriaal 
 
"Australopithecus ramidus, a new species of early hominid from Aramis, Ethiopia" -
 Nature.com 
"Fossil finds extend human story" - BBC.co.uk 
Boek: Het verhaal van de mens. Door: Dr. Alice Roberts. 
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door J.H. Matternes / Science (via Wikimedia 
Commons). 
 

  

http://www.nature.com/nature/journal/v371/n6495/abs/371306a0.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8285180.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ardipithecus_ramidus.jpg
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WALVISSEN UIT HET WAASLAND 
 

Bewerking van perstekst door 
Hendrik Demiddele 

 

Wanneer begin 2012 een stuk grond in het Waasland wordt verkaveld, blijkt dat er eerder al 
bewoners waren ... De archeologen van Antea Group vonden er archeologische resten uit 
verschillende periodes uit de oudheid, gaande van werktuigen van neanderthalers, sporen 
van een Romeins grafveld tot de restanten van een middeleeuwse boerderij.  
Tijdens de opgraving van één van de Romeinse graven werd een zeer opmerkelijke vondst 
gedaan. De archeologen troffen er grote fossiele beenderen aan, waarop de specialisten het 
Museum voor Natuurwetenschappen werden gecontacteerd. 
 

 
Op basis van enkele eerste foto‟s leidden 
onze paleontologen af dat het om een groot 
skelet gaat, met vooral de ribben en een 
groot, nog onbekend bot zichtbaar. De 
omringende resten duidden op een landelijke 
oorsprong, zodat eerst gedacht werd aan de 
resten van een mammoet, met slagtand. 
Deze hypothese werd snel ontkracht na een 
bezoek van Mietje Germonpré (specialist in 
prehistorische landzoogdieren) en Olivier 
Lambert (specialist in zeezoogdieren) aan de 
site. Ze identificeerden het dier als een 
baleinwalvis, waarvan één van de 
kaakbeenderen deed denken aan een 
slagtand! 
 
Resten van zeezoogdieren zijn niet 
ongewoon in de omgeving van Antwerpen: 
23 tot 2,6 miljoen jaar geleden was dit 
gebied bedekt door zee. Heel wat walvissen 
(balein- en tandwalvissen, potvissen, 
dolfijnen …) en zeeroofdieren (zeehonden 
en walrussen) werden bijvoorbeeld 
gevonden bij het bouwen van de Antwerpse 
fortengordel rond 1860. Deze resten, die in 
het Museum voor Natuurwetenschappen 
worden bewaard, vormen een van de 
grootste zeezoogdiercollecties ter wereld, 
met een onmiskenbare historische en 
wetenschappelijke waarde. 
 
Jammer genoeg werden de opgravingen 
toen grotendeels uitgevoerd door soldaten, 
die weinig van paleontologische methodes 
kenden. Zo is er veel waardevolle informatie 
verloren gegaan, vooral over de precieze 
locatie van de sites en de leeftijd van de 
resten. Elke nieuwe ontdekking is dus 

belangrijk om de meer dan 150 jaar oude 
vragen op te lossen. 
 
Het was dus meteen duidelijk dat de walvis 
in Vrasene moest worden opgegraven ...  
 
 

 

Zicht op de site bij de aankomst van de paleontologen. 
De lange overlappende beenderen zijn vinvisribben. 

  
 

 

Met wat opgravingswerk worden de twee 
kaakbeenderen linksonder zichtbaar. 
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Staalname van sedimenten 

 
 
Vrasene: vruchtbare grond 
 
Naar aanleiding van de aanleg van een 
nieuwe verkaveling in de dorpskern van 
Vrasene, voerde het studie- en 
ingenieursbureau Antea Group in opdracht 
van Interwaas (intergemeentelijke 
samenwerkingsverband voor 
streekontwikkeling in het Waasland) van 15 
februari 2012 tot 1 mei 2012 een 
archeologisch onderzoek uit te Vrasene. De 
opgraving was het vervolg op een 
verkennend archeologisch vooronderzoek 
dat werd uitgevoerd door de Archeologische 
Dienst Waasland in de zomer van 2011.  
 
Door middel van proefsleuven werd toen 
nagegaan of er archeologische sporen op 
het terrein aanwezig zijn. Aangezien het 
proefsleuvenonderzoek aantoonde dat het 
terrein een belangrijke archeologische 
waarde heeft, werd na een evaluatie door 
het Agentschap Onroerend Erfgoed beslist 
over te gaan tot een definitief archeologisch 
onderzoek. 
 
De oudste vondsten bestaan uit stenen 
werktuigen die wellicht door neanderthalers 
werden achtergelaten. Daarnaast werden 
ook sporen van een Romeins grafveld 
aangetroffen. Het betrof zogenaamde 
brandrestengraven. Hierin werden de 
crematieresten samen met offergaven zoals 
aardewerk bijgezet. Ook troffen de 
archeologen restanten aan van een 
middeleeuwse boerderij. De houten 
constructies die eigen waren voor de 
bewoning in onze streken, zijn zelf al lang 
verdwenen. Wat wel aangetroffen is, zijn de 
littekens die de palen van de houten 

woonsten in de bodem nalieten, alsook het 
„afval‟ dat werd nagelaten door de bewoners. 
Op basis van dit „afval‟ proberen de 
archeologen nu een inzicht te krijgen in de 
verschillende bewoningsfasen. 
 
Een team paleontologen van het Museum 
voor Natuurwetenschappen (Olivier Lambert, 
Stijn Goolaerts, Stéphane Berton, Eric 
Dermience, Daan Vanhove en Mark 
Bosselaers) legde in eerste instantie twee 
kaakbeenderen, verschillende 
schedelbeenderen, een spaakbeen, een 
vingerkootje en vele ribben en wervels bloot. 
 
Al deze beenderen zijn afkomstig van een 
enkel individu dat zo‟n 10 meter lang was. 
Een eerste onderzoek van de beenderen 
wijst in de richting van een vinvis, van 
dezelfde familie als de nu voorkomende 
blauwe vinvis, gewone vinvis en bultrug. De 
mariene oorsprong van het zand werd 
bevestigd door de vondst van enkele 
haaietanden, van een haai verwant aan de 
Kortvinmakreelhaai. 
 
Enkele tientallen meters verder hadden de 
archeologen nog meer zeezoogdierresten 
ontdekt. Na drie dagen extra graafwerken 
kon een tweede gedeeltelijk walvisskelet 
worden vrijgemaakt. Dit iets kleinere dier 
was ooit een „echte walvis‟, een familie 
waartoe ook de noordkapers (Eubalaena 
spp.) en Groenlandse walvis (Balaena 
mysticetus) behoren. Er zijn weinig fossielen 
van deze groep bekend, en deze vondst zou 
dus informatie over de evolutie van de echte 
walvissen kunnen opleveren. 
 
 

 

Erg belangrijk voor de soortdeterminatie: het oorbeen 
van de fossiele vinvis 
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De opgegraven beenderen worden nu verder 
bewerkt in het Museum voor 
Natuurwetenschappen, voordat ze in detail 
kunnen worden bestudeerd. Stalen van het 
omringende zand kunnen ook een beter idee 
geven van de precieze ouderdom van de 
lagen, op basis van fossiele micro-
organismen. 
  

 

Oorbeentjes van de fossiele vinvis en baleinwalvis 

  

 

Beenderen van 'echte walvissen' 

  

 

Van links naar rechts het team: Patrick Van 
Puymbroeck, Stéphane Berton, Eric Dermience, Olivier 

Lambert, Mark Bosselaers en Stijn Goolaerts

 
Bron: 
 
Persbericht Museum voor Natuurwetenschappen 
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ARCHEO KNIPSELS  
 
 

Samenstelling Jozef Goderis met medewerking van Ferdy Callewaert, Luc De Meulenaere, 

Jef Eloy en Jos Vanackere . 

Binnenland: Ingelmunster, Kruibeke, Pittem, Roeselare, Staden, Waterloo. 

Buitenland: Ardèche (F), Dordogne (F), Duitsland, Ethiopië, IJsland, Sahara, Siberië, 

Spanje, Zuid Afrika 

 
februari 2012 
 
51. Van Santen, H.: Oervogel krijgt kleur.  
De oervogel Archaeopteryx had minstens 
één zwarte veer en was waarschijnlijk zwart 
als een kraai. 150 jaar nadat een 
uitzonderlijk goed bewaard veertje van de 
Archaeopteryx in Duitsland werd gevonden, 
is nu de kleur ervan bepaald. Het fossiel zelf 
is eveneens zwart, maar dat is niet per se de 
oorspronkelijke tint van het dier. Deze 
oervogel is 6 cm lang. Uit vergelijking van de 
pigmentstaafjes met die van 87 levende 
vogelsoorten concluderen nu Amerikaanse 

biologen dat de veer zwart was.  Met 95% 
zekerheid. DS. woe 01.02.2012.D11 
 
52.  X.: 32.000 jaar oude plant bloeit op. 
De mammoet–steppe leeft! Russische 
onderzoekers zijn erin geslaagd gezonde 
planten te kweken uit zaad dat 32.000 jaar 
geleden in Siberië werd gevormd. Nooit 
eerder is het gelukt zulk oud plantaardig  
materiaal “tot leven“ te wekken. Het record 
stond tot dusver op zaden van 2000 jaar 
oud.  
DS. woe. 22.02.2012 
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april 2012 
 
53. Van Santen, H.: Verstekelingen in de 
Vikingschepen 
De huismuizen die nu in IJsland leven, zijn 
de afstammelingen van soortgenoten die 
meereisden op Vikingschepen. Huismuizen 
zijn trouwe volgers van bewoning. Als 
mensen verhuizen van de ene regio naar de 
andere, reizen de muizen vaak als 
verstekelingen mee. Dat heeft een 
opmerkelijk gevolg: in het DNA van 
huismuizen kunnen de sporen te vinden zijn 
van historische menselijke migraties.  
DS. woe. 04.04.2012 D11 
 
54. X.: Tijdgenoot van Lucy klom nog in de 
bomen. 
Toen onze vroege voorouders al rechtop 
liepen, drie miljoen jaar geleden in Ethiopië, 
waren er ook mensachtigen die nog in de 
bomen klommen. Acht voetbotjes zijn het 
maar: vier  vingerkootjes, drie 
middenvoetbeentjes en een fragment van 
een middenvoetbeentje. Maar ze zijn 3,4 
miljoen jaar oud en gevonden in Ethiopië, de 
vindplaats van veel fossielen van onze 
voorgangers.  
DS. do. 12.04.2012. D11. 
 

 

Het WoransoMille-gebied in Ethiopië waar de botten 
gevonden werden (foto's: Yohannes Haile-

Selassie/Cleveland Mu) 

 
55. Berkhout, K.: Homo erectus stookte 
misschien al kampvuurtjes. 
De beheersing van het vuur geldt als een 
grote sprong voorwaarts in de menselijke 
evolutie, maar wanneer kreeg de mens voor 
het eerst macht over het vuur? Het eerste 
vuur werd al een miljoen jaar geleden 
gestookt, denken de onderzoekers die 
afzettingen in de Zuid-Afrikaanse 
Wonderwerkgrot bestudeerd hebben. 
Restanten van verbrande botten en planten 
bewijzen dat vroege mensen een miljoen 
jaar geleden in deze grot al vuur hebben 
gemaakt.  
DS. do.19.04.2012  D11 

 
56. Meurisse, F.: Sporen van middeleeuwse 
bewoning op De Zandberg. 
Aanleg bedrijventerrein begint na 
opgravingen. 
Sinds maart 2012 wordt op het toekomstige 
bedrijventerrein Zandberg langs de 
Groenstraat, Ingelmunster een 
archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd. 
Dat onderzoek gaat de latere 
infrastructuurwerken vooraf. Midden 2011 
werd reeds een archeologisch 
vooronderzoek uitgevoerd. Dat bracht 
bewoningssporen uit de volle middeleeuwen, 
van de 10de  tot de 12de eeuw, aan het licht. 
Vermoedelijk gaat het om een landelijk erf uit 
die periode. “Er waren ook aan wijzingen 
voor landelijke exploitatie,  maar daar is 
momenteel nog heel weinig over bekend”, 
aldus de archeologen van Monument 
Vandekerkhove nv uit Ingelmunster, die het 
onderzoek uitvoeren.  
HNB. di. 24.04.2012 p.27 
 
 
mei 2012 
 

 
 
57. (hvde): Chauvet toch ‟s werelds oudste 
graffiti. 
Schetsen van paarden, leeuwen, 
neushoorns en rendieren sieren de wanden 
van de grot in de Franse Ardèche die in 
1994 toevallig werd ontdekt door Jean-Marie 
Chauvet. Koolstofdatering  van de houtskool 
die door de steentijdkunstenaars werd 
gebruikt, gaf aan dat de grotschilderingen 
tussen de 27.000 en 32.000 jaar oud moeten 
zijn, dus bijna dubbel zo oud als het bekende 
Lascaux (in de Dordogne). Discussie tussen  
archeologen en kunsthistorici: Deze laatsten 
vinden dat de stilistische verfijning van de 
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afbeeldingen niet strookt met de 
vooropgestelde datering van de 
archeologen.  
DS. do. 10.05.2012 
 
58. (avr): Stadenaar doctoreert als 
archeoloog aan de UGent.  
Angelo Verlinde (32) uit Staden verdedigde 
op woensdag 16 mei  jl. zijn doctoraatscriptie 
aan de Gentse universiteit. A. Verlinde 
onderzocht Romeinse ruïnes in het Turkse 
Pessinus, bruggenhoofd naar het Verre 
Oosten. De grote uitdaging was om op basis 
van de resten het oorspronkelijke uitzicht 
van de stad en de tempel te bepalen.  
HNB. zat. 19.05.2012  p.42 
 
59. Vanwildemeersch, N.: Google Maps in 
het Romeinse Rijk. 
Computermodel toont de snelheid en de 
kostprijs van reizen voor de Romeinen. 
Reizen als een Romein, het kan voortaan. 
Kies uw ossenkar, muilezel of galei. Laat uw 
legioenen marcheren van Alexandrië tot 
Lutetia. Trek de Rubicon over. En dat alles 
zonder ooit te verdwalen. DS. di. 
22.05.2012. D7 
 
60. Vanwildemeersch, N.: Oermens 
versierde woonkamer met vagina‟s. 
 

 

Rotskunst in de vorm van een vagina 

 
Grottekeningen in het Franse Abri Castanet: 
oudste ter wereld. Grotschilderingen dienden 
toch voor magische rituelen op afgelegen 
plaatsen? Nu is er voor het eerst bewijs dat 
de prehistorische mens ook zijn woonkamer 
opsmukte. In knipsel nr 57 staat geschreven 
dat de wandschilderingen in de grot Chauvet 
(F) de oudste ter wereld waren: Vijf dagen 
later zijn ze al ingehaald: de grot van Abri 

Castanet, in de Dordogne, heeft tekeningen 
van 37.000 jaar oud.  
DS. 15.05.2012. D7 
 
 
juni 2012 
 
61. X.: Tip 3: Over 150 jaar vaart. 
Archeologie 
In het kader van 150 jaar kanaal ontdek je 
alles over 11.000 jaar Mandel tot 150 jaar 
vaart. De collectie toont Gallo-Romeinse 
vondsten, Middeleeuwse bodemvondsten en 
neo-gotische fragmenten. In de Dienst 
Cultuur, Zuidstraat 3, Roeselare. Gratis 
toegang. Open tijdens de kantooruren. 
Expositie nog tot 31 december 2012.  
De Weekbode. KW. vr. 08.06.2012 p.33 
 
62. (jmb): Resten van soldaat op slagveld 
van Waterloo gevonden. 
In Waterloo zijn tijdens bouwwerken op de 
plaats van het slagveld de resten gevonden 
van een soldaat die er op 18 juni 1815 is 
gesneuveld. Een deel van de uitrusting is 
verrassend goed bewaard, bijna 200 jaar na 
de grote veldslag. Bouwvakkers deden de 
ontdekking. Archeologen en historici spreken 
van een unieke vondst, omdat de soldaat 
ontdekt werd op de plaats waar hij het leven 
liet. Dat leiden ze af aan de positie van het 
gevonden skelet. 
De bewaringstoestand na twee eeuwen is 
optimaal. Het skelet is nagenoeg intact en op 
het geraamte werden ook verschillende 
delen van de uitrusting van de strijder 
gevonden: uniformknopen, enkele munten 
en een lepel. Aan de hand van de knopen 
zal wellicht kunnen uitgemaakt tot welk leger 
de soldaat behoorde. Bij de Slag van 
Waterloo sneuvelden minstens 30.000 
soldaten en werden er 15.000 vermist 
opgegeven. De Fransen verloren van de 
Britse geallieerden en de Pruisen. De 
veldslag betekende het definitieve einde van 
de Franse keizer Napoleon Bonaparte.  
HNB. di. 12.06.2012 p.12 
 
63. X.: Archeologische vondsten in Pittem 
Begin mei 2012 werd, in opdracht van wvi, 
langs de Posterijlaan in Pittem een 
archeologisch vooronderzoek uitgevoerd.  
De aanleiding is de realisatie van een nieuw 
wvi bedrijventerrein op deze locatie. Omdat 
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eventueel aanwezige archeologische resten 
weggegraven worden door de 
bouwwerkzaamheden, wordt vooraf een 
steekproef van het terrein genomen. Tijdens 
dit archeologisch vooronderzoek zijn er 
centraal op het terrein restanten van 
Romeinse bewoning terug gevonden. De 
restanten kunnen voorlopig gedateerd 
worden tussen de 60 en 260 n. Chr. Deze 
zone van ongeveer 1 ha zal eind dit jaar of 
volgend jaar verder worden opgegraven. Het 
is de eerste keer dat Romeinse 
bewoningsresten kunnen worden onderzocht 
in Pittem. Tegen de Posterijlaan werden ook 
twee kuilen blootgelegd. In een afvalkuil zijn 
scherven van een kogelpot uit de volle 
middeleeuwen (10de tot 11de eeuw na Chr.) 
gevonden. Hier kan in de nabijheid 
middeleeuwse bewoning verwacht worden, 
die echter niet kon worden gelokaliseerd 
binnen het onderzoeksgebied. Dit wordt niet 
verder onderzocht. Het nieuwe 
bedrijventerrein is ca 5 ha groot en zal 
ruimte bieden aan een 30-tal bedrijven. 
Verwacht wordt dat het terrein tegen 2014 
bouwrijp zal zijn. 
Persnota, medegedeeld door Luc De 
Meulenaere, op 13.06.2012. 
 
64. Vanwildemeersch, N.: Jacht op de 
kunstenaar. 
Nieuw onderzoek dateert Spaanse 
wandtekeningen 10.000 jaar eerder dan 
gedacht, misschien wel vóór de moderne 
mens. De oudste grotschilderingen van 
Europa zijn niet 32.000 jaar (DS.10 mei en 
WAK nr 57), ook niet 37.000 jaar (DS. 15 
mei en WAK nr 60), maar 40.000 jaar oud. 
De nieuwste datering komt er dankzij een 
nieuwe methode, de uraniumdatering.  
Grotschilderingen dateren met de koolstof 
14-methode zijn altijd een probleem 
geweest. Daarom hebben wetenschappers 
die nieuwe methode verfijnd.  
Archeologen onder leiding van Alistair Pike 
(universiteit Bristol), onderzochten vijftig 
tekeningen in elf grotten in Noord-Spanje. 
Het resultaat is verbluffend: de schilderingen 
zijn duizenden jaren ouder dan men tot nu 
toe dacht. De onderzoekers  schraapten 
minieme hoeveelheden van het laagje op de 
tekeningen. Daarin zitten kleine deeltjes 
uranium. Via dat uranium kan men precies 
bepalen wanneer het laagje ontstond. De 

tekening waar het laagje op vastzat moet 
dan nog iets ouder zijn.  
DS. vr. 15.06.2012. D7 
 
65. Vlasblom, D.: Eerste melkkoe graasde in 
de Sahara. 
Vijfduizend jaar vóór Chr. was de Sahara 
een groene savanne, die doorkruist werd 
door nomadische veehouders. Terwijl zich in 
het Midden-Oosten de neolithische revolutie 
voltrok en jagers verzamelaars overgingen 
op landbouw, legde de bevolking van Noord-
Afrika zich toe op het houden van koeien, 
schapen en geiten. Daar werd landbouw pas 
later dominant. 
DS. do. 28.06.2012. D11 
 
66. Canberra (AP), Aboriginalkunst bij de 
oudste ter wereld. 
Australische archeologen hebben op 
rotswanden Aboriginaltekeningen gevonden 
die tot de oudste kunst ter wereld behoren. 
Een kunstwerk van 28.000 jaar oud in een 
afgelegen grot in het Noord-Australische 
Arnhem Land is het oudste van Australië en 
een van de oudste ter wereld. Dat beweren 
de archeologen die de grotschildering 
ontdekt hebben. Er zijn aanwijzingen dat de 
grot 45.000 jaar lang bewoond was.  
DS. di. 19.06.2012. D7 
 

 

Grot in het Noord-Australische Arnhem Land. 

 
67. (sts): Wetenschappers vinden oudste 
rest van mens in Vlaanderen. 
Een stuk sleutelbeen is het oudste 
overblijfsel van een mens dat ooit in 
Vlaanderen is gevonden. Het botje behoorde 
waarschijnlijk toe aan een volwassen man, 
die leefde tussen 4720 en 4546 vóór Chr.. 
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Dat meldt de Vlaamse Overheidsdienst 
VIOE. Het stuk werd vorig jaar gevonden bij 
de werken aan een potpolder, een 
overstromingsgebied in de buurt van 
Kruibeke. Er werden eveneens veel resten 
van dieren en werktuigen aangetroffen. Alles 
werd onderzocht door de Universiteit Gent 
en het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium. De ouderdom is bepaald 
door koolstofdatering. De vondst dateert uit 
de overgangsperiode van de midden-
steentijd (mesolithicum)  naar de nieuwe 
steentijd.(neolithicum).  De mens, tot dan toe 
een jager-verzamelaar, ging toen aan 
landbouw doen. Er zijn in Vlaanderen al 
eerder sites uit die tijd gevonden, maar nooit 
eerder met menselijke resten. 
 
De oudste huisdieren  
 
Bij de oudste resten uit de Kruibeekse site 
zijn er veel botten van jachtwild, zoals de 
oerrund, hert en everzwijn. Die gaan terug 
tot 5200 vóór Chr. en tonen volgens de 
onderzoekers dat de jachtbuit ter plaatse 
werd opgedeeld, waarbij de beste stukken 

werden meegenomen en het slachtafval in 
de Schelde gegooid. De jongere resten zijn 
van 4300 tot 3700 vóór Chr. en bevatten 
botten van huisdieren als varkens, runderen 
en schapen. Dat zijn meteen de oudste 
resten van huisdieren in Vlaanderen. 
Daarnaast zijn er ook resten van 
graankorrels gevonden. Het menselijk bot 
bevond zich in afzettingen van de Schelde. 
Het is niet bekend hoe het bot in de rivier is 
beland. Dat zou per toeval gebeurd kunnen 
zijn: dan is het misschien afkomstig uit een 
verstoord graf uit de omgeving, of is het van 
een lijk dat in de natuur werd achtergelaten. 
Maar het bot kan ook opzettelijk in de rivier 
zijn gegooid als onderdeel van een 
prehistorisch ritueel.  
DS. di. 26.06.2012. D9 
 
 
 
DS= De Standaard 
De Weekbode – KRW = Krant van West-
Vlaanderen 
HNB = Het Nieuwsblad 
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FACELIFT VAN DE TENTOONSTELLING: VAN 11.000 JAAR MANDEL TOT 150 JAAR VAART 

 
Jozef Goderis 

 
 
Sinds halfweg juni zijn een aantal 
aanpassingen  gebeurd binnenin de vier 
toonkastjes in de Dienst Cultuur, Zuidstraat 
3, Roeselare 
 
 

 
 
Foto van een neo-gotische sokkel van de 
verdwenen Donck-kapel (nabij het eveneens 
verdwenen Beurzegoed). Deze sokkel dook 
op bij baggerwerken in het kanaal in 1981. 
 
 

 
 

9 munten opgegraven in de kanaalzone 
Roeselare-Leie. Publicatie in WAK, mei 
2012. 
 

 
 
Kroonstuk op deze vernieuwde 
tentoonstelling: 
 
Wand en bodem van een kan in hoog-
versierd aardewerk, gevonden op 9 juni 
1991 door C. Naert. (V.O.B.o.W.-WAR 
opgraving) op + 15m ten noorden van de 
Gallo-Romeinse dakpannenoven, Roeselare 
Haven.  
 
- Productie: Noord Frankrijk 
- Datering: 2de helft van de 12de eeuw. 
- Restauratie: Jozef Goderis. 
  
Dienst Cultuur, Zuidstraat 3, Roeselare. 
Open tijdens de kantooruren, nog tot eind 
december 2012. 
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ARCHEO-TENTOON 
 
Samenstelling: Jozef Goderis met medewerking van Jef Eloy 
 
 
 
 
 België 

ANTWERPEN 
t/m 30.06.2012 
Het leven en het werk van de gastzusters 
Een selectie van het rijke erfgoed van het 
museum. 
Hôpital Notre-Dame à la Rose van Lessen 
Maagdenhuismuseum, Lange Gasthuisstraat 
33, 2000 Antwerpen. 
tel. 03.338.26.20  www.ocmw.antwerpen.be  
 
BRUSSEL 
1. t/m 16.09.2012 
Gastronomische ontdekkingen door de 
eeuwen heen. 
Jubelpark 10, 1000 Brussel  
tel. 02. 741.72.11  www.kmkg.mrah.be 
 
2.. 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 
 

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. 
Chaussée de Mariemont 100, 7140 
Morlanwelz. 
tel. 064.21.21.93  www.musée-mariemont.be  
 
NAMEN 
t/m 09.09.2012 
Trésors numismatiques 
Musée provincial des Arts anciens du 
Namurois Trésors d‟ Oignies,  
24 rue de Fer, 5000 Namen  
tel. 081.77.67.54 
 
ROCHEFORT 
t/m 30.11.2012 
Agricolae. Ferme gallo-romaine, ferm 
aujourd’hui 
Archéoparc, rue du Coirbois 85, 5580 
Rochefort. 
tel. 084.22.21.03 
 

http://www.ocmw.antwerpen.be/
http://www.kmkg.mrah.be/
http://www.musée-mariemont.be/
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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 post-
middeleeuwse 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 
75. 
 

 
 
TORHOUT 
van 17 augustus t/m 7 oktober 2012 
Thouroutse Kunstpotterij “ De Keiberg” 
Embrechts & Genouw (1924-1928) 
In 1924 startten Edgard Embrechts en Henri 
Genouw de Thouroutse Kunstpôtterij “ De 
Keiberg” in de gebouwen van de stopgezette 
draineerbuizen, pannen- en tegelfabriek d‟ 
Aussy (opgericht in 1857). De ambities van 
beide schoonbroers waren hoog gespannen. 
Naast de  verdere productie van stenen en 
buizen allerhande, zetten ze ook een 
kunstproductie op gang. Mede door de hulp 
van enkele uit andere Torhoutse en Vlaamse 
pottenbakkerijen overgenomen werklieden 

kon algauw hun sieraardewerk de 
concurrentie aan met deze uit andere centra. 
Inspelend op het marktsucces van het  
Vlaams Aardewerk gedurende het 
Interbellum wisten de schoonbroers hun 
aanbod dermate te creëren dat ze voldeden 
aan de verwachtingen van de vele kopers. 
Het overgrote deel van de productie werd 
van de signaturen EGT (Embrechts-Genouw 
Torhout) of HGT (Henri Genouw Torhout) 
voorzien. Persoonlijke redenen van de 
eigenaars lagen evenwel aan de basis van 
de definitieve sluiting van dit toch wel 
merkwaardig bedrijf in 1928. 
Plaats: Museum Torhouts Aardewerk, 
Kasteel Ravenhof, Ravenhofstraat 5, 8820 
Torhout. 
tel. 050/22.07.70  museum@torhout.be                 
www.museum-torhouts-aardewerk.be  
Openingsuren: tot 15 september: elke dag 
van 9.30 tot 12.30u en van 13.30 tot 17.uur.; 
na 15 september: elke werkdag van 9.30 tot 
12.30u en van 13.30 tot 17 uur. Gesloten op 
maandagvoormiddag 
 

 
 
TREIGNES 
t/m 11.11.2012 
Il n’ya pas d’Âge(s) pour se faire beau 
Musée du Malgré –Tout, 28 rue de la Gare, 
5670 Treignes 
tel. 060.39.02.43 
 

mailto:museum@torhout.be
http://www.museum-torhouts-aardewerk.be/
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VLAANDEREN (Oostende en Antwerpen) 
aug. t/m september  2012 
Archaeology in Contempory Europe: 
Archeologie in actie 
Wat betekent archeologie vandaag nog? 
Dertien Europese instellingen dachten hier 
de afgelopen vijf jaar samen over na.  Hun 
doelstelling: archeologie in Europa 
promoten, een stevig professioneel netwerk 
ontwikkelen en een zo groot mogelijk publiek 
bereiken. Een van de resultaten van deze 
internationale samenwerking is de 
tentoonstelling “ De archeoloog in actie”. Die 
bestaat uit een interactieve stand met 33 
kunstfoto‟s uit zeven Europese landen. 
Foto‟s van Pierre Buch. 
t/m 24 augustus 2012: Hotel Thermae 
Palace. Kunstgalerij, Koningin Astridlaan 7, 
8400 Oostende. 
3 t/m 28 september 2012: Centraal Station – 
Lokettenzaal, Koningin astridplein 27, 2018 
Antwerpen. 
 
 
Nederland 
 
AMSTERDAM 
van 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 
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 
 
 
Frankrijk 
 
ALLÈGRES-LES- FUMADES 
t/m september 2012 
Cévennes romaines, mode de vie et 
culture 
La Maison de l‟ Eau, 30.500 Allègre-les-
Fumades. tel. 04.66.24.80.24 
 
ALLONNES 
t/m 16.09.2012 
Pourquoi j’ ai mangé mon chien 
Ceram Pierre Térouanne, rue Charles 
Gounod, 72.700. tel. 02.43.80.68.31  
 
AMIENS 
t/m 02.09.2012 
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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 Saint-Vaast, 
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 , Allée 
Chanoine Biévelet, 59570 Bavay 
tel. 03.59.73.15.50 
 
BLIESBRUCK 
t/m 31.10.2012 
Il était une voie … Itinéraires antiques au 
nord de l’ Empire romain. 
Parc archéologique européen, bliesbruck-
reinheim, 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck 
tel. 03.87.35.02.20 
 
BOULOGNE-SUR-MER 
t/m 05.11.2012 
Boat 1550 BC 
Château-musée de Boulogne-sur-Mer, rue 
de Bernet, 62.000 Boulogne-sur-Mer. 
tel. 03.21.10.02.22 
 
BRAM 
t/m 16.09.2012 
Eves et Rêves 
La préhistoire au féminin 
Eburomagus, musée archéologique, 2 
avenue du Razès, 11.150 Bram 
tel. 04.68.78.91.19 
 
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 
 
CAVALAIRE-SUR-MER 
t/m 01.09.2012 
Une histoire d’ épaves. Les pioniers de l’ 
archéologie sous-marine à Cavalaire. 

Espace archéologique municipal Aristide 
Fabre, 50 rond-point Saint-Exupéry,  
83.240 Cavalaire-sur- Mer  tel. 
04.94.01.92.18 
 
CHALON-SUR-SAÔNE 
t/m 19.11.2012 
La Villa gallo-romaine de Salouël 
Musée Denon, 3 rue Boichot, 71.100 
Chalon-sur-Saône. tel. 03.85.94.74.41 
 
 
 
CHARAVINES 
t/m 31.12.2012 
Imageries musicales. Archéologie et 
reconstitution instrumentale. 
Musée archéologique, 15 place de l‟ Eglise, 
38.850 Charavines. tel 04.76.55.77.47 
 
CLEMONT-FERRAND 
t/m 23.12.2012 
L’ homme et le marais. Archéologie  des 
paysages dans le bassin de Clermont-
Ferand 
Musée Bargoin, 45 rue Ballainvillier, 63.000 
Clermont-Ferrand. tel. 04.73.42.69.70 
 
GODEWAERSVELDE 
t/m eind september 
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 
 
GRAND 
t/m 14.11.2012 
Astrologie et magie dans l’ Antiquité 
Espace d‟ Exposition de la Mosaïque, 88350 
Grand 
tel. 03.29.0677.37 
 
GRANDVILLE 
t/m 30.09.2012 
Terre de pêcherie 4000 ans d’ archéologie 
et d’ histoire sur le littoral de la Manche. 
Musée du Vieux Granville 2 rue le 
Carpentier, la Haute-Ville, 50.400 Granville. 
tel.  02.33.50.44.10 
 
 

http://www.musee-godewaersvelde.fr/
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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 
 
LE MANS 
Mythique Préhistoire, idées fausses et 
vrais clichés 
Carré Plantagenêt, musée d‟ Archéologie et 
d‟ Histoire, rue Claude Blondeau,  
72.000 Le Mans. Tel. 02.43.47.46.45 
 
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 
 
LYON 
t/m 30.11.2012 
Les sous-sols d’ Antiquaille 
Musée gallo-romain, 17 rue Cléberg, 690005 
Lyon, tel. 04.72.38.49.30  
 

 
 
 
 

MÂCON 
t/m 28.10.2012 
Paysages en mouvement 1. Les paysages 
du Mâconnais et du Val de Saône, de la 
Préhistoire à nos jours. 
Musée des Ursulines, 5 rue des Ursulines, 
71.000 Mâcon. Tel. 03.85.39.90.38 
 
MAYENNE 
t/m 18.11.2012 
Échecs et (tric)trac! 
Musée du chateau de Mayennne, place 
Juhel, 53.100 Mayenne. tel. 02.43.00.17.17 
 
MONTBÉLIARD 
t/m 14.10.2012 
Mandeure: dies d’ un sanctuaire et 
Archéologiques contemporaines 
Musée du Château des ducs de Wurtemberg 
25200 Montbéliard. tel. 03.81.99.22.61 
 
MONTPELLIER 
t/m 23.09.2012 
Montpellier, terre de faïences. Poitiers- 
faïenciers entre Moyen Age et  XVIIIe 
siècle 
Musée Fabre 13 rue Montpelliéret, 34.000 
Montpellier. tel 04.67.14.83.00 
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NEMOURS 
t/m 23.09.2012 
L’ identitié retrouvée. Reconstructions 
anatomiques de l’ atelier Daynès 
Musée départemental de Préhistoire d‟ Ile-
de-France, 48 avenue Eteinne Dailly 
77140 Nemours. tel. 01.64.78.54.80 
 
NICE  
t/m 30.09.2012 
Les Etrusques, les Grecs, les Phéniciens 
et la mer 
Musée d‟ Archéologie, 160  avenue des 
Arènes, 06600 Nice. tel. 04.93.81.59.57 
 
NÎMES 
t/m 02.09.2012 
Les murs murmurent. Graffitis gallo-
romains 
Chapelle des Jésuites, 13 boulevard Amiral 
Courbet, 30.000 Nimes. tel. 04.66.76.74.80 
 
NUITS-SAINT-GEORGES 
t/m 31.10.2012 
1212-1012 800 années de libertés 
Musée de Nuits-Saint-Georges, 12 rue 
Camille Rodier, 21700 Nuit-Saint-Georges 
tel. 03.80.62.01.37 
 
POITIERS 
t/m 04.11.2012 
Amor à mort. Tombes remarquables du 
Centre-Ouest de la Gaule 
Musée de Sainte-Croix, 3bis rue Jean 
Jaurès, 86.000 Poitiers. tel.05.49.41.07.53 
 
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 
 
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 
 
REZÉ 
t/m 30.09.20121 
La Loire, dessus dessous 
Espace Diderot, place Lucien Le Meut, 
44.400 Rezé. tel. 02.40.84.43.60 

ROUEN 
t/m 30.09.2012 
Tous aux jeux! Le sport dans l’Antiquité 
Musée départemental des Antiquités, 198 
rue Beauvoisine, 76.000 Rouen 
tel. 02.35.98.55.10 
 
ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN 
t/m november 2012 
Bornéo, la mémoire des grottes 
Grotte de Rouffignac , 24.580 Rouffignac-
Saint-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 
 
SAINT-RAPHAËL 
t/m 29.09.2012 
Le verre antique 
Musée archéologique, Parvis de la vieille 
Église 
83700 Saint-Raphaël. tel. 04.94.19.25.75 
  
SARREBOURG 
t/m 03.12.2012 
Vestiges de voyages. 100.000 ans de 
circulation des hommes en Alsace 
Musée du pays de Sarrebourg, Rue de la 
Paix, 57400 Sarrebourg. tel. 03.87.08.08.68 
 
SAVIGNY-EN-VÉRON 
t/m 30.11.2012 
Les Gallo-Romains entre Loire et Vienne  
Écomusée du Véron, 80 route de Candes, 
37420 Savigny-en –Véron. tel. 
02.47.58.09.05; 
 
SOLUTRÉ-POUILLY 
t/m 31.12.2012 
La Préhistoire expliquée aux enfants 
Musée départemental de préhistoire, 71960 
Solutré-Pouilly. tel. 03.85.35.85.24 
 
STRASBOURG 
t/m 31. 08.2012 
Un art de l’ illusion, peintures murales 
romaines en Alsace 
Musée archéologique, Palais Rohan, 2 place 
du Château, 67076 Strasbourg Cedex.  
tel. 03.88.52.50.00 



156 WAK 75 (2012) 

 

TAUTAVEL 
t/m  27.08.2012 
`A la conquête du feu 
Musée de Préhistoire, avenue Léon-Jean 
Grégory, 66720 Tautavel.  
tel.04.68.29.07.76 
 
TOULOUSE 
t/m 11.11.2012 
Brut de fouilles! 
Musée Saint-Raymond, 1 ter place Saint-
Sernin, 31.000 Toulouse. 
tel. 05.61.22.31.44 
 

TROYES 
t/m 31.10.2012 
Templiers. Une histoire, notre trésor. 
Hôtel-Dieu-le Comte, rue de la Cité, 10000 
Troyes. tel. 03.25.73.36.88 
 
 
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 
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MEGA-MUSEUM PARK EN NIEUW MUSEUM VAN ALESIA 

 
Jozef Goderis 

 
 
 

Deze gerenommeerde historische en archeologische site maakt deel uit van het Franse 
nationale patrimonium. In Alise-Sainte-Reine in de Côte d‟ Or stonden de legers van 
Vercingetorix en Caesar tegenover elkaar in 52 vóór Chr. Sedert halfweg de 19de eeuw 
werden hier talrijke archeologische opgravingen ondernomen. In 2000 wist de “Conseil 
Général van de Côte d‟ Or” deze prestigieuze site echt naar waarde te schatten. Een 
wetenschappelijk team begeleidde het museum-project.  
 
 
 

 
 
 
 

We bezochten met V.O.B.o.W. al eerder 
Alesia op zondag 14 september 2008. Toen 
zat de bouw van een nieuw museum al in de 
planning. Vier jaar geleden echter spitsten 
we ons toe op het bezoek aan de 
opgravingsite met o.m. zijn theater, zijn 
basilica en het best bewaarde burgerlijk 
gebouw: het gildehuis van de bronssmeden 
en tegelijk vereringplaats van de 
beschermgoden Ucuetis en Bergesia (WAK 
60, nov.2008, p.199). 
 

In juni ll. trokken Maria Pype en mezelf op 
privé-reis naar Bourgondië. Uit het dagboek 
van Maria op woensdag 20 juni 2012:  
 
“We vertrekken even voor 9u vanuit ons 
vakantieverblijf in Brèches naar de andere 
kant van Bourgondië, een 50 km ten noord-
westen van Dyon. ‟t Wordt stilaan minder 
nevelig maar het blijft overtrokken als we 
rond 11u ter plaatse aankomen. Verrast 
bevinden we ons op een totaal nieuwe 
archeologische site midden het slagveld 
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waar Caesar en zijn troepen de Gallische 
legers insloten in hun versterking en hun 
aanvoerder Vercingetorix zich uiteindelijk 
gewonnen gaf.  
 
In het nieuwe museum wordt de hele historie 
en wat er bij komt kijken met de modernste 
middelen voorgesteld. Het gebouw heeft een 
ronde vorm en verwijst naar het insluitend 
karakter en de ronde kampen opgetrokken 
door het Romeinse leger. Boven op de 
gaanderij van de eerste verdieping zijn 
boompjes aangeplant en telescopen zijn 
gericht op de omliggende heuvels, eigenlijk 
om het landschap te duiden. 
 
Rond 12.30u was het restaurant volzet! 
Geen nood, bij de parking op de nieuwe 
pick-nick banken vinden we een plaatsje om 
ons broodje en taartje naar binnen te 
werken. 
 
De zon begon door de wolken te priemen en 
stilaan trok de hemel open.. Gelukkig."   
 

    
 
Het Muséo-Parc Alesia werd voor het 
publiek geopend op 26 maart 2012, na 
meerdere jaren van studie en twee jaar van 
intens - doorgedreven praktisch werk. Dit 
park kadert zowel in het landschap als in het 
slagveld. Om dit ambitieuze project kracht bij 

te zetten werd beroep gedaan op Bernard 
Tschumi, de architect van het Parc de la 
Villette in Parijs en het Acropolis museum in 
Athene. 
 
Het interpretatiecentrum van het Alesia 
museum vormt de eerste fase. Op termijn 
zullen de voorwerpen ingezameld tijdens de 
opgravingen de evolutie aantonen van de 
bewoning op de site. 
 
Voor het brede publiek ligt de klemtoon op 
de veldslag en de spectaculaire elementen 
daar rond. Voorlopig is er nog te weinig 
aandacht voor de archeologische vondsten, 
opgedoken op deze site. Maar het komt nog!  
 
Die vondsten waren vroeger tentoongesteld 
in het eerder oubollig museum in het 
centrum van Alise-Sainte-Reine. Veel van 
die voorwerpen vergen nog restauratie. Maar 
in het nieuwe cirkelvormige museum ontdek 
je nu al een lederen fragment van een tent 
van een legionair, helmen, maliënkolders, 
zwaarden en werpwapens. 
 
Een selectie van 23 archeologische 
voorwerpen gevonden op de Alesia-sIte 
worden in ultra-moderne toonkasten 
gepresenteerd. 
 
Kortom een magnifieke attractie met een 
verbluffend parcours, reconstructie van 
Romeinse versterkingen op ware grootte, 
animaties zowel voor jongeren als senioren, 
zijn restaurant met mogelijkheden tot antieke 
fijnproevertjes à la Apicius. 
 
Een aanrader: zet je op transport naar 52 
vóór Chr. en geniet van de multimediale 
tentoonstelling in het bezoekers- en 
informatiecentrum, wandel tot aan de 
nagebouwde verdedigingwerken, bekijk de 
resten van de Gallo-Romeinse nederzetting 
en eindig met een blik op het bronzen 
standbeeld van de vereerde held 
Vercingetorix. 
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Re-enacting in Alesia als voorbereiding op de “Journées Nationales de l‟ Archéologie” van 22 tot 24 juni 20 

 
 

 

In de gevechtszaal: de Romeinen tegen de Galliërs 
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De Romeinse verdedigingswerken zijn over een lengte van zo‟n 100m op ware grootte nagebouwd. 
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Een groep deelnemers aan onze V.O.B.o.W. excursie naar Bourgondië. 
Zondag 14 september 2008.: rondleiding in Alesia.  
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Op de leestafel: Samenstelling Jozef Goderis met medewerking van Jef Eloy en Willem 

Hantson  

Op de leestafel: 

 

ARCHEOLOGIA 
nr 499 mei 2012 
 
Pioda, S.: Les derniers pharaons, Merveilles 

des dynasties obscures. p.10-22. 
Coutelou, G.: Bulles d‟ Antiquité, Les 

archéologues et la bande dessinée. p.24-
29. 

Landolt, M.: Archéologie de la grande 
guerre, La galerie allemande du 
Kilianstollen à Carspach, p.30-44. 

Hibernie, E.: Esclavage colonial, Le temps 
de la reconnaissance, p.46-51. 

Mortier, G.: Mexique, Guanajuato, Sur les 
traces des cités oubliées, p.52-61. 

Pédron, M.: Paris: Mayas, les masques de 
jade, p.62-67. 

 
nr  500  juni 2012   
 
X.: Numéro 500: Au départ des Éditions 

Faton, Archéologia, p.14-17. 
Coutelou, G.: Français, n‟ avez pas honte de 

votre passé!, p.18-23. 
Dossier Pompéi Hier et aujourd‟hui: 

- Barbet, A.: Introduction p.27. 
- Robert-Bossier, B.: Pompéi Hors-Les-Murs, 

Réconstructions et restitutions 
pompéiennes au XIX siècle, p.28-39. 

- Tuccinardi, M.: Le saccage de Pompéi, 
p.40-51. 

Man-Estier, E.: L‟ ours et l‟ homme, L‟ apport 
de l‟ étude de l‟ art préhistorique, p.52-63. 

 
nr 501 juli-augustus 2012 
 
Goret, J.F.: Échecs et trictrac: Les jeux de 

tables au Moyen Age, p.14-21. 
Rodrigues, N. & Goret , J.F.: Saint-Denis La 

Fabrique de la villle, p.22-29. 
Pechoux, L.: Lyon, Les sous-sols de l „ 

Antiquaille, p.30-35. 
Marchesi, H.: Dossier Languedoc-

Roussillon, Montpellier, Terre d‟ 
archéologie. p.36-65. 

- Garmy, P. & Gailledrat, E.: Lattara: Ville et 
port de l‟ âge du Fer méditerranéen, p.42-
45. 

- Thollard, P.: Le Castellas antique, de 
Murviel-lès-Montpellier, p.46-49. 
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- Garnotel, A.: Maguelone, Une cathédrale 
dans la lagune, p.50-53. 

- Vayssettes, J. L.: Terre de Faïences, 
Potiers et faïenciers entre Moyen Âge et  

          XVIIIe siècle, p.54-56. 
- Vayssettes, J.L.: Montpellier, Une ville 

nouvelle dans un terroir antique, p.58-63. 
Dorion-Peyronnet, C.: Tous aux jeux, Le 

sport dans l‟ Antiquité, p.66-71. 
 
DOSSIERS d’ ARCHÉOLOGIE  
nr 22 april 2012 Sexe à Rome au dela des 
idées reçues. 
 
L’ ARCHÉOLOGUE La revue de l’ 
Archéologie. 
nr 119 april-mei 2012 . Dossier: Les Gallo-
Romains vus par eux-même 
 
DE MUNTKLAPPER 
nr 75 juli-augustus-september 2012 
 
Verbist, L.: Benjamin Franklin (1706-

1790):wetenschapper en staatsman, p.3-
6. 

 
 
ERFGOED  ROESELARE 
Jaargang 1 – nr 2 juni-juli-augustus 2012 
 
Redactie: Colofon p.60 
Eelbode, B.: 16 juni 2012 –
Commandobunker Kemmel p.61 
Vermeulen, J: Schilderij zicht op de markt. 
p.62-74 
Aneca, S.: 150 jaar bedrijvigheid langs de 
vaart. p.75-96 
Hoornaert, G.: De heerlijkheid Bruane. p.97-
108 
Lamsens, E.: Sliep Koning Leopold III in huis 
Johanna? p.109-111 
Goderis, J.: Muntvondsten nabij de vaart. 
p.112-118 
Vanneste, S.: Erfgoedkalender p.119 
 
 
EX SITU 
een nieuw archeologisch tijdschrift  
April 2012 verscheen het eerste nummer van 
Ex situ 
 
Dit nieuwe magazine wil archeologie op een 
boeiende en vooral toegankelijke manier 
presenteren aan een breed publiek. De 

laatste jaren voeren archeologen meer en 
meer onderzoek uit in Vlaanderen maar de 
nieuw verworven kennis kwam slechts met 
mondjesmaat bij het publiek terecht. Ex Situ 
heeft zich voorgenomen daar wat aan doen. 
 
Met een waaier van korte en lange 
reportages, opiniestukken, interviews en 
foto-verslagen, hoopt Ex Situ een schakel te 
vormen tussen de onderzoekers en alle 
geïnteresseerden. Via toegankelijke teksten, 
kwaliteitsfotografie én een mooie verpakking. 
Kortom, een glossy blad, met  inhoud. 
 
De focus ligt op archeologisch onderzoek in 
Vlaanderen. Maar ook aan Vlaamse vorsers 
in het buitenland besteedt Ex Situ aandacht. 
Of wat dacht u van een wandeling in het bos 
ten tijde van Asterix? Verder weg gaat Ex 
Situ op zoek naar het kwetsbare erfgoed in 
de Altai en de tot de verbeelding sprekende 
dierengraven in Egypte. 
 
Ex Situ is een uitgave van het Forum 
Vlaamse Archeologie, zal halfjaarlijks 
verschijnen en kost 12,5€. Het magazine 
bevat 96 rijk geïllustreerde pagina‟s. 
 

 

Het eerste nummer: april 2012 

 
Vind alles en meer op de website: 
http://exsitu.be/  
 
Aangezien dit boeiende tijdschrift voorlopig 
enkel via musea en evenementen te 

http://exsitu.be/


164 WAK 75 (2012) 

 

verkrijgen is, heeft IOED-TERF in 
samenwerking met de Bibliotheken 
Roeselaarse Regio (BROERE) een actie 
opgezet om ook in onze regio „Ex Situ‟ aan 
de man/vrouw te brengen. Naast een 
inkijkexemplaar van de bib, zullen er per 
bibliotheek een viertal exemplaren te koop 
worden aangeboden. 
 
 
FORUM-CONTACT 71 
Driemaandelijks jaargang 19  april-mei-juni 
2012 
 
X.: Erfgoedplein 2012: een terugblik, p.7-14. 
Jaspers, J.: Opdracht Centrum voor 

Religieuze Kunst en Cultuur uitgebreid, 
p.15-18. 

X.: De Archeologische dienst Antwerpse 
Kempen aan de slag in Turnhout, p.19-
20. 

X.: Agentschap Onroerend Erfgoed 
gereorganiseerd, p.21-24. 

X.; Muziek, woord en beeld, Thema OMD 
2012, p.25-26. 

Van Hooydonck, E.: Watererfgoed 
Vlaanderen heeft een verlanglijst, p.27-
29. 

Havermans, A.: Funerair erfgoed: nieuw 
leven voor onze dodenakker, Epitaaf: 
Vereniging voor funeraire archeologie, 
p.30-36. 

Van Schoors, P.: Erfgoed en de arbeidmarkt. 
p.37-44. 

X.: Fort Liefkenshoek vertelt een nieuw 
verhaal, p.45-50. 

X.: Gebruiksovereenkomst historische 
gebouwen en erfgoedsites, p.51. 

 
 
MONUMENTEN, LANDSCHAPPEN & 
ARCHEOLOGIE 
maart-april 2012 
 
Ervynck, A. & De Clercq, W.: De erfenis van 

Yann Hollevoet (1962-2012), p.5-7. 
 

 
NUMISMATICA BRUGGE EN HET VRIJE 
Maandblad voor Numismatiek 22ste jaargang 
 
nr 5 mei 2012 
 
De Craemere, Y.: Erfgoeddag 21 en 22 april 

2012 ”Helden”, p.116-123. 
Vincke, A.: François Jean Dehondt, een 

Brugse medailleur (4), p.127-131. 
 
nr.6 juni 2012 
 
Schutyser, E.: Munten gevonden in het 

Beverhoutshof of blauw Kasteel of te 
Moerbrugge (Oostkamp), p.144-150. 

Vincke, A.: François Jean Dehondt, een 
Brugse medailleur (5), p.153-159. 

 
 
PIJPELOGISCHE KRING NEDERLAND 
Kwartaalblad voor de pijpenverzamelaar en 
onderzoeker 
www.tabakspijp.nl   info@tabakspijp.nl 
jaargang 35, nr 137, juli 2012 
 
De Haan, A.: Pijpenspeurneus (1) “Een 

bijzondere Curassierspijp”, p.2522-2525. 
Tymstra, F.: Koninklijk geschenk van Iwan 

van der Want, p.2525. 
Korpershoek, E.: Goedewaagen‟s 

houthakker als Gladstone ontmaskerd, 
p.2526-2529. 

Van der Lingen, B.: De tabakspijp van Jan 
Outshoorn, p.2530-2533. 

Seemann, U.A.: Een laat 18de eeuwse 
Nederlands sigarenpijpje van klei uit 
Kaapstad, Zuid Afrika, p.2534-2538. 

Van der Lingen, B.: Een Goedewaagen –
Zenith pijp van een zuinige roker, p.2539. 

X., Geslaagde pijpen- en schervendag in ‟s 
Gravenland, p.2540. 

Janssens, F.: De pijpendoorroker, p.2541-
2542. 

Lamboo,R.: Roermondse sigarenfabrikanten: 
“De gebroeders Jacobs” deel 1, p.2543-
2550.

   

http://www.tabakspijp.nl/
mailto:info@tabakspijp.nl
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KORTE BERICHTEN 
 
 
 

Davidsfonds Universiteit vrije tijd in West 
Vlaanderen  
Najaar 2012  
 
 
1. Brugge  
Vrouwen aan de macht. Zes Belgische 
koninginnen schrijven geschiedenis. 
Misjoe Verleyen, studeerde geschiedenis 
aan de KU Leuven; historica en journaliste. 
do. 4, 11, en 18 okt. van 14 tot 16u. 
Hof van Watervliet, Oude Burg 27, zaal 7 
Info: 050/38.45.50 Jacques Taillaert of 
016/310.670 Universiteit Vrije Tijd 
 
2. Ieper 
Van Rome tot Lissabon: 60 jaar Europese 
integratie 
Prof. Laurent Van Depoele, KU Leuven 
di. 20 en 27 nov. en 4 en 11 dec. van 14 tot 
16u. 
CC Het Perron, Fochlaan 1, naast het 
station. 
Info: 057/20.4420 Joël Decorte of 
016/310.670 Universiteit Vrije Tijd. 
 
3. Knokke-Heist 
Lodewijk XIV en de Lage Landen. De 
Zuidelijke Nederlanden  als slagveld van 
Europa. 
Prof Etienne Rooms, gaf les aan de 
Koninklijke Militaire School Brussel 
ma. 22 okt. en 5,12, 19 en 26 nov. van 14 tot 
16u 
CC Scharpoord Meerlaan 32 prijs €59 – €53 
(met Davidsfonds Cultuurkaart) 
Info: 050/51.49.36 Katrien De Smet of 
016/310.670 Universiteit Vrije Tijd 
 
4. Koksijde 
Spiegel van de middeleeuwen. 
Prof. Jozef Janssens 
woe. 26 sept., 3, 10 en 17 okt. van 14 tot 
16.30u 
CC Casino Koksijde Casinoplein 11. 
prijs:€59, €53 (met Davidsfonds 
Cultuurkaart) 
Info: 058/51.36.00 Jacques Bauwens of 
016/310.670 Universiteit Vrije Tijd 
 

5. Kortrijk 
De Vikingen achterna 
Prof. Johan Nowé, emeritus KU Leuven 
vr. 28 sept., 5, 12, 19 en 26 okt. van 14 tot 
16u 
KULAK, blok B (E.Sabbelaan, 53) prijs €70, 
€64 (met Davidsfonds Cultuurkaart) 
Info: 056/35.24.76 Achilles Surinx of 
016/310.670 Universiteit Vrije Tijd 
 
6. Tielt 
De strijd om het juiste geloof. Katharen en 
andere ketters in de middeleeuwen 
Prof. Raphaël De Keyser, KU Leuven 
di. 27 nov., 4, 11 en 18 dec. van 14 tot 
16.30u 
Hotel Shamrock, Euromarktlaan 24. prijs €59 
e53 (met Davidsfonds Cultuurkaart) 
Info: 051/40.02.49 Alfonsine Van Looveren 
of 016/310.670 
 
7. Torhout 
België en zijn koningen. De macht en de 
invloed van de monarchie. 
Prof. Marc Van den Wijngaert. HU Brussel 
en KU Leuven 
Woe. 7, 14, 21 en 28 nov. van 13.30 tot 16u 
CC De Brouckere, Aartrijkestraat 6 
Info: 050/21.38.58 Daniel Vanhoutte of  
016/310.670 
 
8. Roeselare 
Missie DNA: DNA analyse in gerechtelijk, 
historisch en archeologisch onderzoek 
Vier professoren van de KU Leuven: Harry 
Cuppens, Ronny Decorte, Wim Develter en 
Jean-Jacques Cassiman 
do. 4,11, 18 en 25 okt. van 14 tot 16u. 
CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1 
Info: 051/20.86.64 José de Brouwere of 
016/310.670 
 
--------------------------------------------------------- 
 
 
Postkaart groeten 
 
1. "Zonnige groetjes uit Gran Canaria: Heino 
& Renaat Jonckheere" 
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2. "Hartelijke groeten vanuit, Noorwegen, 
een prachtig land met ongerepte natuur en 
een archeologische erfenis uit de Steentijd, 
Bronstijd en de tijd van de Vikingen: Christ 
Naert & Marie-Leen Saggaert, Elien, Pieter, 
Stein." 
 
----------------------------------------------------------   
 
Overlijdens 
  
 
Mevr. Clara Demaeght, geboren te 
Diksmuide op 25 augustus 1914 en 
overleden te Brugge op 21 juni 2012. 
Echtgenote van wijlen Dr. Basiel Ramboer 
(+1978). 
Clara Demaeght is de moeder van 
V.O.B.o.W-bestuurslid Christine Ramboer. 
 
 
---------------------------------------------------------- 
 
 

Mevr. Lieve Denys (Bliet), geboren te 
Roeselare op 24 maart 1922 en er overleden 
op 4 juli 2012. Gehuwd met Antoon 
Vercruysse (+1996) 
Ze heeft zich vele jaren enhousiast 
geëngageerd in de VVF, de 
oudleerlingenbond Grauwe Zusters, en ‟t 
Manneke uit de Mane. 
Lieve heeft gedurende de voorbij decennia 
vele voordrachten bijgewoond ingericht door 
K.GOGRO , V.O.B.o.W en WAR. 
 
Mevr. Flora Vandenberghe, geboren te 
Merkem op 23 augustus 1932 en overleden 
te Torhout op 12 juli 2012. Echtgenote van 
wijlen de Heer Roger D‟Hoore. 
Flora is de schoonzus en zus van Jos en 
Hilde Barbier- Vandenberghe, jarenlang 
trouwe leden van V.O.B.o.W en lezers van 
de WAK. 
De Raad van Bestuur van V.O.B.o.W. 
bieden aan de drie families hun oprechte 
christelijke deelneming aan. 
 
------------------------------------------------------- 
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V.O.B.O.W. -WAR EXCURSIE NAAR WALCHEREN OP ZONDAG 23 SEPTEMBER 
 
 
Onze planning   
 
7.30u: vertrek als naar gewoonte met de bus aan het Sterrebos pleintje Bergeikenstraat 48, 
Rumbeke, Roeselare. bij Maria & Jozef. 
 
Koffiestop, gelegen  in het prachtig natuurreservaat De Braakman   
 
Na het doorrijden van de 6,6km lange tunnel onder de Westerschelde, brengen we op 8km 
van Vlissingen een geleid bezoek aan het Fort Rammekens, het oudste zeefort van West-
Europa met uniek uitzicht over de Westerschelde. 
 
Tegen de middag trekken we naar Middelburg. 
 
Menu:  - varkenshaasje met portjus met frites en salade  of 

- gekookte Zeeuwse mosselen met frites, sausje en salade 
- koffie of thee 

 
Na het middagmaal is een geleide wandeling voorzien doorheen de binnenstad. 
Rond 17.30u vertrek uit Middelburg en aankomst rond 19.30u-20u in Roeselare-Rumbeke. 
 
Kostprijs 
 
inbegrepen gidsen, toegangen, middagmaal (zonder dranken) 
Mogen wij u vragen € 70 per persoon over te schrijven vóór 6 september op V.O.B.o.W. 
rekening BE 22 466-9167991-47, (BIC KREDBEBB) Nieuwpoortstraat 18, 8500 Kortrijk met 
melding excursie Walcheren, mosselen of varkenshaasje. Die overschrijving geldt als 
inschrijving.  
De eerste 19 ingeschrevenen kunnen mee. 
 
Verdere info   
 
wordt na 17 september bezorgd aan wie in orde is met de betaling. Bij de vorige excursie 
naar Tongeren (tentoonstelling Sagalassos), hebben we tot onze spijt vier laattijdige 
inschrijvingen moeten weigeren.  
 
Wees er dus als de kippen bij 
Anders zit je met een …. 
  
Voor de Raad van bestuur  van V.O.B.o.W. 
Jef Eloy, Jos Vanackere en Jozef Goderis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 WAK 75 (2012) 

 

   De Braakman 
 
 

   Het Fort Rammekens 
 

  Stadhuis op de markt van Middelburg 
 
Foto‟s: Jozef Goderis 
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ACTIVITEITENKALENDER  V.O.B.O.W.- WAR NAJAAR 2012 

 

*** 
 

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 dit nummer WAK 75 p.149. 

 
***   

zondag  9 september 2012 
OMD: thema Muziek woord en beeld 
Regionaal Archeologisch Museum  

van de Scheldevallei en Archeologische site 
Rijtstraat 4, Kerkhove, Waarmaarde 

Doorlopend rondleidingen tussen 10 en 18u 
 

*** 
 zondag 23 september 2012 

 V.O.B.o.W. excursie naar Walcheren 
Koffie in Natuurreservaat De Braakman 

Geleid bezoek aan het Rammekens Fort Vlissingen 
Middelburg (N) geleide stadswandeling  
Lees in dit nummer WAK 75 p. 167-168. 

 
***  

 
 

    zondag 21 oktober 2012 14.00-18.00u 
Buren bij kunstenaars o.m. bij  
Maria Pype en Jozef Goderis 

Bergeikenstraat 48, 8800 Roeselare 
thema 2012: Muziek en keramiek 

 
*** 

 
Vergeet niet te kijken op www.vobow.be  

 

http://www.vobow.be/
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e-mail: info@bg-verzekeringen.be 

 

Geert Vercruysse 

in Vincenthove te Roeselare 
Steunt de WAR en de WAK 
 

De WAR werkt en 
in de WAK lees je 

Frederik Demeyere         info@curaprojecten.be 
Akkerstraat 25 A          www.curaprojecten.be 
8830 Hooglede 
0486 95 41 37  

 

mailto:info@bg-verzekeringen.be
mailto:info@curaprojecten.be
http://www.curaprojecten.be/

